
 
 

 

  كوفید – 19
 دلیل الصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي

 لجمیع الدول والبرامج

 ما  الحاجة إلیه؟

القویة المشاعر هذه تكون أن ویمكن والعائالت، لألفراد والقلق والخوف التوتر 19 - كوفید العالمي الوباء یسبب أن                    یمكن
المستضعفة والفئات اإلعاقة ذوي واألشخاص الرعایة ومقدمي الصحیة الرعایة وأخصائي السن كبار بین خاصة                طاغیة

 األخرى.

 أدت تدابیر الصحة العامة الحتواء تفشي الفیروس (مثل؛ إغالق المدارس والحجر الصحي وحاالت اإلغالق) إلى تعطیل
 الروابط االجتماعیة، وقد تؤدي إلى زیادة الشعور بالوحدة واالكتئاب وتعاطي الكحول والمخدرات الضارة وإیذاء الذات
 أو السلوك االنتحاري لبعض األشخاص، وقد یكون وصم مجموعات معینة من األفراد مثل أخصائیي الرعایة الصحیة

 ومرضى كوفید – 19 مشكلة أیًضا.

 الهدف من هذه الوثیقة هو تلخیص اعتبارات  الصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي الرئیسیة  لهذا التفشي وتقدیم
 توجیهات واضحة وقابلة للتنفیذ.

 ما  الذي یجب ضمانه؟

 كي تكون تدخالت الصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي فعالة، یجب تكییفها وإتاحتها لمجموعات مختلفة من األفراد،
 ومراعاة االحتیاجات الخاصة للنساء والرجال والفتیات والفتیان، ومراعاة المعاییر واألدوار والعالقات بین الجنسین التي

 تؤثر على نقاط الضعف المختلفة لدى النساء والرجال، وذلك لتجنب إدامة عدم المساواة المبنیة على النوع اإلجتماعي
 والصحة. یتأثر الناس بشكل مختلف في أوقات األزمات ویحتاجون إلى أنواع مختلفة من المساعدة، یجب أن تتضمن

 تدخالت الصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي، دعًما لمجموعة كاملة من احتیاجات الصحة العقلیة، كلما أمكن ذلك
 (راجع  هرم اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي  لمزید من التفاصیل)

 وأن یتم دمجها في أنظمة الدعم الحالیة، ویجب أن تلتزم جمیع أنشطة البرامج  بمبادئ الحمایة  على النحو التالي:
 

 إعطاء األولویة للسالمة والكرامة  وتجنب إلحاق األذى ، ومنع وتقلیل أي آثار سلبیة غیر مقصودة لتدخالتنا؛-
 ضمان الحصول على مساعدة وخدمات ُمجدیة  - بما یتناسب مع الحاجة، دون عوائق مع إیالء اهتمام خاص-

 لألفراد والفئات المستضعفة؛
 المساءلة ،  عن طریق إنشاء آلیات مناسبة یمكن للسكان المتضررین تقدیم التغذیة الراجعة من خاللها وطرح-

 الشواغل (المخاوف) والشكاوى؛
 المشاركة والتمكین  ودعم وتطویر الحمایة الذاتیة والقدرات ومساعدة الناس على المطالبة بحقوقهم.-
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 ما یمكنك القیام به هو ... خذ بعین اإلعتبار أنه ...

19 – كوفید بشأن المخاوف تتفاقم أن         یمكن
انعدام وحالة المعلومات نقص بسبب       ومخاطرها
الخوف یؤدي وقد المضللة، والمعلومات       الیقین
طویلة عواقب إلى المستمرة والضغوط       والقلق
وتدهور الضارة الصحیة النتائج مثل؛       المدى
على السلبي والتأثیر االجتماعیة      الشبكات

 المجتمعات المحلیة.

