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| يف طليعة صفوف املواجهة لجائحة كوفيد-419

ن خالصة وافية  يتألَّف الجمهور الرئييس لهذا التقرير، الذي يتضمَّ

الوطنية  الجمعيات  يف  الشبابية  املشاركة  مامريس  من  املوارد،  من 

وصنَّاع  الفنيني  الخرباء  وكذلك  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب 

السياسة عىل نطاق مشهد العمل اإلنساين الحافل بأنشطة ُمجدَية 

جائحة  تأثري  من  يعانون  الذين  والبالغني  واملراهقني  األطفال  مع 

كوفيد-19 ومن أجلهم.

وتهدف هذه الورقة، التي تسرتشد بتحليل شامل للبيئتني الداخلية 

والخارجية، إىل املساهمة يف تحقيق فهم أكرث شمواًل وإدراًكا ملا كان 

وسيكون من تأثري جائحة كوفيد-19 يف جمهور األطفال واملراهقني 

والبالغني.

تركز هذه الورقة، عىل مواطن الضعف الفطرية والرتاكمية، وتحث 

االتحاد الدويل وغريه من املامرسني عىل تحسني استكشاف العالقة 

للمعونة  الربنامجية  املجاالت  ومختلف  الشباب  مشاركة  بني 

أنشطتنا وبرامجنا. من  اإلنسانية واإلمنائية، ال سيام تصميم وتنفيذ 

خالل اإلشارة يف نهاية املطاف إىل نقاط االلتقاء بني املشاركة امُلجدَية 

للشباب والصحة النفسية، وحامية الطفل، والتعليم، والثقة، وأزمة 

كام  اإلنسانية،  للمساعدات  التقنية  املجاالت  من  وغريها  املناخ، 

ص للصليب األحمر والهالل  تتطلَّع الورقة إىل تحفيز العمل املتخصِّ

املحلية  لالحتياجات  وفًقا  م  امُلصمَّ اإلنساين،  املجال  يف  األحمر 

ويستهدف جمهور الشباب.

وإدخال  األوسع،  السياق  تحديد  فمن خالل  تحديًدا،  أكرث  وبشكل 

حقائق  وبيان  اإلنساين،  للسلوك  املحورية  املفاهيمية  النظريات 

ل  امُلتحصَّ كوفيد-19  سياق  يف  والبالغني  واملراهقني  األطفال  حياة 

معروفة إنسانية  فاعلة  وجهات  شهرية  أنباء  وكاالت  من   عليها 

يونيسف،  العاملية،  الصحة  منظمة   ،The New York Times(

األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  مناقشة  ورقات  تعرض  الخ(، 

خالل  ومن  كوفيد-19.  جائحة  لحقيقة  فريدة  تحديدية  دراسة 

تحليل واستقراء كل من وقع كوفيد-19 الناشئ واتجاهات ما قبل 

كوفيد-19 يف تنمية الشباب، وضعنا فصل االمتياز يف مجال العمل 

توصيات  وهي  أجلهم،  ومن  الشباب  مع   :20	0 للعقد  اإلنساين 

دة للعقد املقبل بشأن مشاركة الشباب. وأخريًا، وبغرض  سياسية ُمحدَّ

السياسية  والتوصيات  والحالية  املمكنة  املامرسات  بني  الفجوة  سد 

قة تضم  ُمنسَّ خالصة وافية للموارد وقامئة  للعقد 2030، تم وضع 

أدوات تشغيلية ومتعددة اللغات.

صقل  مواصلة  إىل  الورقة  هذه  خالل  من  الدويل  االتحاد  ويدعو 

اسرتاتيجيات وبرامج إرشاك الشباب وإعادة تقوميها، مبا يف ذلك اإللغاء 

القدمية واستحداث اسرتاتيجيات  التدريجي لالسرتاتيجيات والربامج 

كوفيد-19.  لجائحة  اإلنسانية  العواقب  ملعالجة  الة  فعَّ  وبرامج 

وعالوة عىل ذلك، فإن هذه الورقة سوف تساعد الجمعيات الوطنية 

وشبكات الشباب اإلقليمية التابعة للصليب األحمر والهالل األحمر 

صانعي  يف  والتأثري  بفعالية  املنارصة  بغية  الدويل  االتحاد  وأمانة 

السياسات والقرارات من أجل الرشوع يف االستثامر يف حلول مالمئة 

تحسني  أجل  من  للمجتمع  ومقبولة  أجلهم  من  مة  وُمصمَّ للشباب 

جائحة  وطأة  تحت  الواقعني  والبالغني  واملراهقني  األطفال  حياة 

كوفيد-19.

العوامل اإلمنائية واالجتامعية واملجتمعية  الختام، وبالبناء عىل  ويف 

ملا بعد كوفيد-19 التي تؤثر يف مواقف األطفال واملراهقني والبالغني 

ع هذه الورقة  ويف رفاههم، وتكملتها بتحليل تأثري كوفيد-19، توسَّ

داخل  امُلجدَية  الشبابية  املشاركة  فهم  ونطاق  اإلمنايئ  املسار 

االتحاد الدويل واملشهد اإلنساين ككل.

الغرض من هذه الورقة

© االتحاد الدويل



5 | ما هو مضمون هذه الورقة؟

اإليجاز هو السمة الثانية لهذه الورقة، إذ قد جرى إعدادها بحيث 

وفقاً  وذلك  متتابع،  وغري  مستقل  بشكل  فصولها  قراءة  ميكن 

الهتاممات القارئ فقط.

م فصال تهيئة املشهد وديناميات الجوائح محتوى أكرث شمواًل  وُيقدِّ

وطأة  تحت  الواقعني  والبالغني  واملراهقني  األطفال  حالة  ويضعان 

هذه  تساعد  وسوف  أوسع.  مجتمعي  سياق  يف  كوفيد-19  جائحة 

الخاصة  الظواهر  بني  أفضل  بشكل  التمييز  عىل  القارئ  األقسام 

والدوافع  املبادئ  فهم  وكذلك  العامة  الظواهر  مقابل  بالشباب 

الشاملة للسلوك البرشي وصنع القرار تحت وطأة الجوائح، وذلك 

االجتامع  وعلامء  والتنموي  االجتامعي  النفس  علامء  درسها  كام 

م القراء املفاهيم  وعلامء األنرثوبولوجيا. وباإلضافة إىل ذلك، سيتفهَّ

عىل  رشاكات  إقامة  إىل  السعي  يف  املفيدة  الرئيسية  والنامذج 

املستوى الوطني من أجل الربامج املجتمعية التي يقودها الشباب 

العاملية  البيانات  تحت وطأة جائحة كوفيد-19، وأخريًا، فإن عينة 

ستوجه الجمعيات الوطنية يف بحثها عن األدلَّة ذات الصلة محلًيا.

