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تداعيات وتأثيرات جائحة كورونا على األطفال:
ا
ا
يواجه العالم اجمع دول وشعوبا جائحة كورونا ،والتي تنتشر بمعدلت كبيرة ويصاب اآللف من هذا
الڤيروس املستجد ،ويعالج الكثيرين بتكاليف عالية ،ويحصد أرواح املئات ،وتلهث الدول وتتسابق
وراء إكتشاف أدوية لعالج املصابين ،وعمل تجارب وبحوث عديدة للوصول الي لقاحات وأمصال
يمكن بها الشفاء أو منع إنتشار الڤيروس ،واتخذت جميع الدول تدابير إحترازية وصلت الي حد غلق
مدن بل دول بأكملها وتوقف حركة الطيران ،وتباطؤ في عملية اإلنتاج والتصنيع ،وتعطيل عمليات
التصدير واإلستيراد ،وكان لكل هذا تداعياته السلبية العديدة علي إقتصاد الدول ،وعلي تسريح
عمال وفقدان مصدر رزقها ،وعلي توقف الطلب علي العمالة غير املنتظمة وبالتالي إزدياد معدلت
البطالة ،وإضطرارالدولة للتعامل مع كل هذه التأثيرات بما يثقل كاهل موازناتها ومصادردخلها .
ويمكن القول هنا أن أكثر الفئات التي تزيد عليها مخاطرالجائحة هي فئة األطفال ليس فقط من جهة
سرعة تفش ي الوباء بها وتعرضها ألعراضه املؤملة والخطر علي حياتها ،لكن أيضا التأثيرات التي ستقع
عليها من تدني الحالة القتصادية ألسرهم ،وتوقف املدارس وبالتالي تعرضهم أكثر للتسرب خاصة في
املناطق الفقيرة ،وكذلك تعرضهم للعنف الشديد نتيجة لالجراءات اإلحترازية التي تكبلهم فيتم
حبسهم في منازلهم ،مما يزيد حالت التوترداخل األسرخاصة في املناطق الفقيرة واملكدسة بالسكان .
وقد شارك عددا من القطاع الخاص واملجتمع املدني دولهم في املساهمة في كيفية التعامل مع
تأثيرات وتداعيات جائحة كورونا  .وحيث أن قطاع املجتمع املدني أو قطاع املنظمات الهلية من
قطاعات الدولة الهامة ،والتي تستطيع من خالل طبيعة تكوينها وقدرتها علي الحركة واملرونة
ا
كبيره باملجتمعات املحلية ،تستطيع أن تبدع
والتجديد وبحكم تواجدها وقربها ومشاركة اعدادا
ُ
وتبتكر وتستحدث تدخالت مؤثرة ل تظهر في األوقات العادية فقط لكن يمكنها أيضا أن تظهر ذلك في
وقت األزمات واملحن .. .تدخالت مستدامة من شأنها حماية الفئات األكثر تعرضا للخطر ،تدخالت
تعاونهم علي الحياة الكريمة بمشاركتهم في كل مراحل التدخالت .
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األدوارالتي يمكن أن تقوم بها املنظمات األهلية:
ومن أهم األدوار التي يجب أن تضطلع بها املنظمات األهلية أن تبتكر تدخالت تتسم باإلستدامة
وبتمكين املستهدفين ،من هذه التدخالت من الحياة الكريمة سواء كانت صحية أو اجتماعية أو
نفسية أو اقتصادية ،ومن أمثلة هذه التدخالت:
 تطوير تدخالت صحية توعوية مباشرة لألطفال وبالتعاون مع األجهزة املحلية ،وتشملالتوعية الصحية الالزمة واملبنية علي أسس علمية صحيحة وبإستخدام وسائل إيضاح
تعليمية بها فكر صحيح وإبداع وابتكار ،تعاون علي الفهم واإلدراك واملمارسة من األطفال،
وتصلح أيضا لجميع األعمار .وتشمل مثال سلوكيات كيفية غسل األيدي الصحي واملستمر،
طريقة السالم والتحية وقت األزمة ،التطهير الدائم عقب استخدام وملس األشياء ،وطرق لبس
الكمامات والقفازات وغيرها من السلوكيات الصحية التي فرضتها الجائحة.
