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  التأهب واالستجابة في مجال الصحة النفسية 
  ١٩-جائحة كوفيد أثناء

  
  تقرير من المدير العام

  
  
 العديدة الحياة بشــــكل جيد مع ضــــغوط يتأقلم فيها الشــــخص الرفاه النفســــيهي حالة من  النفســــيةالصــــحة   -١

ية لنفســتحدث مشــاكل الصــحة ااألداء المنتج والمثمر والمســاهمة في مجتمعه. وقد من و  إمكاناتهوتمّكنه من تحقيق 
في أي مرحلة من مراحل حياة اإلنســــــان وتتراوح من حاالت الضــــــيق المعتدل المحدود زمنيًا إلى الحاالت النفســــــية 

  ات نفسية اجتماعية. الحادة المرتبطة بإعاق
 
من  يعــاني)، كــان هنــاك مليــار شــــــــــــــخص تقريبــًا ١٩-قبــل انــدالع جــائحــة مرض فيروس كورونــا (كوفيــدو   -٢

مليون شــخص من الخرف، وحوالي  ٥٠. وٕاضــافة إلى ذلك، يعاني حوالي على الصــعيد العالمي اضــطرابات نفســية
حوالي نصف جميع االضطرابات النفسية أ ويبدتعاطي الكحول أو المخدرات.  اتمليون شخص من اضطراب ٢٥٠

أعمارهم بين  المتراوحةاالنتحار الســــــــبب الرئيســــــــي الثاني للوفاة بين الشــــــــباب  ، حيث يشــــــــّكلســــــــنة ١٤في ســــــــن 
 .عاماً  ٢٩و ١٥
 
اإلنفاق على الصــــــحة تقديرات  لم تتجاوزًال، إذ الصــــــحة النفســــــية من أكثر المجاالت الصــــــحية إهماوتعّد   -٣

 لدراســـــات اســـــتقصـــــائيةووفقًا  في جميع الدول األعضـــــاء. دوالر أمريكي ٥٠٢ مبلغ ٢٠١٧للفرد في عام النفســـــية 
من األشــــــــخاص الذين يعانون من  ٪٧٥أكثر من  تبّين أنأجريت في ســــــــبعة بلدان منخفضــــــــة ومتوســــــــطة الدخل، 

ت أيًا كانإمكانية تنفيذ تدخالت فعالة  رغم ما تشــــير إليه البّينات من، نفســــيةلم يتلقوا رعاية صــــحية  نفســــيةأمراض 
ومن الجدير بالذكر أن األشـــــــــخاص المصـــــــــابين بحاالت نفســـــــــية حادة يتوفون قبل غيرهم من الســـــــــكان . الظروف
  سنة، بسبب اإلصابة المتزامنة بأمراض جسدية غير مشخصًة عادًة.  ٢٠إلى  ١٠بمتوسط 

  
 وتنتشر على نطاق واسع نفسية عانون من أمراضانتهاكات حقوق اإلنسان ضد األشخاص الذين ي وتتعدد  -٤

المجتمع بســــــــــبب  فيمن العزلة والتهميش  نفســــــــــيةأمراض لمصــــــــــابين بكثير من االفي جميع أنحاء العالم. ويعاني 
إلى زيادة عزلة األشـــــــخاص المصـــــــابين  ١٩-جائحة كوفيدت التدابير الرامية إلى مكافحة أدّ  كماالوصـــــــم والتمييز. 