الوقائیة والتدابیر 19 – كوفید حول الدقیقة المعلومات أن من            تأكد
أن یجب إلیها. الوصول ویمكن متاحة الناس یتخذها أن یمكن            التي
األمل، من النفسیة للصحة إیجابیة رسائل التدخالت جمیع          تتضمن
الذاتیة والكفاءة االجتماعي والترابط والهدوء بالسالمة        والشعور
المحلیة والمجتمعات الناس لدى یكون ما وكثیرًا         والمجتمعیة،
التدخالت وتشمل الطوارئ، حاالت في بالسیطرة متناقص         إحساس
ودعم اإلیجابي التأقلم تعزیز والمجتمعیة الذاتیة الكفاءة تعزز          التي
بالسیطرة. الشعور تعزز التي واألنشطة المشاكل، حل         مهارات
اللغة حیث من المستهدفین للسكان المناسبة الرسائل         طّور
على الرسائل تعمل أن ویجب الثقافي، والسیاق التعلیمي          والمستوى
حول واآلراء والمفاهیم الشواغل ومعالجة المخاوف        تطبیع
بعضهم بها یدعموا أن للناس یمكن التي والطرق          المتضررین
اقترحها التي اإلیجابیة التكیف استراتیجیات على تبنى وأن          البعض،
الرسائل تبادل خالل من واألساطیر الشائعات وكشف         المجتمع

  الواقعیة الرئیسیة.

مرضى مع یعملون الذین األفراد یواجه        قد
الناجین والمرضى وعائالتهم 19 -       كوفید
(على العار وصمة العرقیة الجماعات       وبعض
أو التنمیط أو التمییز أو الرفض المثال؛         سبیل
الحالة) فقدان من یعانون قد أو عالمات         حمل

 بسبب االرتباط الملحوظ بالمرض.

السلطات مثل بهم الموثوق األفراد لتحریك البرامج تسعى أن           یجب
العار وصمة لمعالجة والدینیین المجتمعیین والزعماء        المحلیة
العامة التوعیة حمالت خالل من العدوى من المفرطة          والمخاوف
عنایة ایالء ویجب الجمهور، وتثقیف الخاطئة للمفاهیم تتصدى          التي
في (المتعافین) المرض من الناجین المرضى دمج عند          خاصة
المثال؛ سبیل (على األذى في یتسببوا ال حتى المحلیة           مجتمعاتهم
ینبغي كما ،(19 - كوفید من ناجون أنهم حقیقة إلى االنتباه             لفت
األمامیة الخطوط في المستجیبین ودعم تقدیر على الجمهور          تشجیع

 ودعمهم والتعاطف معهم.

مجال في العاملین (مثل المستجیبون یعاني        قد
واألخصائیین النظافة وعمال والشرطة      الصحة
الضغط من 19 - كوفید لوباء        االجتماعیین)

 النفسي والتعب واإلجهاد المهني.

تجاه رعایة واجب علیها 19 - لكوفید تستجیب التي البرامج            إن
طریق عن للمستجیبین العقلي الرفاه تحمي أن ویجب          الموظفین
والصحة السالمة على والتدریب الذاتیة الرعایة عن معلومات          تقدیم
للدعم فرصًا للمستجیبین األقران دعم مجموعات وتوفر         المهنیتین،

 االجتماعي أثناء االستجابة.

بالعزلة الصحي الحجر في األفراد یشعر        قد
عن انفصلوا ألنهم القلق من ویعانون        والوحدة

 أحبائهم ومقدمي الرعایة.

مع اتصال على البقاء أهمیة المحلي للمجتمع البرامج تؤكد أن            یجب
أولئك وخاصة الصحي، للحجر یخضعون الذین        األشخاص
األفراد تشجیع ویجب الرعایة، ومقدمي عائالتهم عن         المنفصلین
والتمدد المشي (مثل؛ البدنیة التمارین ممارسة على         المحجورین
وألعاب والقراءة األلغاز (مثل المعرفیة والتمارین الثابتة)         والتمارین
والتأمل العمیق التنفس (مثل االسترخاء وتمارین اللوحیة)         الورق/
التأثیر من للحد تدابیر اتخاذ ویجب الموسیقى)، إلى          واالستماع
في االختیار (مثل االستقاللیة وتشجیع االجتماعیة للعزلة         السلبي

 األنشطة الیومیة) في مواقع الحجر الصحي.

من العمل توجیهات و المدارس إغالق        یؤدي
تعطیل إلى الحركات من والحد       المنزل
االجتماعیة والروابط الروتینیة     االجراءات

 ویمكن أن یخلق التوتر والقلق.