جائحة  من  ر  امُلترضِّ الشباب  حياة  من  بدًءا  الفصول  تستكشف 

كوفيد-19 حتى التعزيز والتمكني والحامية حقائق الشباب تحت وطأة 

جائحة كوفيد-19 عرب عدة مواضيع مثل الصحة النفسية أو أزمة املناخ 

أو التحصني باللقاحات أو الثقة أو عاملة األطفال أو التعليم أو الصحة 

أو الفقر أو التمييز العرقي. والغرض األسايس من هذه الفصول هو 

توثيق وإبراز التأثري متعدد الجوانب لجائحة كوفيد-19 يف الشباب 

التي  دة  امُلعقَّ ومساعدة املامرسني عىل الفهم بشكل أفضل لألوضاع 

م هذه الفصول محتوى  يعيشها الشباب تحت وطأة كوفيد-19. وتقدِّ

 ،The New York Times ق أفادت به وكاالت أنباء شهرية مثل ُمنسَّ

أو Dear Spiegel، أو The Guardian، أو The Telegraph، فضاًل 

عن أحدث ما ُنرش لنتائج دراسات بحثية )املنتدى االقتصادي العاملي، 

 Human ،االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

الصحة  منظمة   ،Save the Children يونيسف،   ،Rights Watch

د صوت األطفال واملراهقني والبالغني يف  العاملية، وغريهم( التي ُتجسِّ

أثناء الجائحة. وتتضمن هذه الفصول مواد قامئة عىل األدلَّة مستقاة 

م املحتوى التحلييل الذي يشري إىل الدروس  من مصادر خارجية ُتقدِّ

املستفادة من املايض وإىل مدى استنادها إىل الوضع الراهن يف مجال 

برامج الشباب وتنمية الشباب. وعالوة عىل ذلك، يجري تحليل النتائج 

واملواقف التي أشارت إليها املصادر الخارجية يف ضوء املبادئ الرئيسية 

لالتحاد الدويل املتمثلة يف إرشاك الشباب بصورة ُمجدَية، بحيث يجري 

تسليط الضوء عىل أوجه التآزر املمكنة مع الرشكاء املحتملني.

ولضامن تقديم وصون محتوى فريد ذي قيمة مضافة، ُطبِّقت هذه 

املعايري الواضحة عند اختيار املوارد الواردة يف هذه الورقة:

y	 إبداء قيادة الفكر التي تستكشف الرتابط بني املواضيع التي

لطاملا كان بعضها معزول عن بعض، وكان التطرق إليها يأيت 

مع  أفضل  عامل  بخلق  صلة  ذات  كلها  بينام  منفرد،  بشكل 

األطفال واملراهقني والبالغني ومن أجلهم.

y	 مة ُمصمَّ حلول  ووضع  ومرتابط،  شامل  دور  الشباب  إعطاء 

يًصا لقطاع الشباب، خصِّ

y	 الحداثة يف فهم العواقب من أجل الجهات الفاعلة يف املجال

اإلنساين تجاه األطفال واملراهقني والبالغني باعتبارهم أطراف 

معنية يف إطار إدارة األزمات،

y	 وجهات نظر غري تقليدية تربز احتياجات األطفال واملراهقني

والبالغني وحقوقهم وإمكاناتهم خالل الجائحة وبعدها،

y	 االعرتاف بالهويات متعددة الطبقات لألفراد وبعدم التجانس

داخل جمهور األطفال واملراهقني والبالغني.

إن االنطباع عن تكرار املحتوى يف بعض األجزاء هو تحديًدا انعكاس 

عدة  عن  الناجم  واألطفال  الشباب  يف  التأثري  ذات«  وليس  »لتكرار 

مجاالت من الحياة مثل التعليم والحامية وأزمة املناخ والصحة وفقدان 

مي الرعاية األوَّلية وما إىل ذلك. وتوجد هذه التأثريات  الوظائف مُلقدِّ

الناشئة أو مختلفة املصادر بسبب عدد من مواطن الضعف املتداخلة 

والخاصة بالشباب، التي مل، ولن، تكون فريدة خالل جائحة كوفيد-19.

ما هو مضمون هذه الورقة؟

© االتحاد الدويل



| يف طليعة صفوف املواجهة لجائحة كوفيد-619

ومن  الشباب  مع   :2030 للعقد  اإلنساين  العمل  مجال  يف  االمتياز 

أجلهم فصٌل نكمل فيه دائرة كاملة نعرض فيها عمل الصليب األحمر 

والهالل األحمر وطموحاته وتطلُّعاته والتزاماته الجامعية. ويف هذا 

أنفسنا ورشكاءنا  توصيات سياسية تحويلية وندعو  الفصل، نعرض 

أجل  إجراءات ملموسة من  اتخاذ  إىل  والسياسات  القرار  وصانعي 

كل مام ييل:

الشـباب - 1 رفـاه  تعـوق  التي  التنميـة  لحواجـز  ي  التصـدِّ

ومشاركتهم مشاركة ُمجدَية يف إطار جائحة كوفيد-19،

الحلول - 2 نطاق  وتوسيع  اإلنساين  العمل  بتوطني  التعجيل 

مة خصيًصا من أجل جمهور الشباب، املقبولة امُلصمَّ

تعزيز مستوى الرفاه والحامية باعتبارهام ركيزتني أساسيتني - 	

ملشاركة الشباب،

رعاية نفوذ الشباب وتأثريهم.- 4

© االتحاد الدويل
 متطوعو الهالل األحمر البنغايل 

 يدعمون حملة التلقيح ضد كوفيد-19 
عىل الصعيد الوطني. 

أنشطتها  إثراء  تقرِّر  التي  الوطنية  الجمعيات  لدعم  اللغات  متعددة  باملوارد  ثري  أخري،  موضوعي  فصل  فهو  للموارد  الوافية  الخالصة  أما 

فرعية:  فئات  يف  القسم  هذا  يف  الواردة  املوارد  تنظيم  جرى  وقد  أجلهم.  ومن  كوفيد-19  جائحة  وطأة  تحت  يعيشون  الذين  الشباب  مع 

الشباب يف صفوف املواجهة، واملوارد املالمئة للشباب يف مجايل الصحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي، والعنف املنزيل والعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي، وصون الطفل وحاميته، والتعليم، وأزمة املناخ، ومكافحة املعلومات املضلِّلة. وأخريًا، تكتمل الخالصة الوافية بقامئة باملراكز 

ي لجائحة كوفيد-19. اإللكرتونية الرئيسية التابعة للصليب األحمر والهالل األحمر ولرشكائنا الرئيسيني من أجل العمليات اإلنسانية وبرامج التصدِّ



7 | املوجز التنفيذي

رئييس  بشكٍل  للموارد  الوافية  والخالصة  التقرير  هذا  يستهدف 

األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعيات  يف  الشبابية  املشاركة  مامريس 

العمل  مشهد  نطاق  عىل  الفنيني  الخرباء  وكذلك  األحمر  والهالل 

والبالغني  واملراهقني  األطفال  مع  ُمجدَية  بأنشطة  الحافل  اإلنساين 

الذين يعانون من تأثري جائحة كوفيد-19 ومن أجلهم.

