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االختصارات والمختصرات
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مقدمة
يواجه األفراد في جميع أنحاء العالم تأثيرات شديدة على صحتهم العقلية وصحتهم النفسية االجتماعية بسبب جائحة كوفيد-19. ينتشر الضيق النفسي بين شرائح 
كبيرة من السكان، بسبب اآلثار المباشرة للفيروس على الصحة، وذلك نتيجة لعواقب تدابير احتواء االنتشار، مثل العزلة الجسدية وتعليق الخدمات وكذلك 
نتيجة للمخاوف المتعلقة بفقدان سبل العيش والتعليم.1 تتفاقم اآلثار المباشرة لهذا الوباء بسبب آثار حاالت الطوارئ اإلنسانية المستمرة والهشاشة االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية في الدول التي تتضمن الفئات السكانية الضعيفة. لذلك، طالب المجتمع اإلنساني من خالل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بتكريس 

االهتمام وتعبئة الموارد للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في إطار النداء اإلنساني العالمي لالستجابة لكوفيد-2،19

في مارس 2020، أصدرت المجموعة المرجعية التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي والتي تضم 
57 منظمة إنسانية كأعضاء، مذكرة إحاطة مؤقتة تتناول الصحة النفسية والجوانب النفسية االجتماعية لتفشي كوفيد-319 أثبتت هذه الوثيقة أهميتها البالغة فيما 
يتعلق باالستجابة وتم ترجمتها حتى اآلن إلى 24 لغة. وتتضمن مجموعة من األنشطة الموصى بها فضاًل عن الرسائل الموجهة إلى مختلف الفئات المستهدفة.

ُتعّد الوثيقة الحالية ملحًقا لمذكرة اإلحاطة المؤقتة وتهدف إلى دعم االستجابة التشغيلية للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في مختلف قطاعات العمل 
اإلنساني. ال تقتصر األساليب والتدخالت المتعلقة بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي على قطاع واحد، بل ينبغي دمجها في العديد من القطاعات 
والمجموعات الحالية.4 تتضمن هذه الوثيقة ثروة من المعلومات التشغيلية واألساليب العملية التي يمكن استخدامها في البرمجة اإلنسانية في مجاالت الصحة 

والعنف الجنسي والجنساني والحماية المجتمعية والتغذية وإدارة المخيمات وتنسيقها.

كما تتضمن خمسة أقسام:

1. تهيئة المساعدات األولية النفسية في سياق تفشي كوفيد-19

2. استمرار الرعاية الشاملة والسريرية للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في البيئات اإلنسانية خالل جائحة كوفيد-19

3. االعتبارات المتعلقة بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي لألطفال والمراهقين واألسر أثناء االستجابة لكوفيد-19

4. االعتبارات المتعلقة بوضع استجابات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي لوباء كوفيد-19 بالنسبة لكبار السن

5. التصدي لتعاطي المخدرات والسلوكيات المسببة لإلدمان أثناء جائحة كوفيد -19

تتضمن الوثيقة العديد من اإلشارات إلى وثائق أخرى يمكن الوصول إليها من خالل االرتباطات التشعبية. تأكد من االطالع على اإلصدار األخير من تلك 
الوثائق، ألن المعرفة المتعلقة بكوفيد-19 تتطور بسرعة. لالطالع على اإلرشادات المتعلقة بالجوانب الصحية للوباء، راجع إرشادات الدولة واإلرشادات 

التقنية بشأن مرض فيروس كورونا )كوفيد-19( على الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية.5 

نأمل أن تعزز الوثيقة إدراج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في مجمل االستجابة اإلنسانية. وال يعتبر ذلك رفاهية أو إضافة ولكنه أمًرا ضرورًيا 
لضمان نجاح االستجابة العالمية لكوفيد-19.

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief-covid_and_mental_ .)2020( ملخص سياسات األمم المتحدة: كوفيد-19 وضرورة اتخاذ إجراءات بشأن الصحة النفسية  1
health_final.pdf

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan- .)2020( األمم المتحدة: خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لكوفيد-19 - مايو 2020 تحديث  2
COVID-19.pdf

https://interagencystandingcommittee.org/iasc- 2020 ،مذكرة إحاطة مؤقتة تتناول الصحة النفسية والجوانب النفسية االجتماعية لتفشي كوفيد-19، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: جنيف  3
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Psychological first aid: Guide for field workers

تتضمن اإلسعافات األولية النفسية مساعدة 
األشخاص على ما يلي:

الشعور باألمان والتواصل مع اآلخرين   
والشعور بالهدوء واألمل.

الحصول على الدعم االجتماعي   
والجسدي والعاطفي.

الشعور بالقدرة على مساعدة أنفسهم   
كأفراد ومجتمعات.

تهيئة المساعدات األولية النفسية في سياق تفشي   .1
كوفيد-19

توصي مذكرة اإلحاطة المؤقتة التي تتناول الصحة النفسية والجوانب النفسية االجتماعية لتفشي كوفيد-19 )التي أعدتها المجموعة المرجعية التابعة للجنة 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي( بتدريب العاملين في الخطوط األمامية على اإلسعافات األولية النفسية في 

سياق تفشي كوفيد-19: 

"تدريب جميع العاملين في الخطوط األمامية )بما في ذلك األطباء والممرضين وسائقي سيارات اإلسعاف والمتطوعين ومحددي الحاالت والمعلمين 
وغيرهم من قادة المجتمع(، بما في ذلك العاملين في المجال غير الصحي في مواقع الحجر الصحي على مبادئ الرعاية النفسية االجتماعية األساسية، 
واإلسعافات األولية النفسية وكيفية إجراء اإلحاالت عند الحاجة. ينبغي أن تتضمن مواقع العالج والعزل/الحجر الصحي الخاصة بكوفيد-19 موظفين 
مدربين في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي. يمكن إجراء التدريب عبر اإلنترنت إذا تعذر جمع الموظفين مًعا بسبب مخاطر اإلصابة ".

أعدتها  )التي  لكوفيد-19  أثناء االستجابة  النفسية،  باإلسعافات األولية  الخاصة  المواد اإلرشادية والتدريبية  تكييف  ينبغي 
منظمة الصحة العالمية والشركاء(، مع االعتبارات الخاصة التي تتعلق بالسالمة ومنع انتشار المرض وفهم أهمية اإلسعافات 
التالية  التوصيات  النفسي االجتماعي. يرجى االطالع على  النفسية والدعم  النفسية ضمن نطاق تدخالت الصحة  األولية 
الستخدام اإلرشادات المتعلقة باإلسعافات األولية النفسية في حاالت كوفيد-19، باإلضافة إلى اإلرشادات األصلية الواردة 

في اإلسعافات األولية النفسية: دليل للعاملين الميدانيين1 ومواد التدريب.2

باإلضافة إلى، المهارات النفسية االجتماعية األساسية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: ُيعّد دليل المستجيبين لكوفيد-319 
مصدًرا جيًدا للمعلومات المتعلقة بتوجيه العاملين في االعتبارات النفسية االجتماعية األساسية، على النحو الموصى به في 

مذكرة اإلحاطة هذه. 

1.1  ما اإلسعافات األولية النفسية؟

يعانون  الذين  لألشخاص  والعملية  والداعمة  اإلنسانية  المساعدة  النفسية  األولية  اإلسعافات  تتضمن 
من أزمات خطيرة، وذلك ضمن إطار يحترم كرامة األفراد وثقافتهم وقدراتهم. تعتبر مجموعة من 
المهارات التي يمكن أن يستخدمها جميع العاملين في الخطوط األمامية والعاملين في مجال الخدمات 

األساسية لمساعدة األطفال والبالغين الذين يعانون من ضيق شديد.

ُتعّد مهارات اإلسعافات األولية النفسية مفيدة لمعرفة ما ينبغي قوله وفعله، لتصبح شخًصا داعًما ومفيًدا 
ولكي ال تسبب المزيد من الضرر.

ُتعّد اإلسعافات األولية النفسية جزًءا من مجموعة أساليب الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي. 
ُيعّد النظر في التدخالت المختلفة للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي أمًرا ضرورًيا لتنفيذها، 

ولتحقيق االستجابة الفعالة لدعم الصحة النفسية لألشخاص ودعم صحتهم. تعتبر اإلسعافات األولية النفسية إحدى أنواع الرعاية النفسية االجتماعية األساسية 
التي يمكن أن يضطلع أي شخص بتنفيذها. ال ينبغي أن تكون متخصًصا في الصحة النفسية لتقديم اإلسعافات األولية النفسية. ُيعّد تطوير المهارات المتعلقة 

باإلسعافات األولية النفسية أمًرا مفيًدا خاصة أثناء االستجابة لكوفيد -19 لكل مما يلي: 

العاملون في الخطوط األمامية )بما في ذلك جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية واألخصائيين االجتماعيين وسائقي سيارات اإلسعاف والصيادلة(.  
عمال الخدمات األساسية )عمال المحالت التجارية، وعمال توزيع المواد الغذائية وعمال التوصيل اآلخرون، وجامعو القمامة(.   

مسؤولو إنفاذ القانون وموظفو الخدمة المدنية اآلخرون )الشرطة ورجال اإلطفاء واألفراد العسكريون وموظفو أمن المطارات وموظفو الهجرة والعاملون   
في المجال الديني(.

األفراد ذوو المسؤوليات اإلدارية )المديرون والمشرفون وقادة المجتمعات الميدانية( واألفراد الذين يتحملون مسؤوليات تقديم الرعاية لألطفال أو البالغين   
اآلخرين )المعلمين واآلباء ومقدمي الرعاية اآلخرين(.

األطفال والمراهقون الذين يمكنهم، تحت إشراف البالغين، تقديم الدعم ألقرانهم.  

 https://www.who.int/mental_health/.منظمة الصحة العالمية ومؤسسة رضوح الحرب ومنظمة الرؤية العالمية )2011(. اإلسعافات األولية النفسية: دليل للعاملين الميدانيين. منظمة الصحة العالمية: جنيف  1
publications/guide_field_workers/en/

 https://www.who.int/.منظمة الصحة العالمية ومؤسسة رضوح الحرب ومنظمة الرؤية العالمية )2013(. اإلسعافات األولية النفسية: الدليل الميسر لتوجيه العاملين الميدانيين. منظمة الصحة العالمية: جنيف  2
mental_health/emergencies/facilitator_manual_2014/en/

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/basic-psychosocial  3

Psychological first aid: Guide for field workers

11. تهيئة المساعدات األولية النفسية في سياق تفشي كوفيد-19

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing
https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/
https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/basic-psychosocial


نقاط يجب تذكرها
تجنب تعريض نفسك أو اآلخرين لخطر العدوى من خالل ضمان التواصل عن   

ُبعد أو ارتداء معدات واقية أثناء التواصل المباشر.
عدم تعريض أي شخص لمزيد من الوصم أو التمييز من خالل ضمان الموافقة   

المستنيرة والسرية.
معاملة جميع األشخاص باحترام وضمان تمكنهم من الحصول على المساعدة   

بإنصاف ودون تمييز، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الخلفية العرقية وبغض 
النظر عن حالة اإلصابة أو المرض أو العمل المتعلق باالستجابة لكوفيد-19. 
ويتضمن ذلك، في بعض الحاالت، معالجة استباقية للحواجز التي تحول دون 

الحصول على تلك المساعدة.

ُيعّد استخدام اإلسعافات األولية النفسية، أثناء تفشي مرض، مثل كوفيد-19 بطرق آمنة لكل من المساعد والشخص الذي يعاني من الضيق أمًرا ضرورًيا. كما 
ينبغي االعتراف بأن هذا المرض قد أحدث تغييرات على كيفية تقديمنا للدعم لبعضنا البعض )على سبيل المثال عدم القدرة على لمس األشخاص أو االقتراب 
منهم( وكيفية تعاملنا مع مرض أو وفاة أحبائنا )على سبيل المثال الحاجة إلى احترام تعليمات الحجر الصحي وتعليمات العزل، وعدم التمكن من حضور الدفن 

أو مراسم إحياء الذكرى شخصًيا(. 

2.1  االهتمام بنفسك وبزمالئك وموظفيك

تأثر الجميع بطريقة مختلفة أثناء الوباء،- على سبيل المثال، الشعور بالقلق والتوتر بسبب الفقدان المفاجئ للوظيفة، والشعور بالعزلة، وعدم اليقين، والخوف من 
المرض أو الموت، والحزن واألسى على من توفى. قد تسبب تدابير العزل ضغوًطا مختلفة على األسر ومقدمي الرعاية )من األطفال وكبار السن والمرضى( 
الذين يضطرون إلى تغيير نظام حياتهم اليومية ومدارسهم وعملهم الروتيني. إن العاملين في الخطوط األمامية والعاملين في الخدمات األساسية معرضون 
بشكل خاص لضغوط معينة عند رعاية األشخاص المرضى، كما أنهم معرضون لخطر اإلصابة بالعدوى )والخوف من إصابة أحبائهم( ويضطلعون بإبالغ 
األخبار الصعبة المتعلقة بالمرض أو الوفاة، ويعملون في ورديات طويلة مع ضرورة اتباع تدابير خاصة للسالمة، حتى أنهم يعانون في بعض األحيان من 

عدم توافر معدات السالمة. باإلضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تواجه هذه المجموعات وصًما، وينبغي إيالء اعتبار خاص لحمايتها والحفاظ على صحتها.

قد يضطلع المديرون أو المشرفون كذلك بدعم الموظفين أو المتطوعين الذين يعانون من الضيق. يمكن أن تحدث الطريقة التي يدعم بها المديرون الموظفين 
والمتطوعين خالل األوقات العصيبة وكيفية تواصلهم فرًقا كبيًرا في الطريقة التي يتعامل بها عمالهم مع هذه األزمة.1

يجب أن يولي الجميع اهتماًما إضافًيا لصحتهم وصحة الموظفين والمتطوعين. ال يعتبر ضمان الصحة أثناء االستجابة لكوفيد-19ترًفا، بل يعتبر مسؤولية. 
ُتعّد حماية الصحة البدنية والنفسية لجميع العاملين في الخطوط األمامية والخدمات األساسية أمًرا ضرورًيا ليتمكنوا من خدمة اآلخرين بأفضل طريقة. تتضمن 
موارد إدارة التوتر واالستراتيجيات اإليجابية للمواجهة ما يلي: االضطالع باألمور الهامة في أوقات التوتر: دليل مصور من منظمة الصحة العالمية: جنيف، 

https://www.who.int/publications-detail/9789240003927 :2020

3.1  من يمكن أن يستفيد من اإلسعافات األولية النفسية، ومتى وأين

من: يمكن أن يستفيد األطفال والمراهقين والبالغين )خاصة كبار السن( الذين يعانون من الضيق الشديد من اإلسعافات األولية النفسية، بما في ذلك أولئك   
الذين ال يحسنون التعامل مع كوفيد-19، وأقارب المرضى واألشخاص الخاضعين للحجر الصحي والذين فقدوا مؤخًرا أحد أحبائهم أو أولئك الذين يشعرون 
بالقلق الشديد أو الضيق الشديد أو االنزعاج الشديد. فضاًل عن األشخاص الذين يعانون من حاالت أو مخاطر غير كوفيد-19 )مثل الذين يعانون من أمراض 
مزمنة/خطيرة ومرضى السرطان وحاالت الصحة النفسية والذين يعانون من مخاطر متعلقة بالحماية والعنف القائم على النوع االجتماعي والذين تم إلغاء 

أو تأخير رعايتهم هم وأقاربهم؛ يمكن أن يستفيد كل هؤالء من اإلسعافات األولية النفسية.

متي: تعتبر اإلسعافات األولية النفسية أول استجابة لمساعدة الشخص المصاب بالضيق على الشعور بالهدوء واستعادة قدرته على التأقلم واتخاذ القرارات.   
بعد ذلك، قد تكون التدخالت أو اإلحاالت األخرى المتعلقة بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي أكثر مالءمة إذا كان الشخص بحاجة إلى دعم إضافي.

أين: يمكن توفير اإلسعافات األولية النفسية من خالل الخطوط الساخنة أو من خالل وسائل أخرى لالتصال عن ُبعد 2 أو يمكن توفيرها شخصًيا، طالما تم   
وضع تدابير الحماية )بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية( للحفاظ على سالمة الشخص الُمساعد والشخص المصاب.

4.1  احترام السالمة والكرامة والحقوق

تتمثل المبادئ األساسية ألي نوع من أنواع الرعاية النفسية 
األولية  اإلسعافات  ذلك  في  بما  األساسية،  االجتماعية 
شخص  أي  وحقوق  وكرامة  سالمة  احترام  في  النفسية 
لكوفيد-19  الخاصة  الطبيعة  تتمثل  بمساعدته.  تضطلع 
في أن األشخاص يمكن أن يكونوا حاملين للفيروس دون 
بين  بسرعة  الفيروس  وينتشر  أعراض،  عليهم  تظهر  أن 
المجتمعات الميدانية وعلى الصعيد العالمي. لذلك قد يعاني 
أو  بكوفيد-19  مصابون  أنهم(  )ُيعتقد  الذين  األشخاص 
مرضى كوفيد-19 من انعدام الثقة والوصمة والتمييز. فكر 
في الطريقة التي تريد أن ُتعامل بها إذا كنت في هذا الموقف 

وتعامل مع اآلخرين بنفس الطريقة. 

لمعرفة المزيد من النصائح المتعلقة بكوفيد-19، يرجى االطالع على التدخل 5 في مذكرة اإلحاطة هذه: "رسائل لقادة الفريق أو المديرين".  1

https:// :19-اطلع على التوجيهات الصادرة من المركز المرجعي التابع لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر للدعم النفسي االجتماعي المتعلق باإلسعافات األولية النفسية عن بعد أثناء كوفيد  2
pscentre.org/archives/9119 ومجموعة المواد التدريبية عبر اإلنترنت الخاصة باإلسعافات األولية النفسية المتعلقة باالستجابة لتفشي كوفيد-19 والصادرة من المركز المرجعي التابع لالتحاد الدولي لجمعيات 

https://pscentre.org/archives/9261 :الصليب األحمر والهالل األحمر للدعم النفسي االجتماعي

االعتبارات التشغيلية لبرامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي متعددة القطاعات أثناء جائحة كوفيد-19 • اإلصدار 1.1 2

https://www.who.int/publications-detail/9789240003927
https://pscentre.org/archives/9261


5.1  توفير اإلسعافات األولية النفسية أثناء جائحة كوفيد-19

معرفة المزيد عن 
كوفيد-19

استخدم مصادر موثوقة للحصول على المعلومات، مثل منظمة الصحة العالمية أو هيئة الصحة الوطنية التابع لها.  
معرفة كيفية انتقال كوفيد-19 وكيفية الحفاظ على صحتك وتجنب انتشار المرض.  

معرفة مخاطر العدوى وعالماتها وأعراضها، وكذلك كيفية التصرف إذا كنت على اختالط بشخص ظهرت عليه األعراض   
أو كانت نتيجة اختباره لكوفيد-19 إيجابية، أو إذا مرضت.

معرفة الطرق التي قد يستجيب بها الناس لألزمة من حيث الصحة النفسية في سياق معيشتهم.  

معرفة الخدمات 
والدعم المتاحين.

معرفة معلومات االتصال الخاصة بالموارد ذات الصلة في منطقتك، بما في ذلك الرعاية الصحية النفسية والخدمات   
االجتماعية وتوصيل الطعام وكيفية الوصول إلى الرعاية الصحية عند الحاجة ومجموعات الدعم الحكومي، بالنسبة 

لألشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية للتعامل مع الموقف عاطفًيا أو اجتماعًيا أو عملًيا. 
معرفة أدوات االتصال لدعم األشخاص عن ُبعد، بما في ذلك أولئك الذين لديهم مستويات مختلفة من الوصول )مثل اللغة   

ومحو األمية واإلعاقة(.
مراجعة خرائط الخدمات المشتركة بين الوكاالت )يتم تحديثها بشكل مثالي مع اعتبارات الوصول المتعلقة بكوفيد-19(، في   

المجاالت اإلنسانية.

معرفة المزيد عن 
بروتوكوالت السالمة

معرفة البروتوكوالت الموصى بها لمنع انتشار العدوى في دولتك واتباعها، بما في ذلك غسل اليدين والتباعد الجسدي   
والحجر الصحي، حسب الحاجة.

تذكر أنه ليس من الضروري أن تظهر عليك، أو على الشخص الذي تقابله، أعراض كوفيد-19 ليكون حاماًل للفيروس   
وربما تتسبب في نقل العدوى لآلخرين.

معرفة مدى توفر معدات الوقاية الشخصية ومتى وكيف يمكن استخدامها.  

أواًل، استعد للمساعدة من خالل معرفة المزيد عن كوفيد-19 والخدمات والدعم المتاحين وبروتوكوالت السالمة:

13. تهيئة المساعدات األولية النفسية في سياق تفشي كوفيد-19

تشاد: يضطلع الطالب الالجئون بالتوعية بشأن فيروس 
كورونا )كوفيد-19( في المجتمعات المدينة.

© المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/
سيمبليس كباندي



اعتبارات كوفيد-19مبدأ العمل

السالمة أواًل! اتخذ جميع احتياطات السالمة الالزمة لحماية نفسك واآلخرين من العدوى. على سبيل المثال، التواصل عن انظر  
ُبعد )عبر الهاتف أو من مسافة آمنة( أو استخدم معدات الوقاية الشخصية عند التفاعل مباشرة مع األفراد.

فهم كيفية تغيير السياق المحدد للطريقة التي نتعامل بها مع اإلسعافات األولية النفسية )على سبيل المثال، ما هو ممكن في   
ظروف المعيشة الضيقة أو المزدحمة، وتوافر الخدمات األساسية واإلحالة( والتكيف مع اللغة والثقافة المحلية.

إذا كنت تتواصل مع األشخاص عن ُبعد فقط، ففكر في كيفية معرفة ما إذا كان أحد األشخاص يشعر بالضيق دون   °
اتصال مباشر. على سبيل المثال، انتبه جيًدا لإلشارات مثل التغييرات في نبرة الصوت والتفكير السلبي والهدوء غير 

المعتاد والحفاظ على الروتين غير المنتظم، وما إلى ذلك.
حدد األشخاص الذين من المحتمل أن يحتاجوا إلى اهتمام خاص، مثل:  

األشخاص الذين تظهر عليهم عالمات التهابات الجهاز التنفسي أو الحاالت التي ال يتم فيها تنفيذ تدابير الصحة العامة   °
الموصى بها )مثل التباعد االجتماعي في ظروف المعيشة المزدحمة( أو الحاالت التي ال يمكن فيها تنفيذ تلك التدابير 

)مثل نقص الماء/الصابون(.
الفئات التي قد تكون ضعيفة أو مهمشة )انظر أدناه(.  °

كن آمًنا، لكن تواصل مع اآلخرين. ُيعّد الدعم االجتماعي ضرورًيا خالل هذا الوقت، حيث سيشعر الكثير من األشخاص أصِغ  
بالعزلة. اغتنم الفرص للبقاء على تواصل مع األحباء واألصدقاء والمعزولين، مثل الجيران البالغين األكبر سًنا.

اشرح لألشخاص أنه بالرغم من أنه ال يمكنك االقتراب منهم أو لمسهم، إال أنه يمكنك االستماع لهم واالهتمام بما يشعرون   
به. تذكر أنه ال يزال بإمكانك أن تظل هادًئا وداعًما من خالل لغة جسدك ونبرة صوتك ومن خالل اإلصغاء لألشخاص بكل 

اهتمام. والتحقق ومساعدة األشخاص على تعديل استجاباتهم العاطفية.
ال تجبر أي شخص على مناقشة األحداث المؤلمة إذا لم يرغب في ذلك، ولكن كن متاًحا لالستماع بتعاطف إذا رغب في   

مناقشة الموضوع.
عند تفقد أحبائك واألشخاص الخاضعين للحجر الصحي، أو عند توصيل الطعام واإلمدادات، اغتنم الفرصة لتقديم الدعم من   

خالل التواصل من مسافة آمنة.
استخدم الهاتف للتواصل عبر أي حواجز مادية )على سبيل المثال، يمكنكم رؤية بعضكم من خالل نافذة أثناء التحدث مع   

 االستمرار في استخدام نبرة صوت هادئة وداعمة(. انظر المهارات النفسية االجتماعية األساسية:
دليل للمستجيبين لكوفيد-19 لالطالع على مزيد من النصائح المتعلقة بالتواصل عبر الهاتف.

توفير فرص لألشخاص المنعزلين أو الخاضعين للحجر الصحي أو المنعزلين في المستشفيات للتواصل مع أحبائهم عبر   
الهاتف أو الدردشة الصوتية أو المرئية عبر اإلنترنت أو غيرها من الوسائل اآلمنة المتاحة.

اعرف دورك وما يمكنك وما ال يمكنك فعله. وحاول إذا استطعت الحصول على المساعدة لألشخاص الذين يحتاجون إلى الربط  
مساعدة خاصة )على سبيل المثال، أولئك الذين لديهم احتياجات أساسية ملحة وواضحة(.

ربط األشخاص في منطقتك بالخدمات االجتماعية وخدمات توصيل الطعام والرعاية الصحية عند الحاجة ومنافذ مجموعات   
الدعم الحكومية.

دعم األشخاص لتحديد آلياتهم اإليجابية للتأقلم وتحديد األشخاص الداعمين في حياتهم.  
ربط شخص مريض بأحد العاملين في مجال الصحة إلجراء الفحص ومتابعة االتصال واإلحالة.  

االرتباط بمصادر موثوقة للحصول على المعلومات. تذكر أن الشائعات ُتعّد أمًرا شائًعا في حاالت تفشي المرض. إن   
مشاركة األشخاص الموثوق بهم للمعلومات الدقيقة بطرق يمكن لألشخاص اآلخرين فهمها تعد أفضل طريقة لوقف 

الشائعات.
حاول ربط الناس بمجتمعهم الروحي أو بغيرهم من المستشارين الموثوق بهم بطرق آمنة، إذا ُطلب منك ذلك.  