وأصــــــبح محنتهم.  واشــــــتدادتهميشــــــهم  إلى زيادةشــــــطتهم واتصــــــاالتهم المعتادة، مما يفضــــــي بحاالت نفســــــية عن أن
 مما كانوا عليهأكثر عزلة  الطب النفســـــيفي مؤســـــســـــات الرعاية االجتماعية ومســـــتشـــــفيات األشـــــخاص المودعون 

ت مرتفعة معدالت وفيا تم توثيق، حيث ١٩-لعدوى الفيروس المسبب لمرض كوفيدوتعرضوا في كثير من األحيان 
   في مؤسسات الرعاية االجتماعية في العديد من البلدان.  ١٩-بسبب كوفيد
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مواد تعــاطي الكحول وغيره من  تمعــدال من وُيرّجح أن القيود االجتمــاعيــة المرتبطــة بــالجــائحــة قــد زادت  -٥
 ومن شأن تعاطي. يةالسكانشرائح المختلف  أوساط والقمار على اإلنترنت في معدالت اللعب، فضًال عن اإلدمان

ضــــــــــد العدوى. الالزمة على قدرة الناس واســــــــــتعدادهم التخاذ االحتياطات  مواد اإلدمان أن يؤثرالكحول وغيره من 
 العنف المنزلي.  بتزايد حاالتستهالك الكحول أثناء الجائحة زيادة ا، ارتبطت البلدانوفي بعض 

 
لصـــحة النفســـية والمشـــاكل الســـلوكية في األمدين القصـــير الضـــطرابات ا اً مؤكدالشـــدائد عامل خطر وتعّد   -٦

 ١٩-وقد تعددت الشـــــــــدائد خالل جائحة كوفيد. مواد اإلدمان، بما في ذلك االكتئاب واضـــــــــطرابات تعاطي والطويل
 والعزلة؛ وانســـــداد األفقالتعليم  فوات فرصو : البطالة وعدم االســـــتقرار المالي؛ وكان من بين أكثرها شـــــيوعًا ما يلي

الفقدان ؛ و أرواح الناس وأحبائهمالخوف من األمراض التي تهدد و ؛ األســــــــــــريعنف العشــــــــــــير والعنف و االجتماعية؛ 
  المفاجئ لألحبة. 

  
. وُأبلغ أنحاء العالم شــــــــــــــتىفي قد أجري العديد من البحوث حول الصــــــــــــــحة النفســــــــــــــية أثناء الجائحة، و   -٧

  صـــــــــدمة التالية لل اتضـــــــــطرابواال٪) ٤٨-١٥تئاب (٪) واالك٥١-٦معدالت عالية نســـــــــبيا من أعراض القلق ( عن
والدانمرك وجمهورية  الصــين ) في صــفوف عامة الســكان في٪٣٨-٣٤النفســي غير المحدد ( والضــيق٪) ٥٤-٧(

من الســــــــــابق ألوانه معرفة  غير أن. إلســــــــــالمية وٕايطاليا ونيبال وأســــــــــبانيا وتركيا والواليات المتحدة األمريكيةإيران ا
يعاني العديد من األشــــخاص و نمط عام. تســــلط الضــــوء على اســــتثناءات أو  تشــــير إلىهذه الدراســــات إذا كانت   ما

عوامل بســبب  تفاقم أعراضــهم من مواد اإلدمانوعصــبية واضــطرابات تعاطي  نفســيةاضــطرابات ب المصــابين أصــالً 
عزلة االجتماعية والحد الكما أن ). ١١فيه الحصـــول على الرعاية (انظر الفقرة  يصـــعبفي وقت  الضـــغط المختلفة

 من خطر التدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن.  تزيدلتحفيز الفكري امن النشاط البدني و 
 
الذين تم تشـــخيصـــهم من قبل باضـــطرابات نفســـية وعصـــبية واضـــطرابات تعاطي مواد األشـــخاص  ويواجه  -٨

وجود وفي حين تم اإلبالغ عن والوفاة بســــببها.  ١٩-من مخاطر أعلى فيما يتعلق باإلصــــابة بعدوى كوفيد اإلدمان
، فإن البيانات األولية من بلدان أخرى لم تشـــــــــر تايلنداليابان و كل من  االنتحار في معدالتمؤشـــــــــرات على ارتفاع 