ثقافیًا، المناسبة الذاتیة الرعایة إستراتیجیات البرامج تعزز أن          یجب
طقوس على والحفاظ جدید روتین وضع على العائالت          وتشجع
لألطفال، خاصة الطبیعیة، بالحیاة الشعور تعزیز أجل من          العائلة
مع اتصال على للبقاء بدیلة طرق بإیجاد الناس نصح           ویجب
التواصل ووسائل النصیة الرسائل (مثل؛ والعائالت        األصدقاء
وقد والتبغ) الكحول (مثل؛ السلبي التأقلم من والحذر          االجتماعي)



 
 

 

التمارین ممارسة مثل؛ اإلیجابیة، التأقلم استراتیجیات        تساعد
التنفس وتمارین الموسیقى إلى واالستماع والتأمل بانتظام         الریاضیة

 والتحدث إلى شخص ما في التحكم في التوتر والقلق.

صعب، أمر األحبة أحد وفاة على        الحداد
ال فقد صعوبة، أكثر األمر 19 – كوفید          ویجعل
هذه خالل أحباءها فقدت التي العائالت        تتمكن
محاطة خدمة أو تقلیدیة جنازة إجراء من         الفترة
قادرین غیر أنهم كما دعمهم، یمكنهم        بأشخاص
الجسدي التواصل نوع على الحصول       على
على التغلب في عادًة علیه نعتمد الذي         والدعم

 أوقات الفقد (الخسارة).

 
الحداد فرص خالل من أحبائه فقد الذي البرامج تدعم أن            یجب
بتدابیر المساس عدم مع وطقوسهم، لتقالیدهم معنى ذات          بطرق

 الصحة العامة لوقف كوفید - 19.

الصحة في والخدمات العاملین لدى تتوافر ال         قد
الخبرة االجتماعي النفسي والدعم      النفسیة
- كوفید لسیاق مناسب بشكل لالستجابة        الالزمة

.19 

من القائمة النفسیة الصحة وهیاكل قدرات البرامج تعزز أن           یجب
والدعم النفسیة الصحة مجال في والدعم التدریب توفیر          خالل
أنظمة إنشاء من بدًال الطوارئ حاالت في االجتماعي          النفسي
الطوارئ لحاالت النظام إعداد إلى أیًضا ذلك وسیؤدي          موازیة،

 المستقبلیة.

 ستحتاج برامج الصحة النفسیة والدعم النفسي
 االجتماعي الحالیة إلى التكیف  مع تدابیر
  الصحة العامة ومنع انتشار كوفید – 19.

 

الالزم الدعم ومواصلة بالفیروس اإلصابة مخاطر من         للحد
التقنیات عبر الخدمات بتقدیم الخدمات مزودو یقوم قد          للمستفیدین،
الهاتف عبر المثال؛ سبیل على االتصاالت، وتكنولوجیا         اإللكترونیة
تشات وي (مثل؛ المراسلة تطبیقات واستخدام        والجلسات،
التواصل ووسائل (WhatsApp واتساب و WeChat      
وانستجرام Facebook فیسبوك (مثل:      االجتماعي
التواصل وتشجیع الدعم مجموعات إلعداد ( Instagram       

 االجتماعي.

 الفئات المستضعفة

من یعانون الذین األشخاص یتجنب       قد
العقلیة الصحة في متطورة أو قائمة        اضطرابات
المخدرات تعاطي اضطرابات من أو       (النفسیة)
الوصول من یتمكنون ال قد أو الصحیة         المرافق
توقف إلى یؤدي مما الرعایة، مقدم        إلى
 الخدمات واالنتكاسات وأي نتائج سلبیة ُأخرى.

خطوط عن معلومات وادراج اإلحالة مسارات تحدیث         یجب
استمرار لضمان االحتیاطات البرامج تتخذ وأن الوطنیة،         المساعدة
طوال المستنیرة الموافقة واحترام والدعم، األدویة على         الحصول
الصحة اضطرابات من یعانون الذین لألشخاص العالج         فترة

 النفسیة وتعاطي المخدرات على قدم المساواة مع اآلخرین.