للبيئات  شامل  بتحليل  تسرتشد  التي  الورقة،  هذه  تهدف  وعموًما، 

الداخلية والخارجية، إىل املساهمة يف تحقيق فهم أكرث شمواًل وإدراًكا 

األطفال  جمهور  يف  كوفيد-19  لجائحة  تأثري  من  وسيكون  كان  ملا 

واملراهقني والبالغني.

والبالغني،  واملراهقني  األطفال  جمهور  عىل  الورقة  هذه  وبرتكيز 

يحكم  الذي  والربنامجي  املواضيعي  للترشذم  ي  للتصدِّ تنربي  فإنها 

سياق املعونة اإلنسانية عادة. وبصورة أكرث وضوًحا، فإن نهج هذه 

استكشافات  ُيعزِّز  املستهدف،  الجمهور  عىل  ُيركز  الذي  الورقة، 

واقعية للروابط بني مشاركة الشباب ومختلف املجاالت الربنامجية 

ذلك  يف  مبا  متحيز،  غري  منظور  من  اإلنسانية  والتنمية  للمساعدة 

الفقر  ومكافحة  والتعليم  الطفل  وحامية  النفسية  الصحة  مجاالت 

والثقة وأزمة املناخ واالقتصاد وما إىل ذلك.

وهي يف املقام األوَّل ورقة منارصة قامئة عىل األدلَّة، بينام ُتعد مورًدا 

الصليب  لشباب  اإلقليمية  والشبكات  الوطنية  للجمعيات  تشغيلًيا 

يف  التأثري  أجل  من  الدويل  االتحاد  وأمانة  األحمر  والهالل  األحمر 

للشباب  املالمئة  الحلول  يف  لالستثامر  والقرارات  السياسات  صانعي 

مة من أجلهم واملقبولة للمجتمع، وذلك بغية تحسني حياة  وامُلصمَّ

بينام  كوفيد-19.  جائحة  وطأة  تحت  والبالغني  واملراهقني  األطفال 

ص  املتخصِّ العمل  تحفيز  إىل  الورقة  بهذه  ذاته  الوقت  يف  نهدف 

وفًقا  م  امُلصمَّ اإلنساين،  املجال  يف  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب 

لالحتياجات املحلية ويستهدف جمهور الشباب.

مع   :2030 للعقد  اإلنساين  العمل  مجال  يف  االمتياز  مظلة  وتحت 

دة  ُمحدَّ توصيات سياسية  الفصل  يطرح هذا  أجلهم،  الشباب ومن 

الشباب  تنمية  من  القادم  للعقد  هة  ُموجَّ الشباب  وعرصية إلرشاك 

يف املساعدات اإلنسانية. ومن خالل هذه التوصيات التحويلية، فإننا 

ندعو أنفسنا ورشكاءنا وصانعي القرار والسياسات إىل ما ييل:

تحفيز وتوسيع نطاق الدور الذي يؤديه الشباب يف برامج - 1

الصليب األحمر والهالل األحمر وخدماته وعملياته كقادة 

ومتطوعني وأفراد يف املجتمعات املحلية املترضرة،

التصدي لحواجز التنمية التي تعوق رفاه الشباب يف إطار - 2

جائحة كوفيد-19، واإلشارة إىل نقاط التفرُّد من أجل بناء 

القدرات املؤسسية »من الداخل«،

الحلول - 	 نطاق  وتوسيع  اإلنساين  العمل  بتوطني  التعجيل 

مة خصيًصا لجمهور الشباب، املقبولة امُلصمَّ

تعزيز مستوى الرفاه والحامية باعتبارهام ركيزتني أساسيتني - 4

ملشاركة الشباب،

رعاية نفوذ الشباب وتأثريهم.- 5

بعد  ملا  واملجتمعية  واالجتامعية  اإلمنائية  العوامل  عىل  وبالبناء 

ويف  والبالغني  واملراهقني  األطفال  مواقف  يف  تؤثر  التي  كوفيد-19 

ع هذه الورقة املسار  رفاههم، وتكملتها بتحليل تأثري كوفيد-19، توسَّ

اإلمنايئ ونطاق فهم املشاركة الشبابية امُلجدَية داخل االتحاد الدويل 

واملشهد اإلنساين ككل.

نبذة
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املصطلحات

كبرية / ذات صلة / غري ذات صلة.- 1

الخلفيات  ذوي  األشخاص  من  متباينة  مجموعة  الشباب  ل  ُيشكِّ

اتباع  يستدعي  مام  املختلفة،  واالحتياجات  واملهارات  والخربات 

أساليب مناسبة للتنمية البرشية من أجل تحقيق املشاركة الهادفة. 

الوكاالت مصطلحات  اإلنسانية، تستخدم  الساحة  أرجاء  ويف جميع 

مجموعة  إىل  لإلشارة  ذلك  إىل  وما  واألطفال،  واملراهقني  البالغني 

الوطنية  الجمعيات  وتسرتشد  العمرية.  التصنيفات  من  متنوعة 

العمرية  التصنيفات  مواءمة  عىل  عملها  عند  الوطنية  بترشيعاتها 

الدويل  االتحاد  سياسة  يف  الدويل  االتحاد  دها  حدَّ التي  العاملية 

للشباب )2017(. ويعقد الجدول أدناه مقارنة بني الفئات العمرية 

دة يف  امُلحدَّ الدويل والتعاريف  واملصطلحات املستخدمة يف االتحاد 

اإلرشادات الصادرة عن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )2021(. 

كام يشري إىل درجة التطابق. وألغراض هذه الورقة، مل يجر تحديد أي 

تناقضات رئيسية يف استخدام املصطلحات املذكورة.