من بين االنتحار والركود االقتصـــــــــــــــادي، فإن  العالقة المعروفة . وعلى الرغم منأي ارتفاع في هذه المعدالتإلى 
رات أي تغي تتفاوتعلى الصــعيد العالمي. ومن المرجح أن  تاالنتحار قد ارتفعمعدالت الســابق ألوانه اســتنتاج أن 

  وبمرور الوقت. حسب السكان  ١٩-جائحة كوفيدب المرتبطةفي هذه المعدالت 
  
. ١٩-المهمة والمتفشـــــــــــية لمرض كوفيد من الجوانبها المظاهر العصـــــــــــبية باعتبار بمتزايد  وهناك اعتراف  -٩

المظاهر العصـــــبية من خفيفة إلى شـــــديدة وتشـــــمل الصـــــداع، وتغير حاســـــة الشـــــم، والهذيان، والســـــكتة  تلك وتتراوح
بالحاالت األكثر وخامًة لمرض المظاهر العصـــــبية هذه ترتبط و الدماغية، ومتالزمة غيالن باريه والتهاب الســـــحايا. 

  عصبية طويلة األمد.  بآثار ١٩-يرتبط مرض كوفيدومن المرجح أن زيادة احتماالت الوفاة. وب ١٩-كوفيد
  

دعم متعددة القطاعات على المستوى القطري لتنسيق  منصاتاألمانة عن التقدم المحرز في إنشاء  غبلّ وت  -١٠
لجائحة خطة االستجابة اإلنسانية العالمية  من مؤشرات ، بوصفه مؤشراً والدعم النفسي االجتماعي نفسيةالصحة ال

 خطةو  ١٩،٢-لجائحة كوفيدالستجابة االجتماعية االقتصادية الفورية من أجل اوٕاطار األمم المتحدة  ١٩،١-كوفيد
                                                           

 ٢٠٢٠الشــــــــؤون اإلنســــــــانية؛ . جنيف: مكتب األمم المتحدة لتنســــــــيق ١٩-خطة االســــــــتجابة اإلنســــــــانية العالمية، كوفيد   ١
)https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf ـــم االطـــالع فـــي ، ت

 ).٢٠٢٠نوفمبر  تشرين الثاني/ ١٦
. نيويورك: برنامج األمم ١٩-الفورية لجائحة كوفيداالقتصــــــــــــادية االجتماعية ألمم المتحدة من أجل االســــــــــــتجابة اإطار    ٢

، https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19( ٢٠٢٠المتحــدة اإلنمــائي؛ 
  ).٢٠٢٠وفمبر ن تشرين الثاني/ ١٦تم االطالع في 
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أنشــــأت عدد البلدان التي أثناء الجائحة تضــــاعف  وقد ١لتأهب واالســــتجابة.ل منظمة الصــــحة العالمية االســــتراتيجية
والدعم النفســـي االجتماعي في حاالت الطوارئ  النفســـيةلقطاعات لتنســـيق خدمات الصـــحة ا ةمتعددفعالة  منصـــات
  اإلنسانية.

 
 آثارتقييم ل مســــحًا ســــريعاً  أمانة المنظمة أجرت، ٢٠٢٠ أغســــطسآب/ إلى  يونيو زيران/حفي الفترة من و   -١١

 بلدا ١٣٠ومن بين  ٢على خدمات الصحة النفسية والعصبية واضطرابات تعاطي مواد اإلدمان. ١٩-جائحة كوفيد
عن تعطل واحدة أو أكثر من خدماتها التي تســــــــتهدف الصــــــــحة ) ٪٩٣( شــــــــملها المســــــــح، أبلغت الغالبية العظمى

من خالل تدخالت  األعطالالعديد منها لتلك النفســــية والعصــــبية واضــــطرابات تعاطي مواد اإلدمان. وقد اســــتجاب 
البلدان  من ٪٨٩ وأفادألزمات وتدريب مقدمي الرعاية الصـــــــحية. في اوخطوط المســـــــاعدة الهاتفية العالج عن ُبعد 