ضع نصائح كوفيد-19 المحددة التالية في االعتبار عند النظر واإلصغاء والربط – مبادئ عمل اإلسعافات األولية النفسية:
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إعداد دورة تدريبية للموظفين والمتطوعين في كوكس بازار، 
بنغالديش. 

© جمعية الهالل األحمر البنغالديشي

6.1  األشخاص الذين من المحتمل أن يحتاجوا إلى اهتمام خاص

من المحتمل أن يحتاج بعض األشخاص إلى عناية خاصة أثناء تفشي أمراض مثل 
كوفيد-19. ضع في اعتبارك الفئات األكثر ضعًفا واستخدم المعلومات اإلضافية 

الواردة في هذه المذكرة اإلرشادية لمساعدة هذه الفئات:1

كبار السن، وخاصة أولئك الذين يعانون من االختالل المعرفي أو الخرف.  
متحدو اإلعاقة الذين يعانون من ظروف صحية سابقة.   

األشخاص الذين يعانون من إعاقات، بما في ذلك اإلعاقات النفسية االجتماعية.   
األشخاص الذين يعانون من إعاقات تتعلق بظروف معيشية مزدحمة )مثل   
السجناء واألشخاص المحتجزين والالجئين في المخيمات والمستوطنات غير 
يعيشون  الذين  واألشخاص  المسنين  رعاية  دور  في  السن  وكبار  الرسمية 
للمرضى والمؤسسات  الداخلية  النفسية والوحدات  في مستشفيات األمراض 

األخرى( أو المشردون.
لخطر  خاص  بشكل  معرضين  إعاقات  من  يعانون  الذين  األشخاص  يعتبر   
العار  وصمة  بسبب  للخطر  المعرضين  األشخاص  مثل  العنف،  أو  التمييز 
المرتبطة باإلصابة بكوفيد-19 )مثل مجموعات عرقية معينة، والعاملين في 
مجال الصحة( واألشخاص المعرضين للعنف القائم على النوع االجتماعي، 
بما في ذلك العنف الجنسي واألشخاص الذين يعانون من ظروف طبية مثل 

األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية2.
الحوامل أو النساء في فترة النفاس أو في فترة ما بعد اإلجهاض والمرضعات.   

األطفال والمراهقين ومقدمي الرعاية.   
األشخاص الذين يعانون من صعوبات في الوصول إلى الخدمات )مثل الالجئين   

والمهاجرين(. 

للحصول على معلومات تتعلق بكوفيد-19 لمجموعات محددة، مثل كبار السن ومتحدي اإلعاقة واألطفال والمراهقين ومقدمي الرعاية، يرجى االطالع على األقسام ذات الصلة في هذه الوثيقة.  1

لقد الحظنا أثناء فترة وباء فيروس نقص المناعة البشرية، أن وصمة العار والتمييز يؤثران سلًبا على الصحة البدنية والنفسية والدعم االجتماعي لألفراد. برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة   2
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_ .البشرية/اإليدز: الحقوق في زمن كوفيد-19. الدروس المستفادة من فيروس نقص المناعة البشرية لتحقيق استجابة فعالة بقيادة المجتمعات الميدانية

asset/human-rights-and-covid-19_en.pdf

دعم األشخاص الذين يشعرون بالحزن على فقدان أحبائهم
أثناء تفشي مرض كوفيد -19، قد ال يتم إجراء المراسم العادية 

التي تساعد الناس على تخطي الحزن وتوديع أحبائهم الذين ماتوا 
بسبب خطر انتشار العدوى. لذلك ينبغي مساعدة األشخاص 
على إيجاد طرق آمنة لتخطي الحزن وتكريم وتذكر أحبائهم 

المفقودين:

ومساعدتهم على مناقشة الطقوس البديلة الممكنة إلحياء   
الذكرى في حالة عدم وجود جسد المتوفي، و/أو تأخير إجراء 

مراسم إحياء الذكرى أو الجنازات حتى يصبح التجمع آمًنا.
توفير طرق لألشخاص للتواصل مع أحبائهم المرضى أو   

المحتضرين لتوديعهم، إن أمكن.
تحديد الزعماء الدينيين الذين يمكنهم تقديم الدعم عبر الهاتف   

وعبر اإلنترنت ألولئك الذين يشعرون بالحزن.
تقديم الدعم لألشخاص من خالل تحديد طرق أخرى لتوديع   

أحبائهم بأمان من خالل تكييف ممارساتهم الثقافية. 

15. تهيئة المساعدات األولية النفسية في سياق تفشي كوفيد-19

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_en.pdf


استمرار الصحة النفسية والدعم النفسي   .2
االجتماعي الشامل والسريري في البيئات اإلنسانية 

خالل جائحة كوفيد-19
نتج عن وباء كوفيد-19 واألنشطة المرتبطة به المتعلقة بالوقاية من المرض والتخفيف من حدته وعالجه، عواقب وخيمة تتعلق بتوفير خدمات الصحة النفسية 
والدعم النفسي االجتماعي في البيئات اإلنسانية، مثل زيادة الظروف المتعلقة بالتوتر والمزاج والقلق وخطر االنتحار وتعاطي المخدرات، وزيادة العنف القائم 
على النوع االجتماعي وسوء المعاملة، فضاًل عن محدودية الوصول إلى الخدمات بسبب تدابير السالمة التي اتخذتها الحكومات.1 ينبغي أن يتمكن األشخاص 
الذين يعانون من احتياجات تتعلق بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي من تلقي الدعم، أثناء هذا الوباء، حتى لو تم تقديمه بطرق جديدة، كما ينبغي 
أن يتمكن األشخاص المصابين بحاالت صحة نفسية تتراوح من متوسطة إلى شديدة من الوصول إلى الخدمات السريرية األساسية. ُيعّد خلق الوعي بحقوق 
اإلنسان لألشخاص المصابين بحاالت صحة نفسية والدعوة لها أمًرا بالغ األهمية أثناء الجائحة، نظًرا ألنه من المتوقع أن يكون هناك نقص في الرقابة. تركز 
هذه الوثيقة على ما ينبغي القيام به لمواصلة البرامج الشاملة للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي، بما في ذلك الخدمات السريرية. ينبغي بذل الجهود 
لضمان حصول جميع النساء والفتيات والرجال والفتيان على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي، مع مراعاة اعتبارات محددة لذوي اإلعاقة أو 
المصابين بحاالت صحية مزمنة وكبار السن والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسية وحاملو صفات الجنسين واألقليات العرقية 

أو اإلثنية أو اللغوية وغيرهم من األشخاص الذين قد يعانون من مشاكل تتعلق بإمكانية الحصول على تلك الخدمات.

1.2  من سيستفيد من هذه الوثيقة؟

تهدف هذه الوثيقة إلى دعم مديري ومنسقي البرامج الحالية للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في البيئات اإلنسانية التخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية 
تكييف خدماتهم مع الوضع المتطور حول جائحة كوفيد-19. ستمثل مصدًرا للمعلومات ولكنها لن تحل محل عملية صنع القرار. ينبغي أن تحدد كل منظمة، 
بناًء على سياساتها التنظيمية والموارد المتاحة والسياق التشغيلي الخاص بها، خياراتها الخاصة. عالوة على ذلك، فإن المعرفة المتعلقة بكوفيد-19 والطرق 
المثلى لمنع انتشاره وإدارة عواقبه تتوسع بسرعة، مما قد يسبب عواقب تتعلق بكيفية تكييف برامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي. لذلك ُيعّد التحقق 
بانتظام من إضافة التحديثات على مواقع كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية2 والمعلومات والتعليمات التي تنشرها الحكومات في الدول التي يتم فيها تنفيذ 
برامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي أمًرا هاًما للغاية. تتضمن هذه الوثيقة عدًدا من السيناريوهات التي تتضمن أوصاًفا واضحة وإجراءات ينبغي 

مراعاتها عند تكييف برامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي، لتيسير اتخاذ القرارات المحلية. 

2.2  السيناريوهات

تحدد منظمة الصحة العالمية أربعة سيناريوهات لكيفية انتقال كوفيد-19 )انظر الجدول 1(: 

1( الدول التي لم تسجل حاالت )"ال توجد حاالت"(.
2( الدول التي سجلت حالة واحدة أو أكثر، من الزوار األجانب الوافدين أو الحاالت المكتشفة محلًيا )"حاالت متفرقة"(. 

3( الدول التي تشهد إصابة جماعية من حيث التوقيت و/أو الموقع الجغرافي و/أو التعرض المشترك للعدوى )"مجموعات الحاالت"(. 
4( الدول التي تعاني من فاشيات ناجمة عن انتقال محلي للعدوى على نطاق أكبر )"انتقال العدوى في المجتمعات الميدانية"(.3

تختلف إجراءات االستعداد واالستجابة لوباء كوفيد-19، في كل سيناريو من هذه السيناريوهات، مما يؤدي إلى حدوث عواقب تتعلق بطريقة إدارة برامج 
الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي. باإلضافة إلى ذلك، توجد اختالفات رئيسية في السياق تتعلق بما يلي: 

إمكانيات تنفيذ استراتيجيات الوقاية واالستجابة مثل التباعد الجسدي ونظافة اليدين.  
جودة نظام الرعاية الصحية وقدرته.4  

إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وتنظيمها )في متناول الجميع، أو متوفرة فقط لمن يستطيع الدفع أو من لديه تأمين صحي خاص(.   
مستوى إدماج األشخاص المتضررين من األزمات اإلنسانية في النظم الصحية واالجتماعية )مثل الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين واألشخاص المشردين   

داخلًيا واألشخاص عديمي الجنسية(.

االتحاد العالمي للصحة النفسية: الدعوة إلى وضع الخطط الوطنية للصحة النفسية أثناء الطوارئ العالمية الناجمة عن فيروس كورونا )22 أبريل 2020(.  1

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 .)19- منظمة الصحة العالمية: مرض فيروس كورونا، جائحة )كوفيد  2

3 منظمة الصحة العالمية: إجراءات التأهب واالستعداد واالستجابة البالغة األهمية لكوفيد-19 )19 مارس 2020(.

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: اإلرشادات التوجيهية المرحلية المتعلقة بتوسيع نطاق تفشي كوفيد-19 في عمليات االستعداد واالستجابة في المخيمات واإلعدادات الشبيهة بالمخيمات )تم وضعها باالشتراك مع   4
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة الصحة العالمية( )17 مارس 2020(.
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https://wfmh.global/mental-health-and-covid-19-appeal/
https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp


استجابة السلطات الوطنية والمحلية للوباء العالمي وكيفية تنفيذ القيود المفروضة على الحركة وإنفاذها. على سبيل المثال، قد تضطلع حكومة إحدى الدول   
التي لديها حاالت عزل )السيناريو 2( بتنفيذ تدابير بعيدة المدى من شأنها أن تتطلب تكييف أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي كما هو موضح 

في السيناريوهين 3 و4.

ُيعّد تحديد ما إذا كان بإمكان العاملين في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي االضطالع بعملهم بأمان أمًرا بالغ األهمية- مع وجود حد أدنى من 
المخاطر الشخصية، وفي ظل الحد األدنى من المخاطر التي قد تسهم أنشطتهم عن غير قصد في انتشار كوفيد-19.

غالًبا ما تتفاقم آثار جائحة كوفيد-19، في المجاالت اإلنسانية، بسبب أزمات أخرى )مثل الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والجفاف وما إلى ذلك(. في 
مثل هذه الحاالت، يمكن أن يؤدي تفشي كوفيد-19 إلى حاالت كارثية حيث تنهار أنظمة الرعاية الصحية واالجتماعية، ونعجز عن تلبية االحتياجات األساسية 

لألشخاص من الغذاء والماء والمأوى ويتم حرمان األشخاص من سبل عيشهم، مما قد يثير اضطرابات اجتماعية كبيرة.

3.2  االعتبارات المتعلقة بإعداد تكييف الخدمات لسيناريوهات كوفيد-19

مراجعة الوثائق الداخلية والخارجية والمذكرات اإلرشادية أو التوصيات المتعلقة باالستجابة لكوفيد-19 والتوصيات المتعلقة بالصحة والحماية والتواصل   
بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

جمع المعلومات، ويفضل أن يكون ذلك جزًءا من تقييم متعدد القطاعات، من مستخدمي الخدمات وأعضاء المجتمع اآلخرين بشأن معرفتهم ومخاوفهم   
وشواغلهم ومواجهتهم واحتياجاتهم بالمتعلقة بكوفيد-1.19 إذا كان ذلك األمر آمًنا )مثل السيناريوهين 1 و2(، فقد يتم تنفيذ ذلك شخصًيا وإذا لم يكن آمًنا 

فيمكننا التفكير في إجراء االستشارات عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف. 

منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين: تقييم الصحة النفسية واالحتياجات والموارد النفسية االجتماعية: مجموعة األدوات الخاصة بالمجاالت اإلنسانية )2012(.  1

27. استمرار الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي الشامل والسريري في البيئات اإلنسانية خالل جائحة كوفيد-19

جنوب السودان: يتلقى العامل الطبي بالهيئة الطبية الدولية الدعم 
النفسي )تقنية االسترخاء عن طريق التنفس العميق( للمساعدة في 

التأقلم مع الضغوطات الفريدة التي يواجهها موظفو الرعاية الصحية 
لالستجابة لكوفيد-19.

© إيمانويل أكيرا

https://www.who.int/mental_health/resources/toolkit_mh_emergencies/en/


التأثيرات على برامج الصحة النفسية والدعم النفسي السيناريوهات1
االجتماعي 

خطط التكّيف لبرامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي 
)ملخص(.

للحصول على معلومات مفصلة، يرجى مراجعة األقسام المحددة في هذا 
المستند

1. ال توجد حاالت 
بالدولة

سيناريو انتقال 
العدوى: ال توجد 

حاالت تم اإلبالغ عنها

قد تنفذ السلطات الصحية تدابير لوقف انتقال العدوى ومنع   
انتشارها، التي يمكن أن تشمل تعزيز نظافة اليدين وآداب 

الجهاز التنفسي وممارسة التباعد الجسدي.
يمكن تنفيذ أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي   

االجتماعي مع بعض خطط التكّيف والتحضير لمزيد من 
السيناريوهات.

مناقشة عواقب تدهور الوضع مع المستخدمين الفرديين للخدمة وأسرهم   
ومجتمعاتهم. 

تكّيف البرامج وتطويعها لمنع االنتقال عن طريق التباعد الجسدي وتدابير   
الوقاية من كوفيد-19.

إعداد طاقم الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في المنشأة وتدريبهم   
على طرق جديدة لتقديم الخدمة.

على  المجتمعي  االجتماعي  النفسي  والدعم  النفسية  الصحة  طاقم  إعداد   
طرق العمل خالل أزمة كوفيد-19، بما في ذلك العمل عبر اإلنترنت.

وضع خطة طوارئ لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي   
بما يتماشى مع السياسات التنظيمية وخطط االستعداد واالستجابة الخاصة 

بكل دولة.

2. الحاالت القليلة 
المتناثرة 

سيناريو انتقال 
العدوى: وجود حالة 
أو أكثر انتقلت إليها 

العدوى من الخارج أو 
من الداخل

تركز تدابير كوفيد-19 على تقليل مخاطر انتقال العدوى   
من خالل االكتشاف النشط للحاالت وتتبع المخالطين، 

والمراقبة والحجر الصحي وعزل الحاالت.
قد يكون من الممكن مواصلة معظم خدمات الصحة النفسية   

والدعم النفسي االجتماعي لكن مع وضع خطط التكّيف 
وتقليل التغطية واالعتماد على التدابير الحكومية لوقف 

انتشار العدوى. 

مراجعة األنشطة وتحديد مدى أهميتها لتقليل األعراض/المعاناة والمحافظة   
على مهام مستخدمي الخدمة. تقليل أو إيقاف ما هو أقل أهمية.

إيقاف  في  والنظر  المباشر  االتصال  على  تنطوي  التي  األنشطة  تقليل   
األنشطة الجماعية أو تقليل حجم المجموعات.

تدريب الموظفين في المنشأة على العمل عن ُبعد.  
تدريب طاقم العمل المجتمعي على األدوار الجديدة المحتملة أو الموسعة.  

إنشاء أنظمة لإلشراف عن ُبعد والدعم الفني وإدارة المخاطر.  
وضع خطط السالمة الفردية مع مستخدمي الخدمة المعرضين لمخاطر   
متزايدة لكوفيد-19 فيما يتعلق بالمضاعفات الصحية و/أو مخاطر الحماية. 

3. انتقال العدوى 
المحلي

سيناريو انتقال 
 العدوى:

ترتبط معظم حاالت 
انتقال العدوى المحلي 
بسالسل انتقال يمكن 

تحديدها.

قد يكون آلثار تدابير منع انتشار أو الحد من انتقال   
كوفيد-19 تأثيًرا كبيًرا على برامج الصحة النفسية والدعم 

النفسي واالجتماعي في المناطق التي يكثر بها أعداد 
المصابين و/أو التي يوجد بها أنظمة صحية رديئة. 

الذين  األشخاص  لرعاية  األولوية  وإعطاء  وتطويعها،  الخدمات  تكييف   
يعانون من حاالت نفسية متوسطة إلى شديدة. 

دخول  حاالت  تزايد  يؤدي  قد  الحماية:  خدمات  مع  الروابط  تعزيز   
بسبب  النفسية  المشكالت  زيادة  إلى  بكوفيد-19  المرتبطة  المستشفيات 

االنفصال األُسري.
استخدام خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي عن ُبعد كلما   

أمكن.
تمكين طاقم العمل المجتمعي على التكّيف مع طرق العمل الجديدة.  

إعداد أنظمة إشراف عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف لدعم طاقم العمل.  
إعداد وتدريب طاقم العمل على العمل في ظل القيود الشديدة على الحركة.   
الذي ال يزال يتواصل بشكل مباشر مع مستخدمي  العمل  تدريب طاقم   
إذا  تنفيذها  التي سيتم  الشخصية  للحماية  المحددة  العمليات  الخدمة على 

وصل انتقال العدوى إلى مستويات السيناريو الرابع. 

4. االنتقال المجتمعي

سيناريو انتقال 
 العدوى:

تفشي المرض مع 
عدم القدرة على ربط 

الحاالت المؤكدة 
من خالل سالسل 
االنتقال الرتفاع 

أعداد الحاالت، أو 
عن طريق زيادة 

االختبارات اإليجابية 
من خالل العينات 

الخفيرة.

قد يكون لتدابير التخفيف من تفشي كوفيد-19 ومنع   
انتشاره عواقب شديدة على جميع الخدمات المقدمة، بما 

في ذلك خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي. 
قد تختلف هذه التدابير من فرض قيود على الحركة إلى 
اإلغالق الجزئي أو الكلي )الوصول فقط إلى الخدمات 

الطبية الطارئة والطعام خالل ساعات محددة من اليوم(. قد 
يؤدي هذا إلى تزايد مشاكل الصحة النفسية والدعم النفسي 

االجتماعي. 
قد يكون لعدوى كوفيد-19 داخل المجاالت اإلنسانية أو   

المجاالت شبه اإلنسانية، مثل المخيمات/المستوطنات 
المزدحمة أو المناطق الحضرية، آثاًرا سلبية قوية 

على سبل المعيشة واألمن الغذائي والحماية واألنظمة 
االجتماعية. 

ُتشكل الرعاية الطبية لألشخاص المصابين بكوفيد-19 عبًئا   
كبيًرا على أنظمة الرعاية الصحية والعافية االجتماعية. في 

األماكن ذات األنظمة الصحية الضعيفة، يمكن أن يؤدي 
تزايد الحاالت المصابة إلى زيادة العبء على المرافق 

الصحية واختالل وظيفتها.
حيث يتم استخدام وحدات الصحة النفسية للمرضى   

الداخليين لالستجابة لكوفيد-19، مما يقلل من القدرة على 
تقديم خدمات الصحة النفسية السريرية.

تقديم خدمات سريرية مباشرة بطرق معدلة )مع توفير الحماية المناسبة   
من عدوى كوفيد-19( فقط في الحاالت الضرورية للبقاء على قيد الحياة 

و/أو تقليل أعراض الشديدة أو المعاناة. 
النفسي  الطب  خدمات  تقدم  التي  المستشفيات  مع  وضع خطط طوارئ   
لتحديد عمليات صنع القرار والبدائل المتاحة الستمرارية تقديم الرعاية 

لألشخاص الذين يعانون من حاالت الصحة النفسية.
تقديم الرعاية المجتمعية عن ُبعد )باستخدام الهاتف أو وسائل االتصال   
المباشر فقط لالستجابة ألزمات  الدعم  تقديم  األخرى( واالقتصار على 

الصحة النفسية. 
تنفيذ خطط الحماية الشخصية لطاقم العمل الذي ال يزال يتواصل بشكل   

مباشر مع مستخدمي الخدمة.
استخدام طرق اإلدارة والتدريب واإلشراف عن ُبعد.   

تدابير  استبدال  فسيلزم  طويلة،  لفترة  السيناريو  هذا  استمرار  حالة  في   
الطوارئ بخطط تكّيف الخدمات طويلة األجل. 

الجدول 1: وصف سيناريوهات كوفيد-19 والعواقب المترتبة على برامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

منظمة الصحة العالمية1: اإلرشادات التوجيهية المرحلية، وإجراءات االستجابة واالستعداد والتأهب لكوفيد-19 )22 مارس 2020(

االعتبارات التشغيلية لبرامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي متعددة القطاعات أثناء جائحة كوفيد-19 • اإلصدار 1.1 8

https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19


زيارة مريض مشتبه إصابته 
بأعراض كوفيد-19. 

© منظمة شركاء في الصحة، 
بيرو

الدخول في مناقشة مفتوحة مع موظفي الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي بشأن استعدادهم وقدرتهم على مواصلة عملهم. خلق جو يستطيع فيه   
الموظفون مناقشة مخاوفهم وقلقهم بصراحة. السعي إلى وضع خطة عمل متفق عليها، مع استمرار الحوار. ضمان فهم وموافقة كل موظف لدوره فيما 

يتعلق بتقديم الخدمات المالئمة، ومعرفته لحدود ما يمكنه االضطالع به وفهمه للمخاطر التي يقبل تحملها على نفسه وعائالته.

تبادل األفكار مع فريق الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي بشأن كيفية تطور األنشطة في مختلف السيناريوهات المحتملة:  
تحديد األنشطة التي ينبغي مواصلتها أو إيقافها:   °

مناقشة متى وكيف يتم تقليص نطاق األنشطة المباشرة، بناًء على مدى أهمية األنشطة.  –
وضع إجراءات واضحة للتشغيل المعياري للخدمات المباشرة، مع مراعاة سالمة الموظفين وضمان عدم انتقال عدوى كوفيد-19.  –

إعطاء األولوية لمستخدمي الخدمات العاجلة مقابل الخدمات غير العاجلة، بناًء على تقييم المخاطر واالحتياجات الفردية )انظر القسم 2.8(.  –
مناقشة ما إذا كان يمكن قبول مستخدمي الخدمات الجدد وتحديد الشروط التي يتم ذلك بموجبها )انظر الجدول 2 في نهاية هذا القسم(.  –

مناقشة كيفية تكييف األنشطة الحالية للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي:   °
تكييف طريقة تقديم الخدمات الحالية. النظر في الممارسات التي يمكن إعطائها األولوية والتي سيتم إعطائها األولوية لتقديم الخدمات عن ُبعد )انظر   –

القسم 2.6(. قد يكون التوفير المباشر للخدمات ضرورًيا وممكًنا )اعتماًدا على إرشادات الدولة والسياق المحلي(. 
التفكير في إنشاء طرق جديدة للدعم والخدمات:   °

هل ينبغي إنشاء خط مساعدة/رقم طوارئ؟ هل ُيعّد هذا األمر ممكًنا في السياق التشغيلي؟2،1  –
كيف يمكن تحديد األشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من االضطراب العاطفي و/أو مشاكل في الصحة النفسية ويحتاجون إلى رعاية؟   –

)النظر في أدوات فحص التوعية والصحة النفسية.(
المتعلقة  العامة غير  المساهمة في االستجابة  النفسي االجتماعي بشكل مختلف، بما في ذلك  النفسية والدعم  ينبغي استخدام موظفي الصحة  هل   –
بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي لكوفيد-19 )على سبيل المثال في التواصل بشأن المخاطر وتوزيع المواد الغذائية/غير الغذائية أو تسهيل 

التحويالت النقدية(؟
هل ينبغي استخدام الموظفين غير العاملين في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي )خاصة العاملين في المجتمع( في توفير رعاية   –
الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في المجتمع ألولئك الذين ال يستطيعون الوصول إلى الرعاية القائمة على المرافق أو الرعاية المتوفرة 

عبر اإلنترنت؟ ما التدريب والدعم الالزمان لضمان جودة الرعاية بالقدر الكافي؟

إعداد بدائل لألشخاص الذين يخضعون للعالج الجماعي:   
النظر في بدائل ألنشطة المجموعة الحالية، على سبيل المثال تقليل حجم المجموعة )استناًدا إلى اإلرشادات المفروضة داخل الدولة بشأن الوقاية والتباعد   °

الجسدي( أو إنشاء المجموعات عبر اإلنترنت أو عقد المؤتمرات عن ُبعد. 
وضع أحكام للمشاركين الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد-19.  °

منظمة الصحة العالمية: منع وقوع حاالت انتحار: أحد الموارد المتعلقة بتأسيس خط األزمة )2018(.  1

الخط الدولي لمساعدة الطفل: دليل ممارسة االستشارات )2009(.  2

29. استمرار الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي الشامل والسريري في البيئات اإلنسانية خالل جائحة كوفيد-19

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311295/WHO-MSD-MER-18.4-eng.pdf?ua=1
https://www.childhelplineinternational.org/child-helplines/tools/counselling-practice-guide/


ينبغي أن يراجع الموظفين الحاالت المسجلة الخاصة بهم، قبل االنتقال إلى تقديم الخدمات عن بعد:  
جمع تفاصيل االتصال بمستخدمي الخدمات، خاصة أولئك الذين لديهم مواعيد مجدولة بالفعل )التأكد من اتباع إجراءات الموافقة المناسبة(.  °

توثيق الوسائل التي يمكن من خاللها الوصول إلى مستخدمي الخدمات )الهاتف والدردشة المرئية والبريد اإللكتروني وزيارة المنزل/ الخيمة/المأوى(.  °
إعداد خطط السالمة مع مستخدمي الخدمات المعرضين لمخاطر عالية أو مراجعتها.  °

إعداد الخطط بالتشاور مع جميع أعضاء الفريق واتخذ قراًرا بشأن المسائل اإلجرائية مثل:  
التوفر  °

هل سيكون جميع الموظفين متاحين في جميع األيام لمستخدمي خدمتهم، أم سيكون هناك شخص مسؤول عن االتصال يومًيا في الخدمة؟   –
كم ساعة يومًيا ينبغي أن يكون الموظف متاًحا؟   –

ما المدة التي ينبغي أن تستغرقها الجلسات عبر اإلنترنت )المكالمات المتكررة والقصيرة تعتبر مهمة(؟   –
هل يمكن الوصول إلى الموظفين عن ُبعد )الهاتف ومحادثات الفيديو والبريد اإللكتروني( لإلشراف أو التنسيق؟  –

جودة الخدمات  °
ما المحتوى المناسب للجلسات التي يتم عقدها عن ُبعد بالنظر إلى القيود المفروضة على الخصوصية والسرية )انظر القسم 2.6(؟   –

هل يوجد أخصائي صحة نفسية مناوب يمكن أن يتصل به عدد كبير من الموظفين والمتطوعين المبتدئين/غير المتخصصين في حاالت الطوارئ   –
أو المواقف التي ال يمكنهم التعامل معها؟ 

كيف يتم ترتيب عملية اإلشراف؟  –

إعداد خطط لكيفية العمل مع المتطوعين والمساعدين في المجتمع المحلي:  
ما ترتيبات أو بروتوكوالت العمل المعمول بها للتعاون مع المتطوعين/المساعدين في المجتمع المحلي )انظر القسم 2.9(؟   °

خلق تواصل بين مختلف السيناريوهات المحتملة واألطراف المعنية الرئيسية )مثل مستخدمي الخدمات ومقدمي الرعاية ومقدمي الخدمات والحكومة(.   °
تقديم معلومات واضحة وتحديد المخاطر المحتملة لكل سيناريو. 