 املصدر

مصطلح

إرشادات اللجنة الدامئة 

املشرتكة )2021(

سياسة االتحاد الدويل 

للشباب )2017(
درجة التطابق1

كبرية)0( 5–012–17األطفال

ذات صلة13–1017–19املراهقون

كبرية 18–1530–24األحداث/ البالغون

كبرية5-1030–24الشباب

تهيئة املشهد1

https://media.ifrc.org/ifrc/document/youth-policy-2/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/youth-policy-2/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/youth-policy-2/
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البيانات الرئيسية

 يف عام 2017، كان هناك 1.8 مليار شخص
 - ربع سكان العامل - من الشباب

 )الذين ترتاوح أعامرهم بني 10 أعوام و24 عاًما(،
 وتضم هذه الفئة أكرث من نصف إجاميل عدد السكان

يف 48 بلًدا من أقل البلدان منًوا.

ميثل تعداد الشباب يف أفريقيا 20% من تعداد 
 الشباب يف العامل )ممن ترتاوح أعامرهم

بني 15 و24 عاًما(، ومن املتوقع أن ترتفع هذه 
النسبة إىل 5	% بحلول عام 2050.

 ميثل األطفال والشباب )ممن ترتاوح أعامرهم
بني 0 و24 عاًما( يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
ما يقرب من نصف سكان املنطقة، وميثلون قوة 

قوية كوسطاء للتغيري.

 اليوم، يتأثر بالعنف أو النزاع املسلَّح نحو
 408 ماليني شاب ترتاوح أعامرهم بني

 15 و 29 عاًما، أو 	2% من
شباب العامل.

يعيش يف جنوب آسيا مراهقون )ممن ترتاوح 
أعامرهم بني 10 أعوام و19 عاًما( أكرث ممن يعيشون 

يف أي منطقة أخرى، بتعداد يقارب 50	 مليون 
مراهق، تليها منطقة رشق آسيا واملحيط الهادئ 

بتعداد يفوق 00	 مليون مراهق.

ر ما يقرب من 175 مليون طفل سنوًيا  سيترضَّ
باألخطار الطبيعية الناجمة عن تغري املناخ.

 هناك 9.7 مليون شاب ممن ترتاوح أعامرهم بني
15 و24 عاًما نزحوا داخلًيا بسبب النزاعات أو 

العنف أو الكوارث بحلول نهاية عام 2019. ومن بني 
هؤالء، 1.	 ماليني شخص دون سن الثامنة عرشة.

هناك ما يصل يف مجموعه إىل 225 مليون من 
شباب البلدان النامية )20%( خارج صفوف 

التعليم أو العمل أو التدريب.

 هناك ما يقرب من 	 أشخاص أميني من كل
 10 أشخاص )ممن ترتاوح أعامرهم بني

رة  15 و24 عاًما( ممن يعيشون يف بلدان مترضِّ
من النزاعات أو الكوارث.

من بني 70.8 مليون شخص أجربوا عىل الفرار من 
ديارهم، كان هناك 25.4 مليون الجئ، كام كان 

أكرث من نصفهم دون سن الثامنة عرشة.

 ال يلتحق باملدرسة سوى الجئ واحد
من كل أربعة الجئني مراهقني.

وارتفع معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي بني 
 الالجئني من 	2% إىل 24% يف عام 2020،

ل العاملي  غري أنه ال يزال أدىن بكثري من امُلعدَّ
الذي يبلغ 7	%.

تبلغ الهجرة الداخلية ذروتها بني أولئك الذين هم 
يف العرشينيات من العمر ممن يهاجرون يف كثري من 
األحيان سعًيا لتعلم مهارات جديدة أو تحقيق أقىص 

استفادة من املهارات املكتسبة بالفعل.

 )اإلرشادات الصادرة عن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )2021(؛ 
وصندوق األمم املتحدة للسكان، 2019(.
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دائرة املساواة فالقلق فالخزي

لقد أصبحت مظاهر القوة الفردية والشعبية والهيبة واالمتياز غري 

مقبولة مع بداية جائحة كوفيد-19. فمع تاليش اإلعجاب »باألغنياء 

ك الولع بالنجومية، تحوَّلت اإلنسانية تحوُّال ال ميكن  واملشاهري« وتفكُّ

إنكاره نحو تفضيل القيم وأمناط السلوك القائم عىل الرعاية والرتاحم 

والتكاتف واإلنصاف.

يف  ون  ُمِحقُّ واألنرثوبولوجيا  االجتامع  علامء  فإن  ذاته،  الوقت  ويف 

إشارتهم إىل أن األوبئة تولِّد حتاًم شكوًكا ال حرص لها تصبح مصدرًا 

للقلق لدي العديد من األفراد. والفارق امللموس بني القلق والخوف 

هو أن الخوف يأيت من يشء »معروف«. لذلك، فعىل عكس الكوارث 

أزمة  عن  الناجم  القلق  فإن  األجل،  وقصرية  الطبيعية  واألزمات 

كوفيد-19 هو الذي فرض موقًفا مييل إىل »التحفظ« إزاء احتياجات 

غري  األخرى.  الفئات  من  الغري  إزاء  »الكرم«  معه  ويتوارى  الغري، 

الحال،  بطبيعة  للخزي  مثريًا  كان  وإن  الكرم«  يف  »الرتاجع  هذا  أن 

األوبئة.  خالل  وترصُّفاتهم  الناس  مواقف  من  نابع  آخر  تأثري  فإنه 

.)Schwab، وMalleret، 2020(

املساواة
واإلنصاف

الرتاحم
والرعاية

املحافظة
عىل الذات القلق

الخزي

الفعل وأمناط  ولحسن الحظ، هناك دامئا استثناءات لسلسلة ردود 

السلوك املذكورة أعاله. ففي هذه املرة، رأينا أيًضا األفراد من مهن 

والسائقني،  واألطباء  والخبازين  واملمرضات  املمرضني  )مثل  مختلفة 

وما إىل ذلك( ممن مل يستسلموا للمشاعر املتصاعدة وبداًل من ذلك، 

لها، فمن إذن«.  أنا  املأثور: »إن مل أكن  القول  اعتنقوا بشكل مؤثر 

اإلقبال عىل  فرأينا  العاملي،  الصعيد  اإلنسانية عىل  وقد سادت قوة 

ع تحت قبة املبادئ األساسية يرتفع ارتفاًعا شديداً عىل نطاق  التطوُّ

الجمعيات الوطنية.