-لجائحة كوفيدمن خطط االستجابة الوطنية  اً جزءيشّكالن والدعم النفسي االجتماعي  النفسيةبأن الصحة المجيبة 
والدعم  النفســـــــيةالصـــــــحة  خدمات القطاعات لتنســـــــيق ةمتعدد منها بأن لديها منصـــــــة ٪٦٥مجموعه  أفاد ماو . ١٩

تمويًال إضافيًا  أّمنفقط من تلك البلدان  ٪١٧، غير أن ١٩-استجابتها لجائحة كوفيدالنفسي االجتماعي كجزء من 
والدعم النفســـي االجتماعي، في حين  النفســـيةلخطط االســـتجابة في مجال الصـــحة ضـــمن الميزانية الحكومية كامًال 
  تأمينها تمويًال جزئيًا لهذا الغرض. ب من البلدان ٪٤٧ أفاد
  

) بشــــــأن االســــــتجابة الشــــــاملة والمنســــــقة ٢٠٢٠( ٧٤/٣٠٦وقد شــــــجع قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   -١٢
للجائحة وتعافيها منها، استجابتها إطار  في النفسيةمسألة الصحة  إدراجالدول األعضاء على ، ١٩-كوفيدة لجائح

النفســـــية والدعم النفســـــي االجتماعي في حاالت في مجالي الصـــــحة  واســـــع على نطاق الدعم إتاحةوذلك بضـــــمان 
 الطوارئ. 

 
 اإلجراءات الموصى بها

 
جائحة العامة لألمم المتحدة بشـــــأن  بالســـــياســـــةالموجز المتعلق في  اإلجراءات الموصـــــى بهاإلى  اســـــتناداً   -١٣

أمانة منظمة الصــــــــــحة العالمية  الذي أعدته ٣،النفســــــــــيةوالحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشــــــــــأن الصــــــــــحة  ١٩-كوفيد
إلى التقليل إلى أدنى  تهدف توصــــــــــــــيات محّدثةبالتعاون الوثيق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى، ترد أدناه قائمة 

ية. وتتضمن التوصيات استراتيجيات إلدارة مخاطر الطوارئ والكوارث من نفسعلى الصحة ال الجائحةحد من آثار 
 من المخاطر القائمة.  والحدّ  النفسيةأجل تحسين الوقاية من المخاطر الجديدة على الصحة 

 

                                                           
 ٢٠٢٠: الخطة االســــــتراتيجية للتأهب واالســــــتجابة. جنيف: منظمة الصــــــحة العالمية؛ ٢٠١٩فيروس كورونا المســــــتجد    ١
)https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/jmo-who-ncov-report-4feb-web.pdf?sfvrsn=d82d752a_2 

&download=true ٢٠٢٠نوفمبر  تشرين الثاني/ ١٧، تم االطالع في.( 
: نتائج االضـــطرابات الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمانوالعصـــبية و  النفســـية الصـــحة على خدمات ١٩-جائحة كوفيد أثر   ٢

 )بــــــــاإلنــــــــكــــــــلــــــــيــــــــزيــــــــة( ٢٠٢٠الــــــــتــــــــقــــــــيــــــــيــــــــم الســـــــــــــــــــــريــــــــع. جــــــــنــــــــيــــــــف: مــــــــنــــــــظــــــــمــــــــة الصـــــــــــــــــــــحــــــــة الــــــــعــــــــالــــــــمــــــــيــــــــة؛ 
)https://www.who.int/publications/i/item/978924012455(  ٢٠٢٠ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٦تم االطالع في.( 
؛ ٢٠٢٠والحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشــــــــــــــأن الصــــــــــــــحة النفســــــــــــــية. األمم المتحدة،  ١٩-موجز ســــــــــــــياســــــــــــــات: كوفيد   ٣
)https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-covid-19-and-need-action-mental-healthتشــــــــــــــرين  ١٦طالع في ، تم اال