وضع خطط إلبالغ جميع مستخدمي الخدمات )المحتملين( بالمؤسسة الجديدة للخدمات، والنظر في إبالغ:  
مستخدمو الخدمات الحاليون من خالل مقدمي الخدمات أو الموظفين المجتمعيين المعنيين بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي.  °

الهياكل التنسيقية للصحة والحماية والتعليم.  °
الشركاء من خالل البريد اإللكتروني والمكالمات.  °

عامة السكان باستخدام الرسائل اإلذاعية أو وسائل التواصل االجتماعي أو نشرات المعلومات أو الالفتات التي تتضمن رسائل رئيسية.  °
التعاون مع األطراف المعنية في المجتمع المحلي )قادة المجتمعات المحلية والزعماء الدينيون( الطالعهم على التكيفات الثقافية والسياقية ألنشطة الصحة   

النفسية والدعم النفسي االجتماعي. 

4.2  االعتبارات المتعلقة بتحديد مستخدمي الخدمات المعرضين لمخاطر عالية وإدارتهم

يوحد نوعان من المخاطر خالل جائحة كوفيد-19:

المخاطر المرتبطة مباشرة بكوفيد-19

كل شخص معرض لخطر اإلصابة بكوفيد-19، وتتمثل القاعدة العامة في ضمان إدراج األشخاص الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة النفسية والدعم 
النفسي االجتماعي في عملية االستجابة لكوفيد-19 بشكل عادل. يتعرض بعض األشخاص الذين يعانون من حاالت تتعلق بالصحة النفسية والدعم النفسي 

االجتماعي لخطر أكبر من غيرهم بسبب:

زيادة خطر اإلصابة بكوفيد-19 )مثل األشخاص الذين يعانون من حاالت صحية نفسية ويتم إدخالهم إلى المستشفى(.   
زيادة خطر نقل فيروس كوفيد-19 إلى اآلخرين )على سبيل المثال بسبب عدم القدرة على فهم مخاطر انتقال العدوى أو عدم اتباع التعليمات المتعلقة بالتباعد   

الجسدي(.
زيادة احتمالية أن تتخذ اإلصابة بفيروس كوفيد-19 مساًرا خطيًرا بسبب مخاوف صحية أو نقاط ضعف إضافية.   

المخاطر المرتبطة بشكل غير مباشر بكوفيد-19 بسبب التغييرات السياقية

قد تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى حدوث تغيير عميق في البيئة االجتماعية والطبيعية لمستخدمي خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي بالنسبة للبالغين 
واألطفال بسبب:

إن أنظمة الدعم االجتماعي أصبحت مختلة أو مثقلة باألعباء وأن مقدمي الرعاية أصيبوا بالعدوى أو توفوا.  
زيادة مستويات التوتر بسبب القيود المفروضة على الحركة وظروف المعيشة المزدحمة.  

تدهور األوضاع المالية/فرص كسب العيش.  
المخاطر المتعلقة بحماية الطفل بسبب االضطرابات التي تحدث في البيئة التي يكبر فيها األطفال ويتطورون.1  

زيادة التعرض للعنف المبني على النوع االجتماعي )خاصة عنف الشريك الحميم واالعتداء واالستغالل الجنسي(؛4،3،2  
محدودية الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي.  

التحالف بهدف حماية الطفل في العمل اإلنساني: مالحظة تقنية: حماية األطفال أثناء جائحة فيروس كورونا )مارس 2019(.   1

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: اإلرشادات التوجيهية المرحلية: التنبيه الجنساني المتعلق بتفشي كوفيد-19 )مارس 2020(.  2

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: تحديد مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي أثناء االستجابة لكوفيد-19 وتخفيف حدتها )6 أبريل 2020(.  3

منظمة الصحة العالمية: كوفيد -19 والعنف ضد المرأة: ما الذي يمكن أن يضطلع به القطاع/النظام الصحي )2020(.  4

االعتبارات التشغيلية لبرامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي متعددة القطاعات أثناء جائحة كوفيد-19 • اإلصدار 1.1 10

https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/the_alliance_covid_19_brief_version_1.pdf?file=1&type=node&id=37184
https://reliefweb.int/report/world/interim-guidance-gender-alert-covid-19-outbreak-march-2020
https://reliefweb.int/report/world/interim-guidance-gender-alert-covid-19-outbreak-march-2020
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/vaw-covid-19/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/vaw-covid-19/en/


تقديم الدعم عن ُبعد

© المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين/األردن

يمكن أن يعزز هذان النوعان الواسعان من المخاطر بعضهما البعض. تتضمن أمثلة مستخدمي خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي المعرضين 
لمخاطر متزايدة تتعلق بحاالت كوفيد-19 أولئك الذين:

لديهم أفكار حالية تتعلق باالنتحار.  
يعانون من مخاطر حالية تتعلق بإلحاق الضرر باآلخرين.  

يعانون من حالة هياج بسبب األعراض النشطة لحدوث اضطراب نفسي شديد مثل األوهام أو االضطرابات السلوكية )مثل األشخاص الذين يعانون من   
نوبات ذهانية أو نوبات هوس حادة(.

يعانون من أعراض تؤثر على الذاكرة والتوجيه والرعاية الذاتية )مثل الخرف(.  
يتعرضون النتكاسة تتعلق بسوء أعراض الصحة النفسية )التي قد تكون مرتبطة بعدم االلتزام بالعالج أو إثارة تجارب سابقة مرهقة أو مهددة للحياة(.  

لديهم )تاريخ حديث( يتعلق بتعاطي المخدرات/الكحول غير الخاضع للرقابة.  
ظهرت عليهم أعراض كوفيد-19 بصورة كبيرة ويعانون من حاالت شديدة موجودة مسبًقا تتعلق بالصحة النفسية.  

ال يتلقون دعًما اجتماعًيا كافًيا أو يؤدي ذلك الدعم إلى تفاقم المخاطر.  
يعانون من إعاقات ذهنية وإعاقات مرتبطة بالنمو.   
تم عزلهم في مؤسسات أو في وحدات عزل طبي.  

يعتبرون من كبار مستخدمي الخدمات1   
يعانون من أمراض مصاحبة تزيد من مخاطر المضاعفات المرتبطة بكوفيد-19.  

يعانون من قلق شديد/أعراض نفسية جسدية بسبب المخاوف والهموم المتعلقة بكوفيد-19.  
يواجهون فجيعة معقدة أو مطولة بسبب وفيات كوفيد-19 و/ أو عدم القدرة على إجراء مراسم دفن مناسبة أو توديع أحبائهم بشكل صحيح.  

يعانون من ظروف طبية سابقة تنطوي على مخاطر متزايدة بالنسبة للحاالت المرضية المتعلقة بالصحة النفسية، مثل األشخاص المصابين بفيروس نقص   
المناعة البشرية أو السل أو السرطان.2 

ُتعّد مراجعة أعضاء الفريق لملفات جميع مستخدمي الخدمات وترتيبهم لخطط العالج والرعاية الفردية التي تهدف إلى تقليل الزيارات إلى مراكز خدمات 
الرعاية الصحية أمًرا ضرورًيا. يطلب من أعضاء الفريق إعطاء األولوية لمراجعة األشخاص الذين يعانون من أعراض حادة/خطيرة و/أو المعرضين لخطر 

إيذاء أنفسهم أو اآلخرين.

المنظمة الدولية لمساعدة المسنين: الجميع مهمون أثناء كوفيد-19 )2020(.  1

مجلس تنسيق برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز: الجزء المواضيعي: الصحة النفسية وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز )برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص   2
)https://www.unaids.org/en/resources/documents/2018/PCB43_CRP2 ( )2018( )18.32/)43( PCB/المناعة البشرية/ اإليدز

211. استمرار الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي الشامل والسريري في البيئات اإلنسانية خالل جائحة كوفيد-19

https://www.helpage.org/what-we-do/covid19-everyone-matters/
https://www.helpage.org/what-we-do/covid19-everyone-matters/
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2018/PCB43_CRP2


االضطالع بتقييم المخاطر.  
التواصل مع العمالء الحاليين بشكل استباقي لتحديث خطط الرعاية.  

مراجعة خطط السالمة وتحديثها.  
مراجعة األدوية.  

تحديد المخاوف المحتملة المتعلقة بالحماية )على سبيل المثال، هل يستطيع األشخاص الوصول إلى الطعام والماء؟ هل هم آمنين في منازلهم؟(.  
ضمان تحديث جهات االتصال في حاالت الطوارئ وإتاحتها لمقدمي الخدمات المسؤولين عن إجراء المتابعة )عن ُبعد(.  

النظر في اختيار أحد أفراد األسرة للمشاركة بنشاط أكبر في خطة الرعاية وال يتم ذلك إال بموافقة مستنيرة من الفرد، مع إيالء اهتمام خاص للموافقة في   
حالة زيادة التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي.

ينبغي إعطاء األولوية لمستخدمي الخدمات المعرضين لخطورة عالية من خالل التواصل معهم بشكل متكرر لمعالجة المخاوف الناشئة. ينبغي أن يسعى مقدمو 
الخدمات إلى وضع خطط رعاية استباقية يتم تحديثها دورًيا لكل من هؤالء المستخدمين.

5.2  االعتبارات المتعلقة بتهيئة الخدمات الُمتعلقة بالمرافق

ينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة باالستمرار أو الشروع في العالج المباشر لحاالت الصحة النفسية المعتدلة )مثل االكتئاب المعتدل( على أساس كل حالة على 
حدة )على سبيل المثال، يعتبر اكتئاب ما قبل الوالدة وبعدها أولوية حتى عندما ال تكون األعراض شديدة(. ينبغي أن تستمر عملية تقديم الخدمات والرعاية 
لألشخاص الذين يعانون من أعراض حادة تتعلق باالضطرابات النفسية والعصبية الشديدة وتعاطي المخدرات )مثل الهوس الحاد والذهان واالكتئاب الشديد 

والهذيان والجرعة الزائدة واألعراض االنسحابية(.

استشارات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي 

اتخاذ تدابير لمنع انتقال العدوى أثناء االستشارات )بالنسبة لخدمات العيادات الخارجية للصحة النفسية في المرافق أو الخدمات الصحية في مراكز الصحة 
النفسية والدعم النفسي االجتماعي أو المراكز المجتمعية(.1 النظر في:

التباعد الجسدي في أماكن االنتظار.  
تقليل عدد مستخدمي الخدمة في أماكن االنتظار )وعدد أفراد األسرة المرافقين(؛  

عمال التوعية الذين يجمعون مستخدمي الخدمة من المالجئ/ الخيام/المنازل إلحضارهم إلى العيادة لحجز مواعيدهم؛  
تزويد المرضى بأرقام التذاكر والمواعيد المحددة بداًل من تشغيل قسم العيادات الخارجية المفتوحة؛   

كيفية تعزيز تدابير النظافة:  
° إنشاء محطات لغسل اليدين خارج أماكن االنتظار؛ 

° التأكد من توفر اإلمدادات )مثل صابون اليدين وأوعية النفايات ومعقمات األيدي التي تحتوي على الكحول(؛
° تنظيف األسطح، بما في ذلك مقابض األبواب بشكل منتظم؛ 

توفير معدات الحماية الشخصية إذا لزم األمر ووفًقا إلرشادات الحكومة الوطنية لألطباء؛2  
إذا لم يتحدث مقدمو الخدمة لغة مستخدمي الخدمات، فيتم توفير خدمة الترجمة عن ُبعد )بواسطة مترجمين "عبر الهاتف"(؛  

نشر مواد المعلومات والتعليم واالتصاالت باللغات واألشكال المناسبة بأماكن االنتظار:   
° الحماية من كوفيد-19؛

° التوتر والتأقلم؛
° كيفية الحصول على دعم الطوارئ )أرقام الخطوط الساخنة(.

عنابر الطب النفسي وخدمات المرضى الداخليين األخرى 

تحتاج مرافق معالجة المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية إلى االلتزام باإلجراءات السائدة لوحدات المرضى الداخليين األخرى بالمستشفيات عن 
طريق اتباع اإلرشادات الوطنية والدولية.3 يرجى النظر ما يلي:

دعم وحدات المرضى الداخليين إلدراج حاالت الصحة النفسية بشكل كامل في خطط المستشفيات للوقاية من كوفيد-19 والتخفيف من حدته، وتأييد حقوق   
األشخاص الذين يعانون من حاالت الصحة النفسية، بما في ذلك حقهم في الصحة واتخاذ قرارات بشأن تقديم الرعاية لهم حتى يكونوا محميين.

اتخاذ التدابير الالزمة لمنع العدوى في عنابر المستشفى )مثل التثقيف بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتوفير الماء والصابون وإمكانيات التباعد   
الجسدي وتقليل عدد الزوار(. 

وضع الخطط بشأن ما يجب القيام به عند انتشار عدوى كوفيد-19بين مستخدمي خدمات عنابر أجنحة الصحة النفسية.  
عندما يحتاج المرضى الذين يعانون من حاالت الصحة النفسية دخول المستشفيات بسبب أعراض كوفيد-19، يجب أن يحصل هؤالء على الرعاية الطبية   

نفسها أو ما يقرب منها كأي شخص آخر مصاب بالمرض:
° يمكن وضع مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من الحاالت الصحية النفسية المعتدلة/المستقرة في الوحدات الطبية العامة مع مرضى آخرين. 

° وإذا لم يمكن ذلك، فيتم التخطيط لبعض الترتيبات البديلة لمرضى كوفيد-19 الذين يعانون من حاالت الصحة النفسية الحادة )مثل العزل داخل منشأة أو 
عنبر لألمراض النفسية(، وضمان تلقي المريض رعاية نفسية جيدة على قدم المساواة مع أي مريض آخر.

منظمة الصحة العالمية: كوفيد-19: إرشادات تشغيلية للحفاظ على الخدمات الصحية األساسية أثناء تفشي المرض )25 مارس 2020(.  1

اإلرشادات التوجيهية المرحلية لمنظمة الصحة العالمية: االستخدام المعقول لمعدات الحماية الشخصية لمرض فيروس كورونا )كوفيد 19( واعتبارات النقص الحاد )6 أبريل 2020(.  2

اإلرشادات التوجيهية المرحلية لمنظمة الصحة العالمية: إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية عند االشتباه في اإلصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 19( )19 مارس 2020(.  3

االعتبارات التشغيلية لبرامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي متعددة القطاعات أثناء جائحة كوفيد-19 • اإلصدار 1.1 12

https://www.who.int/publications-detail/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125


كينيا: الجئ صومالي يعمل مدرًسا يعطي درًسا في اللغة اإلنجليزية 
لتالميذ الصف الخامس عبر نظام الراديو.

© المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين/جمال عبد هللا

6.2  االعتبارات حول العمل عن ُبعد فيما يتعلق بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

للحصول على معلومات مفصلة، يرجى مراجعة المزيد من العناصر المتخصصة.4،3،2،1 بعد أن يتم التكيف المناسب، يمكن تقديم بعض التدخالت النفسية والدعم 
النفسي االجتماعي بشكل فعال عن ُبعد، عن طريق الهاتف أو عبر أدوات اإلنترنت )مثل الرسائل والفيديو(. لتقديم الدعم عن ُبعد، يجب تنظيم ممارسات الصحة 
النفسية والدعم النفسي االجتماعي الحالية واتباع نهًجا مختلًفا للتعامل معها.5 قد ال يكون تقديم الخدمة عن ُبعد حاًل مناسًبا لجميع مستخدمي الخدمة كأن يواجه 
بعض األشخاص صعوبات في الوصول إلى الخدمات )على سبيل المثال، قد يحتاج األشخاص ذوي اإلعاقة إلى تعديالت معينة( أو عندما ال يتمكن األشخاص 

من إجراء محادثات خاصة بسبب ظروف السكن المزدحم.

االعتبارات العامة للعمل عن ُبعد 

التأكد من توفر المعدات المطلوبة )مثل الهاتف والهاتف الذكي(، وضمان استقرار الشبكة وتكاليف المستخدمين.   
عند تقديم الدعم عن ُبعد )الفيديو أو الهاتف(، يرجى تدريب مقدمي الخدمات واإلشراف عليهم عند العمل عن ُبعد.   

تحديد المنصات األساسية األكثر مالءمة لتقديم الخدمة عن ُبعد )يجب أن تكون التطبيقات يمكن الوصول إليها ويمكن تشغيلها بجودة شبكة متغيرة(.6  

مشروع ضمان الجودة عند تقديم الدعم النفسي التابع لمنظمة الصحة العالمية: تقديم رعاية نفسية اجتماعية عن بعد.   1

المركز النفسي واالجتماعي التابع لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر: اإلسعافات األولية النفسية عن ُبعد أثناء تفشي كوفيد-19، واإلرشادات النهائية )مارس 2020(.  2

الجمعية األمريكية لألطباء النفسيين: أدوات خدمات الطب النفسي عن ُبعد.  3

الهيئة الطبية الدولية: إرشادات لطاقم عمل الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي الذين يقدمون خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي للمرضى أثناء جائحة كوفيد-19 )نسخة االختبار الميداني- 4-24-  4
2020 وحزمة التدريب عبر اإلنترنت لإلسعافات األولية النفسية لالستجابة لتفشي كوفيد-19، مايو 2020(.

منظمة الصحة العالمية: إرشادات منظمة الصحة العالمية: توصيات بشأن التدخالت الرقمية لتعزيز النظام الصحي )2019(.  5

التحقق من المنصات األكثر مالءمة محلًيا )مثل المنظمات األخرى واإلرشادات الحكومية(. تحافظ االتصاالت عن طريق تطبيقات التشفير الكامل على السرية بشكل أفضل من المنصات غير اآلمنة.  6
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https://whoequipremote.org/node/275
https://pscentre.org/?resource=remote-psychological-first-aid-during-the-covid-19-outbreak-interim-guidance-march-2020
https://pscentre.org/?resource=remote-psychological-first-aid-during-the-covid-19-outbreak-interim-guidance-march-2020
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/telepsychiatry/toolkit
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/IMC%20Guidelines-%20Tele-MHPSS%20COVID-19%20Field%20Test%20Version.pdf
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/IMC%20Guidelines-%20Tele-MHPSS%20COVID-19%20Field%20Test%20Version.pdf
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/digital-interventions-health-system-strengthening/en/


حملة توعية حول مرض كوفيد-19 بمحلية أمبدة 
بأم درمان- والية الخرطوم تستهدف المشردين في 

المجتمع.

© المنظمة الدولية للهجرة

النظر في تقديم تعويضات أو سدادات لمستخدمي الخدمة الذين ال يستطيعون تحمل التكاليف المرتبطة )مثل استهالك اإلنترنت(. النظر في تزويد مستخدمي   
الخدمة الفقراء للغاية أو عائالتهم بالهواتف أو بطاقات وحدة التعريف المشترك )بطاقات سيم( أو البث أو األموال لشراء ما يلزم لذلك.

اتخاذ ترتيبات واضحة بشأن دفع التكاليف المتكبدة في استخدام الدعم عن ُبعد )مثل فواتير الهاتف(.  
وضع إجراءات التشغيل القياسية لضمان سالمة وخصوصية معلومات األشخاص الذين يستخدمون الدعم وضمان خضوع الدعم المقدم للمساءلة والتتبع   
)مثل التوثيق(. قد تشمل إجراءات التشغيل القياسية والسياسات الخاصة بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي ما يلي: أ( مشكالت محددة مثل االستجابة 
لألشخاص المعرضين ألحد المخاطر أو األزمات في حالة االجتماعات الواقعية؛ ب( أداء الوظائف الرئيسية عن ُبعد مثل تخصيص الحالة وإدارتها وإحالتها؛ 

ج( جوانب التنفيذ، مثل االتصال في غير أوقات الجلسات وساعات العمل واألعباء. 
تزويد مقدمو الخدمات برقم هاتف مميز لالتصال بمستخدمي الخدمات، بداًل من استخدام أرقامهم الخاصة.   

تقديم الجلسات عادًة شفهًيا )عن طريق الهاتف أو االتصال عبر اإلنترنت( وليس عن طريق الرسائل النصية أو الرسائل الصوتية لتوفير السرية واألمان   
لمستخدمي الخدمات، وكذلك لحماية الحدود المهنية. قد تؤدي الرسائل الصوتية المسجلة أو الرسائل النصية على الهواتف إلى انتهاك السرية. 

تقديم تعليمات واضحة بشأن أوقات عمل الخدمات )على سبيل المثال، عمل أرقام الهواتف العادية فقط خالل ساعات العمل مع وجود خيار ترك رسالة ليتم   
التواصل مرة أخرى إذا لم تكن المشكلة عاجلة، ورقم هاتف منفصل لحاالت األزمات يعمل على مدار 24 ساعة باليوم(.

تقديم إرشادات لطاقم العمل بشأن كيفية إجراء مكالمات العمل من المنزل )كإجراء هذه المكالمات في غرف هادئة ومنفصلة( بحيث يتم الحفاظ على السرية   
والحدود المهنية.

ضمان االمتثال بالقوانين ذات الصلة )مثل الخصوصية والنقل اآلمن للبيانات( والسياسات المتعلقة بتقديم الدعم عن ُبعد.  
ضمان وجود مؤشرات رئيسية واضحة للمراقبة والتقييم.   

المعلومات المتعلقة بمستخدم الخدمات

التأكد من دراية مستخدمي الخدمة بكيفية حماية خصوصياتهم على األجهزة )مثل حذف الرسائل وحماية كلمة المرور(؛ فهذا األمر ُيعد بالًغا لألهمية وخاصًة   
عند مشاركة الهاتف أو قد يكون مستخدم الخدمات في خطر )على سبيل المثال من عنف الشريك الحميم(. 

االلتزام بمبادئ حماية البيانات والسرية:  
° تخزين البيانات اآلمنة من مستخدمي الخدمة في مجلد محمي بكلمة مرور على جهاز الكمبيوتر.

° تخزين المستندات الحّساسة بحماية إضافية لكلمة المرور. 
° ال ينصح بالمالحظات الطبية المكتوبة بخط اليد أو االحتفاظ بالمعلومات في الملفات. في حالة استخدام ذلك، يجب تخزينها في مكان مغلق بشكل آمن 

ووصول عدد محدود إليها لضمان سرية المعلومات وحمايتها. 
تمّتع طاقم العمل في العيادات أو المكاتب بإمكانية الوصول إلى المستندات، وتعيين مسؤول واحد لكل مستخدم للخدمات "مدير للحالة".  

تعيين مدير لتجميع المعلومات وتخصيص عبء العمل لطاقم العمل على أساس يومي أو أسبوعي.   
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التدريب واإلشراف السريري واالستشارات السريرية للخدمات عن ُبعد2،1

ضمان تقديم التدريب الكافي لطاقم عمل الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي على كيفية التمّتع بمهارات المساعدة وتقديم أو حشد التدخالت عن ُبعد.   
يمكن إجراء التدريب نفسه عن ُبعد باستخدام الهاتف أو الفيديو بما في ذلك ممارسة أداء األدوار.

تحديد موعد محدد لإلشراف السريري للفريق )فردًيا وجماعًيا(.  
تقديم المزيد من اإلشراف السريري المتكرر إذا كان لدى طاقم العمل خبرة سابقة محدودة في تقديم الخدمات عن ُبعد.  

النظر في إنشاء آلية لالستشارة السريرية عن ُبعد )متعددة التخصصات(، خاصًة لمستخدمي الخدمات المعرضين لمخاطر كبيرة.  

