
 

 
 
 
 
 
 

 الثالثة  الجلسة المتخصصة
 

 الصحة العقلیة والدعم النفسي واالجتماعي في سیاق الجائحة: اآلثار على المنطقة العربیة 

 )جلسة افتراضیة(  بتوقیت بیروت دقیقة) 90(  17:15 – 15:45الساعة ، 2021 آذار/مارس  29، االثنین
 والھدف من الجلسة معلومات أساسیة 

تعّد الصحة النفسیة من أكثر مجاالت الصحة العامة إھماالً في المنطقة العربیة، وقد شھدت معظم  
بلدان المنطقة على مدى العقد الماضي تغیراٍت اجتماعیة وسیاسیة سریعة لم تضع النظم  

ضغوط وِمحن  االجتماعیة واالقتصادیة تحت ضغٍط ھائٍل فحسب، بل عّرضت السكان أیضاً إلى 
 طویلة األجل، وھي عوامل خطر تؤّدي الضطراباٍت نفسیة وتعاطي المخدرات.  

إلى تفاقم حالة الصحة النفسیة الھشة أصالً، مّما یجعل توفیر خدمات الصحة   19-وقد أّدى كوفید
ا  النفسیة والدعم النفسي واالجتماعي أولویةً عاجلةً لكافة األفراد، وخاصة الفئات المستضعفة، بم

 في ذلك النساء واألطفال والیافعین والمھاجرین والالجئین.
 أھداف ھذه الجلسة المتخّصصة ھي:

على الصحة النفسیة لألفراد، ال سیما على الفئات المستضعفة، وما   19-مناقشة تأثیر كوفید .1
تّم الكشف عنھ حول الصحة النفسیة والدعم النفسي واالجتماعي من حیث فھم طبیعة الرفاه  

 وتقدیم الخدمات في المنطقة العربیة من أجل "إعادة البناء بشكٍل أفضل."  
ستفادة من البلدان حول كیفیة بناء الصحة النفسیة والدعم النفسي مناقشة أھمیة الدروس الم .2

واالجتماعي في الھیاكل المجتمعیة وتبادل تلك الدروس، على سبیل المثال دور العاملین في 
الخطوط األمامیة والمدارس والحاجة إلى تعزیز الصحة النفسیة والدعم النفسي واالجتماعي 

 األم وغیرھا من الخدمات الصحیة.  في الرعایة الصحیة األولیة وصحة
مناقشة كیف یمكن للحكومات والمجتمعات التنمویة واإلنسانیة وكذلك منظمات المجتمع   .3

  اإلنساني من أجل "إعادة البناء بشكلٍ جانب اإلنمائي والجانب المدني أن تدعم العالقة بین ال
  ،المجتمع ورفاھھصمود والدعم النفسي واالجتماعي وتعزیز  نفسیة أفضل" ألنظمة الصحة ال

 . خاصة في المدارس
 محاور النقاش المقترحة: 

النوع الجنساني وأن   اراعییلماذا ینبغي على الصحة النفسیة والدعم النفسي واالجتماعي أن  .1
 یتم دمجھا في خطط التأھب واالستجابة والسیاسات عبر مختلف القطاعات؟ 

والتي تستھدف النساء واألطفال   –لبدیلة التي تّم تطویرھا خالل فترة اإلغالق ما ھي الحلول ا .2
 والتي یمكن توسیع نطاقھا بعد الجائحة؟ –الناجین من العنف المنزلي 

كیف یؤّدي دمج مكونات الصحة النفسیة والدعم النفسي واالجتماعي في حزم المزایا الشاملة   .3
إنشاء نظام صحي أكثر مرونة ومالءمة للغرض، وإحراز  في مجال الرعایة الصحیة إلى 

تقّدم نحو تحقیق الھدف الثالث من أھداف التنمیة المستدامة، وبناء قدرة المجتمعات على  
 الصمود؟

لماذا من المھم تزوید المعلّمین والعاملین في الخطوط األمامیة بالمھارات األساسیة لتقدیم   .4
 یة؟اإلسعافات األولیة النفسیة األساس

ماذا یعتبر النھج المتكامل والمتعّدد التخصصات الذي یستھدف النساء الحوامل ضروریاً  ل .5
 لمعالجة قضایا الصحة النفسیة لألم في الفترة المحیطة بالوالدة؟

 

 النقاش امیّسر
، المدیر اإلقلیمي لمكتب الدكتور أحمد المنظري 

 منظمة الصحة العالمیة لشرق المتوسط
 

، المدیر اإلقلیمي لمكتب الیونیسف تید شیبان   السید 
 للشرق األوسط وشمال أفریقیا

 
 المشاركون في حلقات النقاش 

، الممثلة الخاصة لألمین  الدكتورة نجاة معال مجید 
 العام لألمم المتحدة المعنیة بالعنف ضد األطفال 

 
، أستاذ في مجال ممارسة  الدكتور شیخار ساكسینا 

النفسیة العالمیة في كلیة تشان للصحة العامة  الصحة  
 في جامعة ھارفارد، الوالیات المتحدة األمریكیة 

 
، رئیس البرنامج الوطني  ي ع الدكتور ربیح الشّما 

 للصحة النفسیة في وزارة الصحة في لبنان 
 

مستفید من خدمات الصحة    فرد من أفراد المجتمع 
 النفسیة والدعم النفسي واالجتماعي 

 
 
 

سیتم تنظیم ھذه الجلسة عبر تطبیق زووم.  
  لالنضمام إلى الجلسة، یرجى التسجیل عبر ھذا

   الرابط.
 العربیة واإلنجلیزیة  اللغات:

 
 

 

https://unicef.zoom.us/webinar/register/WN_4YoL1Cf_SZeFdOh9eNxMaA

