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 (COVID-19)91كوفيد مرض فيروس كورونا 

 واالستجابة االستعداد

 مؤقت لصندوق األمم المتحدة للسكان  يفنموجز 

 

 :11 األدلة، قم بزيارة موقع منظمة الصحة العالمية كوفيدأحدث لمعرفة 

2019-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel 

 

 ( 91-ن والشباب ومرض فيروس كورونا )كوفيدوالمراهق

 نسخة محدثة

 

 الرسائل الرئيسية
 

 األساسية الرسائل 

  يةوالمراكز المجتمعاالعتيادية وتعطل المدارس والخدمات الصحية  (91-)كوفيد  فيروس كورونا سياق انتشارفي ،

تأسيس طرق جديدة لتوفير المعلومات والدعم للمراهقين والشباب حول الصحة والحقوق الجنسية إلي توجد حاجة 

 واإلنجابية. 

  هذه األزمة.  يالمجتمعية فالمخاطر والتوعية تخفيف في هاما يمكن أن يكون الشباب موردا 

 

  أن يتبعوا  عليهم . لذلك يجبكبار السن هم مثلمثل( 11-كورونا )كوفيد فيروسلإلصابة والعدوى بإن الشباب معرضين

 .يبدقة اإلرشادات الوطنية حول الفحص واالختبار واالحتواء والرعاية وممارسة التباعد االجتماع

 

 بية والعلم وفقا لمنظمة األمم المتحدة للترو. تفشي الوباءبسبب تأثرا شديدا  - كانحيثما  -للشباب  يتأثر التعليم الرسم

 7.1.1مما أثر على أكثر من  ،بجميع أنحاء البالدارس لمداعمليات إغالق دولة  121نفذت قد فوالثقافة )اليونسكو( 

 اب.بشالل واطفمن األمليون 

 

 قد و مع أقرانهم ومعلميهم. المجتمعيةمن المشاركة مما حرمهم  يالرسم الق فرص التعليم غيرا بإغيتأثر الشباب أيض

كما أنه  .يالعاطففترات اإلغالق والقيود المفروضة على الحركة لفترات طويلة إلى مزيد من االضطراب والقلق  يتؤد

االجتماعية والنفسية الحالة يجب معالجة قضايا الحماية وإنه ، فالرعاية يمقدموفاة أحد أو عزل أو في حالة إصابة 

و أخدمات الصحية مع قيام اآلباء و/والحصول على ال ياالجتماعيجب الحفاظ على التعليم وآليات الدعم وللمراهقين. 

 . يبدور رئيسأولياء األمور 

 

  فعل إلى مستويات عالية جدا من العنفبال اللواتي يتعرضن خاصة المراهقات والشابات - قون والشبابالمراه ييعانقد 

اء اآلبلن يكون أمام ووالعزل.  يلعنف بسبب الحجر الصحمن امستويات أعلى  من -الحميم  وعنف الشريك األسري

 العمل وإعالة أطفالهم. يفخيار سوى االستمرار  عُْزبالمراهقين الواألمهات 

 

 يفعيشون ، والذين ي، والمحتجزيننازحينمثل شباب المهاجرين، والالجئين، وال لمستضعفينيعيش العديد من الشباب ا 

-فيروس كورونا )كوفيدبروف تعرضهم لخطر أكبر لإلصابة ظفي ، مثل البلدات أو األحياء الفقيرة مناطق مزدحمة

يروس ف الحد من التعرض ل كيفيةوإلى التكنولوجيا واألشكال البديلة للتعليم والمعلومات  همإمكانية وصولكما أن . (11

 . محدودة( 11-كورونا )كوفيد

 

  تناسب يتحملون عبء غير م والذينوالمعروف باإليدز يتعرض الشباب الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية

مدادات على اإل همواعتماد لديهم ز المناعةالخطر أكبر بسبب ضعف جه العالم ىف لوباء فيروس نقص المناعة البشرية

 . أولويةكون لها يقد ال  يالتوغيرها من الخدمات القهقرية دوية المضادة للفيروسات المنتظمة لأل

 

  الخدمات تقديم انقطاع يجب معالجة ، (11-فيروس كورونا  )كوفيدالصحي لالستجابة لمع الضغط المطول على النظام

فسية نتعد الحاجة لخدمات واستشارات الصحة الالصحة الجنسية واإلنجابية للشباب. ية المتعلقة باالعتيادوالمعلومات 

مرتبط لاالشباب يواجهون مستويات عالية من القلق والضغط ، بما في ذلك ن العديد من األفرادأحيث الغ األهمية، بأمرا 
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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 شبابمستضعفة مثل للحماية المجموعات ا ةبير مناسباحاجة إلى اتخاذ تدسيكون هناك . (11-فيروس كورونا )كوفيدب