اإلدارة السريرية عبر الهاتف

خلق بيئة من شأنها تسهيل االتصاالت المفتوحة عبر الهاتف، وتوضيح كيفية حماية السرية والخصوصية وكيفية الحصول على الموافقة. تقديم األسباب   
لتوفير استمرارية الرعاية عن ُبعد. إعداد طاقم العمل ليكون على دراية بصعوبة تحقيق العالقات مع المرضى عن ُبعد حيث قد يتطلب األمر قضاء المزيد 

من الوقت مقارنة بالجلسات الشخصية.
تقييم المخاطر واتخاذ اإلجراءات إذا كانت هناك مخاطر شديدة أو وشيكة. إذا ظهرت أية مخاطر كإيذاء النفس أو إلحاق األذى باآلخرين، فقد يكون من   

الضروري إبالغ اآلخرين إلنقاذ األرواح. 
تقديم المعلومات بطريقة واضحة وموجزة، واالنتباه لطريقة الحديث المستخدمة )تجنب استخدام المصطلحات التقنية(. يمكن أن يعيق الضغط قدرة مستخدمي   
الخدمات على معالجة المعلومات؛ هذا صحيح خاصًة عند استخدام التواصل عبر الهاتف. تغطية نقطة واحدة على حدة لمساعدة مستخدم الخدمة على فهم 

ما يقال، قبل االنتقال إلى النقطة التالية.
النظر في بدائل أخرى للرعاية، واحترام حق مستخدمي الخدمة في رفض الرعاية. إذا لم يشعر الشخص بالراحة تجاه عملية التواصل و/أو ال يوافق عليها،   
فيجب التأكد من كونه على دراية بكيفية التواصل مع الفريق إذا لزم األمر الحًقا. إعطاء مستخدمي الخدمة رقم هاتف العمل الخاص بالمعالج أو االستشاري 

أو موظف تقديم الخدمات النفسية واالجتماعية باإلضافة إلى جهات اتصال الخدمات المفيدة األخرى. 
التأكد من دراية المستخدمين بحدود الدعم عندما يتم تقديمه عن ُبعد، وموافقتهم على تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي عن ُبعد.   

تقديم النصائح بشأن السرية والخصوصية )على سبيل المثال في حالة استخدام جهاز مشترك(. يمكن أن ُتشّكل السرية تحدًيا بسبب الظروف المعيشية   
المزدحمة لمستخدمي الخدمة عندما تكون أوامر "البقاء في المنازل" سارية.

استخدام خدمات الهاتف )أو الخدمات البديلة عبر اإلنترنت( التي يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقات السمعية الوصول إليها، إذا أمكن ذلك.  

العالج النفسي عن ُبعد لألطفال 

يتطلب تقديم التدخالت النفسية عن ُبعد لألطفال والمراهقين مهارات محددة. يرجى مراجعة العناصر المتخصصة في هذا الموضوع للحصول على نصائح   
عملية وإرشادات حول التعامل مع التحديات الخاصة بالعالج للتواصل عبر الهاتف مع المرضى األطفال )مثل األطفال الذي يشعرون بالقلق أو األطفال 

اإلنطوائيين أو الغاضبين و/أو الذين يشعرون بالحزن(، واستخدام األلعاب أو اللعب لتسهيل التدخالت النفسية.4،3
قد يواجه األطفال عوائق محددة للوصول إلى الرعاية عن ُبعد )عدم إمكانية الوصول وعدم الحصول على إذن الستخدام األجهزة(.  

وضع تدابير واضحة لحماية الطفل في حالة تواصل أعضاء الفريق عن ُبعد مع األطفال خارج وضع العيادة المعتاد وبدون تواجد أية أشخاص بالغة تشهد   
هذه التدخالت.

اتصاالت الفريق

إنشاء آليات لتبادل المعلومات غير الحّساسة مثل منصات التشفير الشامل.  
جدولة اجتماعات الفريق المنتظمة عن طريق وسائل االتصاالت ذات الصلة )مثل تطبيقات االتصاالت أو الهواتف( وضمان التواصل المنتظم مع قائد   

الفريق للحصول على التحديثات أو المتابعة. 

7.2  االعتبارات حول العالجات

قد يتم إعطاء مستخدمي الخدمة أصحاب الظروف المستقرة إمدادات عالجية إضافية، والقيام بالمراقبة عن ُبعد عن كثب. النظر في تقديم إمدادات عالجية   
لمدة شهرين أو ثالثة بناًء على عوامل مثل:

° اإلرشادات المحلية
مخزون الصيدليات  °

سعة التخزين بالمنزل  °
° المخاطر السريرية

صفة مستخدم الخدمة   °
° دعم مقدمو الرعاية 

إذا كان هناك تاريًخا من االضطرابات الناتجة عن تعاطي المخدرات أو وجود تفكير انتحاري حالًيا/مؤخًرا فيتم التفاوض حول أكثر السيناريوهات آمًنا   
)على سبيل المثال إشراك أحد أفراد األسرة في تخزين الدواء في مكان آمن(.

مشروع ضمان الجودة عند تقديم الدعم النفسي التابع لمنظمة الصحة العالمية: اإلشراف على المساعدين في تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي عن ُبعد .   1

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر: اإلرشادات التوجيهية المرحلية واإلشراف الداعم للمتطوعين الذين يقدمون خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي أثناء كوفيد-19 )2020(.  2

جامعة كوين ماري بلندن، والجامعة األمريكية في بيروت، ومنظمة أطباء العالم، وجامعة جونز هوبكنز: تقديم العالج النفسي لألطفال عبر الهاتف: مجموعة مبادئ إرشادية تستند إلى أبحاث حديثة تم إجرائها على   3
األطفال الالجئين السوريين )2020(. 

منظمة األمم المتحدة لألطفال )اليونيسيف(: إرشادات اليونيسف بشأن كوفيد-19 لتنفيذ وتبني أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي لألطفال والمراهقين واألسر )2020(.  4
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https://whoequipremote.org/node/296
https://pscentre.org/?resource=interim-guidance-supportive-supervision-for-volunteers-providing-mental-health-and-psychosocial-support-during-covid-19
https://osf.io/xyg9t/
https://osf.io/xyg9t/
https://app.mhpss.net/resource/field-test-version-unicef-covid-19-operational-guidance-for-implementation-and-adaptation-of-mhpss-activities
https://app.mhpss.net/resource/field-test-version-unicef-covid-19-operational-guidance-for-implementation-and-adaptation-of-mhpss-activities


إثيوبيا: يقدم طاقم عمل خدمات الصحة 
النفسية والدعم النفسي االجتماعي الدعم 

مع الحفاظ على الترتيبات الحساّسة 
لكوفيد-19.

© دكتور إيدن

إنشاء أماكن مخصصة للحصول على الدواء للسكان خالل إجراءات البقاء في المنازل أو إنشاء آلية توصيل آمنة تضم متطوعين من المجتمع أو موظفي   
الرعاية الصحية. بالنسبة لمنظومة الصحة، فيجب دمج تقديم األدوية النفسية في البروتوكوالت إلدارة تقديم الخدمات لألشخاص المصابين بأمراض غير 

معدية أو مزمنة. 
وضع استراتيجية واضحة إلدارة أدوية المضادات النفسية طويلة المفعول. قد يشمل ذلك تغيير الفترة الفاصلة لإلدارة لتجنب السفر خالل فترات زيادة   

مخاطر العدوى، أو إدارة الدواء من خالل الزيارات المنزلية بداًل من المنشأة الصحية.
إجراء مكالمات هاتفية منتظمة أو ترتيب زيارات منزلية من قبل العاملين بالمؤسسات المجتمعية، عندما يمكن القيام بذلك بشكل آمن، لمستخدمي الخدمة   

الذين يعانون من تزايد مخاطر عدم االمتثال.
في حالة اإلغالق المفاجئ، قد يواجه مستخدمو الخدمة الذين يحتاجون إلى األدوية مشاكل في متابعة العالج في حالة عدم التمكن من الوصول إلى مقدمي   
الخدمات الخاص بهم. في مثل هذه الحاالت، يتم محاولة التواصل مع مستخدمي الخدمة لمناقشة الترتيبات البديلة )على سبيل المثال، التواصل مع الصيدليات 

وإرسال الوصفات الطبية عبر البريد اإللكتروني أو غيرها من اآلليات عن ُبعد عندما يكون ذلك مسموًحا به قانوًنا(.
النظر في وضع التخطيط للطوارئ لالستعداد ألية اضطرابات في المشتريات أو سلسلة التوريد.  

في حالة تنفيذ منهجيات جديدة لنقل المهام، يتم استشارة السلطات الصحية بشأن القواعد واللوائح )على سبيل المثال، من المسموح له بوصف األدوية أو   
صرفها(. 

8.2  اعتبارات حول العالج النفسي وتقديم االستشارات

تتضمن سيناريوهات كوفيد-19 الثالثة والرابعة، تعليق الجلسات الجماعية الشخصية و/أو استبدالها إلى جلسات فردية أو إجراء التواصل عبر الهاتف. قد   
تكتشف الفرق بعض الخيارات لعقد الجلسات الجماعية عن ُبعد من خالل تطبيقات التشفير التام. 

التخطيط لمعرفة الظروف التي يمكن بدء العالجات النفسية الجديدة في ظلها. في بعض الحاالت قد يعني ذلك، عدم بدء عالجات نفسية جديدة ما لم يوجد   
سبب واضح وطارئ للقيام بذلك، كأن يكون العالج النفسي ضرورًيا لتجنب ضرر مستخدم الخدمة أو غيره، بشرط أن يكون مستخدم الخدمة ومقدم الخدمات 

لديهم وسائل مناسبة لالتصال عن ُبعد. 
النظر في تقليل وتيرة الجلسات أو إجراء تعليق مؤقت لعالج األشخاص الخاضعين للعالج النفسي الذين يعانون من أعراض مستقرة وآليات مواجهة صحية   
كافية. تحديد استراتيجيات المواجهة مع مستخدم الخدمة وتزويده برقم للتواصل في حالة الطوارئ في حالة تدهور الحالة أو تزايد األعراض. يجب تحديد 
التفاصيل في خطط العالج الفردية. يجب تجنب اإليقاف المفاجئ للتدخالت النفسية ألن هذا من شأنه أن يؤثر سلًبا على رفاهية مستخدم الخدمات، وبالتالي 

من الضروري التواصل مع مستخدمي الخدمات والتخطيط معهم عن كيفية المضي قدًما في الوضع الجديد. 
التركيز على التدخالت القصيرة التي تستهدف إدارة الضغوط واستراتيجيات التأقلم اإليجابية، إن أمكن، والمهام المنزلية بين الجلسات. سيحتاج العديد من   

األشخاص إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي للمساعدة على التكيف مع التغييرات الرئيسية في مثل هذه األوضاع.1 
النظر في تكييف التدخالت النفسية وتطويعها، وتعزيز التركيز على الحزن واالضطراب/القل، وُحسن التعامل في حاالت الحزن واأللم.  

منظمة الصحة العالمية: االضطالع باألمور الهامة في أوقات التوتر: دليل مصور )2020(.  1
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9.2  اعتبارات حول العمل مع المتطوعين المجتمعيين/العاملين في مجال التوعية

تثقيف جميع المتطوعين المجتمعيين والعاملين في مجال التوعية عن كيفية العمل بأمان، بما في ذلك مبادئ التباعد الجسدي والوقاية من العدوى. يجب على   
المؤسسات تقديم الرعاية لجميع العاملين والمتطوعين بها.

إذا استمر عمل المتطوعين المجتمعيين/العاملين في مجال التوعية، فيجب تزويدهم بوسائل االتصاالت اآلمنة )شحن رصيد الهاتف، الهواتف/أجهزة الكمبيوتر   
اللوحي، أجهزة الراديو، وإمدادات النظافة الموصى بها ومعدات الوقاية الشخصية اعتماًدا على اإلرشادات الحكومية(.

مناقشة إمكانية القيام بزيارات منزلية/للخيمة بطريقة آمنة ومقبولة وكيفية القيام بذلك:  
° موازنة مخاطر الصحة النفسية وصحة مستخدمي الخدمة مع مخاطر عدوى كوفيد-19 في طاقم العمل أو مستخدمي الخدمة.

تحديد معايير الزيارة المنزلية )إعطاء األولوية لألشخاص الذين يعانون من مخاطر محددة للصحة والعافية(.   °
° مناقشة كيفية التعامل مع المناقشات التي تتعلق بالموضوعات العاطفية في المواقف التي تقل فيها الخصوصية.

ضمان الدعم المستمر )عن ُبعد( واإلشراف على المتطوعين المجتمعيين/العاملين في مجال التوعية وتثقيفهم.   
إجراء المناقشات مع المتطوعين في المجتمع حول ما يمكنهم القيام به لتبديد الخرافات ووصمة اإلصابة بكوفيد-19، والتأكد من قدرتهم على تقديم رسائل   

مناسبة وصحيحة بشأن الصحة النفسية وكوفيد-19 للمجتمعات.1
تنسيق عمل المتطوعين في المجتمع/العاملين في مجال التوعية عبر القطاعات الرئيسية )الصحة والحماية والتغذية(.  

10.2  االعتبارات حول األشخاص الذين يعانون من ظروف نفسية في ظروف معيشية محددة

األشخاص المصابون بأمراض نفسية الذين يعشون بالمؤسسات

أثناء تفشي كوفيد-19، ُيعّد األشخاص الذين يعانون من حاالت وإعاقات الصحة النفسية والذين يعيشون في وحدات أو مؤسسات أو مرافق للمساعدة على المعيشة 
أكثر عرضة للمخاطر عن غيرهم في ظروف مختلفة. عندما تنقطع سالسل التوريد و/أو يتعذر حضور الموظفين إلى العمل، فقد يتعرض هؤالء لمخاطر اإلصابة 
بكوفيد-19 أو اإلهمال أو سوء المعاملة. ال ينبغي إساءة استخدام جائحة كوفيد-19 لحرمان األشخاص الذين يعانون من حاالت الصحة النفسية واإلعاقات من 
حقوقهم، أو الحد من الممارسات الخاصة باألشخاص والممارسات القائمة على التعافي. يجب إشراك مستخدمي الخدمة في عملية صنع القرار طوال الوقت.

يجب على المنظمات اإلنسانية للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي:

مناقشة وضع األشخاص الذين يعانون من حاالت نفسية ويعيشون بالمؤسسات واتخاذ قرار مشترك بشأن اإلجراءات الالزمة؛  
اتخاذ إجراءات فورية إلخراج األشخاص ذوي اإلعاقة من المؤسسات، كلما أمكن ذلك.  

تسريع وتعزيز استراتيجيات الرعاية غير المؤسسية بجداول زمنية واضحة ومقارنات معيارية ملموسة.  °
° يجب القيام بالرعاية غير المؤسسية خالل الطوارئ فقط عندما يمكن تقديم الدعم الفوري لالحتياجات األساسية.

اتخاذ اإلجراءات التالية بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون بالمؤسسات:  
° القيام بزيارات منتظمة أو إجراء مكالمات المتابعة.

° اإلصرار على الحصول على الرعاية الطبية المناسبة والوقاية من العدوى.
مناقشة تدابير الحماية الذاتية الممكنة مع األشخاص الذين يعيشون بالمؤسسات.  °

° ضمان وجود آليات لألشخاص الذين يعيشون بالمؤسسات لمراقبة حماية حقوق اإلنسان والمحافظة على معايير تقديم الخدمات.
° خلق فرص ألفراد األسرة وغيرهم من األشخاص الداعمين للبقاء على تواصل مع األشخاص الذين يعيشون بالمؤسسات.

األشخاص المصابون بأمراض نفسية الذين يعيشون بال مأوى

يمكن أن يتدهور وضع األشخاص الذين يعانون من حاالت الصحة النفسية وتعاطي المخدرات الذين يعيشون بال مأوي بشكل سريع أثناء تفشي كوفيد-19 
والتدابير ذات الصلة للسيطرة عليه. قد ال يتمكن هؤالء من الحصول على المال أو الطعام. قد ال يتمكن هؤالء من االمتثال بقواعد التباعد الجسدي أو اتخاذ 

اإلجراءات الوقائية الموصى بها وقد يكونوا أكثر عرضة لإلصابة بالعدوى.
يجب على المنظمات اإلنسانية للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي:

مناقشة وضع األشخاص الذين بال مأوى ويعانون من حاالت الصحة النفسية واتخاذ قرار مشترك بشأن اإلجراءات الالزمة؛  
التواصل مع الخدمات االجتماعية ووكاالت الحماية لتوفير المأوى والحماية واالحتياجات األساسية األخرى؛  

المطالبة بالرعاية الطبية المناسبة؛  
المطالبة باحترام بحقهم اإلنساني. ال ينبغي إساءة استخدام جائحة كوفيد-19 لحرمان األشخاص الذين يعانون من حاالت الصحة النفسية من حقوقهم.  

منظمة الصحة العالمية: مرض فيروس كورونا نصائح عن )كوفيد -19( للعامة: تصحيح المفاهيم المغلوطة )2020(.  1

217. استمرار الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي الشامل والسريري في البيئات اإلنسانية خالل جائحة كوفيد-19



مرفق لغسل اليدين بمركز اإلخالء بباجونج، 
كيداباوان، مقاطعة كوتاباتو، جنوب الفلبين.

© المنظمة الدولية للهجرة

األشخاص المصابون بأمراض نفسية المحرومين من حريتهم

يجب إعطاء المزيد من االعتبارات الخاصة لألشخاص المصابين بحاالت نفسية الذين تم سجنهم أو حرمانهم من حريتهم )على سبيل المثال في مراكز احتجاز 
المهاجرين(.1 

يرجى النظر في اإلجراءات التالية:

إجراء المناقشات بين الجهات الفاعلة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي حول كيفية الوصول إلى الخدمات )سواء كان بشكل مباشر أو   
من خالل المنظمات المتخصصة، مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر( وتعيين نقاط اتصال قطرية للمتابعة بانتظام.

اإلصرار على الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.  
المطالبة بحقوقهم: يجب أال يتم احتجاز األشخاص الذين يعانون من حاالت نفسية في مراكز االحتجاز.  

11.2  اعتبارات حول الرعاية الذاتية/رعاية الموظفين لفريق الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

من المحتمل أن يتسبب وضع كوفيد-19 في تزايد عبء العمل وإلقاء المزيد من الضغط على موظفي قطاع الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في أداء 
أدوارهم المهنية ومجاالتهم الشخصية )حيث أن العديد منهم من مقدمي الرعاية وبالتأكيد سيشعرون بالقلق على أحبائهم(. فمن الضروري مساعدة هؤالء على 
التأقلم مع هذه الظروف والحفاظ على الحدود وإدارة المطالب المفروضة عليهم. ُيعّد تقديم الدعم النفسي لجميع الموظفين جزًءا من واجب المنظمة في الرعاية 

وال يجب "االعتماد" بالكامل على فريق الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي وحده.

  إنشاء نظام دعم الموظفين لمقدمي خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي، وخاصًة ألعضاء طاقم العمل الذين يعملون عن ُبعد دون اتصال 
منتظم مع أعضاء الفريق أو المشرفين اآلخرين. 

  في حالة وجود نظام رسمي لرعاية الموظفين بالمنظمة، فيرجى التأكد من معرفة طاقم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي بكيفية الوصول 
إليه وتشجيعهم على استخدام دعم الموظفين. التأكد من قدرة أي نظام رسمي لرعاية الموظفين على خدمة عدد متزايد من الموظفين. 

اإلرشادات التوجيهية المرحلية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت: كوفيد-19: التركيز على األشخاص المحرومين من حرياتهم )مارس 2020(.  1
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  إذا لم يكن هناك نظام رعاية مناسب للموظفين، فيتم المطالبة بإنشاء نظام داخل المنظمة. 
   إجراء مناقشات مع الموظفين الذين يعملون من المنزل، خاصًة هؤالء الذين لديهم مسؤوليات رعاية األطفال أو رعاية أفراد األسرة اآلخرين، بشأن الترتيبات 

التي تمكنهم من الجمع بين أداء دورهم المهني ودورهم في تقديم الرعاية.
  االستمرار في تقديم خدمات اإلشراف السريري المنتظم وتشجيع المشرفين على السؤال عن مدى تحُسن المرضى الخاضعين لإلشراف، عند االقتضاء 

لمواجهة أية مشاكل قد تنشأ.
  إجراء الترتيبات لقادة الفرق للتواصل بشكل منتظم مع فريقهم وسؤالهم عن أحوالهم.

   تنظيم نظام دعم األقران من قبل طاقم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي أو تسهيله باستخدام المراسلة عن ُبعد أو أدوات المؤتمرات الصوتية/ 
مؤتمرات الفيديو. 

  النظر في "نظام األصدقاء" حيث يتم تواصل بين كل اثنين من الموظفين )بما في ذلك المشرفين( بشكل غير رسمي بشأن سالمتهم. 

12.2  االعتبارات حول تنسيق خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

عند تكييف الخدمات وتطويعها في السياق الجديد، فيجب تكييف مسارات اإلحالة وتحديثها بشكل متكرر. وهذا يتطلب التنسيق بين مختلف المنظمات التي 
تشارك في تقديم الخدمات وإجراءات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي مثل:

إضافة االعتبارات المتعلقة بكوفيد-19 إلى قائمة األسئلة األربعة المتكونة من )من، ماذا، أين، متى(؛  
إعادة تشكيل آليات التنسيق )زيادة الوتيرة وإبقاء المناقشات موجزة والتركيز على الحلول(. النظر في إنشاء مجموعة عمل تقنية للصحة النفسية والدعم   

النفسي االجتماعي، إذا لم تكن موجودة بالفعل.

13.2  االعتبارات لمقدمي الخدمات داخل المنظمة الذين أصيبوا بكوفيد-19

يجب اتخاذ إجراءات فورية في حالة مرض أحد أعضاء طاقم عمل الصحة النفسية والدعم النفسي واحتمال إصابته بكوفيد-19 يتضمن هذا عادًة:

ضمان حصول الموظف المريض على الرعاية الطبية واالستشارات المناسبة؛   
تتبع االختالط بين الموظفين داخل المنظمة وتقديم تعليمات واضحة لجميع الموظفين المحتمل إصابتهم التباع التعليمات من سلطات الصحة العامة في   

المنطقة؛
إبالغ مستخدمو الخدمات الذين تواصلوا مع الموظف المريض واتخاذ التدابير الالزمة لمنع تعرض مستخدمي الخدمات من اإلصابة بكوفيد-19 خالل   

التواصل مع أعضاء طاقم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي. 
تقديم الدعم العاطفي لطاقم العمل و/أو مستخدمي الخدمات حسب االقتضاء؛  

التنظيف العميق وتطهير المرافق التي كان يجتمع بها الموظف مع مستخدمي الخدمة قبل إعادة فتحها. قد تشمل المرافق غرف االستشارة والمالجئ/الخيام   
والمراحيض الملحقة بها.

14.2  االعتبارات حول "العودة إلى الوضع الطبيعي"

قد ُتسبب جائحة كوفيد-19 عواقب طويلة األمد تؤثر على تقديم الرعاية، كأن يستمر انتقال العدوى محلًيا أو مجتمعًيا لفترة طويلة. في مثل هذه الحاالت، وعندما 
تتوفر معدات الحماية الشخصية بكميات ونوعيات كافية، على منظمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي التخطيط لزيادة تغطية خدماتها بطرق آمنة.

بعد إعالن السلطات الصحية "انتهاء" تفشي المرض في الدولة ورفع األحكام والقيود الخاصة، فيجب وضع الخطط للعودة إلى الوضع الطبيعي. من المحتمل 
أن يكون هناك طلب متزايد على خدمات دعم الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي بسبب التبعات المباشرة للوباء وتأثيراته الثانوية على مجتمعات البشر 
وسبل معيشتهم وحياتهم العائلية. قد نتوقع ارتفاع الحاالت المصابة بالحزن والقلق والضغط وتعاطي الكحول والمواد المخدرة واضرابات المزاج وخطر 
االنتحار باإلضافة إلى االضطرابات النفسية الشديدة حيث ال يتمكن األشخاص من الحصول على الرعاية. يجب أن يتم أخذ هذا الطلب المتزايد بعين االعتبار.

بمجرد انحسار الوباء بمنطقة العمليات، على قادة برامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي اتخاذ قرارات صعبة بشأن موعد العودة إلى مستويات تقديم 
الخدمة السابقة وأنواعها، وما هي التدابير الوقائية التي قد تكون الزمة وكيفية تكييف الخدمات وتطويعها لتلبية احتياجات مستخدمي الخدمة في مرحلة ما بعد 

الجائحة. ومع ذلك، ال تقع إرشادات الخروج من هذه األزمة ضمن نطاق هذه الوثيقة الحالية.

يعرض الجدول 2 طريقة تكّيف أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي الموصوفة في وثيقة األسئلة األربعة من قبل المجموعة المرجعية التابعة 
للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.1 بهدف مساعدة مديري قطاع الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي على وضع خطة التكّيف الخاصة بالسياق، التي 
ستعتمد على العديد من العوامل بما في ذلك اللوائح الحكومية والسياسات واألولويات التنظيمية والموارد المالية والبشرية والسياق العام لتقديم الخدمة. تعتبر 

خطط التكّيف الموضحة في الجدول اقتراحات فقط وال ينبغي اعتبارها نصائح رسمية.

المجموعة المرجعية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في حاالت الطوارئ: المسؤولون عن تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم االجتماعي ومكان وموعد تقديم تلك الخدمات   1
)أداة األربعة أسئلة( )2014(.
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السيناريو األول والثاني )ال يوجد حاالت/
الحاالت القليلة المتناثرة(

 السيناريو الثالث
)انتقال العدوى محلًيا(

 السيناريو الرابع
)االنتقال المجتمعي(

1. نشر المعلومات للمجتمع بأكمله
تقديم معلومات عن 

الوضع الحالي وجهود 
اإلغاثة والخدمات 
المتاحة بشكل عام.