ديناميات الجوائح2
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من العوملة إىل توطني »التعاون العاملي«

الرتابط  أن  العامل  تعلَّم  العاملية،  األوبئة  خالل  التجربة  سابق  من 

ل إىل »تجاوز األزمة«، وبالتايل شهدنا ميالد جهود  كان نقطة التحوُّ

مشهد  عىل  شاملة  نظرة  نلقي  عندما  واليوم،  وتعزيزها،  العوملة 

يتعلَّق  ما  أنه يف  فإننا نالحظ  املثال،  جائحة كوفيد-19، عىل سبيل 

بحركة LGBTQI+، أو حركة Black Lives Matter، أو أزمة املناخ 

والتعليم يف ما يتعلَّق بجميع الحركات التي يقودها نشطاء شباب، 

يبدو أن التضامن يف التعاون العاملي »توطني التعاون العاملي« هو 

ن. املحفز الحاسم للتحسُّ

اإلغالق املعريف خالل الجوائح

يف سياق »التكاتف العاملي« والتضامن، تصبح املساواة واألخالق من 

النابعة  الترصفات  مربرات  وتشكل  القرار.  املؤثرة يف صنع  العوامل 

سبيل  )عىل  متزايدة  تحديات  واالجتامعي  الشخيص  املنطق  من 

املثال: املنطق الشخيص – من حقي واستحقاقي الشخيص؛ املنطق 

االجتامعي – هكذا نفعل دامئًا، أو من املتعارف عليه أن تسري األمور 

عىل هذ النحو(. ويكمن السبب وراء ذلك يف تزايد أهمية اإلنصاف، 

الذي ميثل خيًطا عاملًيا يربط العقود االجتامعية والنسيج االجتامعي 

عرب العديد من املجتمعات والثقافات. وقد تسببت الجائحة يف جعل 

اإلنصاف أكرث بروزًا يف األحداث.

املجتمع  قدرة  تعزيز  االجتامعي ومنوذج  العقد  نظرية  عىل خلفية 

املحيل عىل الصمود، يستثمر العامل منذ أكرث من عام برضاوة يف إعادة 

ل من أجل مرحلة ما بعد كوفيد-19. البناء والتحوُّ

يف  يدوم  تأثري  االستثامرات  بهذه  املتعلِّقة  للقرارات   وسيكون 

واملجتمعية الشخصية  املستويات  عىل  كوفيد-19  بعد  ما  مرحلة 

والعاملية. وقد هيأت جائحة كوفيد-19 فرصة لبناء أسس »التعاون 

العاملي«.

بأهداف  مدفوعة  وأفعالنا  قراراتنا  هل  إذن:  هو  الهام  والسؤال 

ومصالح شخصية و/أو عصبية أم رغبة يف فعل الصواب؟

© االتحاد الدويل

املنطق األخالقي

(معاملة الغ�)

املنطق النفيس

(شخيص)
املنطق العريف

(العادات)

.)Wainryb et al., 2008 ،الشكل: التفاعل بني مجاالت منطق املعرفة االجتامعية )نظرية املجال االجتامعي
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تنتمي املبادئ التي تحكم كيفية تعامل بعضنا مع بعض إىل املنطق 

األخالقي للمعرفة االجتامعية، وللجمعيات الوطنية دوٌر بالغ األهمية 

األفق  يف  تلوح  عندما  إنساين  منظور  من  القرار  صناع  يف  التأثري  يف 

االهتامم، عىل  من  الكثري  ُأويل  فقد  لذلك،  وهامة.  عميقة  تحوُّالت 

سبيل املثال، لتوفري اللقاحات للجميع يف سياق املنارصة العاملية التي 

ينتهجها الصليب األحمر والهالل األحمر.

تنتهي  النفس،  الجائحة، فوفًقا لخرباء علم  بانتهاء  يتعلَّق  أما يف ما 

اإلغالق  إىل  وجامعي  فردي  بشكل  الناس  يصل  عندما  الجائحة 

املعريف )Schwab، وMalleret, 2020(. حيث يتوق الجميع إىل هذا 

»االنتهاء«، وينبغي لنا جميًعا أن نراجع ما يبدر منا إزاء كل مام ييل:

y	،اإلفراط يف التفكري الخطي

y	،إنكار التعقيدات واإلفراط يف تبسيط األمور

y	،تفضيل الحلول غري املتطورة

y	،البحث عن الثقة من السلطات

y	 من يزيد  مام  العامة  الهوية  مقابل  العصبية  الهوية  تفضيل 

الشعور بالضعف،

y	.وجود مخاوف بشأن النظام القائم

يشكل ما سبق ذكره وقوًدا لنريان املشاعر القبلية والوطنية والقومية 

وتؤثر  الجوائح  خالل  ترتفع  التي   )Malleret, 2020و  ،Schwab(

بشكل كبري يف التعاون والتضامن العامليني والتوزيع العادل للموارد، 

أجل  من  الوطنية  للجمعية  آخر  ًصا  متخصِّ مجااًل  بالتايل  يفتح  ما 

املساعدات اإلنسانية التي تراعي القيم، كركيزة لتعزيز قدرة املجتمع 

املحيل عىل الصمود.

الت واملالحظات حيٌز للتأمُّ

© االتحاد الدويل
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إىل  صحية  أزمة  من  العاملية  كوفيد-19  جائحة  تطورت  ما  رسعان 

أزمة اجتامعية-اقتصادية التي عىل الرغم من تأثريها يف جميع سكان 

متناسب  غري  بشكل  معينة  مجموعات  يف  أثرت  قد  فإنها  العامل، 

ل  )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2020(. وقد عجَّ

مع  نطاقها،  واتساع  مكان  كل  يف  املساواة  عدم  أوجه  بتفاقم  ذلك 

ما يرتتب عىل ذلك من آثار فورية وطويلة األمد يف املهمة اإلنسانية 

للصليب األحمر والهالل األحمر، وجهود املنارصة املتجذرة يف املبادئ 

األساسية.

ويف البداية، كان األطفال واملراهقون والبالغون أقل عرضة للفريوس، 

ذلك.  خالف  أظهر  الجائحة  أثناء  يف  رات  تطوُّ من  طرأ  ما  أن  غري 

فآراء األطفال يف أوقات أبحاث كوفيد-19، التي أُجريت يف 13 دولة 

)World Vision International، 2020(، كشفت عن ثالثة عوامل 

ل  تعطُّ واسع:  نطاق  عىل  والشباب  األطفال  حياة  غريت  رئيسية 

املدارس، واالضطرابات العاطفية بسبب التباعد االجتامعي، وزيادة 

الفقر. وخالل املقابالت، قال 71% من املجيبني إنهم يشعرون بالعزلة 

ل عملية  والوحدة بسبب إغالق املدارس. إذ إنهم مل ُيِشرُيوا إىل تعطُّ

عن شعورهم  أيًضا  تحدثوا  بل  فحسب،  اليومية  وعاداتهم  التعليم 

بالعزلة واليأس. واعرتفت نسبة مئوية كبرية من املجيبني )91%( بأنهم 

يواجهون ضيًقا عاطفًيا ومشاعر مزعجة، مبا يف ذلك التوتر والغضب 

والقلق. والسبب الجذري لهذه التأثريات العاطفية هو عدم اليقني 

حول املدة التي ميكن أن تستغرقها األزمة والعزلة القرسية.

كسب  وسبل  التعليمية  العملية  يف  الشديدة  االضطرابات  ومع 

الجائحة،  لهذه  نتيجة  النفسية  والصحة  والسالمة  والتنمية  العيش 

تكشفت تداعيات طويلة األجل عىل الشباب يف جميع أنحاء العامل. 

وغالًبا ما ُيغفل عن الجمهور غري املتجانس من األطفال واملراهقني 

والبالغني ويتعذر عليهم النهوض من هذه الكبوة، ال سيام املتوارين 

عن األنظار منهم، مثل األطفال املهاجرين والالجئني غري املصحوبني 

قانوين  وضع  أو  دائم  سكن  لديهم  ليس  الذين  والشباب  بذويهم، 

معرتف به، والفتيات املراهقات والشابات، والشباب من األقليات من 

العرقية، والشباب من ذوي اإلعاقة،  السكان األصليني واملجموعات 

اللجنة  عن  الصادرة  )اإلرشادات  العشوائية  املستوطنات  وقاطني 

الناجم  التأثري  إىل  الوكاالت، 2021(. وباإلضافة  املشرتكة بني  الدامئة 

عن املواقف االجتامعية واملجتمعية واملتجذر يف املحدودية النسبية 

للقدرة الشخصية عىل الصمود، يعاين الشباب من تأثريات متعددة 

لجائحة كوفيد-19 بشكل مبارش كأفراد يف أرس تعاين من وطأة األزمة 

أو أفراد يف مجتمعات محلية ودول محفوفة باملخاطر.

استفادة  تقل  واإلجهاد،  الصدمة  أوقات  ففي  الواقع،  أرض  وعىل 

وضع  أن  غري  مؤقًتا.  املعرفية  والكفاءات  املدارك  من  الجميع 

األطفال واملراهقني يكون أسوأ مام هو عليه للبالغني، وذلك ألنهم 

ال ميلكون، أو مل ميارسوا بالقدر الكايف، يف فرتة ما بعد الصدمة، مدارك 

ويواجه  عليها.  االعتامد  ميكنهم  الصمود  عىل  قدرة  أو  كفاءات  أو 

األطفال واملراهقون والبالغون لحظة حرجة من االنتقال نحو مرحلة 

البلوغ واالستقالل. وعالوة عىل ذلك، فقد أصبحت مسارات الحياة 

بالية. ولذلك،  املحلية«  املجتمعات  املعروفة والراسخة يف »موروث 

كان لهذه الجائحة تأثري ال مثيل له يف تصورات السيطرة والوساطة 

لدى الشباب، مام أدى يف كثري من األحيان إىل موقف عدمي تجاه 

التنمية الشخصية واملستقبل بشكل عام.

العاملي،  االقتصادي  )املنتدى  العاملية  املخاطر  تقرير  أقر  وقد 

ع للثورة الصناعية الرابعة ودافع  2021(، بجائحة كوفيد-19 كُمرسِّ

التفاعل  أن رقمنة  أكرث تحديًدا إىل  التقرير بشكل  لإلحباط. ويشري 

ُبعد  عن  والعمل  اإللكرتوين  والتعليم  اإللكرتونية  والتجارة  اإلنساين 

أيًضا  املؤلفون  يرى  ذلك،  ومع  للتنمية.  الرئيسية  املجاالت  تشكل 

ال سيام  املساواة،  بعدم  تتعلَّق  مخاطرة  تشكل  الرقمية  القفزة  أن 

مجموعة  داخل  للعصبية  »االنتقائية«  املضافة  القيمة  بسبب 

الشباب املتباينة. وعالوة عىل ذلك، فإن تراكم الصدمات وامتزاجها 

بدرجة غري مسبوقة، مثل التدهور البيئي، وتأثري األزمة املالية التي 

وجائحة  الصناعي،  ل  التحوُّ عن  الناجم  واالضطراب  مؤخرًا،  وقعت 

كوفيد-19 الحالية، كلها من األمور التي تشكل تحديات للشباب يف 

االقتصادي  املنتدى  العاملية،  املخاطر  )تقرير  ناجح  مبستقبل  الحلم 

تدخل  املسبوق،  غري  الوضع  هذا  خلفية  وعىل   .)2021 العاملي، 

يسميه  فيام  العمل  سوق  املؤهلني  واألفراد  الحالية  الشباب  أجيال 

من  النابع  اإلحباط  هذا  ومُيثِّل  للعاملة.  الجليدي  العرص  املؤلفون 

مصادر مختلفة خارجة عن سيطرة الشباب أو أي فرد يف هذا الشأن، 

ر  خطرًا عىل التنمية املجتمعية وتعزيز القدرة عىل الصمود. كام ُيحذِّ

و التقرير من أن إهامل هذا األمر سيحوِّل إحباط الشباب إىل  ُمعدُّ

وجهة  ومن  االجتامعي.  والعقد  االجتامعي  للنسيج  خطري  تهديد 

فرص  توفري  الرضوري  من  األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  نظر 

مة ومتكافئة للشباب للحلم مبسارات مالمئة والئقة ملستقبلهم  منظَّ

واملشاركة يف إنشائها.

3
ر  حياة الشباب املُترضِّ
من جائحة كوفيد-19
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يف أبريل 2020، أفاد األمني العام لألمم املتحدة بأن الجائحة تتحوَّل 

)The Washington Post، 2020؛ الطفل  بحقوق  تتعلَّق  أزمة   إىل 

»موجز  تقرير  قال  تحديًدا،  أكرث  وبشكل   .)2020  ،AP Newsو

سياسايت بشأن تأثري كوفيد-19 يف األطفال« الصادر عن األمم املتحدة 

عام 2020 إن 188 دولة فرضت إغالق املدارس يف جميع أنحاء البالد، 

د أيًضا أنه أصبح من  مام أثر يف أكرث من 1.5 مليار طفل وشاب. وأكَّ

الرضوري اآلن آلباء ما يقرب من 369 مليون طفل يف 143 بلًدا، ممن 

كانوا يعتمدون عىل الوجبات املدرسية يف التغذية اليومية، أن يبحثوا 

الحكومات   Guterres لتغذيتهم. وقد حث أخرى  عىل عن مصادر 

والجهات املانحة عند إطالق هذا املوجز السياسايت عىل إيالء األولوية 

ضعًفا،  الفئات  ألكرث  خاصة  أولوية  وإيالء  األطفال  جميع  لتعليم 

وذوي  والنازحني  الالجئني  ومخيامت  النزاع  بيئات  يف  الشباب  أي، 

 اإلعاقة. وتشري تقديرات األمم املتحدة إىل أن هناك أن ما ال يقل عن

 The New( 24 مليون طفل سيترسبون من املدارس بسبب الجائحة

York Times، 27 سبتمرب 2020(، وأعربت يونيسف عن قلقها إزاء 

م يف  التقدُّ إضاعة سنوات من  الجائحة يف  تتسبب هذه  أن  احتامل 

إضاعة  املثال،  سبيل  العامة، عىل  الصحة  ومجال  االجتامعي  املجال 

اإلنجاز الذي متثل يف إخراج 94 مليون طفل من دائرة عاملة األطفال 

.)2020 ،The Telegraph منذ عام 2000 )يونيسف، 9 سبتمرب 2020؛

© االتحاد الدويل

منازلهم  يف  البقاء  إىل  شاب  مليار   1.5 اضطرار  لحقيقة  كان  وقد 

خطري،  تأثري   )2020 املتحدة،  األمم  عن  الصادر  السياسايت  )املوجز 

ال سيام يف املجتمعات املحلية منخفضة الدخل، حيث متثل املدارس 

غذائية  كمراكز  وتعمل  الئقة  عيش  سبل  توفر  ألنها  الحياة  رشيان 

واجتامعية وصحية، ونظم إنذار مبكر لإلساءة. ومام يؤسف له أنه 

كثريًا ما يكون املنزل أبعد من أن يكون بيئة مواتية للتعلم أو تحقيق 

السالمة الشخصية أو النمو الصحي أو تعزيز القدرة الشخصية عىل 

ل يف إعادة  الصمود. كام أنه مام يؤسف له أن الحكومات قررت التمهُّ

فتح املدارس استنادا إىل أدلَّة دامغة من مختلف الدراسات الحديثة 

تفيد بأن األطفال قد ينقلون العدوى بكوفيد-19 دون ظهور أعراض 

اإلصابة عليهم.

وفيام يتعلَّق باألطفال والشباب املترسبني من املدارس، تكون فرص 

ضئيلة.  آمنة  عمل  وظروف  عادل  بأجر  الئق  عمل  عىل  الحصول 

ومع اتساع فجوة املشاركة امُلجدَية، ينجذب الشباب تدريجًيا نحو 

)هوية  انتامء  إىل  حاجتهم  د  تجسِّ التي  البديلة  الهيكلية  الفرص 

القطيع كسمة جوهرية يف التنمية البرشية( يعطيهم شعورًا باألمل 

واالنجذاب إىل أن يكون لهم هدف. وبالتايل فكثريًا ما يصبحون بؤرة 

استهداف من جانب الجامعات املسلحة وآليات الجرمية املنظمة، مبا 

يف ذلك االستغالل الجنيس واالتجار بالبرش.

أعتقد أنه يتعني علينا أن ننظر نظرة شاملة يف تأثري إغالق املدارس عىل األطفال 
وعائالتنا. فأنا قلقة بشأن أنه قد تتجاوز األرضار املرتاكمة جراء جائحة كوفيد-19 

الرضر الذي قد يلحق باألطفال نتيجة اإلصابة بالفريوس«.

 الدكتورة Jennifer Nuzzo، كلية بلومربغ للصحة العامة
التابعة لجامعة جون هوبكنز )The New York Times، 6 أكتوبر 2020(

خارج منظومة التعليم4
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واشنطن  يف  الوطني  األطفال  مستشفى  أجراها  التي  األبحاث  ُتظهر 

األطفال  أن  سبتمرب 2020(   1  ،The New York Times( العاصمة 

امللونني يشكلون الغالبية العظمى من املرىض األطفال الذين يصابون 

للحياة  دة  النظم، وهي مضاعفات مهدِّ االلتهابية متعددة  باملتالزمة 

ومرتبطة بالفريوس التاجي. ووفًقا لهذه الدراسة الجديدة، كان األطفال 

البيض ُعرضة لإلصابة  أكرث ست مرات من األطفال  إسباين  من أصل 

بالفريوس التاجي. أما يف ما يتعلَّق باألطفال امللونني، فقد كانوا أفضل 

أداًء، وإن ظلوا أكرث مرتني من األطفال البيض ُعرضة لإلصابة بالفريوس 

التاجي. ويف الواقع، فقد أكدت الدكتورة Goyal، الباحثة الرئيسية، أن 

الفقر وليس األصل العرقي هو العامل األكرث أهمية هنا. وقد استعار 

استنتاجاتها الربوفيسور Maldonado من كلية الطب بجامعة ستانفورد، 

الذي حاجَّ بأن هؤالء األطفال األكرث ُعرضة هم من أرس منخفضة الدخل 

ممن يقف آباؤهم يف الخطوط األمامية أو من الطبقات الكادحة أو 

ل أي خسارة يف الدخل. العامل ممن ال يستطيعون تحمُّ

وباإلضافة إىل ذلك، ُتربز دراسة قادتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية 

الخطر  مدى   )2020 سبتمرب   1  ،The New York Times( منها 

الفئات املحرومة. ووفًقا للنتائج املنشورة،  املتزايد عىل األطفال من 

أعامرهم  تقل  ممن  كوفيد-19  مصايب  من   %80 من  ما يقرب  فإن 

البيض.  كانوا من غري  املستشفى يف 14 والية  عن 18 سنة وأدخلوا 

ويف هذه الفئة، كان 45% من األطفال من األصل اإلسباين و29% من 

األطفال امللونني يعانون من مشكلة صحية كامنة واحدة عىل األقل، 

مثل السمنة أو أمراض الرئة املزمنة أو الوالدة املبكرة، باملقارنة بنسبة 

15% بني األطفال البيض، وهم ال ميثلون سوى جزء صغري من األطفال 

الذين أدخلوا املستشفى وأُدرجوا بالتايل يف الدراسة.

ُمعيَّنة، فأيهام  ُيولد ألصول عرقية  ُيولد فقريًا وهناك من  هناك من 

؟ كام يتضح من الحياة، فإن التفاعل بني الفقر واألصل  ميكن أن يتغريَّ

دٌة، ويجب علينا كمجتمع أال نشعر بالرضا أبًدا  العرقي مسألة ُمعقَّ

بة. ومع  عن سعينا إىل فهم األسباب الجذرية ملواطن الضعف امُلركَّ

ذلك، أليس من املفيد أن ندرك اليوم بالفعل، دون حاجة إىل مزيد 

من الدراسات، أننا بانتشال األطفال من الفقر، نحقق تكافؤ الفرص 

أصله  النظر عن  العاملي، وبغض  الصعيد  لكل طفل عىل  الحياة  يف 

وخلفيته؟

ال يوجد ما يشري إىل أن 
هناك استعداد وراثياً لإلصابة 

بكوفيد-19 عىل أساس عرقي أو 
إثني... إنهم يعيشون يف منازل 
ال يتمتع فيه آباؤهم أو مقدم 

الرعاية برفاهية العمل عن ُبعد، 
لذلك فهم أكرث ُعرضة لإلصابة. 