  ).٢٠٢٠نوفمبر  الثاني/
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الصـــــــحة ف. عزيز الصــــحة النفســــية وحمايتها ورعايتهاشــــامل للمجتمع ككل إزاء تتطبيق نهج   )أ(
ذلك  ويشـــــمل .١٩-جائحة كوفيدالتأهب واالســـــتجابة الوطنية ليًا من جوانب تشـــــّكل جانبًا أســـــاســـــالنفســـــية 

  يلي: ما

اســــتراتيجيات الحد من  ضــــمنالصــــحة النفســــية واالعتبارات النفســــية االجتماعية  إدماج  )١(
 القطاعات ومراحل الطوارئ؛  في شتىمخاطر الطوارئ وٕادارتها 

العزلة االجتماعية ك( بالجائحةالمرتبطة  األوضاع السلبيةاالستجابة االستباقية للحد من   )٢(
  ؛ والنماء العقلي النفسيةتضر بالصحة  التي ُيعرف أنهاوالبطالة) 

 ميّسرة لتصل بسهولة إلىفي أشكال  ١٩-كوفيدياغة جميع االتصاالت المتعلقة بــــــــــــــــص  )٣(
وعلى نحو يأخذ في االعتبار أثرها المحتمل على  المعرضـــــــين للخطر،المهمشـــــــين و  األشـــــــخاص

   الصحة النفسية؛ 
 

في حاالت  ضمان توافر خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي على نطاق واسع  (ب)
  ويشمل ذلك ما يلي:. الطوارئ

  الشعور بالوحدة؛ قلص دعم اإلجراءات المجتمعية التي تعزز التماسك االجتماعي وت  )١(
  عد؛الستثمار في تدخالت الصحة النفسية التي يمكن تقديمها عن بُ ا  )٢(
مواد والعصـــــبية واضـــــطرابات تعاطي  النفســـــيةضـــــمان الرعاية المســـــتمرة لالضـــــطرابات   )٣(

الحفاظ على الخدمات الصــــــــــــــحية إرشــــــــــــــادات المنظمة بشــــــــــــــأن على النحو المبين في  اإلدمان،
من خالل تعريف هذه الرعاية رسميًا على أنها خدمات أساسية يجب أن تستمر طوال  ١األساسية

  فترة الجائحة؛ 
عن  نفســــية حاالت صــــحيةماية وتعزيز حقوق اإلنســــان لألشــــخاص الذين يعانون من ح  )٤(

الرعاية الوقائية والصـــــحية المرتبطة  على تدابير هم في الحصـــــولمدى تكافؤ فرصـــــطريق رصـــــد 
  ؛ مؤسسات الرعاية ما في ذلك في، ب١٩-بكوفيد

النفســـية لجائحة ضـــمان اســـتدامة الجهود الرامية إلى توســـيع نطاق االســـتجابة الصـــحية   )٥(
ربطها بتدابير التأهب لمواجهة مخاطر إضــــافية ذات صــــلة (مثل العنف المجتمعي) و  ١٩-كوفيد

 في المستقبل؛  ي قد تحدث التوحاالت الطوارئ 
 

ستحتاج  من خالل بناء خدمات الصحة النفسية للمستقبل. ١٩-جائحة كوفيددعم التعافي من   (ج)
  آثار جائحة جيدة لدعم تعافي المجتمع من  نفســــــــــــيةجميع المجتمعات المتضــــــــــــررة إلى خدمات صــــــــــــحية 

  :ل ذلك ما يليويشم. ١٩-كوفيد

حفز اإلصــالحات في هذا المجال، مثًال ل النفســيةبالصــحة  الحاليتســخير زخم االهتمام   )١(
الرعاية من  تنقلمن خالل وضـــــــــــــع وتمويل اســـــــــــــتراتيجيات إلعادة تنظيم الخدمات الوطنية التي 