تحديد الطرق المناسبة سياًقا ولغوًيا لمشاركة   
الرسائل. اختيار بعض طرق التواصل 

المباشر لمشاركة المعلومات التي تحترم 
التباعد الجسدي. 

التنسيق مع الوكاالت في جميع القطاعات   
لتحقيق اتساق الرسائل وتقليل االزدواجية. 

نشر المعلومات بشأن مسارات إحالة   
الحاالت واألنشطة المعدلة.

زيادة التركيز على توجيه المراسلة عن ُبعد   
)مثل الراديو، ووسائل التواصل االجتماعي( 

لتقليل التواصل المباشر.

إيقاف األنشطة التي تنطوي على التواصل   
المباشر، واستخدام المراسلة عن ُبعد.

في المواقف "الكارثية": ُيعد نشر المعلومات   
أمًرا هاًما. في المواقف "الكارثية": ال يزال 

نشر المعلومات ضرورًيا.

التركيز عند تقديم 
المعلومات على كيفية 
الوصول إلى الخدمات 
واالحتياجات األساسية.

تطوير مواد رسائل كوفيد-19 المتعلقة   
بالصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي 

باللغات المناسبة:
استراتيجيات المحافظة على العافية  إدارة القلق°  األنشطة المنزلية°  األبوة واألمومة.°  إعداد رسائل مناسبة ألعمار األطفال.°   

استخدام طرق نشر مناسبة للسياق   
لمنهجيات االتصال الجماهيري التي ُتطبق 

قواعد التباعد الجسدي )مثل الراديو ووسائل 
التواصل االجتماعي والملصقات في أماكن 

بارزة(.

على غرار السيناريو األول والثاني.  
و

تضمين معلومات عن خدمات األزمة.   
إضافة رسائل تبعث على األمل/االهتمام/  
إدارة القلق لألشخاص في فترات "البقاء 

بالمنازل" أو اإلغالق.

الشيء نفسه بالسيناريو األول والثاني   
والثالث.

في حالة األوضاع "الكارثية"، يتم التأكيد   
على المعلومات عن كيفية الوصول إلى 

الخدمات واالحتياجات األساسية.

2. تسهيل الظروف للتعبئة المجتمعية/ التنظيم/الملكية
دعم اإلغاثة الطارئة 
التي يبدأها المجتمع

إشراك قيادة المجتمع )بما في ذلك الذين   
يمثلون األقليات أو المجموعات الضعيفة( 

لبناء طرق فعالة للتواصل مع المجتمع 
واستخدامها إلبالغ المجتمعات بشأن 

التعديالت على الخدمات.

إشراك المجتمعات في إعطاء المالحظات   
واستخدامها إلبالغ اإلغاثة في حاالت 

الطوارئ.
إشراك المتطوعين من قطاع خدمات   

الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي 
وتدريبهم واإلشراف عليهم كمشغلين 

للخطوط الساخنة.
التواصل )على سيبل المثال عبر الهاتف(   
مع الشخصيات البارزة في المجتمع )مثل 

المعلمين ولجان حماية الطفل المحلية 
والشخصيات الدينية والمعالجين المحليين( 

لنشر الرسائل اإليجابية عن االستجابات 
التكّيفية.

ضمان شمول جميع الفئات الضعيفة بشكل   
عادل في الخدمات.

على غرار السيناريو الثالث.  

دعم المساحات/
االجتماعات المشتركة

مساعدة المجتمع في تحديد الطرق البديلة   
لالجتماعات/مشاركة المعلومات التي تقلل 

من مخاطر انتقال العدوى )ومنها تجنب 
المجموعات الكبيرة(.

على غرار السيناريو األول والثاني.  
الترتيب لالجتماعات األساسية في   

مجموعات صغيرة، مع تطبيق التباعد 
االجتماعي.

تنظيم االجتماعات االفتراضية عبر   
اإلنترنت أو الهاتف.
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السيناريو األول والثاني )ال يوجد حاالت/
الحاالت القليلة المتناثرة(

 السيناريو الثالث
)انتقال العدوى محلًيا(

 السيناريو الرابع
)االنتقال المجتمعي(

3. تعزيز دعم األسرة والمجتمع
دعم األنشطة 

االجتماعية التي يبدأها 
المجتمع

مساعدة المجتمع لترتيب طرق بديلة لتقديم   
الدعم االجتماعي الذي يقلل من مخاطر 

انتقال العدوى. 
تشجيع العائالت على استخدام الوقت   
اإلضافي مًعا بطرق إيجابية وداعمة 

بالمنزل.

تقديم المتابعة لتشجيع استخدام طرق بديلة   
للدعم.

على غرار السيناريو الثالث.  
التأكيد على أهمية دعم األسرة.  

تعزيز دعم الوالدين 
واألسرة

تقديم إرشادات بسيطة لآلباء ومقدمي   
الرعاية عن كيفية المساعدة في الحفاظ على 

سالمة األطفال، بما في ذلك المراهقون، 
وإبقاءهم بشكل آمن في المنازل وإشراكهم 

في األنشطة. 
تقديم إرشادات بسيطة عن مهارات التأقلم   

الصحّية لمساعدة األطفال والبالغين في 
إدارة القلق.

تحديد العائالت المعرضة لخطر اإلصابة   
بحاالت الصحة النفسية والدعم النفسي 

االجتماعي أو مشاكل الحماية ووضع خطط 
المتابعة. 

تقديم المعلومات لألسر حول الطرق   
المستخدمة لقضاء أوقاتهم مًعا وبناء عالقات 
وثيقة واالستمتاع بقضاء الوقت مع بعضهم 

البعض.

تقديم الدعم عن ُبعد لألسر المعرضة   
للخطر.

تحديد مسارات إحالة حاالت المخاوف   
الجسيمة الخاصة بالحماية، بما في ذلك 

المأوى البديل.
دعم اآلباء ومقدمي الرعاية لوضع خطط   
الصحة ألطفالهم خارج المدرسة وخطط 

الرعاية البديلة في حال تعّرض أي 
من مقدمي الرعاية للحبس أو اإلصابة 

بالمرض.
ضمان توافر االستجابة للطوارئ عن   

طريق التواصل المباشر أو عن ُبعد لألسر 
المعرضة للخطر.

تقديم الدعم عن ُبعد لألسر المعرضة   
للخطر. 

ضمان توافر االستجابة للطوارئ عن ُبعد   
لألسر المعرضة للخطر.

تسهيل الدعم المجتمعي 
لألشخاص المستضعفين

تقديم المساعدة للمجتمع في كيفية تحديد   
وحماية األشخاص الذين يعانون من زيادة 

مخاطر الصحة النفسية والدعم النفسي 
االجتماعي أو مخاطر الحماية أثناء الجائحة.

توفير المتابعة لضمان عمل مسارات   
الرعاية البديلة؛ في حال عدم وجودها، 

المطالبة بإجراء التعديالت.
تسهيل جهود التوعية المجتمعية )الزيارات   

المنزلية( التي يقوم بها أعضاء التواصل 
المجتمعي في المناطق النائية مع توفير 

الحماية الكافية.
تأكد من توافر االستجابة للطوارئ إما عن   

طريق التواصل المباشر أو عن ُبعد.

على غرار السيناريو الثالث.  
التركيز على الوحدات المنزلية بداًل من   

الوحدات األكبر.
التأكد أن طاقم العمل والمتطوعين لديهم   

معدات الوقاية الشخصية وأنهم على دراية 
بالمخاطر.

ضمان توافر االستجابة للطوارئ عن ُبعد.  

األنشطة االجتماعية 
المنظمة )األنشطة 

الجماعية(

مساعدة المجتمع لتحديد طرق بديلة لتقديم   
الدعم االجتماعي الذي يقلل من مخاطر 

انتقال العدوى.

تقديم المتابعة لتشجيع استخدام طرق بديلة   
و/أو إيقاف األنشطة.

إيقاف األنشطة  

األنشطة الترفيهية 
المنظمة

إيقاف أي أنشطة تقدمها المنظمة.  
مساعدة مستخدمو الخدمة في تحديد طرق   
آمنة للمشاركة في األنشطة الترفيهية في 

منازلهم، بشكل مستقل أو باستخدام أجهزة 
التواصل عن ُبعد.

إيقاف األنشطة   
النظر في إشراك طاقم العمل في أنشطة   

التواصل عن ُبعد مع المشاركين مثل العمل 
مع مجموعات الشباب باستخدام أدوات 

الفيديو أو الصوت عن ُبعد. 
توفير التثقيف النفسي لمقدمي الرعاية   

عن األنشطة الترفيهية التي يمكن تقديمها 
لألطفال بالمنزل.

إيقاف األنشطة  
متابعة األنشطة عن ُبعد.   

أنشطة تنمية الطفولة 
المبكرة

تحديد األطفال ومقدمي الرعاية المعرضين   
للمخاطر ووضع خطط سالمة/خيارات 

مأوى بديلة.

إيقاف األنشطة الجماعية  
تنفيذ خطط المتابعة الفردية وخطط السالمة   

حسب الحاجة.

تنفيذ خطط المتابعة الفردية وخطط السالمة   
عن ُبعد حسب الحاجة.

تسهيل شروط الدعم 
التقليدي المحلي أو 

الروحي أو الديني

إشراك القيادات التقليدية والروحية و/أو   
الدينية في مساعدة المجتمعات على إيجاد 

طرق بديلة لممارسة التقاليد والطقوس 
الهامة، والبحث عن طرق لمساعدة 

األشخاص على االستعانة بإيمانهم للتعامل 
مع القلق.

تقديم خطط المتابعة للتشجيع على تطبيق   
الممارسات الروحية/الدينية التي تتكّيف مع 

الوضع.

تشجيع تطبيق الممارسات الروحية/الدينية   
التي تتكّيف مع الوضع.

تعزيز طقوس الجنازة والدفن التي تم تكييفها   
مع الوضع الحالي. 

الجدول 2: تكيف تدخالت معينة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي في سيناريوهات كوفيد-19 المختلفة )تابع(
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السيناريو األول والثاني )ال يوجد حاالت/
الحاالت القليلة المتناثرة(

 السيناريو الثالث
)انتقال العدوى محلًيا(

 السيناريو الرابع
)االنتقال المجتمعي(

4. المساحات اآلمنة
مساحات مخصصة 

لألطفال الرضع
مساحات مخصصة 

لألطفال
مساحات مخصصة 

للنساء، وما إلى ذلك. 

استخدام هذه المساحات لتوفير معلومات   
هامة عن الوقاية من كوفيد-19 والممارسات 

الصحية والتأقلم مع الوضع الصحي.
ضمان تطبيق المعايير الصحية في   

المساحات اآلمنة )مثل غسل اليدين عند 
الدخول(.

تحديد األشخاص المعرضين للمخاطر   
ووضع خطط السالمة/تحديد خيارات 

المأوى البديلة.
النظر في تقليل حجم المجموعات  

ضمان التزام الجميع بغسل أيديهم بانتظام   
أثناء األنشطة.

بناء وعي اآلباء عن كيفية التعامل مع   
األطفال في حالة عزلهم بالمنزل.

إغالق المساحات أو استخدامها لغرض   
آخر.

تنفيذ خطط المتابعة الفردية وخطط السالمة   
حسب الحاجة. 

المحافظة على التواصل غبر الهاتف مع   
مستخدمي الخدمة الضعفاء، وتقديم النصائح 

ورفع الوعي.

على غرار السيناريو الثالث.   

5. تقديم دعم الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في قطاع التعليم
تقديم الدعم النفسي 
االجتماعي للمعلمين/

غيرهم من الموظفين 
بالمدارس/أماكن التعليم

تدريب المعلمين/غيرهم من الموظفين   
بالمدارس على تقديم معلومات هامة عن 
الممارسات الصحية والتأقلم مع الوضع 

الصحي.
تدريب المعلمين الذين يعيشون في مجتمعات   

بها سكان مصابين على تقديم اإلسعافات 
األولية النفسية.

تسهيل طرق عمل المعلمين ليكونوا قادرين   
على تقديم الدعم عن ُبعد عن طريق تمويل 

المكالمات الهاتفية. 

مساعدة المعلمين على تقديم اإلسعافات   
األولية النفسية والنصائح لطالبهم وعائالتهم 

عن ُبعد.
تقديم الدعم للمعلمين لمراجعة حالتهم   

الصحية والتأقلم مع الوضع.
إضافة مواد إرشادية لآلباء عن الصحة   

ونصائح عن التربية، باإلضافة إلى تقديم 
معلومات حول كيفية دعم تعليم األطفال 

بالمنزل في حالة تقديم المواد التعليمية من 
المنازل.

على غرار السيناريو الثالث.  

تقديم الدعم النفسي 
واالجتماعي للصفوف/ 
مجموعات األطفال في 
المدارس/ أماكن التعلم.

استخدام هذه المساحات لتقديم معلومات   
هامة عن الممارسات الصحية والتأقلم مع 

الوضع الصحي.
تحديد األطفال المعرضين للمخاطر ووضع   

خطط السالمة.

الحفاظ على التواصل مع األطفال   
المعرضين للمخاطر وأسرهم عن طريق 

وسائل التواصل عن ُبعد.

على غرار السيناريو الثالث.   

6. تقديم الدعم بما في ذلك االعتبارات االجتماعية )النفسية( في الحماية والصحة والتغذية والمعونة الغذائية والمأوى وتخطيط الموقع والمياه والصرف الصحي والنظافة
النظر في االعتبارات 

االجتماعية والنفسية في 
البرامج غير المتعلقة 

بالصحة النفسية والدعم 
النفسي االجتماعي

تقديم التدريب على اإلسعافات األولية   
النفسية والصحة وإجراء التواصل الداعم 

مع العاملين في الخطوط األمامية.
تقديم دورات تدريبية للتوعية/الرعاية الذاتية   

للعاملين في الخطوط األمامية واإلدارة.

تقديم تدريب إضافي عن ُبعد، باإلضافة إلى   
اإلشراف على طاقم العمل ودعمهم حسب 

الحاجة. 

الترويج للرسالة الرامية بأن االحتياجات   
األساسية ستظل متاحة للجميع، مثل 

اإليجار، توصيل الطعام، خاصًة لألشخاص 
الذين يعانون من أمراض نفسية خطيرة أو 

مخاطر الحماية.
7. الدعم النفسي االجتماعي الذي يركز على األشخاص

اإلسعافات األولية 
النفسية

تدريب العاملين بالصفوف األمامية   
على اإلسعافات األولية النفسية والصحة 

واالتصال الداعم.
تكييف طرق اإلسعافات األولية النفسية عن   

ُبعد وتطويعها.<?>

تطبيق طرق اإلسعافات األولية النفسية عن   
ُبعد.

على غرار السيناريو الثالث.  

الجدول 2: تكيف تدخالت معينة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي في سيناريوهات كوفيد-19 المختلفة )تابع(

االعتبارات التشغيلية لبرامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي متعددة القطاعات أثناء جائحة كوفيد-19 • اإلصدار 1.1 22



السيناريو األول والثاني )ال يوجد حاالت/
الحاالت القليلة المتناثرة(

 السيناريو الثالث
)انتقال العدوى محلًيا(

 السيناريو الرابع
)االنتقال المجتمعي(

8. التدخالت النفسية
التدخالت النفسية 

الفردية )العالج النفسي/
االستشارة( 

إعداد قائمة لتحديد أولويات مستخدمي   
الخدمة وأنواع الدعم المطلوبة عند انتهاء 

الجلسات المباشرة.
تحديد الطرق المناسبة لتقديم الخدمات عن   

ُبعد.
ضمان إمكانية وصول كٍل من األطباء   

ومستخدمي الخدمات إلى وسائل االتصال 
عن ُبعد.

عقد جلسة ختامية لتوضيح األمور   
لمستخدمي الخدمة واالنتقال إلى طرق 

التواصل عن ُبعد.
إجراء تخطيط السالمة الشخصية حسب   

الضرورة لضمان وصول مستخدمي الخدمة 
إلى رعاية األزمات.

ضمان تدريب األطباء على مهارات تقديم   
االستشارات عن ُبعد.

إعداد أنظمة لإلشراف عن ُبعد حسب   
الضرورة.

االنتقال إلى تقديم االستشارة عن ُبعد أو   
توجيه المساعدة الذاتية. 

ضمان توافر خدمات الصحة النفسية والدعم   
النفسي االجتماعي في حاالت الطوارئ.

على غرار السيناريو الثالث.   
تنظيم الدعم النفسي لألشخاص المصابين   

بكوفيد-19 الذين يدخلون المستشفيات.

االستشارات األساسية 
للمجموعات

مناقشة الوضع الجديد مع المجموعات   
ومناقشة ما يجب فعله إذا لم يتمكنوا من عقد 

اجتماعات شخصية. 
النظر في تقليل عدد المجموعة و /أو تعليق   
عمل المجموعات )تنظيم جلسة ختامية، إذا 

أمكن(.
تحديد األشخاص الذين بحاجة إلى متابعة   

فردية مستمرة إذا تم تعليق عمل المجموعة.

تعليق جلسات المجموعة.   
استمرار التواصل مع المجموعات عن ُبعد   

كلما أمكن.
تقديم متابعة فردية عن ُبعد مع مستخدمي   

الخدمة المحددين.

على غرار السيناريو الثالث.  

9. إدارة حاالت الصحة النفسية في الرعاية الصحية للمرضى الخارجيين
التدبير العام لحاالت 
الصحة النفسية في 

الرعاية الصحية األولية 

مناقشة خطط المتابعة األطول مع مستخدمي   
الخدمة.

مناقشة كيفية بقاء مستخدمي الخدمات على   
تواصل.

إعداد الخطط لالستجابة للطوارئ.  

تقليل عدد الزيارات للمنشآت الصحية.  
إعطاء األولوية لمتابعة المرضى الذين   

يعانون من حاالت نفسية وعصبية وحاالت 
تعاطي المواد المخدرة الشديدة أو الحادة 

وحاالت الطوارئ ذات الصلة. 
استبدال خدمات تقديم االستشارات بالمنشآت   

الصحية بتقديمها عن ُبعد، حيثما أمكن. 
يمكن النظر في الزيارات المنزلية، عندما   

يكون ذلك ممكًنا وآمًنا.
اتخاذ تدابير السالمة المناسبة عند تقديم   

االستشارات بالمنشأة )انظر القسم 5.2(.

الحفاظ على التواصل عن ُبعد لمستخدمي   
الخدمة الذين يعانون من أعراض خفيفة.

اتخاذ التدابير المناسبة لضمان إمكانية   
استمرار الخدمات بالنسبة لمستخدمي 

الخدمات الذين يعانون من أعراض حادة أو 
شديدة:

استبدال خدمات تقديم االستشارات  بالمنشآت الصحية بتقديمها عن ُبعد، ° 
حيثما أمكن. 

يمكن النظر في الزيارات المنزلية،  عندما يكون ذلك ممكًنا وآمًنا.° 
اتخاذ تدابير السالمة المناسبة عند تقديم  االستشارات بالمنشأة )انظر القسم 5(.° 

التدبير الدوائي لحاالت 
الصحة النفسية

توفير الدواء لمدة 2-3 أشهر، إن أمكن   
مع وضع خطة واضحة للتخزين اآلمن 

واالمتثال.
بدء االستشارات الهاتفية للزيارات   

المستقبلية.
إعداد خطط طوارئ لمعالجة مشاكل   

األدوية.

النظر في التوزيع السري لألدوية على   
نقاط االستشارة عن ُبعد أو نقاط االستشارة 

المجتمعية.
تقديم استشارات وجًها لوجه عند الحاجة   

)لآلثار الجانبية واألعراض الخارجة عن 
السيطرة( أو تقديم االستشارات عن ُبعد.

إعطاء األولوية لالستشارات لألشخاص   
الذين يعانون من مشاكل خطيرة وحادة.
االستمرار في العالج الوقائي للحاالت   

النفسية والعصبية المزمنة وحاالت معاقرة 
المواد المخدرة.

الجدول 2: تكيف تدخالت معينة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي في سيناريوهات كوفيد-19 المختلفة )تابع(
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الجدول 2: تكيف تدخالت معينة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي في سيناريوهات كوفيد-19 المختلفة )تابع(

السيناريو األول والثاني )ال يوجد حاالت/
الحاالت القليلة المتناثرة(

 السيناريو الثالث
)انتقال العدوى محلًيا(

 السيناريو الرابع
)االنتقال المجتمعي(

10. إدارة حاالت الصحة النفسية في المستشفيات والمؤسسات
وحدات الصحة النفسية 

للمرضى الداخليين
االتصال بمستخدمي الخدمة وعائالتهم لتقييم   

احتماالت ومدى سالمة إخراجهم.
مراجعة سالمة ونظافة الوحدة. تقييم مدى   

تلبية الحاجات األساسية )من المواد الغذائية 
وغير الغذائية(.

تقديم طلب للسلطات لحماية الوحدات من   
كوفيد-19.

توعية الموظفين والمرضى بالسلوك اآلمن.  

في حالة عدم وجود حاالت كوفيد-19 في 
الوحدة: 

االستمرار في تقديم الخدمات األساسية مع   
اتخاذ تدابير السالمة المناسبة )انظر القسم 

.)2.5
تسهيل أن يظل مستخدمو خدمات المستشفى   
على اتصال بشبكاتهم االجتماعية )إذا كانت 
الزيارات الشخصية مع اتخاذ تدابير السالمة 

المناسبة غير ممكنة، ابحث عن طرق 
أخرى لالتصال(.

في حالة وجود حاالت كوفيد-19 في الوحدة:
اتباع االستشارة الطبية من السلطات   

الصحية، والتي قد تتضمن وضع الوحدة 
بأكملها في الحجر الصحي مع تخصيص 
منطقة عزل منفصلة وموظفين منفصلين 

للمرضى المصابين.

الشيء نفسه بالسيناريو األول والثاني   
والثالث.

رعاية الصحة النفسية 
للمرضى الداخليين في 
األجنحة العامة )غير 

النفسية(.

التقليل من الدخول إلى المستشفيات بسبب   
حاالت الصحة النفسية في األجنحة العامة 

)غير النفسية(.

عندما يكون الدخول إلى المستشفى ضرورًيا   
بسبب أعراض خطيرة وحادة، يجب اتخاذ 
تدابير السالمة المناسبة )انظر القسم 2.5(.

على غرار السيناريو الثالث.  
إدخال األشخاص المصابين بكوفيد-19   
وحاالت خفيفة أو متوسطة من أمراض 
الصحة النفسية إلى المستشفى من حيث 

المبدأ في أجنحة كوفيد-19 العادية.
يتم إدخال األشخاص المصابين بكوفيد-19   

ويعانون من حاالت خطيرة أو حادة من 
أعرض المرض النفسي في األجنحة العامة 

فقط بعد استشارة أحد أخصائي الصحة 
النفسية.

11. األنشطة العامة ألعمال الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي
الُمتعلق بكوفيد-19 فقط،تحليل الموقف على غرار السيناريو األول والثاني.  على غرار السيناريوهات 1 و2 و3.   

التبسيط بقدر اإلمكان.المراقبة والتقييم على غرار السيناريو األول والثاني.  على غرار السيناريوهات 1 و2 و3.   
تدريب موظفي الصحة النفسية والدعم التدريب  

النفسي واالجتماعي على تقديم رعاية 
الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي 

عن ُبعد.
تدريب أول المستجيبين على اإلسعافات   
األولية النفسية والتواصل العالجي مع 

األشخاص المعرضين للخطر.
اقتصار التدريب على الموظفين المعنيين   

بحاالت كوفيد- 19 وتأجيل التدريبات 
األخرى.

االستمرار في تدريب الموظفين على حسب   
الحاجة لضمان قدرتهم على إدارة المشاكل 

الجديدة المتعلقة بكوفيد-19 والمشاكل 
الُمتعلقة بالعمل عن ُبعد.

على غرار السيناريو الثالث.  

اإلشراف الفني 
والسريري

االستعداد لتحويل اإلشراف عن ُبعد بأشكال   
مناسبة للسياق.

التأكد من أن المشرفين واألطباء لديهم   
التقنية الالزمة لإلشراف على المرضى عن 

ُبعد.
تدريب المشرفين على اإلشراف عن ُبعد.  

اإلشراف عن ُبعد.  
التركيز على:  

مشاكل الصحة النفسية والدعم النفسي  واالجتماعي الخطيرة والحادة، و° 
تتضمن جوانب الصحة النفسية  لكوفيد-19، تطبيع الضغط وإدارة ° 

القلق وردود األفعال العاطفية وإدارة 
التوترات األسرية ودعم الحزن.

على غرار السيناريو الثالث.  

تقديم الدعم النفسي 
واالجتماعي للعاملين 

في مجال اإلغاثة

تقديم جلسات توعية بالرعاية الذاتية والوقاية   
من اإلرهاق وكيفية الوصول إلى الدعم 

الُمخصص للموظفين عن ُبعد.
دعوة موظفي الرعاية للمشاركة في وضع   

خطط االستجابة والميزانيات.