ألن خاص بشكل للخطر عرضة األطفال         یكون
على أقل بقدرة ویشعرون أقل، للحالة        فهمهم
في محدودة خبرة ولدیهم األحداث في        التحكم
أماكن والمدارس العصیبة، المواقف مع       التعامل
منازل في یعیشون الذین األطفال من للعدید         آمنة
أیًضا یزداد قد المدارس، إغالق ومع        مسیئة،
لها یتعرض التي لإلساءة التعرض       احتمال
وقد الفترة، هذه خالل یالحظونها أو        األطفال
بینما اإلنترنت عبر لمخاطر األطفال       یتعرض

 یزداد استخدامهم لإلنترنت.

مشاعرهم عن بالتعبیر لهم والسماح األطفال إلى االستماع          یجب
داعمة بطریقة أطفالهم فعل لردود االستجابة اآلباء وعلى          الصعبة،
یحدث، ما فهم على األطفال لمساعدة بسیطة لغة          واستخدام
(قد للعمر ومناسبة وصادقة مطمئنة بطریقة المعلومات         وتوصیل
األبوة مهارات في وتوجیهات إضافي دعم إلى اآلباء          یحتاج
- كوفید رسائل في الطفل حمایة مخاطر ادراج ویجب           واألمومة)،
االستمرار الطفل حمایة مجال في الفاعلة الجهات وعلى العامة 19          
ُبعد عن االتصال (مثل؛ للخطر المعرضة للعائالت الدعم تقدیم           في
اإلرتباط) ضباط المجتمعیة\ الطفل حمایة ولجان الساخنة         والخطوط
السالمة بمسائل اآلباء توعیة ویجب اإلحالة، معلومات         وتحدیث
للضرورة إال عائالتهم عن األطفال فصل عدم یجب اإلنترنت.           عبر
وإذا ، العدوى) من الوقایة أو للعالج المثال؛ سبیل (على            القصوى



 
 

 

العائلة مع المنتظم االتصال توفیر یجب مطلوًبا، االنفصال          كان
تكون أن ویجب األول، المقام في للطفل الفضلى المصلحة           وتبقى
حمایة تدابیر مع تتماشى وأن وموثوقة آمنة البدیلة الرعایة           ترتیبات

 الطفل.

مقدمي من المرأة تكون عدیدة، سیاقات        في
السن وكبار للمرضى الرئیسیین      الرعایة
العبء هذا یؤدي أن المرجح ومن        واألطفال،
صحتهم على كبیر بشكل الضغط زیادة        إلى

 النفسیة.

في ومعرفتها المرأة (آراء) أصوات على البرامج تشتمل أن           یجب
تحدید على المرأة لمساعدة الدعم تقدیم ویجب الوقایة،          أنشطة
حول والتوجیهات والتوتر الضغوطات من التحذیریة        العالمات
وال المعیشیة، األسر أفراد البرامج تشجع أن و معها، التعامل            كیفیة
المنزلیة المسؤولیات في المشاركة على واألوالد الرجال         سیما
مقدمي إلى موجهة رسائل تطویر من البد ، أخیًرا الرعایة،            وأدوار
القلق تخفیف في للمساعدة والسالمة الصحة مجال في          الرعایة

 والمخاوف.

بین والوحدة االجتماعي التواصل انعدام       یرتبط
وإذا النفسیة، الصحة بتدني سنا األكبر        البالغین
من یزید أن یمكن والتوتر الیقین عدم مع          تفاقم
قد القلق، أو المتأخر االكتئاب حدوث        خطر
أو الفترة هذه أثناء سنًا األكبر البالغین         یعاني
زیادة ومن المعرفي التدهور من العزل        بفترة
أكثر ویصبحون والتوتر والغضب القلق       حالة

 عزلة.

 
مع دوري بشكل الهاتفي التواصل خالل من العاطفي الدعم           قدم
الحاجة، وعند النفسیة، الصحة مجال في والمختصین األسرة          أفراد

 یجب اعتبار تدخالت دعم األقران للتقلیل من الشعور بالوحدة.
 