 ين بفيروس نقص المناعة البشريةباالحتياجات الخاصة، والمصاذوي ، والشباب والمحتجزينالالجئين، والمهاجرين، 

 فقر. في والذين يعيشون 

 

  .ية كيفض وومع التدريب الصحيح على األمرايمثل الشباب موردا وشبكة قيمة أثناء األزمات وطوارئ الصحة العامة

 كسر سلسلة العدوى. في قالها، يمكن للشباب العمل سويا مع السلطات الصحية للمساعدة تان

 

  من الشباب أكثر اتصاال من خالل التكنولوجيا واإلعالم واإلنترنت هذا الجيل أن إال ، الرقميةعدم المساواة حاالت ورغم

، فإن الكثير من الشباب الذين يتعاملون بسهولة مع نعزالاإلو يهذا الوقت من التباعد االجتماع يوف آخر. لجي يعن أ

بعض الداعمين لبعضهم وهم ونقل المعلومات  مفتوحةاالتصال إبقاء قنوات  يفدورا حيويا  نلعبوالتكنولوجيا سي

ودعم  (11-فيروس كورونا )كوفيدالدقيقة عن نشر المعلومات  ىيمكن أن يلعبوا دورا حاسما فكما للمجتمع األكبر. و

 مشاركة المعلومات عن تقليل الخطر والجهود الوطنية للتأهب واالستجابة. 

 

 تدخالت االستجابة الخاصة بصندوق األمم المتحدة للسكان

 

 يعتمد صندوق األمم المتحدة للسكانوالمشاركة المجتمعية االفتراضية: وجه المخاطر أاإلبالغ عن  يدعم الشباب ف 

والحماية من الفيروس وتعزيز السلوك  يالتعاطف وزيادة الوع حثل الشباب شركاءوشبكاته الواسعة من منظمات  على

قنوات وال الوسائلمجتمعاتهم وتبادل المعلومات الصحيحة لتعزيز الوقاية باستخدام مجموعة متنوعة من  يف يالصح

تضليل ومكافحة ال ات المحلية واستخدام التقنيات الرقميةارد الحيوية إلى اللغترجمة المو ويتضمن هذا عبر اإلنترنت.

 . (11-فيروس كورونا )كوفيدوباء ورهاب األجانب حول 

 

  زيادة معرفتهم بالفيروستمكن الشباب من  بطرق   مفيدوعال وفشكل آمن منظمات الشباب للمشاركة بتعزيز قدرات 

دين للعاملين اعمسو في العمل المجتمعياجتماعيين وعاملين  بصفتهم ذلك يبما ف ،الوقاية واالستجابة يولعب دور فعال ف

 .ذلك أمكنلزم و أينما ،الصحيين المحترفين

 

  أشكال العنف والوصم والتمييز ضد المراهقين والشباب كلوحماية وتخفيف عواقب  لحد منل تدابيروجود ضمان 

 .يوالعزل الذات يعمليات وإجراءات الحجر الصحأثناء خاصة الفتيات والشابات ب

 

مكاتب ال تعتمد انتشاره. الحد منكيفية  عنحول الفيروس وتعليمات محددة ألعمارهم ومناسبة  واقعيةتقديم معلومات 

شباب من ومرنة للوصول إلى المبتكرة  وعيةاستراتيجيات ت صندوق األمم المتحدة للسكانل على مستوى البلدان التابعة

شامل والتواصل ال يبالفعل لتعزيز التثقيف الجنس األمم المتحدة للسكان صندوقيستخدمها  يت الرقمية التخالل المنصا

ن والحفاظ غسل اليديال مثعلى سبيل ال، استيعاب السلوكيات الموصى بها يفلمساهمة ل يوالتغيير السلوك يجتماعاال

والمواد المناسبة للشباب حول المراهقين والشباب  مزيد من المعلومات)يمكن الحصول على . ياالجتماع تباعدعلى ال

ي الخاص على الموقع اإلليكترون COVID response page (11-فيروس كورونا )كوفيدلعلى صفحة االستجابة 

 .(يالعمل اإلنسان يالتفاق من أجل الشباب فبا

 

 يلرسمااستمرار التعليم من خالل التعليم غير حيثما أمكن لسكان من خالل مكاتبه اإلقليمية يدعم صندوق األمم المتحدة ل 
الصحة / منظمة لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ياالتحاد الدولأنظر توجيهات ) – أو األنشطة الترفيهية

 :يعلى المدارس آمنة أثناء التفش العالمية/ اليونيسف للحفاظ

https://www.unicef.org/media/66036/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%

)ntion%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf20COVID19%20Preve 

 

https://www.unicef.org/media/66036/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf
https://www.unicef.org/media/66036/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf

