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 :على األطفال تأثيرات جائحة كوروناتداعيات و 

 
ا
  يواجه العالم اجمع دول

ا
ويصاب اآللف من هذا  ةوالتي تنتشر بمعدلت كبير  ،كورونا ةجائح وشعوبا

رواح املئات، وتلهث الدول وتتسابق أ، ويحصد ةليالڤيروس املستجد، ويعالج الكثيرين بتكاليف عا

ل مصاأللوصول الي لقاحات و  ة وعمل تجارب وبحوث عديد  ،لعالج املصابين ةدويأوراء إكتشاف 

و  و أيمكن بها الشفاء  وصلت الي حد غلق  ةتخذت جميع الدول تدابير إحترازيامنع إنتشار الڤيروس، 

اإلنتاج والتصنيع، وتعطيل عمليات  ةليفي عم ؤ تباطالطيران، و  ةمدن بل دول بأكملها وتوقف حرك

لي تسريح علي إقتصاد الدول، وع ةالعديد ةواإلستيراد، وكان لكل هذا تداعياته السلبي التصدير 

وبالتالي إزدياد معدلت  ةنتظماملغير  ةر رزقها، وعلي توقف الطلب علي العمال دعمال وفقدان مص

  .لتأثيرات بما يثقل كاهل موازناتها ومصادر دخلهاع كل هذه اللتعامل م ة، وإضطرار الدول ةالبطال 

 ة طفال ليس فقط من جهاأل  فئةهي  ةكثر الفئات التي تزيد عليها مخاطر الجائحأويمكن القول هنا أن 

ثيرات التي ستقع أيضا التأعلي حياتها، لكن والخطر  ملةاملؤ ه عراضتفش ي الوباء بها وتعرضها أل  ةسرع 

في  ةألسرهم، وتوقف املدارس وبالتالي تعرضهم أكثر للتسرب خاص ةالقتصادي ةعليها من تدني الحال 

التي تكبلهم فيتم  ةاإلحترازي لالجراءات ة، وكذلك تعرضهم للعنف الشديد نتيجةاملناطق الفقير 

  .بالسكان  ةواملكدس  ةفي املناطق الفقير   ةمما يزيد حالت التوتر داخل األسر خاص  ،نازلهممحبسهم في  

التعامل مع   ةفي كيفي ةعددا من القطاع الخاص واملجتمع املدني دولهم في املساهم شارك وقد 

من  ةو قطاع املنظمات الهليأمع املدني وحيث أن قطاع املجت  .كورونا  ةتأثيرات وتداعيات جائح

  ة واملرون  ةتكوينها وقدرتها علي الحرك ةمن خالل طبيعوالتي تستطيع  ،ةالهام ةقطاعات الدول 

تستطيع أن تبدع  ، ةاعدادا كبيرها باملجتمعات املحلي ةجدها وقربها ومشاركجديد وبحكم تواوالت

ظهر ذلك في  ةالعاديل تظهر في األوقات  ةوتبتكر وتستحدث تدخالت مؤثر 
ُ
فقط لكن يمكنها أيضا أن ت

 الفئات األكثر تعرضا للخطر، تدخالت ةمن شأنها حماي ةتدخالت مستدام.. وقت األزمات واملحن. 

   .بمشاركتهم في كل مراحل التدخالت ةالكريم ةتعاونهم علي الحيا
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 املنظمات األهلية: األدوار التي يمكن أن تقوم بها 

 ةتتسم باإلستدام  ن تبتكر تدخالتأ ةبها املنظمات األهلي عتضطلدوار التي يجب أن ومن أهم األ 

أو اجتماعية أو   ةصحيسواء كانت  ةالكريم ةمن هذه التدخالت من الحيا ،وبتمكين املستهدفين

 ، ومن أمثلة هذه التدخالت: نفسية أو اقتصادية

، وتشمل ةاملحلي ةجهز لألطفال وبالتعاون مع األ  ةمباشر  ةتوعوي ةطوير تدخالت صحيت -

وبإستخدام وسائل إيضاح  ةصحيح ةلي أسس علميواملبنية ع ةالالزم ةالصحي ةالتوعي

وابتكار ةتعليمي  ،من األطفال ةتعاون علي الفهم واإلدراك واملمارس ،بها فكر صحيح وإبداع 

ل األيدي الصحي واملستمر، غس ةكيفيسلوكيات األعمار. وتشمل مثال  أيضا لجميعلح وتص

س األشياء، وطرق لبس ، التطهير الدائم عقب استخدام وملة وقت األزم ةالسالم والتحي ةطريق