المرض بتفشي الخاصة العامة الصحة ومعلومات الحقائق         نقل
من یعانون كانوا سواًء بسهولة فهمها السن لكبار یمكن           بطرق
األمر لزم كلما المعلومات تكرار یجب دونه،و أو اإلدراك           ضعف
البقالة) سلع توصیل (مثل العملیة المساعدة حول نصائح          وتوفیر

 وذلك لتقلیل الشعور بالقلق.

ذوي األشخاص بمواجهة التفشي هذا یتسبب        قد
والقلق الضغوطات من لمزید وعائالتهم       اإلعاقة
إلى الوصول دون تحول التي العوائق        بسبب

 المعلومات والخدمات.

واحتیاجاتهم اإلعاقة ذوي األشخاص (آراء) أصوات إدراج         یجب
(مثال شاملة الرسائل تكون أن یجب كما واالستجابة، التخطیط           في
امكانیة تكون وأن النصي) والشرح اإلشارة ولغة بریل          لغة
اإلعاقات مراعاة ومع اإلعاقة ذوي لألشخاص متاحة         الوصول
تطویر وكذلك االجتماعیة، والنفسیة والمعرفیة والفكریة        الحسیة
لألشخاص والنفسیة البدنیة بالصحة العنایة كیفیة حول توجیهي          دلیل

 ذوي اإلعاقة في الحجر الصحي.
 

المجتمعات مثل األخرى المستضعفة      الفئات
والنازحین والالجئین والمشردین     الفقیرة
خاص بشكل عرضة أكثر هم       والمهاجرین
،19- كوفید فیروس یشكلها التي       للتهدیدات
و مكتظة أماكن في یعیشون ما غالبا         ألنهم
المیاه على الحصول في صعوبة       یواجهون
خدمات ومحدودیة الصحیة، والمرافق      النظیفة
النفسیة،والضغوطات والصحة العامة     الصحة
وتقیید الدخل فقدان (مثل؛ الزائدة       الیومیة
یمكن بالمرض) اإلصابة من والخوف       الحركة

 أن تؤثر سلبا على رفاههم النفسیة.

تعاني التي الفردیة للحاالت الدعم تقدیم في البرامج تستمر أن            یجب
عدم على السیطرة على مساعدتها و الشدیدة، الضغط حاالت           من
عند االساسیة االحتیاجات توفیر ذلك في بما والقلق،          الیقین
القادرین غیر لألفراد الصحي الحجر مواقع توفیر ویجب          االقتضاء،

 على العزل الذاتي بأمان.
بأشكال متاحة تكون وأن سیاقها، في والتوعیة الوقایة مواد            ووضع
بالقراءة اإللمام مستویات وتراعي المناسبة وباللغات        متعددة

  والكتابة،
عبر االتصال (مثل؛ التواصل وسائل في النظر إمعان          ویجب
خالل من الصوت ومكبرات المساعدة وخطوط والرادیو         اإلنترنت

 العاملین الصحیین في المجتمع المحلي).

 
  المصادر المساعدة:

 اعتبارات الصحة النفسیة والدعم النفسي واالجتماعي أثناء فاشیة كوفید -19 - منظمة الصحة العالمیة ، 2020
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 التغلب على الشعور بالقلق الناجم عن فاشیة مرض فیروس كورونا-2019( كوفید-19) ، منظمة الصحة العالمیة ،
2020 

 
 مذكرة مختصرة تتناول الجوانب المتعلقة بالصحة النفسیة والدعم النفسي االجتماعي خالل تفشي فیروس كورونا المستجد

 2019 ، اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت ، 2020
 

 الرعایة الوالدیة أثناء كوفید-19، منظمة الصحة العالمیة
 

 حمایة األطفال أثناء تفشي مرض كوفید -19: موارد إلنهاء العنف واالساءة، وإنهاء العنف ضد األطفال
 

 فیروس كورونا  واألطفال: مصادر من منظمة انقاذ الطفل
 

 ورقة تعلیمات للوالدین: الحفاظ على أمان األطفال عبر اإلنترنت ، تظن أنك  تعلم
 

 

 

 

 :للمزید من المعلومات والتوجیهات أو الدعم المتعمق من جانب  محدد
gender-and-protection@tearfund.org  
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https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/emergency-response/coronavirus-outbreak/resources
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