 العمل علي توفير املستلزمات الصحية للمستهدفين من تدخالتهم خاصة األطفال كاألدويةوالعقاقير والكمامات والقفازات ،ويمكن أن تقوم علي توجيه الناس بما يلزم عند ظهور
أعراض ما تحتمل اإلصابة من عدمه إلى األماكن التي يجب الذهاب اليها وغير ذلك من
التدخالت الصحية.
 ويمكن أن تقوم املنظمات األهلية وبالتعاون مع األجهزه املعنية بتطهير املجتمعات التييعملون بها وما يعاون علي منع أو تقليل اإلصابات ويزيد من وعي املجتمعات واألطفال.
 كما يمكن أن تشمل التدخالت املستدامة التي تقوم بها املنظمات األهلية تقديم العونللمجتمعات الفقيرة واملهمشة التي تعمل بها علي تطوير بيئة السكن واملعيشة من خالل توفير
مصدر للمياه ،وتطوير املراحيض الصحية ،وترميم املنازل الي غير ذلك من عناصر البيئة،
والتي سيكون له أثرا كبيرا علي صحة األطفال الجسدية والنفسية.
 ومن الفئات التي يجب أن تهتم بها العمالة غير املنتظمة أو غير الرسمية أو املوسمية التيتأثرت بشدة بسبب الجائحة ،وخاصة من لديهم أطفال وسوف ينعكس هذا التأثير بشدة أكبر
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علي األطفال ،والهتمام بهذه الفئة بمعاونتها علي البحث عن فرص عمل أخري أو بتأهيلهم
وتدريبهم ألعمال أخري ومساعدتهم علي ايجاد هذه العمال ،حتى ل يضطروا إلى جفع
اطفالهم للعمل بحثا عن مصادر دخل .الي جانب ربطهم بطرق متعددة للمساعدات التي
تقدمها الدولة لهم ومما سيكون له أثرا علي تقليل التداعيات علي األسرة وخاصة األطفال.
 ومن الهام جدا أن تبذل املنظمات األهلية جهدا كبيرا في مواجهة تداعيات األزمة علي تعليماألطفال مما اضطر الدول الي غلق املدارس ،وحيث أن املجتمعات الفقيرة واملهمشة تعتمد
إعتمادا كبيرا علي هذه املدارس ،وليس لديهم وسائل وآليات بديلة وما ينتج عنه زيادة في
معدلت التسرب من التعليم ،فكان لزاما علي هذه املنظمات أن تجد بدائل وتدخالت ملعاونة
هؤلء األطفال وأسرهم علي مواصلة تعليمهم ،األمر الذي يتطلب من املنظمات أن تبتكر
وتستحدث طرقا جديدة ملنع التسرب من التعليم ويمكن أن تتعاون في ذلك مع أجهزة الدولة.
 ومن الفئات األخري التي ستتأثر كثيرا بتداعيات الجائحة فيه األطفال ذوي اإلعاقة،وللمنظمات األهلية دورا كبيرا في العمل لتمكين هذه الفئة من اإلندماج في املجتمع ولكن
الجائحة تفرض عليها أن تتوجه أكثرلهذه الفئة ملعاونتها علي مواجهة هذه األزمة.
 ومن التأثيرات التي يتم اكتشافها اآلن نتيجة الحظر الذي فرضته الدول علي شعوبها زيادتمعدلت العنف والستغالل ضد املرأه والطفل ،وتزداد معدلت هذا العنف في املناطق
الفقيرة واملزدحمة ،وهو ما يضع مسئولية علي عاتق املنظمات األهلية التي تعمل في هذه
املناطق لتقدم العون النفس ي والقانوني والجتماعي لألطفال املعرضين لخطر زيادة العنف
عليهم.
 ومن الهام جدا أن تقوم املنظمات األهلية بتمكين وتأهيل العاملين معها للتعامل مع هذهالتدخالت الي جانب حمايتهم من الصابة او تقديم الدعم الالزم والكامل اذا حدث تفش ي
بينهم.
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