تحسين دعم الموظفين عن ُبعد. تكثيف دعم الموظفين عن ُبعد وضمان تلقي    
جميع الموظفين للدعم.
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شكر وعرفان
كتب هذا القسم المجموعة الفرعية المتخصصة لمواصلة الرعاية اإلنسانية الشاملة والسريرية للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في جائحة كوفيد-19 من خالل عملية 
استشارية تكرارية لمراجعة الوثائق الداخلية لمختلف المؤسسات )مركز ضحايا التعذيب والهيئة الطبية الدولية 1ولجنة اإلنقاذ الدولية 2وأطباء بال حدود و مؤسسة شركاء في 
الصحة3(، واالجتماعات عبر اإلنترنت ومشاركة المسودات المتعددة. يتألف أعضاء المجموعة الفرعية المتخصصة من خبراء الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي من 
الوكاالت األعضاء في المجموعة المرجعية للجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات للصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي في حاالت الطوارئ )مؤسسة العمل ضد الجوع، 
ومركز ضحايا التعذيب، ومركز هارت الند أاليانس، مؤسسة هيومانتي أند إنكلوجن، والجمعية العبرية لمساعدة المهاجرين، واالتحاد الدولي للصليب األحمر، والهيئة الطبية 
الدولية، والمؤسسة الدولية للهجرة، ولجنة اإلنقاذ الدولية، ومؤسسة أطباء العالم في الشرق األوسط، ومؤسسة أطباء العالم في فرنسا، ومؤسسة شركاء في الصحة، ومعهد 
التدريب النفسي واالجتماعي، والمؤسسة النفسية االجتماعية العابرة للثقافات في نيبال، المؤسسة النفسية االجتماعية العابرة للثقافات في أوغندا، وصندوق األمم المتحدة للسكان، 
ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، واليونيسيف، ومؤسسة أطفال الحرب في هولندا، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الرؤية العالمية(، وخبراء الصحة النفسية والدعم 
النفسي االجتماعي من المؤسسات غير األعضاء في اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات )إدارة الهوية والوصول، ومؤسسة أطباء بال حدود، ومؤسسة ريستارت، ومؤسسة 
وتشان( والخبراء المستقلين. ثم مشاركة الوثيقة التي أعدها الفريق الفرعي المتخصص مع 59 مؤسسة من األعضاء أو المراقبين في الفريق المرجعي للجنة الدائمة المشتركة 

بين الهيئات للتعليقات النهائية واعتمادها.

الهيئة الطبية الدولية: المبادئ التوجيهية لموظفي الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي الذين يقدمون خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي للعمالء أثناء جائحة كوفيد-19 )طبعة االختبار الميداني -   1
.)24-04-2020

لجنة اإلنقاذ الدولية: مذكرة توجيهية تشغيلية للصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي أثناء جائحة كوفيد-19 ضمن البرامج الصحية )6 إبريل 2020(.   2

مؤسسة شركاء في الصحة: كوفيد -19، الجزء الثاني: اإلدارة السريرية لجائحة كوفيد-19 )21 إبريل 2020(.  3

السيناريو األول والثاني )ال يوجد حاالت/
الحاالت القليلة المتناثرة(

 السيناريو الثالث
)انتقال العدوى محلًيا(

 السيناريو الرابع
)االنتقال المجتمعي(

وضع خطة للتخفيف من المخاطر.إجراء البحوث النظر في إمكانية استمرار البحوث التي ال    
تتعلق بكوفيد-19 مع اتخاذ تدابير السالمة 

المناسبة. 
النظر في جمع البيانات عن ُبعد.  

يمكن النظر في إجراء البحوث في   
المجاالت اإلنسانية الُمتعلقة بالصحة النفسية 
والدعم النفسي واالجتماعي وكوفيد-19، في 

الحاالت التالية:
إن كانت ذات صلة تشغيلية )من  الُمحتمل أن تؤثر النتائج على ° 

الممارسات السريرية أو اإلنسانية(، و
إن كانت مناسبة للسياق دون أن تشكل  عبًئا كبيًرا أو مخاطرة على الموظفين ° 

ومستخدمي الخدمة.

على غرار السيناريو الثالث.  

الجدول 2: تكيف تدخالت معينة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي في سيناريوهات كوفيد-19 المختلفة )تابع(

225. استمرار الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي الشامل والسريري في البيئات اإلنسانية خالل جائحة كوفيد-19

https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/IMC%20Guidelines-%20Tele-MHPSS%20COVID-19%20Field%20Test%20Version.pdf
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/IMC%20Guidelines-%20Tele-MHPSS%20COVID-19%20Field%20Test%20Version.pdf
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/IMC%20Guidelines-%20Tele-MHPSS%20COVID-19%20Field%20Test%20Version.pdf
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/IMC%20Guidelines-%20Tele-MHPSS%20COVID-19%20Field%20Test%20Version.pdf
https://app.mhpss.net/?get=354/irc-covid19_guidance-on-mhpss-within-health-programs_v.1_external.pdf
https://app.mhpss.net/?get=354/irc-covid19_guidance-on-mhpss-within-health-programs_v.1_external.pdf
https://www.pih.org/sites/default/files/PIH_Guide_COVID_Part_II_Clinical_Management_4_21.pdf
https://www.pih.org/sites/default/files/PIH_Guide_COVID_Part_II_Clinical_Management_4_21.pdf


االعتبارات المتعلقة بالصحة النفسية والدعم   .3
النفسي االجتماعي لألطفال والمراهقين واألسر أثناء 

االستجابة لكوفيد-19
)مقتبس من المبادئ التوجيهية التشغيلية لجائحة كوفيد-19 لتنفيذ وتكيف أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال والمراهقين واألسر(1

في حين أن التأثير الكامل والتداعيات طويلة المدى لجائحة كوفيد-19 ال تزال غير واضحة، هناك شيء واحد نعرفه: أن الصحة النفسية والتأثير النفسي 
االجتماعي لفيروس كورونا على حياة األطفال والمراهقين ومقدمي الرعاية لهم مهم بالفعل. يعيش جميع أطفال العالم تقريًبا - 2,33 مليار - في بلدان فرضت 
شكاًل من أشكال القيود على الحركة نتيجة لجائحة كوفيد-19. تعني هذه القيود بالنسبة ألغلب األشخاص عدم وجود مدرسة وعدم وجود لقاءات أو اللعب مع 
األصدقاء وأنشطة ترفيهية محدودة، وبالنسبة للمجاالت اإلنسانية تعني عدم القدرة على الوصول إلى المساحات اآلمنة للحصول على الدعم األساسي لرفاهيتهم. 
تقدر اليونسكو أن 1,58 مليار متعلم )أكثر من 90٪ من عدد الطالب في العالم( يتأثرون باإلغالق الوطني للمؤسسات التعليمية بسبب جائحة كوفيد-219، 

وأظهرت البحوث أن إيقاف الدراسة الرسمية هو أحد أهم عوامل الضغط على األطفال واألسر.3 

سيتأثر اآلباء ومقدمو الرعاية أيًضا وسيحتاجون إلى الدعم ألنهم يوفرون البيئة الالزمة وبالتالي يدعمون أطفالهم للتعامل مع هذه األزمة؛ لذلك من الضروري 
االهتمام بالصحة النفسية واالحتياجات النفسية لألطفال من جميع األعمار وفي جميع مراحل النمو وللوحدة األسرية بأكملها. حتى في حالة عدم وجود جائحة، 
الرابعة عشرة، يعيش واحد من  النفسية، ويبدأ نصفهم في سن  العالم من حاالت تتعلق بالصحة  يعاني 10-20٪ من األطفال والمراهقين في جميع أنحاء 
كل أربعة أطفال مع أحد الوالدين يعاني من حالة تتعلق بالصحة النفسية؛ مما يسلط الضوء على الطبيعة الحتمية العتبارات الصحة النفسية والدعم النفسي 

االجتماعي أثناء جائحة كوفيد-19. 

1.3  األطفال

قد يؤدي التباعد الجسدي والعزلة عن األصدقاء واألحباء األخرين )مثل األجداد( وفقدان الشكل الهيكلي للمدرسة وتعطيل التعليم وفقدان التعليم أو الحاجة 
إلى التكيف مع التعليم في المنزل والمخاوف بشأن الفيروس وآثاره المختلفة على أسرهم إلى خلق مشاعر من القلق والغضب واإلحباط والحزن وعدم اليقين 
والخسارة عند األطفال. من المهم مراقبة الصحة النفسية والرفاهية النفسية واالجتماعية لألطفال )ومقدمو الرعاية(، بشكل خاص الذين يعانون من حاالت 
تتعلق بالصحة النفسية مسبًقا واألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة وكذلك الذين يعيشون في ظروف صعبة أو شديدة الخطورة. قد يضطر األطفال أيًضا 
إلى مواجهة وفاة أحد مقدمي الرعاية أو أحد أفراد األسرة أو أصدقاء العائلة. قد تؤدي الضغوط االقتصادية والصحة النفسية والجسدية على األسر إلى زيادة 

مخاطر زواج األطفال وعمالة األطفال واالتجار بهم واستغاللهم.

االعتبارات الرئيسية 

ضمان أن جميع المواد مالئمة لألطفال، بما في ذلك الراديو والنشرات والخدمات الُمقدمة مباشرًة، وترجمتها إلى اللغات المحلية وتكيفها مع الضعف العقلي   
والسمعي والبصري، وأنها ذات صلة بالسياق والثقافة. 

من الضروري تقييم أي موارد على اإلنترنت أو جهات االتصال من مقدمي الخدمة العاملين عن ُبعد من منظور حماية األطفال.  
ضمان أن المواد واألنشطة مناسبة من الناحية التنموية )مثل األلعاب المادية وألعاب الفيديو( لمساعدة األطفال الصغار على فهم آليات واستراتيجيات التأقلم   

وتطويرها، باإلضافة إلى خلق مشاعر المشاركة.
ستحتاج أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي أن تتكيف ُبناًء على نوع تقديم الخدمة المتاحة واعتماًدا على استراتيجيات االحتواء الوطنية.   

الموارد
كيفية التحدث مع األطفال عن فيروس كورونا؟   

مساعدة األطفال على التأقلم مع الضغط في ظل تفشي كوفيد-19.  
قصة ماي هيرو إيز يو   

قصة ذا فالينغ ساينتست   
المبادئ التوجيهية للوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه في المدارس   

https://app.mhpss.net/?get=354/unicef-april-2020-covid-19-operational-guidance-for-mhpss-implementation-and-adaptation_field-test-version-1.pdf  1

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse  2

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a0897ee5274a31e00000e0/61127-Education-in-Emergencies-Rigorous-Review_FINAL_2015_10_26.  3
pdf
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https://resourcecentre.savethechildren.net/library/how-speak-children-about-coronavirus
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf?sfvrsn=f3a063ff_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf?sfvrsn=f3a063ff_2
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://app.mhpss.net/?get=354/fairy-tale-coronavirus_the-flying-scientis_eng-web.pdf
https://educationcluster.app.box.com/s/jhys6hljyfbg42ph6wdkpce8cxr1r63b/file/654410674306
https://educationcluster.app.box.com/s/jhys6hljyfbg42ph6wdkpce8cxr1r63b/file/654410674306
https://app.mhpss.net/?get=354/unicef-april-2020-covid-19-operational-guidance-for-mhpss-implementation-and-adaptation_field-test-version-1.pdf
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a0897ee5274a31e00000e0/61127-Education-in-Emergencies-Rigorous-Review_FINAL_2015_10_26.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a0897ee5274a31e00000e0/61127-Education-in-Emergencies-Rigorous-Review_FINAL_2015_10_26.pdf


2.3  المراهقون

سيكون للمراهقين حاجات فريدة أثناء جائحة كوفيد-19 بسبب تفويتهم لألحداث وغلق المدارس والتوتر في المنزل وفقدان االستقاللية وعدم التفاعل المباشر 
مع أقرانهم في المجموعة. قد يزيد ذلك من مشاعر القلق واإلحباط والغضب واالكتئاب والعزلة، ويؤدي إلى قلة التركيز أثناء الدراسة في المنزل. قد تؤدي 
أزمة الصحة العامة أيًضا إلى زيادة نقاط الضعف القائمة بالفعل وعدم المساواة بين المراهقين، وخاصة الفتيات والشابات. قد تكون المراهقات أكثر عرضة 
لخطر الحمل المبكر والعنف القائم على النوع االجتماعي، كما يتأثر المراهقون بطرق مختلفة بانعدام األمن المالي لألسرة و / أو فقدان سبل العيش. قد يواجه 
المراهقون الذين يعيشون بالفعل في ظروف مثل النزاعات والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ اإلنسانية األخرى، أو أولئك الذين يعيشون بمفردهم دون 
أي رعاية أبوية أو المراهقين من ذوي االحتياجات الخاصة، أو الذين يعيشون مع والديهم من ذوي االحتياجات الخاصة، مخاطر كبيرة مع ظهور كوفيد-19. 

االعتبارات الرئيسية 

يتعرض المراهقون والشباب إلى كميات كبيرة من المعلومات وإلى مستويات عالية من الضغط والقلق لدى البالغين من حولهم؛ نظًرا لهيمنة تفشي الجائحة   
على وسائل اإلعالم والمحادثات االجتماعية. في الوقت نفسه، يواجهون تغييرات جوهرية في روتينهم اليومي وبنيتهم التحتية االجتماعية، والتي عادًة ما 

تعزز المرونة في مواجهة األحداث الصعبة.
في حين أن االستجابة لكوفيد-19 تحتاج إلى معالجة أولويات واحتياجات المراهقين والشباب، ال يجب اعتبارهم مجرد مجموعة سكان متأثرين، بل يجب   

اعتبارهم شركاء فعالين أيًضا في مواجهة جائحة كوفيد-19. يمكنهم المشاركة بشكل هادف ليكونوا معلمين ووكالء تغيير بين أقرانهم وفي مجتمعاتهم.
في السياقات التي يشارك فيها المراهقون بالفعل مثل وسائل التواصل االجتماعي أكثر من التجمعات المادية، أو حيث يوجد مستوى مرتفع من استخدام   

الهواتف المحمولة، وقد تكون هناك صعوبات في تشجيع األنشطة البدنية وقد يؤدي االستخدام المفرط للتقنية إلى زيادة العزلة. 
توفير الموارد الخاصة باحتياجات المراهقين، مع األخذ في االعتبار أن احتياجات المراهقين الصغار جًدا )10-14( قد تختلف عن احتياجات المراهقين   

األكبر سًنا )مثل استراتيجيات الرعاية الذاتية(، وأن احتياجات المراهقات قد تختلف عن الفتيان المراهقين.
البحث عن طرق لمشاركة المعلومات حول اإلحاالت والخدمات التي قد يحتاجها المراهقون، مثل مكان طلب الرعاية والخدمات للعنف القائم على   

النوع االجتماعي، وأين يمكن طلب الدعم النفسي واالجتماعي، وما إلى ذلك، والنظر في كيفية نشر المعلومات للمراهقين دون الوصول إلى الهواتف 
واإلنترنت. 

ضمان وجود تدابير لمنع وحماية وتخفيف عواقب جميع أشكال العنف والوصم والتمييز ضد المراهقين، وخاصة المراهقات والشباب، أثناء الحجر   
الصحي والعزل الذاتي. 

الموارد
كورونا  فيروس  لتفشي  االستجابة  في  والشباب  المراهقين  إشراك  حول  عملية  نصائح   

)كوفيد -19(.
مجموعة أدوات لنشر الوعي واتخاذ إجراءات بشأن كوفيد-19   

3.3  اآلباء ومقدمو الرعاية 

قد يكون مقدمو الرعاية تحت مستويات متزايدة من التوتر بسبب المخاوف من الفيروس، وعدم القدرة على التواصل مع أقاربهم، والحاجة إلى رعاية أفراد 
األسرة المرضى أو األكبر سًنا، وتلبية احتياجات األطفال الذين يعانون من إعاقات، واألطفال الذين يقيمون في المنزل طوال الوقت وال يذهبون إلى المدرسة، 
والضغط المتزايد للموازنة بين العمل والتعليم في المنزل، ومرض أو وفاة أفراد األسرة، وفقدان سبل العيش وانعدام األمن المالي. قد ينتج عن التوترات داخل 
المنزل عنف لفظي أو جسدي بين أفراد األسرة. قد تكون هناك مخاوف إضافية من حيث التأقلم والبقاء على قيد الحياة بالنسبة لألسر التي تعيش في أماكن ال 

يمكن فيها ممارسة التباعد الجسدي، مثل المخيمات أو المناطق الحضرية المزدحمة. 

من المهم مالحظة أنه على الرغم من تعرض األطفال واألسر والمجتمعات لضغوط متزايدة، إال أن هناك أيًضا فرًصا لتقوية ديناميكيات األسرة التي يمكن 
استكشافها من خالل البرامج التي تبني القدرة على استعادة العالقات الوقائية.

االعتبارات الرئيسية 

قد يشعر العديد من مقدمي الرعاية بالتوتر والقلق وعدم اليقين بشأن كيفية دعم رفاهية أطفالهم ومواصلة التعلم أثناء إغالق المدارس بسبب جائحة كوفيد-19،   
باإلضافة إلى ضمان تلبية االحتياجات األساسية ألسرهم. تطبيع مشاعر القلق وعدم اليقين والتوتر لدى مقدمي الرعاية خالل هذا الوقت حيث أنهم يتحملون 

مسؤوليات ومهام إضافية.
توفير الدعم للعائلة واألقران عن ُبعد عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت أو عبر قنوات التواصل االجتماعي )مثل واتس آب(، كما هو متاح ويمكن الوصول   

إليه. 

327. االعتبارات المتعلقة بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي لألطفال والمراهقين واألسر أثناء االستجابة لكوفيد-19

https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5e861df6b2dbb26a22572d5b/1585847808887/Covid-19_Toolkit_YoungPeople.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5e861df6b2dbb26a22572d5b/1585847808887/Covid-19_Toolkit_YoungPeople.pdf


قيرغيزستان أم تلعب مع طفلها داخل 
المنزل. 

سارة هاريسون/ االتحاد الدولي 
للصليب األحمر

وضع خيارات المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو في االعتبار لمقدمي الرعاية الذين لديهم قدرة محدودة على القراءة والكتابة وخيارات غير متصلة باإلنترنت   
لمقدمي الرعاية الذين ليس لديهم اتصال باإلنترنت، مثل استخدام الراديو والتليفزيون أو النشرات الورقية. 

تحديد مصادر اإلحالة للدعم غير الُمتعلق بالصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي، وفرص كسب العيش وإعانات البطالة وفرص التحويالت النقدية،   
وما إلى ذلك.

دمج طرق لتحقيق اإلدارة الرئيسية للضغط وتوصيل الرسائل التربوية من خالل القطاعات األخرى والخدمات األساسية التي قد تستطيع الوصول إلى   
العائالت بشكل أوسع. 

تحديد اإلحاالت لمقدمي الرعاية واألسر التي تحتاج إلى دعم إضافي في المشاكل المتعلقة بالصحة العامة والعنف القائم على النوع االجتماعي واإلصابة   
بكوفيد-19 أو التعرض له وإدارة الحالة، وما إلى ذلك.

توفير المعلومات بشأن ردود األفعال الشائعة لمقدمي الرعاية تحت الضغط واستراتيجيات التأقلم اإليجابية. قد يتضمن ذلك المعلومات بشأن آثار فقدان سبل   
العيش والعزلة االجتماعية وتحديات العالقات والعنف المنزلي وإدارة سلوكيات األطفال المليئة بالتحديات.

الموارد
مجموعة أدوات لنشر الوعي واتخاذ إجراءات بشأن كوفيد-19.  

:19 كوفيد- بسبب  المدارس  إغالق  ثناء  أ الرعاية  ومقدمي  للوالدين  نصائح    
 دعم رفاهية األطفال وتعلمهم 

كوفيد-19: تقديم الدعم لك وألطفالك من خالل فيديو رسوم متحركة    
فيروس كورونا واألطفال: أنشطة التعلم األسبوعية حسب الفئة العمرية   
المبادئ التوجيهية لآلباء للتعامل مع الحزن والخسارة بسبب كوفيد-19  
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https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.mhinnovation.net/resources/supporting-childrens-wellbeing-and-learning-during-school-closures
https://www.mhinnovation.net/resources/supporting-childrens-wellbeing-and-learning-during-school-closures
https://www.mhinnovation.net/resources/supporting-childrens-wellbeing-and-learning-during-school-closures
https://vimeo.com/405386240/42f320c6e8
https://app.mhpss.net/resource/covid-19-wellbeing-of-you-and-your-children
https://app.mhpss.net/resource/covid-19-wellbeing-of-you-and-your-children
https://app.mhpss.net/resource/covid-19-wellbeing-of-you-and-your-children
https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/emergency-response/coronavirus-outbreak/resources
https://www.dropbox.com/s/31qiw9jg9yf8pjg/f2COVID-19%20grief%20and%20loss%20guidance%20for%20parents%20%20copy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/31qiw9jg9yf8pjg/f2COVID-19%20grief%20and%20loss%20guidance%20for%20parents%20%20copy.pdf?dl=0


االعتبارات المتعلقة بوضع استجابات الصحة   .4
النفسية والدعم النفسي االجتماعي لوباء كوفيد-19 

بالنسبة لكبار السن

1.4  لماذا نركز على كبار السن؟

تختلف صفات السكان األكبر سًنا بشكل كبير. معظم كبار السن قادرون على التأقلم والتكيف، على الرغم من زيادة احتمالية تراجع قدرتهم مع تقدمهم في   
العمر. يساهم كبار السن بشكل ال يمكن قياسه في عائالتهم ومجتمعاتهم في أدوار مختلفة، وغالًبا ما يؤدون أدواًرا رئيسية في سياق حاالت الطوارئ. نظًرا 
لقوة صالتهم االجتماعية، فإن كبار السن في وضٍع جيد لتوصيل الرسائل وتوفير دعم الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي ألقرانهم واألسر. يجب 
تزويد كبار السن، وال سيما القادة المجتمعيين أو الدينيين أو الروحيين، بإمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة من الناحية الواقعية من أجل ضمان نمذجة 

السلوكيات اآلمنة وتجنب تعزيز التحيزات الموجودة مسبًقا )على سبيل المثال، القائمة على العرق أو النوع االجتماعي(.

كبار السن أكثر عرضة لخطر اإلصابة بأعراض أكثر حدة لكوفيد-19 والوفاة نتيجة لذلك. قد يكون ذلك بسبب التغييرات الُمتعلقة بالعمر في جهاز المناعة؛   
مما يجعل محاربة المرض والعدوى أصعب. من المرجح أن يعاني كبار السن من حاالت صحية أساسية، مثل أمراض الرئة أو الكلى أو القلب واألوعية 
الدموية أو أمراض األوعية الدموية الدماغية أو السرطان، وتناول العديد من األدوية المتزامنة التي تجعل من الصعب التعامل مع المرض والتعافي منه، 

بما في ذلك كوفيد-19. 

عالوة على ذلك، سيكون للنوع والعمر والعرق واللغة واألمية والوضع القانوني والجوانب األخرى لكل فرد من كبار السن تأثير على ضعفهم المحتمل   
وقدرتهم؛ من حيث اآلثار الصحية واالجتماعية لكوفيد-19. قد تكون إمكانية وصول كبار السن إلى المعلومات الدقيقة محدودة، لذلك من الُمرجح أن يقعوا 

ضحية للمعلومات الُمضللة عن جائحة كوفيد-19.

قد يؤدي اإلجهاد والعزلة االجتماعية المرتبطة بالتدابير المتخذة الحتواء كوفيد-19 إلى تفاقم أمراض الصحة النفسية أو الحاالت العصبية الكامنة، والتي   
قد يكون لها آثار على الصحة النفسية أو تؤدي إلى خطر االنتحار و / أو تفاقم التدهور اإلدراكي. قد يكون كبار السن أكثر عرضة لإلصابة بأعراض 
جديدة من مشاكل الصحة النفسية والحاالت العصبية. قد تشمل هذه المشاكل، األشخاص المشردين والنازحين والذين يعيشون في أحياء فقيرة حضرية أو 
في المخيمات أو األماكن الشبيهة بالمخيمات أو مراكز االحتجاز أو العبور، واألشخاص الُمهملين أو الذين تعرضوا لإليذاء، واألشخاص الذين يعيشون في 

فقر أو في المناطق الريفية والنائية. 

   من المهم تحديد المجموعات الفرعية األكثر عرضة في السياق الخاص بك.

قد ال يتمكن البعض من كبار السن، بما في ذلك هؤالء من ذوي االحتياجات الخاصة و/أو الذين يعانون من الضعف اإلدراكي والخرف الذين يعتمدون على   
األخرين للقيام باألنشطة األساسية للحياة اليومية من الوصول إلى الدعم الضروري أثناء اإلغالق أو في المواقف التي يمرض فيها مقدم الرعاية. في الوقت 
نفسه، قد يكون كبار السن الذين يعتمدون على الرعاية في خطر متزايد للعدوى من مقدمي الرعاية الخاصين بهم وقد يواجهوا صعوبة في اتباع المبادئ 

التوجيهية للوقاية من العدوى ومكافحتها، خاصًة هؤالء من ذوي االحتياجات الخاصة و/أو الذين يعانون من الضعف اإلدراكي والخرف.

نظًرا لملف التعريف الصحي الخاص بكبار السن، قد يكون كبار السن واحدة من المجموعات السكانية األخيرة التي يتم رفع تدابير اإلغالق عنها؛ مما   
يؤدي إلى قضاء المزيد من الوقت في العزلة االجتماعية المحتملة. إذا ظلت معدالت انتقال عدوى كوفيد-19 مرتفعة، قد يظل كبار السن أكثر عرضة 

لخطر العدوى بمجرد رفع التدابير المتعلقة بالمرض. 

   سيكون هناك حاجة لتنفيذ استراتيجيات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي المستهدفة طويلة األمد لمنع التدهور اإلدراكي والوظيفي مع األخذ 
في االعتبار حقيقة أن آثار الصحة النفسية والجسدية لإلغالق والعزلة االجتماعية قد تظهر فقط بمجرد رفع القيود المتعلقة بكوفيد-19. 

يحتاج كبار السن من المصابين بحاالت مرضية تتعلق بالصحة نفسية و/أو جسدية إلى الوصول المستمر إلى الرعاية أثناء فترة اإلغالق بأكملها وما بعدها.   
قد يكون ضمان استمرار الرعاية صعًبا، خاصًة إذا اختارت األسر نقل أحبائها من الرعاية طويلة األجل ودور رعاية المسنين إلى المؤسسات المجتمعية. 

قد ال يتمكن بعض كبار السن من الوصول إلى الخدمات الرئيسية الضرورية ووسائل الحماية أثناء اإلغالق مثل الغذاء واألدوية والمأوى والموارد األخرى   
بسبب الخوف من العدوى أو ضعف حركة النقل أو التدابير الُمتعلقة بكوفيد-19. 

   ُيعّد ضمان تلبية االحتياجات الغذائية األساسية لكبار السن والسالمة والرعاية / االحتياجات الطبية أمًرا ضرورًيا لحماية صحتهم النفسية والجسدية 
خالل الجائحة وبعدها. 
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أوكرانيا: يشرح موظفو مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين إلى أفراد المجتمع كيف يمكنهم 

حماية أنفسهم من فيروس كوفيد-19.

© بروليسكا )مؤسسة غير ربحية(

ينبغي الستجابات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي بشكل عام والُمتعلقة بجهود الرصد والتقييم أخذ تنوع المجموعات السكانية المختلفة في   
االعتبار. 

   ُيعّد جمع وتتبع المعلومات المصنفة عن السكان المستهدفين )على سبيل المثال حسب العمر النوع والعرق واإلعاقة ومستوى التعليم / معرفة القراءة 
والكتابة والحالة االجتماعية واالقتصادية( أمًرا بالغ األهمية لتحسين وضمان الوصول العادل إلى دعم الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي والتخطيط 

المستقبلي .
 
 

2.4  المساواة وحقوق اإلنسان
 

  ُتعد الشيخوخة أحد القوالب النمطية التي تؤدي إلى التحامل والتمييز ضد األشخاص بسبب سنهم. أُثارت جائحة كوفيد-19 مواقًفا وسلوكيات ضد كبار 
السن عبر العالم1، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات والمعلومات. قد تؤدي التفرقة العمرية المرتبطة بكوفيد-19 إلى تفاقم التحيز والتمييز القائم على 

العمر أو النوع أو العرق أو اإلعاقة.
 

يجب أن تستجيب التدابير المتخذة في سياق الجائحة لممثل التنوع في فئة كبار السن. يجب أال تهمل السياسات والبروتوكوالت الموضوعة كجزء من   
استجابة كوفيد-19 احتياجات كبار السن أو التمييز على أساس العمر )على سبيل المثال، حرمان أو تقييد وصول كبار السن إلى الفحص أو الرعاية 

على أساس العمر الزمني( أو النوع أو اإلعاقة أو العرق. فيما يلي نقاط مهمة يجب تذكرها:

  تجنب تصنيف كبار السن كضعفاء بشكل موحد، نظًرا ألنهم يمثلوا مجموعة سكانية متنوعة. يجب أال تعزز المصطلحات المستخدمة لوصف كبار 
السن الصور النمطية أو توصمهم. استشارة كبار السن في المجتمع لتحديد أفضل المصطلحات الستخدامها. في حالة عدم وجود مثل هذه اإلرشادات، يمكن 
استخدام مصطلحات مثل "األفراد األكبر سًنا" أو "األشخاص األكبر سًنا" أو "كبار السن" عند اإلشارة إلى "كبار السن" أو "الشيوخ" وتجنب مثل هذه 
المصطلحات نظًرا للدالالت السلبية التي تنطوي عليها هذه المصطلحات. من الضروري التعامل مع المجموعات الموصومة من كبار السن والتحدث علًنا 

ضد السلوكيات التمييزية.

https://www.undrr.org/news/covid-19-battling-stigma-and- .2020 ماكلين د.كوفيد -19: محاربة الوصم والتمييز ضد كبار السن. مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. 03 أبريل  1
 discrimination-against-older-persons
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  تعزيز موقًفا إيجابًيا نحو كبار السن وتمكينهم للحفاظ على استقالليتهم وكرامتهم 1 أثناء جائحة كوفيد-19 من خالل نشر الوعي بحقوقهم اإلنسانية، 
بما في ذلك حقهم في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم )بمعنى آخر، األهلية القانونية( وحقهم في تلقي الدعم من أشخاص موثوقين في اتخاذ قراراتهم عند حاجتهم 

إلى ذلك )أي اتخاذ القرار المدعوم( .

  تحسين األنشطة بين األفراد من أجيال مختلفة ، مثل التحدث على الهاتف أو عبر اإلنترنت أو القراءة والسرد القصصي أو نقل المهارات؛ حيث 
للتعلم عن إشارات وأعراض كوفيد-19  السن  لكبار  الشيخوخة. يجب أن توفر هذه األنشطة فرصة  التمييز ضد  يمكن أن يساعد كل ذلك في مكافحة 
والمضاعفات المعنية من جيل الشباب ونقل مهاراتهم الشخصية ومعرفتهم وحكمتهم في الوقت نفسه للشباب واألحفاد. يمكن تحقيق ذلك من خالل المنصات 

الرقمية والتقنية وقنوات االتصال التقليدية، مثل الهاتف أو التفاعالت اليومية البسيطة داخل األسرة. 

  إبراز مرونة كبار السن وتعافيهم ومساهمتهم اإليجابية أثناء االستجابة لكوفيد-19، ويمثل هذا طريقة أخرى هامة لمنح كبار السن شعوًرا بالكرامة 
والمسؤولية. تمثل المهارات الحياتية لكبار السن وخبرتهم في التغلب على األحداث الصعبة في الحياة الحكمة الُمكتسبة التي يمكن استخدامها لدعم األصدقاء 

واألسرة وأفراد المجتمع.

3.4  اعتبارات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي لكبار السن
 

قد يعاني بعض كبار السن من التوتر المتزايد أو القلق أو الضغط أو الوحدة أو األفكار االنتحارية كنتيجة للجائحة العالمية الحالية وتدابير كوفيد-19 مثل   
اإلغالق والتباعد الجسدي على المدى القصير والطويل. قد تكون هذه هي الحالة بشكل خاص لكبار السن الذين يعانون من حاالت صحية نفسية أو جسدية، 
والذي يعيشون بمفردهم والذين لديهم اتصال اجتماعي محدود في الظروف العادية، والذين يعانون من العنف المنزلي أو الذين يعيشون في مجتمعات ذات 
أدوار محددة للغاية للجنسين؛ مما يؤدي إلى أعباء غير متساوية من حيث تقديم الرعاية. تؤدي هذه العوامل المجتمعة إلى تفاقم خطر العزلة االجتماعية 

عند تطبيق تدابير اإلغالق. 
 

ال يجب أن يكون التباعد الجسدي مثل العزلة االجتماعية وال يجب أن يؤدي إلى الشعور بالوحدة. من المهم أن يظل كبار السن على اتصال اجتماعي   
للحفاظ على حصتهم العاطفية واإلدراكية والجسدية. 

  يمكن لالتصاالت االجتماعية )على سبيل المثال من خالل المكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو أو خطوط األزمات أو مجموعات الدعم غير الرسمية( 
أن تخلق إحساًسا باألمان والمسؤولية لكبار السن، بشرط وجود من يهتم بهم ويمكنه دعمهم، ومن يهتمون به في المقابل.

 
قد يتفاعل بعض كبار السن بقوة أكبر مع األحداث المجهدة ويستغرقون وقًتا أطول للتعافي من اإلجهاد؛ مما قد يؤثر على صحتهم النفسية والجسدية.   

  من المهم أن يبقى كبار السن نشطين جسدًيا 2ومشاركين اجتماعًيا مع اآلخرين وأن يشعروا بأنهم منتجين خالل فترة اإلغالق وكذلك مع رفع تدابير 
كوفيد-19 تدريجًيا. يمكن أن يقلل هذا من تأثير اإلجهاد على صحتهم النفسية والجسدية، 3ويحافظ على المرونة / الحركة ويمنع التدهور الوظيفي / اإلدراكي. 

يجب تجنب استراتيجيات التأقلم السلبية مثل االستخدام الضار للكحول أو التبغ أو المخدرات األخرى. 

قد يخشى كبار السن بشكل خاصة اإلصابة بكوفيد-19 أو نقل العدوى لألسرة واألصدقاء. قد يؤدي اإلجهاد المرتبط بكوفيد-19 أيًضا إلى تفاقم القلق   
والمخاوف الموجودة مسبًقا المتعلقة بالموت أو الموت وحيًدا. وبالمثل، قد تؤدي وفاة أفراد األسرة أو األصدقاء المقربين بسبب كوفيد-19 إلى ظهور 
مجموعة واسعة من المشاعر واألعراض لدى كبار السن، بما في ذلك الحزن والغضب والشعور بالذنب وصعوبة النوم والتعب وانخفاض مستويات الطاقة. 
من المهم معرفة أن كل هذه المشاعر طبيعية وال توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للحزن. قد ال يكون من الممكن زيارة الشخص المتوفي وقد ال ُيسمح 

أيًضا بخدمات تشييع الجنازة، وفًقا للتدابير المحلية والوطنية. 
  قد يخفف تسهيل الممارسات والطقوس الثقافية والروحية والدينية المناسبة من الضيق ويمكن من الحزن على مستوى السكان.5،4

اتفاقية البلدان األمريكية لحماية حقوق اإلنسان لكبار السن )إيه-70(.  1 
 http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_a-70_human_rights_older_persons.asp

© منظمة الصحة العالمية 2019. الحد من مخاطر التدهور اإلدراكي والخرف: المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. جنيف: منظمة الصحة العالمية.  2 
https://www.who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia

االتحاد الدولي للصليب األحمر )2016(. مجموعة أدوات الشيخوخة الصحية للميسرين والمتطوعين والمجتمع.  3 
 https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Health/Toolkit_MRC_092216.pdf

منظمة الصحة العالمية )2015(. دليل التدخل اإلنساني لبرنامج العمل الُمتعلق بسد الفجوة القائمة في مجال الصحة النفسية  4 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F882248BE1FC7CEAD638D0BB?sequence=1 

اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات )2007(. إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي في حاالت الطوارئ. صفحة اإلجراءات 5.3: تسهيل الظروف المالئمة   5
https://interagencystandingcommittee.org/system/ للممارسات الشفائية الثقافية والروحية والدينية المجتمعية وصفحة اإلجراءات 8.2: توفير الوصول إلى المعلومات حول أساليب التأقلم اإليجابية
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4.4  العنف ضد كبار السن وإهمالهم
 

قد يكون كبار السن وخاصًة النساء األكبر سًنا أكثر عرضة للعنف واإليذاء واإلهمال أو اإلفراط في الحماية 1خالل جائحة كوفيد-19 عندما تكون األسر   
في حالة اإلغالق لفترات طويلة من الزمن.2 

  من المهم التأكد من انعكاس المخاطر المتزايدة للعنف واإليذاء واإلهمال في خطط عمل التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية 3 باإلضافة إىل 
توفري الخدمات، والصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي، وخطط الدعم الصحي. 

  نرش الوعي العام بتزايد مخاطر العنف ضد كبار السن بطريقة ثقافية ومحددة السياق. يمكن تحقيق ذلك من خالل توفير المعلومات )على سبيل المثال، 
عبر الراديو أو التلفزيون أو وسائل اإلعالم المطبوعة أو الحمالت القائمة على اإلنترنت( عن كيفية طلب المساعدة كضحية للعنف أو اإلهمال، وكيفية 

تقديم الدعم اآلمن للضحايا، كما يمكن عرض هذه المعلومات في مرافق الرعاية الصحية واالختبار. 

  يجب تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية واالجتماعية ، وكذلك المستجيبين األوائل للطوارئ )بما في ذلك، المتطوعين( على التعرف على 
العالمات التي تشير إلى العنف واإلهمال، وتوفير الدعم الطبي والنفسي واإلبالغ عن المخاوف بأمان4 وتبادل المعلومات عن الموارد المجتمعية المتاحة 
على أساس العمر والنوع وتنوع االحتياجات الخاصة.5إذا لم يكن ذلك ممكًنا على الفور بسبب مشكالت السعة، فيجب دمج ذلك في استراتيجيات الصحة 

النفسية والدعم النفسي االجتماعي األطول أجاًل وبرامج بناء القدرات. 

  يجب تفعيل خطوط المساعدة الوطنية للعنف ضد كبار السن الحفاظ عليها. ينبغي النظر في كيفية استمرار عمل المالجئ والمراكز الخاصة بضحايا 
العنف أو اإلهمال أثناء الجائحة، شريطة إمكانية تنفيذ تدابير السالمة والصحة. قد يحتاج الموظفين إلى تدريب على التعامل مع العنف ضد كبار السن في 

المجاالت التي تقدم هذه الخدمات فقط لألطفال والنساء المعرضين للعنف. 

ُتشير "الحماية المفرطة" إلى المواقف التي يصر فيها مقدمي الرعاية أو أفراد األسرة على القيام بكل شيء لكبار السن، حتى األنشطة التي يمكنهم القيام بها بأنفسهم. قد تحدث الحماية المفرطة عندما يرى مقدم الرعاية أو   1
أحد أفراد األسرة أنه من "األسهل" عليهم أن يقوموا هم بالنشاط بداًل من كبار السن. الحماية المفرطة هي إضعاف للقوة ويمكن أن تؤدي إلى زيادة اإلعاقة، وكذلك الشعور بفقدان السيطرة والعجز.

 https://www.care.org/sites/default/files/gendered_implications_of_covid-19_-_full_paper.pdf .الرعاية. اآلثار المتعلقة بالنوع لتفشي كوفيد-19 في التنمية والمجاالت اإلنسانية  2

https://www.who.int/publications- .19-االتحاد الدولي للصليب األحمر، ومنظمة الصحة العالمية )2020(. إرشادات خطة عمل التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية للتأهب واالستجابة لكوفيد  3
detail/risk-communication-and-community-engagement-)rcce(-action-plan-guidance

https://www.who.int/ageing/publications/icope-handbook/en/ .منظمة الصحة العالمية 2019. الرعاية المتكاملة لكبار السن: إرشادات للتقييم القائم على الشخص والمسارات في الرعاية األولية ©  4

)رابط دليل توجيه اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات للعاملين في الخطوط األمامية ــ نفس الملحق(  5

االعتبارات التشغيلية لبرامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي متعددة القطاعات أثناء جائحة كوفيد-19 • اإلصدار 1.1 32

https://www.care.org/sites/default/files/gendered_implications_of_covid-19_-_full_paper.pdf
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
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   يجب أن يندرج دعم ضحايا العنف في حزمة "الخدمات األساسية" التي يمكن الوصول إليها.1قد يتم منح استثناءات لألشخاص لمغادرة مكان إقامتهم أو قريتهم في حاالت العنف أو 
اإلساءة أو اإلهمال، في األماكن ذات القيود على الحركة. التعاون الوثيق مع القطاعات األخرى، العدالة الجنائية والصحة والخدمات االجتماعية هو أمر أساسي.

5.4  اعتبارات ألفراد األسرة ومقدمي الرعاية لكبار السن
 

قد تعني القيود الُمعتمدة كاستجابة لكوفيد-19 مثل اإلغالق والعزل الذاتي أنه ال يمكن ألفراد األسرة أو مقدمي الرعاية زيارة كبار السن. قد ال يتمكن   
كبار السن أيًضا من زيارة أصدقائهم أو التواصل مع شبكاتهم االجتماعية أو المجتمعية كما اعتادوا على ذلك. كنتيجة لذلك، قد يتزايد لديهم شعور العزلة 
االجتماعية والوحدة. من الضروري تشجيع أفراد األسرة و/أو مقدمي الرعاية على التحدث مع كبار السن باستمرار، على سبيل المثال، من خالل مكالمات 

الهاتف أو الفيديو اليومية والرسائل النصية والخطابات و/أو اإليميالت. 

  يمكن ألفراد األسرة واألحفاد زيارة كبار السن عن بعد، على سبيل المثال من خالل التحدث عبر الشرفة أو في مساحة خارجية كبيرة، حيثما أمكن. 
 

قد تكون إمكانية وصول كبار السن إلى المعلومات الدقيقة محدودة، لذلك من الُمرجح أن يقعوا ضحية للمعلومات الُمضللة عن جائحة كوفيد-19. قد يواجه   
بعض كبار السن صعوبات في فهم معلومات الصحة العامة الُمقدمة لهم أو تذكر إجراءات السالمة، مثل نظافة اليدين وارتداء األقنعة، وخاصة األشخاص 

المصابين بالخرف. 

  يمكن ألفراد األسرة و / أو مقدمي الرعاية توصيل معلومات دقيقة باستخدام كلمات ولغة بسيطة يمكن لكبار السن فهمها. 
يمكن ألفراد األسرة و/أو مقدمي الرعاية دعم كبار السن في إدارة احتياجات صحتهم النفسية والجسدية. ويتضمن ذلك ما يلي:  

  ضمان استمرار تلقي الشخص للرعاية إذا ظهرت عليه أعراض كوفيد-19.

  االستجابة للتوتر أو القلق أو الشعور بالوحدة أو األفكار االنتحارية3،2التي قد يعاني منها الشخص األكبر سًنا نتيجة للظروف المتغيرة أو العزلة االجتماعية، و 
  االستمرار في تقديم الرعاية اليومية. 

قد تظهر اآلثار النفسية والجسدية الناتجة عن الجائحة بمجرد رفع التدابير الُمتعلقة بكوفيد-19 مثل اإلغالق. قد يشعر كبار السن "أن ال شيء كما كان   
من قبل"، بينما يشعر أفراد األسرة و/أو مقدمو الرعاية أن "الشخص ال يبدو كما كان من قبل". قد يزيد ذلك من صعوبة عملية القبول وقد تتطلب وضع 

استراتيجيات شاملة للصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي.

قد تتسبب جائحة كوفيد-19 في المزيد من الضغط على أفراد األسرة و/أو مقدمي الرعاية ويرجع ذلك جزئًيا إلى توقف خدمات الرعاية المنزلية ودعم   
مقدم الرعاية. قد يشعرون بمزيد من القلق أو التوتر أو االرتباك أو االنزعاج أو الغضب أكثر من المعتاد. قد يكونون أكثر قلًقا على صحة أحد كبار السن 

و/أو يواجهون صعوبات معهم أكثر من المعتاد. 

  يجب تشجيع أفراد األسرة و/أو مقدمي الرعاية على طلب المساعدة عند الحاجة واالهتمام بأنفسهم، على سبيل المثال، من خالل تمارين االسترخاء 
والتأمل والمشاركة في نشاط بدني والقيام بأنشطة ممتعة. يجب مراعاة االحتياجات الخاصة بالنوع االجتماعي عند تقديم دعم الصحة النفسية والدعم النفسي 

واالجتماعي ودعم مقدم الرعاية؛ نظًرا لعبء الرعاية غير المتناسب الذي تتحمله النساء.

  ينبغي تقديم بدائل للرعاية المنزلية وخدمات دعم مقدمي الرعاية، على سبيل المثال من خالل خطوط المساعدة أو مجموعات دعم المجتمع عبر 
اإلنترنت أو المتطوعين، حيثما كان ذلك ممكًنا. 

6.4  اعتبارات النشر واالتصال

ستحتاج رسائل الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي إلى التطور والتكيف مع انتشار الجائحة. تشمل الموضوعات المعنية بكبار السن الخوف )مثل،   
الخوف من العدوى، خاصًة الذين يعانون من حاالت مرضية أساسية تتعلق بالصحة النفسية والجسدية، والخوف من إصابة األسرة واألصدقاء، والخوف 
من الوفاة أو الوفاة وحيًدا( وإجراءات اإلغالق المطولة لكبار السن؛ مما يؤدي إلى القيود الممتدة على الحركة والعزلة االجتماعية والوحدة والحزن والحداد 

والوصم وزيادة االحتياجات الروحية والدينية واستراتيجيات التأقلم السلبية ومواجهة خطر االنتحار.

قد تشمل فئات الخدمات األساسية ذات األولوية العالية الوقاية األساسية من األمراض المعدية، وخدمات الصحة اإلنجابية، ورعاية السكان المعرضين للخطر، مثل األطفال الصغار وكبار السن، وتوفير األدوية واإلمدادات   1
من أجل اإلدارة المستمرة لألمراض المزمنة، بما في ذلك حاالت الصحة النفسية، واستمرارية العالجات الحرجة للمرضى الداخليين، وإدارة الحاالت الصحية الطارئة واألعراض الحادة الشائعة التي تتطلب تدخاًل حساًسا 
للوقت، والخدمات المساعدة، مثل التصوير التشخيصي األساسي وخدمات المختبرات وخدمات بنك الدم. منظمة الصحة العالمية كوفيد-19: اإلرشادات التشغيلية الستمرار تقديم الخدمات األساسية أثناء تفشي كوفيد-19. 

https://www.who.int/publications-detail/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak
منظمة الصحة العالمية هل تشعر أن الحياة ال تستحق العيش؟  2 

https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/handouts-depression/life-worth-living-03.pdf?ua=1
منظمة الصحة العالمية هل تعرف شخًصا ربما يفكر في االنتحار؟  3 

https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/handouts-depression/suicide-04.pdf?ua=1
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يجب نشر جميع الرسائل بأشكال يسهل الوصول إليها من خالل قنوات االتصال المألوفة لدى كبار السن ويستخدمونها، مع مراعاة كبار السن الذين يعانون   
من ضعف حسي و / أو إدراكي وخرف و / أو قد يكونون أميين. 

  لهذا السبب، يجب استخدام طرق اتصال مختلفة )مكتوبة ومسموعة ومرئية وبرايل ولغة اإلشارة(.1 يجب إشراك كبار السن في تطوير الرسائل، كما 
يجب أن تتضمن صوًرا ورسومات أو تسجيالت صوتية لهم وبواسطتهم 

  من المهم مشاركة الحقائق البسيطة عن الجائحة والتدابير المعنية بها وإعطاء معلومات واضحة عن كيفية الحد من مخاطر العدوى بكلمات يفهمها 
كبار السن الذين يعانون أو ال يعانون من الضعف اإلدراكي. قد يكون هناك حاجة لتكرار المعلومات، كلما لزم األمر. قد يحتاج كبار السن المصابون 

بالخرف إلى تذكير متكرر بجميع المعلومات المعنية.
 

قد يكون االتصال عن ُبعد أكثر صعوبة لكبار السن؛ حيث أن العديد منهم ليس لديه إمكانية الوصل و/أو يفتقر إلى معرفة استخدام التقنية ووسائل التواصل   
االجتماعي. 

  قد يلزم استخدام قنوات االتصال البديلة للوصول إلى كبار السن )انظر الجدول 3(. يمثل تخطيط الجهات والمؤسسات الفاعلة المشاركة في توفير 
الخدمات والدعم لكبار السن خطوة أولى هامة في تحديد آليات النشر المناسبة.

 
قد يكون كبار السن أكثر عرضة إلى المعلومات الُمضللة الُمتعلقة بكوفيد-19 واالحتيال و/أو محاوالت التطفل بشكل عام )مثل، المتطفلين الذين يطلبون   

تبرعات كاذبة أو يطلبون زيارات منزلية تحت ستار زائف من السلطات(. 

  من المهم ضمان وصول كبار السن إلى معلومات دقيقة من مصادر موثوقة. يجب إعالم كبار السن بالمعلومات المتعلقة بمخاطر المعلومات الُمضللة، 
وكيفية اإلبالغ عن محاوالت االحتيال والتطفل وأين يمكن العثور على حقائق دقيقة وموثوقة. 

https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/CBM-Digital-Accessibility-Toolkit.pdf مجموعة أدوات رقمية لتسهيل الوصول .CBM  1
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كيف يبحثون عن المعلومات الدقيقة ومن يصدقونماذا الذي يبحثوا عنه

الرسائل الصوتية والبث 
المجتمعي 

البث اإلذاعي الوطني  
اإلعالنات المجتمعية )على سبيل المثال، عبر مكبرات الصوت( أو اإلعالنات في مخيمات الالجئين   

واألشخاص النازحين داخلًيا واألماكن الشبيه بالمخيمات ومراكز االحتجاز والعبور.

عبر البث التليفزيوني الوطنيعبر الفيديو  
عبر وسائل التواصل االجتماعي )كاليوتيوب، تويتر، واتس آب، فايبر، فيس بوك، لينكد إن، إنستغرام(.  

عبر اللوحات اإلعالنية العامة وأجهزة العرض  

في الصيدليات ومكاتب األطباء والعيادات المجتمعية أو العيادات المتنقلةالالفتات والملصقات   
في متاجر البقالة أو محطات شراء الطعام  

في مواقع الصرف الصحي المجتمعية  
عبر لوحات اإلعالنات المجتمعية والحي  

في مالجئ المشردين وضحايا اإليذاء  

عبر الكتيبات والنشرات 
اإلعالمية<?> 

مواقع الحكومة الوطنية و/أو هيئة الصحة العامة والرعاية االجتماعية  
تسليم / إرسال صندوق البريد إلى المساكن الخاصة ودور الرعاية طويلة األجل ودور رعاية المسنين   

والمستشفيات
تسليم / إرسال صندوق البريد عبر البلديات و / أو هيئات الرعاية االجتماعية مع قوائم بكبار السن المقيمين في   

المنزل و / أو الذين يتلقون رعاية منزلية
في الصيدليات ومكاتب األطباء والعيادات المجتمعية والعيادات العيادات المتنقلة و/أو خدمات الرعاية المنزلية  

من خالل األخصائيين االجتماعيين أو مقدمي الرعاية أو المتطوعين أو الجيران  
من خالل المجتمع والزعماء الدينيين و/أو الروحانيين  

من خالل صناديق المعاشات، مثل عبر البريد اإللكتروني أو االتصاالت الكتابية أو الهاتفية   

إعالنات الصحف والمقاالت 
اإلخبارية

في الصحف المحلية والمطبوعات األخرى  
في الرسائل اإلخبارية التي ترسلها المؤسسات المجتمعية ونوادي النشاط االجتماعي  

خطوط المساعدة وخطوط دعم 
األزمات النفسية

عبر المؤسسات واألفراد الذين يقومون بتشغيل خطوط المساعدة هذه.  

المبادرات المجتمعية ومجموعات 
الدعم والمتطوعين

عبر المكالمات الفردية أو الجماعية لكبار السن   
عبر الدعم الراسخ ومجموعات المتطوعين  

الجدول 3: آليات النشر التي قد تعمل جيًدا خاصة لكبار السن
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التصدي لتعاطي المخدرات والسلوكيات المسببة   .5
لإلدمان أثناء جائحة كوفيد -19 

طورت المجموعة المرجعية للجنة الدائمة المشركة بين الهيئات هذا القسم بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي ويوضح عدة توصيات ُمتعلقة 
بتعاطي المخدرات داخل سياق تفشي كوفيد-19، السيما:

تجنب استخدام استراتيجيات تأقلم غير مجدية، مثل التبغ أو الكحول أو المخدرات األخرى. يمكن لهذه المواد أن تؤدي إلى تفاقم حالة صحتك النفسية   
والجسدية على المدى الطويل.

ال تعاقر التبغ أو الكحول أو أي مخدرات أخرى لتتأقلم مع مشاعرك.  

قد تؤدي استجابات الصحة الفردية والعامة لتفشي كوفيد-19 )بما في ذلك التباعد الجسدي والعزلة االجتماعية( إلى تغيير مستويات وأنماط معاقرة الكحول 
والمخدرات، وزيادة كثافة المشاركة في ألعاب الفيديو أو المقامرة، وسيكون لذلك تأثيرات على اللوائح الحالية وتنفيذها والدعم العام لمثل هذه اللوائح. قد يصعب 
االستمرار في عالج ورعاية األشخاص المتأثرين باالضطرابات الناجمة عن معاقرة الكحول والمخدرات والسلوك الُمسبب لإلدمان أثناء الجائحة، ولكن يجب 

أن تضمن النظم الصحية توفير الخدمات األساسية خاصة للحاالت العاجلة والخطيرة. 

وعلى ضوء هذه المعلومات، هناك حاجة ماسة لتوفير معلومات وتوصيات إضافية بشأن معالجة سلوكيات تعاطي الكحول والمخدرات واإلدمان في سياق تفشي 
كوفيد-19. يتناول هذا القسم هذه الحاجة ويمكن التوصية باستخدامه باإلضافة إلى مذكرة اإلحاطة األصلية للجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات.

1.5  المعلومات األساسية

يرتبط معاقرة المواد التي لها تأثير تفسي مثل الكحوليات أو النيكوتين أو المخدرات التي لها تأثير نفسي بمخاطر صحية كبيرة ويمكن أن يؤدي إلى   
اضطرابات في معاقرة هذه المواد وحاالت صحية أخرى نتيجة لمدى سميتها أو آثار طويلة األمد. 

يمكن لمعاقرة المواد التي لها تأثير نفسي إلى إضعاف الحكم والتنظيم الذاتي والتنسيق الحركي ووقت رد الفعل. وهذا بدوره يزيد من مخاطر اإلصابات   
والعنف والمشاكل االجتماعية. تم اكتشاف وجود صالت قوية بين معاقرة الكحول وحدوث العنف المنزلي والزيادة من حدته، بما في ذلك العنف من 

الشريك الحميم.

يمكن أن يتداخل معاقرة هذه المواد مع القدرة على اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية الشخص لنفسه من العدوى، مثل االمتثال لنظافة اليدين، كما يمكن   
أن يقلل من فعالية التدابير الوقائية لكوفيد-19 من خالل التدخل في االمتثال لألنظمة التنظيمية والعالجية.

تعتبر ألعاب الفيديو هواية شائعة مشتركة بين الشباب والبالغين من مختلف األعمار. يمكن أن يكون أحد الخيارات لتمضية الوقت واالستمتاع، كما يمكن   
استخدام األلعاب عبر اإلنترنت كقناة للتفاعل االجتماعي وسط تفشي كوفيد-19. ومع ذلك، فمن الضروري االعتراف أن اإلفراط في اللعب يؤدي إلى 

مجموعة من المشاكل الجسدية والنفسية والشخصية، كما يؤدي إلى تطور اضطراب األلعاب.

في األوقات الصعبة مثل تفشي كوفيد-19، َيسُهل الوقوع في أنماط سلوك غير صحية، بما في ذلك تعاطي المواد التي تؤثر على النفسية واإلفراط في   
اللعب أو المقامرة باعتبارهم من استراتيجيات التأقلم للتخفيف من الضغط أو القلق الناجم عن الموقف أو لتمضية الوقت في حالة العزل الذاتي في الحجر 

الصحي أو اإلغالق.

قد يكون األشخاص الذين يعانون من اضطرابات معاقرة المخدرات أكثر عرضة لإلصابة بمجموعة من األمراض بسبب عوامل الخطر المرتبطة بمعاقرة   
المخدرات، مثل مشاركة األشياء لمعاقرة المخدرات )الزجاجات والحاويات األخرى، وأدوات المائدة، واألنابيب، والمحاقن(، والتجمع في مجموعات، 

والفقر والبطالة ومعرضين أكثر لالعتقال والسجن. 

يمكن زيادة مخاطر تعاطي جرعة زائدة مميتة من المخدرات أثناء تفشي كوفيد-19 للكثير من األسباب، مثل معاقرة المخدرات في العزلة نتيجة فرض   
العزلة االجتماعية والحجر الصحي وتأثر وظائف الرئتين بسبب عدوى كوفيد-19، والتغيرات في تأثير وجودة المخدرات والكحول نتيجة التغيرات في 

سلسلة اإلمداد، ومحدودية الوصول إلى العالج والرعاية. 
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كوكس بازار، بنغالديش. متطوع من الهالل األحمر 
البنغالديشي يرد على المكالمات على خط مساعدة وخط 

ساخن تم تخصيصه لالجئين والمجتمع البنغالديشي 
المضيف.

© جمعية الهالل األحمر البنغالديشي

قد تظهر متالزمات االنسحاب بسبب تعاطي الكحول أو غيرها من المواد التي تؤثر على النفسية بعد التوقف المفاجئ أو انخفاض كبير في كمية التعاطي.   
يمكن لمتالزمات االنسحاب أن تكون خطيرة بل وحتى مهددة للحياة عند حدوث مضاعفات بسبب الهذيان ونوبات الصرع أو الخلل في تنظيم الوظائف 
الحيوية. يجب أن تكون خدمات إدارة االنسحاب متاحة لهذه الحاالت. غالًبا ما ُيهمش األشخاص الذين يعانوا من اضطرابات معاقرة المواد المخدرة في 
المجاالت اإلنسانية، وليس لديهم خيارات مناسبة للعالج في العديد من المجاالت. قد تكون هذه الفئة السكانية من الفئات األكثر عرضة للعدوى في ظل 

تفشي كوفيد-19 نتيجة إلهمالهم، وبالتالي ينبغي االلتفات إليهم عند وضع استجابات الصحة النفسية والدعم النفسي. 

2.5  رسائل لمقدمي الخدمات وصانعي السياسة والمنظمين

يجب االلتزام بالقواعد واللوائح الموضوعة لحماية الصحة العامة وتقليل الضرر الناجم عن تعاطي الكحول1 وغيره من المواد التي لها تأثير على النفسية   
والسلوكيات المسببة لإلدمان، وقد يلزم تعزيزها أثناء تفشي كوفيد-19 أو في حاالت الطوارئ المماثلة. يجب تجنب أي تهاون في اللوائح وتأمين إنفاذ 

التدابير التنظيمية. إذا تم تخفيف اللوائح، فيجب إعادتها مجدًدا بأسرع ما يمكن.  

من الضروري ضمان الوصول المستمر إلى التدخالت للحاالت الحرجة لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات )مثل خدمات التوعية،   
وبرامج الحد من الضرر باستخدام اإلبر والمحاقن( وإدارة الحاالت الصحية الحادة )مثل الجرعات الزائدة، ومتالزمات االنسحاب(، وكذلك عالج اضطرابات 
تعاطي المواد الُمخدرة وتقديم الدعم للمتعافين.2 ُتعد خدمات عالج اضطرابات تعاطي المواد الُمخدرة، خاصًة للحاالت الطارئة والشديدة من الخدمات 
الصحية األساسية. يتوفر المزيد من اإلرشادات بشأن تكيف الخدمات مع السياقات والمجاالت المختلفة من منظمة الصحة العالمية والمؤسسات األخرى 

)انظر "قسم الموارد اإلضافية" في القسم أدناه(.

© منظمة الصحة العالمية 2010. االستراتيجية الدولية للحد من التعاطي الضار للكحول.  1 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/44395

منظمة الصحة العالمية ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )2020(. المعايير الدولية لعالج اضطرابات معاقرة المخدرات: طبعة منقحة تتضمن نتائج االختبار الميداني.  2 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331635، ومنظمة الصحة العالمية )2016( ودليل التدخل لبرنامج العمل لسد الفجوة القائمة في مجال الصحة النفسية لالضطرابات النفسية والعصبية ومعاقرة 

 مواد اإلدمان في المجاالت غير المتخصصة بالصحة، طبعة برنامج العمل لسد الفجوة القائمة في مجال الصحة النفسية 2.0
https://apps.who.int/iris/handle/10665/250239
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ُيعّد ضمان استمرارية السلع الطبية والصحية أمًرا ضرورًيا، بما في ذلك الميثادون واألدوية األخرى لمعالجة االعتماد على المواد األفيونية1، والنالوكسون   
العدوى  الكحول والتشخيصات واألدوية الختبار ومعالجة حاالت  المعقمة، ومسحات  المواد األفيونية، واإلبر والمحاقن  الزائدة 2من  الجرعات  لمعالجة 

المشتركة الرئيسية )مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي( واألمراض المصاحبة األخرى.3

يمكن توفير جرعات األدوية المنزلية لفترات أطول في حاالت الحجر الصحي أو العزلة الذاتية أو اإلغالق وتعطل الخدمة الصحية. يوصى بأقصى فترات   
زمنية ممكنة لجرعات األدوية المنزلية عندما تكون الجرعة والوضع االجتماعي مستقرين. يجب إبالغ العمالء بأمانة وصدق عن التغييرات في الممارسات، 

كما يجب أن يتلقوا الدعم المناسب في حالة عدم اليقين أو المخاوف. 

يجب ترتيب الوصول إلى األدوية ألولئك المرضى غير المؤهلين للحصول على األدوية المنزلية )على سبيل المثال، توفير األدوية في أماكن خاضعة   
لإلشراف مثل دور رعاية المسنين أو غيرها من المرافق الصحية المعترف بها رسمًيا(، وأولئك الذين يعيشون في مؤسسات طويلة األجل، والموجودين في 
السجون وأولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى للعالج أو إعادة التأهيل. يجب أن توفر مرافق الرعاية الصحية واالجتماعية والحراسة المعنية بتقديم الخدمات 
إمكانية الوصول المستمر إلى المواد شبه األفيونية واألدوية لمعالجة الحاالت المرضية المشتركة للمرضى الخاضعين للعالج بمشاركة موظفين مدربين. 

ينبغي النظر في الوصفة الدوائية الخاصة بالتركيبات الدوائية للمواد شبه األفيونية ذات التأثير الممتد لعالج االعتماد على األفيون. يجب توفير دعم نفسي   
اجتماعي إضافي لمن هم في عزلة عبر الخدمات المستندة على الويب أو عبر الهاتف.

قد يؤدي االستغناء المتزايد عن األدوية المنزلية في غضون فترات زمنية قصيرة نسبًيا إلى زيادة الطلب على توريد األدوية، ويجب أخذ ذلك في االعتبار   
في مراحل مختلفة من تخطيط التوريد وإدارته.

يعاني األشخاص المصابون باضطرابات معاقرة المواد المخدرة من انتشار أعلى لحاالت الصحة الجسدية النفسية المرضية، وبالتالي يجب توفير الرعاية   
المناسبة لهم.

يجب اعتبار األشخاص الذين يعانون من اضطرابات معاقرة المواد المخدرة ومسجلين لدى نظام العدالة الجنائية فئة ضعيفة خالل جائحة كوفيد-19 وينبغي   
إدراجهم ضمن الخطط لتعزيز بدائل اإلدانة أو العقوبة، مثل خطط اإلفراج الرحيم من السجون.4

3.5  رسائل إلى عامة الجمهور

ال يوجد دليل أن شرب الكحوليات أو تدخين التبغ أو معاقرة األفيون أو الحشيش أو غيرها من المواد المخدرة التي تؤثر على النفسية يقي من العدوى   
الفيروسية أو أي عدوى أخرى. في الحقيقة، العكس هو الصحيح؛ حيث يرتبط االستخدام الضار للكحول ومعاقرة المواد المخدرة األخرى التي تؤثر على 

النفسية بزيادة مخاطر اإلصابة باألمراض المعدية و/أو ظهور أسوأ نتائج ممكنة من العالج، فضاًل عن العواقب الصحية األخرى.

تجنب تناول الكحوليات أو تناول الحد األدنى منها. ال تبدأ في تناول الكحوليات اآلن إن لم تتناولها من قبل. تجنب معاقرة الكحول والمواد المخدرة واعتبارها   
كوسيلة للتعامل مع الخوف والقلق والملل والعزلة االجتماعية. 

تجنب تناول الكحوليات أو معاقرة المواد المخدرة التي تؤثر على النفسية، إذا كنت مقدم رعاية أو أحد أفراد األسرة المسؤولين عن أطفال أو أشخاص من   
ذوي االحتياجات الخاصة أو كبار السن. 

تجنب معاقرة الكحول والمواد المخدرة التي تؤثر على النفسية واعتبارها كوسيلة للتعامل مع الخوف أو القلق أو الملل أو العزلة االجتماعية. ابحث عن   
استراتيجيات بديلة وأكثر فاعلية للتعامل مع الضغوطات. 

كن على دراية بالزيادات المحتملة في تسويق المشروبات الكحولية وألعاب الفيديو والمقامرة عبر اإلنترنت، واحرص على حماية القصر وأفراد األسرة   
الضعفاء من هذه األنشطة التسويقية. 

انتبه إلى مقدار الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة كل يوم. تأكد من حصولك على فترات راحة منتظمة من األنشطة التي تظهر على الشاشة. تأكد من أن   
األطفال ال يقضون وقًتا أطول بكثير من المعتاد في لعب ألعاب الفيديو. 

© منظمة الصحة العالمية 2009. المبادئ التوجيهية للمعالجة الدوائية المساعدة النفسية واالجتماعية لالعتماد على المواد األفيونية.  1 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/43948

https://apps.who.int/iris/handle/10665/137462 .منظمة الصحة العالمية 2014. إدارة المجتمع للجرعة الزائدة من المواد األفيونية ©  2

https://apps.who.int/iris/ .2016 منظمة الصحة العالمية 2016. المبادئ التوجيهية الموحدة بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والتشخيص والعالج والرعاية للسكان الرئيسيين، تحديث ©  3
handle/10665/246200

منظمة الصحة العالمية ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )2018(. عالج ورعاية األشخاص المصابين باضطرابات معاقرة المواد المخدرة عند احتكاكهم بنظام العدالة الجنائية: بدائل اإلدانة أو العقوبة.  4 
https://www.unodc.org/documents/UNODC_WHO_Alternatives_to_Conviction_or_Punishment_2018.pdf
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تم تنظيم جلسة توعية بشأن كوفيد-19 في مقر المؤسسة 
الدولية للهجرة في بيروت، لبنان.

© المنظمة الدولية للهجرة

4.5   رسائل لألشخاص الذين يعانون من حاالت صحية ناجمة عن معاقرة المواد المخدرة أو السلوكيات 
الُمسببة لإلدمان )ألعاب الفيديو والمقامرة(

قد تشعر بالخوف والتوتر مثل العديد من الناس في ظل تفشي جائحة كوفيد-19. من المهم بشكل خاص أن تعتني بنفسك في هذه األوقات الصعبة؛ حيث   
تكون فرص االنتكاس والعواقب الصحية واالجتماعية السلبية أعلى. 

إذا كنت ُتعالج من اضطرابات ناجمة عن معاقرة المواد المخدرة أو سلوك إدماني، فاستمر في عالجك إن أمكن. ُيستحسن أن تبقى على اتصال مع معالجك   
أو أخصائي علم النفس أو مقدم رعاية آخر أو مجموعة دعم عن طريق البريد اإللكتروني أو الهاتف أو طرق االتصال األخرى عن ُبعد. تعرف على كيفية 

مواصلة الدعم أثناء تفشي المرض.

واظب على األدوية الموصوفة )مثل، الميثادون أو البوبرينورفين(. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للتخطيط لكيفية الوصول إلى هذه األدوية.   

تعرف على خطر تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة )خاصة الجرعة الزائدة من المواد األفيونية( إذا كنت تعاقر مادة مخدرة، أو تعاني من اضطراب   
معاقرة المواد المخدرة أو تعيش مع شخص يعاقر المواد المخدرة التي تؤثر على النفسية. يمكن أن يزداد خطر التعرض لجرعة زائدة من مادة مخدرة 

مميتة أثناء تفشي جائحة كوفيد -19 أو في حاالت الطوارئ األخرى. 

تعرف على كيفية التعرف على عالمات الجرعة الزائدة، ووضع خطة استجابة مع أقرانك وقدم مساعدة فورية عندما تشتبه أن شخًصا ما تناول جرعة   
زائدة، بما في ذلك استخدام النالوكسون شبيه األفيون في حالة تناول جرعة زائدة من المواد األفيونية.

كن على دراية بالتفاعالت الضارة المحتملة بين األدوية الموصوفة، بما في ذلك األدوية ذات التأثير النفسي، والمواد التي لها تأثير على النفسية مثل الكحول   
أو المنشطات من نوع األمفيتامين أو الحشيش. 

إذا كنت قد عانيت سابًقا من أعراض انسحاب خطيرة ومازلت تعاقر الكحوليات أو غيرها من المواد المخدرة التي لها تأثير على النفسية، ُينصح أن تقلل   
تدريجًيا من تناول الكحوليات أو المواد المخدرة األخرى، بداًل من التوقف عن تعاطيها فجأة. إذا بدأت تشعر بأعراض انسحاب خطيرة، فتعرف على 

الخدمات المتاحة حيث يمكنك تلقي المساعدة في بيئة آمنة. 

اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك عالمات عدوى كوفيد-19 واتبع التوصيات النموذجية لمنع انتشار العدوى.  
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 موارد منظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة كوفيد-19 

أحدث المعلومات والنصائح واإلرشادات من منظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19: 

 التقارير الخاصة بوضع فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(:
 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

 جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(:
 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 https://www.epi-win.com/ :شبكة معلومات منظمة الصحة العالمية لألوبئة: شبكة معلومات منظمة الصحة العالمية لألوبئة

 منع تفشي كوفيد-19 في السجون مهمة صعبة ولكنها أساسية للسلطات:
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/pages/news/news/2020/03/preventing-covid-

 19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities

 موارد التصدي لجائحة كوفيد-19 لألشخاص المتاحة لألشخاص الذين يعاقرون المواد المخدرة التي تؤثر على النفسية 
والخدمات المتاحة لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات معاقرة المخدرات 

 صحيفة وقائع منظمة الصحة العالمية في أوروبا: ما تحتاج إلى معرفته عن الكحوليات وكوفيد-19:
-2019-novel-coronavirus/19-http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid

outbreak-technical-guidance-europe/alcohol-and--19-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid
 what-you-need-to-know-19-covid

 الرسومات البيانية:
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/data-and-statistics/infographic-

 alcohol-and-covid-19-what-you-need-to-know

اقتراحات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعالج األشخاص الذين يعانون من اضطرابات معاقرة المخدرات ورعايتهم وتأهيلهم في سياق 
جائحة كوفيد-19. متوفر باثني عشر لغة: العربية، والبهاسا، وداري، واإلنجليزية، والفرنسية، والخميرية، والالوسي،  والباشتو، والروسية، والصربية، 

واإلسبانية، واألوزبكية.

 كوفيد-19: الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتقديم العالج والرعاية والدعم لألشخاص الذين يعاقرون المواد المخدرة والسجناء:
 https://www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/new/covid-19-and-hiv.html

 موارد التصدي ألمراض الصحة النفسية ومعاقرة المواد المخدرة

 https://wdr.unodc.org/wdr2019/ :2019 تقرير المخدرات العالمي من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام

https://www.unodc.org/ :المعايير الدولية للوقاية من معاقرة المخدرات لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة/منظمة الصحة العالمية
 unodc/en/prevention/prevention-standards.html

 https://www.who.int/substance_abuse/en/ :منظمة الصحة العالمية، الصفحة الرئيسية للتصدي لمعاقرة المخدرات

منظمة الصحة العالمية )2016( ودليل التدخل لبرنامج العمل لسد الفجوة القائمة في مجال الصحة النفسية لالضطرابات النفسية والعصبية ومعاقرة مواد 
https://apps.who.int/iris/ 2.0 اإلدمان في المجاالت غير المتخصصة بالصحة، طبعة برنامج العمل لسد الفجوة القائمة في مجال الصحة النفسية

handle/10665/250239

 https://apps.who.int/iris/handle/10665/44395 :منظمة الصحة العالمية 2010. االستراتيجية الدولية للحد من التعاطي الضار للكحول ©

https://apps.who.int/iris/ :منظمة الصحة العالمية )2009( والمبادئ التوجيهية للمعالجة الدوائية النفسية واالجتماعية لالعتماد على المواد األفيونية
handle/10665/43948

 https://apps.who.int/iris/handle/10665/137462 :منظمة الصحة العالمية 2014. اإلدارة المجتمعية للجرعة الزائدة من المواد األفيونية ©

منظمة الصحة العالمية ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )2020(. المعايير الدولية لعالج اضطرابات معاقرة المخدرات: طبعة ُمنقحة 
  https://apps.who.int/iris/handle/10665/331635 :تتضمن نتائج االختبار الميداني

االعتبارات التشغيلية لبرامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي متعددة القطاعات أثناء جائحة كوفيد-19 • اإلصدار 1.1 40

https://www.epi-win.com/
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Serbian_informal_translation.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Russian_version_final.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Pashto_informal_translation.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Laotian_informal_translation.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Khmer_informal_translation.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_French_version_final.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UN-Covid19-infographic-200328-A4_1.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Dari_informal_translation.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Bahasa_informal_translation.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Arabic_version_final.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Uzbek_informal_translation.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/COVID19_Infographic_Spanish_version_final.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html
https://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html
https://apps.who.int/iris/handle/10665/43948
https://apps.who.int/iris/handle/10665/43948


منظمة الصحة العالمية )2016(، والمبادئ التوجيهية الموحدة بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والتشخيص والعالج والرعاية للسكان 
  https://apps.who.int/iris/handle/10665/246200.2016 الرئيسيين، تحديث

https://apps.who.int/iris/ :هومينيوك آر وآخرون. )2010(. اختبار فحص الكحول والتدخين والمواد المخدرة: دليل االستخدام في الرعاية األولية
 handle/10665/44320

https://apps. :منظمة الصحة العالمية 2001. إرشادات اختبار تحديد اضطرابات معاقرة الكحول لتقديم الرعاية الصحية األولية في مرحلة المعاقرة ©
who.int/iris/handle/10665/67205

 مواد التدريب العالجية لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة:
 https://www.unodc.org/unodc/en/treatment-and-care/treatnet-training-package.html

 موارد تقديم الدعم النفسي واالجتماعي في الحاالت الطارئة

https://www.who.int/ :اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات )2007(. إرشادات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي في حاالت الطوارئ
mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf

https://cms. :منظمة الصحة العالمية 2012. تقييم الصحة النفسية واالحتياجات والموارد النفسية االجتماعية: مجموعة أدوات للمجاالت اإلنسانية ©
emergency.unhcr.org/documents/11982/49286/WHO+and+UNHCR%2C+Assessing+mental+health+and+ps

 ychosocial+needs+and+resources/0ab28c11-fc35-4996-8ea4-0575e88ee299

https:// :مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين )2013(. اإلرشادات التشغيلية: برنامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي إلدارة شؤون الالجئين
 www.refworld.org/docid/53a3ebfb4.html

https://emergency.unhcr.org/ :دعم الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي دليل الطوارئ لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
 entry/251117/mental-health-and-psychosocial-support

 منظمة الصحة العالمية )2015(. دليل التدخل اإلنساني لبرنامج العمل الُمتعلق بسد الفجوة القائمة في مجال الصحة النفسية
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf?sequence=1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/hand :منظمة الصحة العالمية 2011. اإلسعافات األولية النفسية: دليل األخصائيين الميدانيين ©
le/10665/44615/9789241548205_eng.pdf?sequence=1

https://www.unodc.org/documents/drug- :مكتب األمم المتحدة بالمخدرات والجريمة. المواد التدريبية على المهارات األسرية
  prevention-and-treatment/Strong_families_Brochure.pdf

 المبادئ التوجيهية لدمج تدخالت العنف القائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني

كيفية دعم إحدى الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي عندما ال يكون هناك ممثل للتعامل مع حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي في 
 منطقتك

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_UserGuide_021618.pdf 
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https://apps.who.int/iris/handle/10665/67205
https://apps.who.int/iris/handle/10665/67205
https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/49286/WHO+and+UNHCR%252C+Assessing+mental+health+and+psychosocial+needs+and+resources/0ab28c11-fc35-4996-8ea4-0575e88ee299
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/49286/WHO+and+UNHCR%252C+Assessing+mental+health+and+psychosocial+needs+and+resources/0ab28c11-fc35-4996-8ea4-0575e88ee299
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/49286/WHO+and+UNHCR%252C+Assessing+mental+health+and+psychosocial+needs+and+resources/0ab28c11-fc35-4996-8ea4-0575e88ee299
https://www.refworld.org/docid/53a3ebfb4.html
https://www.refworld.org/docid/53a3ebfb4.html
https://emergency.unhcr.org/entry/251117/mental-health-and-psychosocial-support
https://emergency.unhcr.org/entry/251117/mental-health-and-psychosocial-support
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44615/9789241548205_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44615/9789241548205_eng.pdf?sequence=1
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/Strong_families_Brochure.pdf
https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/Strong_families_Brochure.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_UserGuide_021618.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_UserGuide_021618.pdf
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