 ؛خدمات الصحة النفسية وخدمات الدعم المجتمعيةمن  واسعةمجموعة  لتحولها إلىالمؤسسات 

                                                           
. جنيف: منظمة الصــــحة ١٩-الحفاظ على الخدمات الصــــحية األســــاســــية: إرشــــادات تشــــغيلية في ســــياق جائحة كوفيد   ١

، تم https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential-health-services-2020.1( ٢٠٢٠العــــــالميــــــة؛ 
 ).٢٠٢٠نوفمبر  تشرين الثاني/ ١٦االطالع في 
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ضـــمان أن تكون الصـــحة النفســـية جزءًا من التغطية الصـــحية الشـــاملة عن طريق إدراج   )٢(
في حزم  مواد اإلدمانوالعصـــــــبية واضـــــــطرابات تعاطي  النفســـــــيةالرعاية المتعلقة باالضـــــــطرابات 

  ؛بالرعاية الصحية الخاصة ستحقاقات وخطط التأميناال
   الصحة النفسية والرعاية االجتماعية؛ رعاية لتقديم الالزمة ناء قدرات الموارد البشريةب  )٣(
األشخاص  بصورة فعليةشرك وتُ  وتعززها نظيم خدمات مجتمعية تحمي حقوق اإلنسانت  )٤(

في تصـــميم الخدمات وتنفيذها اجتماعية ت نفســـية وٕاعاقا نفســـية حاالت صـــحيةالذين يعانون من 
 ورصدها.

  
 ٢٠٢٠بها األمانة في عام  اضطلعتاألنشطة التي 

 
الصـــــحة النفســـــية أثناء حاالت الطوارئ من خالل  على دعماألمانة  دأبتعلى مدى العقدين الماضـــــيين،   -١٤
والدعم النفســـي االجتماعي في حاالت الطوارئ،  النفســـيةبين الوكاالت في مجال الصـــحة للجهود قيادة المشـــتركة ال

التقنيين بشـــــأن الســـــياســــات  واإلرشـــــاد، وٕاســـــداء المشـــــورة والممتدةوتقديم الدعم للبلدان خالل حاالت الطوارئ الحادة 
  ية بعد حاالت الطوارئ. المجتمع النفسيةواألنشطة الميدانية، بما في ذلك بناء أو إعادة بناء نظم الصحة 

  
  للفترة  النفســـــــيةبخطة العمل الشـــــــاملة للصـــــــحة  النفســـــــيةفي مجال الصـــــــحة  المنظمة عمل وقد اســـــــترشـــــــد  -١٥

في حاالت الطوارئ اإلنســانية.  النفســيةالتي تحدد اإلجراءات وخيارات التنفيذ في مجال الصــحة  ٢٠٣٠،١-٢٠١٣
لمجلس التنفيذي في إطار بند جدول ل الدورة الحاليةخالل  خطة العملعلى تنقيحات مقترحة  مناقشــــــــةومن المقرر 

 النفسيةجديدين مقترحين بشأن الصحة  إضافة مؤشر وهدف ويشمل ذلكاألعمال المتعلق باألمراض غير السارية، 
  ٢الت الطوارئ.في حا االجتماعي والدعم النفسي

  
 لجعلبأن تولي المكاتب القطرية األولوية للمنظمة المدير العام  ى، أوصــــــ٢٠٢٠أبريل  نيســــــان/ ٣٠وفي   -١٦

في مجال الطوارئ  ال يتجزأ من االســـــــتجابات لحاالت شـــــــامالً  جزءاً والدعم النفســـــــي االجتماعي  ةالنفســـــــيالصـــــــحة 
فيها سي االجتماعي في عمل مجموعة من الركائز، بما والدعم النف النفسيةالصحة العامة. وأوصي بإدماج الصحة 