 . ا من السلوكيات الصحية التي فرضتها الجائحةوغيره والقفازاتالكمامات 

األطفال كاألدوية   ةللمستهدفين من تدخالتهم خاص ةلعمل علي توفير املستلزمات الصحيا -

، ويمكن أن تقوم علي توجيه الناس بما يلزم عند ظهور زاتوالقفاوالكمامات  والعقاقير 

لتي يجب الذهاب اليها وغير ذلك من األماكن ا إلىمن عدمه  ةأعراض ما تحتمل اإلصاب

 ة.التدخالت الصحي

ير املجتمعات التي بتطه ةوبالتعاون مع األجهزه املعني ةويمكن أن تقوم املنظمات األهلي -

 . طفالويزيد من وعي املجتمعات واأل  اتيعملون بها وما يعاون علي منع أو تقليل اإلصاب

تقديم العون  ةتقوم بها املنظمات األهليالتي  ةكما يمكن أن تشمل التدخالت املستدام  -

توفير من خالل  ةالسكن واملعيش ةواملهمشة التي تعمل بها علي تطوير بيئ ةللمجتمعات الفقير 

، ة، وترميم املنازل الي غير ذلك من عناصر البيئةمصدر للمياه، وتطوير املراحيض الصحي

 ة.نفسيوال  ةاألطفال الجسدي ةوالتي سيكون له أثرا كبيرا علي صح

التي ة أو املوسمي ةرسميال  غير  غير املنتظمة أو  ةومن الفئات التي يجب أن تهتم بها العمال  -

أكبر ة من لديهم أطفال وسوف ينعكس هذا التأثير بشد ةوخاص ،ةحبسبب الجائتأثرت بشدة 



4 

 

خري أو بتأهيلهم أبمعاونتها علي البحث عن فرص عمل  ةعلي األطفال، والهتمام بهذه الفئ

حتى ل يضطروا إلى جفع وتدريبهم ألعمال أخري ومساعدتهم علي ايجاد هذه العمال، 

للمساعدات التي ة ربطهم بطرق متعدد جانبالي ن مصادر دخل. اطفالهم للعمل بحثا ع

 .األطفال ةوخاص ةسر ا سيكون له أثرا علي تقليل التداعيات علي األ لهم ومم ةتقدمها الدول 

علي تعليم  ة تداعيات األزم  ةجهدا كبيرا في مواجه ةومن الهام جدا أن تبذل املنظمات األهلي  -

 تعتمدواملهمشة  ةاملجتمعات الفقير أن  وحيثالدول الي غلق املدارس، اضطر  مماطفال األ 

في  ةوما ينتج عنه زياد ةوليس لديهم وسائل وآليات بديل ،ارسإعتمادا كبيرا علي هذه املد

  ةن تجد بدائل وتدخالت ملعاونأاملنظمات  همعدلت التسرب من التعليم، فكان لزاما علي هذ

 تعليمهم، األمر الذي يتطلب من املنظمات أن تبتكر  ةطفال وأسرهم علي مواصللء األ هؤ 

 ة. الدول  ةم ويمكن أن تتعاون في ذلك مع أجهز ملنع التسرب من التعلي ةوتستحدث طرقا جديد 

، ةفيه األطفال ذوي اإلعاق ةومن الفئات األخري التي ستتأثر كثيرا بتداعيات الجائح  -

من اإلندماج في املجتمع ولكن  ةدورا كبيرا في العمل لتمكين هذه الفئ ةوللمنظمات األهلي

 ة. هذه األزم ةا علي مواجهملعاونته ةتفرض عليها أن تتوجه أكثر لهذه الفئ ةالجائح

الحظر الذي فرضته الدول علي شعوبها زيادت  ةومن التأثيرات التي يتم اكتشافها اآلن نتيج -

وتزداد معدلت هذا العنف في املناطق  ،ملرأه والطفلمعدلت العنف والستغالل ضد ا

تعمل في هذه التي  ةعلي عاتق املنظمات األهلي ةمسئوليوهو ما يضع  ،واملزدحمة ةالفقير 

العنف  ةزياد املناطق لتقدم العون النفس ي والقانوني والجتماعي لألطفال املعرضين لخطر 

 .عليهم

بتمكين وتأهيل العاملين معها للتعامل مع هذه  ةهليومن الهام جدا أن تقوم املنظمات األ   -

تفش ي  مل اذا حدثاو تقديم الدعم الالزم والكا ةالتدخالت الي جانب حمايتهم من الصاب

 .بينهم