الخدمات الصـــــــحية،  يةالمخاطر، وٕاشـــــــراك المجتمع المحلي، واســـــــتمرار بشـــــــأن  تإدارة الحاالت، واالتصـــــــاال ركائز
  ). على سبيل المثال، والتنسيق داخل البلدان، والعمليات (دعم العاملين في مجال الصحة

  
 ٣:شملت ما يليمجموعة واسعة من الموارد، طّورت المنظمة بالتعاون مع شركائها ، ٢٠٢٠في عام و   -١٧

لدعم الرفاه النفســـــــــي االجتماعي لمختلف الفئات  الرامية في االتصـــــــــاالت رســـــــــائل الســـــــــتخدامها  (أ)
 لغة)؛ ١٤المستهدفة (متاحة بـ 

                                                           
، https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_10Rev1-ar.pdf :على الرابط التــالي ١تنقيح  ٦٦/١٠الوثيقــة ج انظر  ١

 ).٢٠٢٠ الثاني/ نوفمبرتشرين  ١٦تم االطالع في 
 .١٤٨/٧م تانظر الوثيقة    ٢
(تم  https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/covid-19على مزيد من المعلومات، انظر لالطالع    ٣

-https://interagencystandingcommittee.org/mental-health-andو) ٢٠٢٠ديســــــــــــــــمــبــر  كـــــــانــون األول/ ١٠االطــالع فــي 
psychosocial-support-resources-covid-19  ٢٠٢٠ديسمبر  كانون األول/ ١٠(تم االطالع في.( 
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  لجائحة النفســـــــــــية واالجتماعية نب الجواالنفســـــــــــية و  أبعاد الصـــــــــــحة مذكرة إحاطة بشـــــــــــأن معالجة  (ب)
 لغة)؛ ٢٣(متاحة بـ  ١٩-كوفيد

 النفســيةوتكييف الخدمات األســاســية التي تعالج االضــطرابات  يةبشــأن اســتمرار  ةتشــغيليإرشــادات   (ج)
 ؛ مواد اإلدمانتعاطي واالضطرابات المرتبطة بوالعصبية 

الصـــحة النفســـية والدعم النفســـي واالجتماعي في األوضـــاع  دعم إرشـــادات بشـــأن تكييف عمليات  (د)
 ؛١٩-كوفيداإلنسانية أثناء جائحة 

  ؛١٩-لمرض كوفيد والعصبية النفسيةالمظاهر  إرشادات سريرية بشأن  )(هـ

(متاح ١٩-لمســـــتجيبين لجائحة كوفيدبشـــــأن المهارات النفســـــية االجتماعية األســـــاســـــية ل إرشـــــادات  (و)
 لغة)؛ ٢٣ بـ

لعامة الجمهور (متاح في شـــكل نصـــي أو صـــوتي ومن خالل خدمة  إدارة الضـــغط النفســـيدليل   (ز)
  ١)؛الرسائل النصيبة للمنظمة

ـــــــــــــــــــــ  ١١ إلى ٦ من عمركتاب قصــــــــص لألطفال   (ح) أشــــــــكال متعددة) بلغة و  ١٣٢ســــــــنة (متوفر بـ
ســن والقائمين على لفئات األخرى المعرضــة للخطر (مثل الشــباب وكبار الالتكّيف لومجموعة موارد بشــأن 

 رعايتهم)؛ 

ألشــــــــــــــخاص المصـــــــــــــــابين للقائمين على رعاية ابرنامج لتبادل المعارف والتدريب على اإلنترنت   (ط)
 بالخرف؛ 

النفســـــــية أثناء عن االبتكار في تقديم خدمات الصـــــــحة  بلداً  ٤٠في  الحاالتوثائق من دراســـــــات   (ي)
 . ١٩-جائحة كوفيد

 
ندوة عبر اإلنترنت لتثقيف الجمهور عن الصـــــــــــــحة  ١١٩في  المنظمة، شـــــــــــــاركت أمانة ٢٠٢٠وفي عام   -١٨

  النفسية لصالح المستجيبين للجائحة وواضعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة في مجال الصحة النفسية. 
 
الوكاالت والمعني بالصحة  في رئاسة الفريق المرجعي التابع للجنة الدائمة المشتركة بين المنظمةوتشارك   -١٩

الصــــــــــحة  دعمالجهود الرامية إلى تعميم  ويدعم الفريقالنفســــــــــية والدعم النفســــــــــي االجتماعي في حاالت الطوارئ. 
تنســـيق تدابير الصـــحة النفســـية والدعم النفســـي  كما يدعمالنفســـي االجتماعي في النظام اإلنســـاني، الدعم النفســـية و 

لجائحة  التي تحظى باألولوية في خطة االســــــــــــــتجابة اإلنســــــــــــــانية العالمية فيها البلدانبما االجتماعي في البلدان، 
  .١٩-كوفيد

  
 ُنشـــــــــر حتى اآلنحيث بالتعاون مع الشـــــــــركاء،  تم تفعيل آلية مشـــــــــتركة بين الوكاالت للنشـــــــــر الســـــــــريع،و   -٢٠
 ١٩-تفشي كوفيدالصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي في سياق خدمات خبيرًا في البلدان لدعم تنسيق  ١٢

  في األوضاع اإلنسانية.
  

                                                           
 كـــــــانــون األول/ ١٠(تــم االطــالع فــي  https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927: انــظــر الــرابــط   ١

 ).٢٠٢٠ ديسمبر
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أنشـــــــــــأت  كما ،١٩-البّينات المتعلقة باآلثار العصـــــــــــبية لمرض كوفيد على اســـــــــــتعراض المنظمة وتحرص  -٢١
العصــبية المرتبطة  العقابيل بشــأن هاوتبادلالمعارف توثيق  ل، من أج١٩-وكوفيدالمنتدى العالمي لطب األعصــاب 

  توخيًا لتعزيز الممارسات السريرية في هذا الصدد.  ١٩-بمرض كوفيد
 

   لتنفيذها األمانة التي تخططاألنشطة 
  

 من لجميع األشــخاص المتضــررين النفســيةللتخفيف من المعاناة وتعزيز حقوق اإلنســان وتحســين الصــحة   -٢٢
  :تحقيق األهداف االستراتيجية الخمسة التالية من أجلستواصل األمانة دعم البلدان ، ١٩-جائحة كوفيد

الســكان من خالل التواصــل الفعال  في صــفوفتعزيز التأقلم اإليجابي والرفاه النفســي االجتماعي   (أ)
  والصحة النفسية؛  ١٩-بشأن كوفيد

 الناجمة عن الجائحة؛  للشدائدرضين االجتماعي لألشخاص المع النفسيالمجتمعي تعزيز الدعم   (ب)

في إطار  النفســــيةألمراض الصــــحة  والميســــورة التكلفةجيدة الرعاية الزيادة فرص الحصــــول على   (ج)
 الخدمات الصحية واالجتماعية كجزء من التغطية الصحية الشاملة؛

 الفئات الســــــــــكانيةتلبية احتياجات العاملين في مجال الرعاية الصــــــــــحية واالجتماعية وغيرهم من   (د)
  المعرضين للخطر؛ 

بتعاطي البيانات المتعلقة  يشملبما ، ١٩-النفسية وكوفيدضمان جمع البيانات المتعلقة بالصحة   (هـ)
 اإلبالغ عنها لتوجيه اإلجراءات. العصبية، وتحليل تلك البيانات و  االضطرابات مواد اإلدمان ومظاهر

 
 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

 
 .بهذا الشأن توجيهاتمن  ما يلزمالمجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وتقديم   -٢٣
  
  

=     =     = 