كام أنه من األرجح أنهم 
يعيشون ضمن أرس معيشية 
متعددة األجيال. فاألمر كله 

يرتبط بعضه ببعض«.

 ،Monika Goyal الدكتورة
مستشفى األطفال الوطني يف 

 واشنطن العاصمة
،The New York Times( 

1 سبتمرب 2020(

© االتحاد الدويل
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من  املترضرين  األشخاص  احتياجات  »تلبية  بقرار  يتعلَّق  ما  يف 

الطوارئ  الطبيعية وغريها من حاالت  والكوارث  املسلحة  النزاعات 

يف مجال الصحة النفسية والدعم النفيس واالجتامعي« الذي اعتُمد 

يف املؤمتر الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر يف عام 2019، فقد 

م كبري بشأن رفع أولوية الصحة النفسية ضمن جدول  تم إحراز تقدُّ

القرار  أن  واتضح  الوطنية.  والجمعيات  الحكومات  من  كل  أعامل 

كان نقطة انطالق يف الوقت املناسب وكان قيمًة مضافًة للجمعيات 

الوطنية عندما وقعت جائحة كوفيد-19.

 واحد من كل ستة أشخاص يقع ضمن الفئة العمرية
10 سنوات - 19 سنة.

متثل االضطرابات النفسية 	1% من العبء العاملي 
لألمراض واإلصابات لدى األشخاص ضمن الفئة العمرية 

10 سنوات - 19 سنة.

يبدأ نصف جميع حاالت االضطرابات النفسية يف سن 
 الرابعة عرشة، ولكن ال يجري اكتشاف معظم الحاالت

أو عالجها.

عىل الصعيد العاملي، يعد االكتئاب النفيس أحد األسباب 
الرئيسية للمرض واإلعاقة فيام بني املراهقني.

االنتحار هو السبب الرئييس الثالث للوفاة بني من ترتاوح 
 أعامرهم بني 15 و19 عاًما )منظمة الصحة العاملية،

28 سبتمرب 2020(.

 2020 عام  يف   Sapien Labs أجرتها  استقصائية  دراسة  وتكشف 

باللغة  ناطقة  بلدان  مثانية  يف   )2021 العاملي،  االقتصادي  )املنتدى 

أن مخاطر  بلًدا،  د ردود أشخاص من 130  اإلنجليزية، ولكنها تجسِّ

للموقع  تبًعا  يتباين  نفيس  رسيري  اضطراب  من  الشباب  معاناة 

الجغرايف. ومن املثري لالهتامم أن حجم الفجوة بني األجيال يف مجال 

الرفاه النفيس »كبري يف كل مكان« يف جميع أنحاء البلدان التي شملتها 

الدراسة االستقصائية، وأن أكربها كان للمشاركني الذين يعيشون يف 

سنغافورة، وأصغرها للمشاركني املقيمني يف كندا. وباإلضافة إىل ذلك، 

فإن الدراسة تؤكد عىل حدوث شائع آخر يف جميع البلدان الثامنية. 

الشباب  يعاين  الدراسة،  يف  املشاركني  الذكور  األقران  مع  فباملقارنة 

مبا  االنتحارية،  األفكار  من  أكرب  بدرجة  االجتامعي  النوع  ثنايئ  غري 

يف ذلك النوايا االنتحارية، والشعور بانفصالهم عن الواقع )متوسط 

حاصل الصحة النفسية بقيمة 22 للشباب غري ثنايئ النوع االجتامعي 

باملقارنة مع 71 للشباب الذكور من الذين شملتهم الدراسة(.

تقرير يقرتح  الشباب،  يف  النفسية  الصحة  تداعيات   ملواجهة 

Sapien Labs رفع التدابري التي أدت إىل العزلة االجتامعية للشباب 

من  لذلك  ملا  البدنية  الرياضة  ومامرسة  للنوم  حالة  دراسة  وعمل 

فعالية يف تعزيز الصحة النفسية. ويف ضوء التوصيات طويلة األجل 

الصادرة عن املهنيني الطبيني بشأن النوم ومامرسة الرياضة البدنية، 

ال سيام  السياسات،  وصانعي  السلطات  دعوة  املناسب  من  يصبح 

واملراهقني  األطفال  تعليم  ضامن  إىل  والصحة،  التعليم  قطاعي  يف 

والبالغني أساليب وُنُهج ملساعدتهم عىل النوم بشكل أفضل، واختيار 

أنشطة بدنية لبدء مامرستها واملحافظة عىل مامرستها والتمتع بها 

يف املدى الطويل، وتحقيق التوازن ألنفسهم بني التواصل االجتامعي 

والوقت كركائز للسالمة النفسية ذات الصلة خارج نطاق الجائحة.

كفئة،  الشباب  والرتكيز عىل  جانًبا  الطوارئ  عواقب حاالت  وبطرح 

حتى قبل تفيش الجائحة، فقد كان من املعروف أن االكتئاب النفيس 

هو أحد األسباب الرئيسية للمرض واإلعاقة فيام بني املراهقني عىل 

أسباب  أكرث  بني  الثالثة  املرتبة  يحتل  االنتحار  وأن  العاملي،  الصعيد 

الوفاة شيوًعا بني الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و19 عاًما 

تقارير  عدة  وتؤكد   .)2020 سبتمرب   28 العاملية،  الصحة  )منظمة 

يف  متناسب  غري  بشكل  تؤثر  الجائحة  عواقب  أن  مؤخرًا  ُنرشت 

الرفاه النفيس للشباب، عىل الرغم من اعتبار هذه الفئة أقل ُعرضة 

لخطر اإلصابة بكوفيد-19 ذاته )املنتدى االقتصادي العاملي، 2021(. 

ولذلك، فإن تناول الصحة النفسية كتأثري جانبي لألزمات والكوارث 

فقط، وإن كان حاًدا، بداًل من دراستها جيًدا كموطن ضعف قائم 

بذاته، هو نذير خطر يتهدد جميع الشباب واألجيال القادمة.

والرفاه  النفسية  الصحة  بأن  االعتقاد  ألساس  أفضل  فهم  أجل  من 

النفيس مجرد »ضعف ثانوي«، من الرضوري استكشاف أطر الضعف 

التقليدية )CharimNET(. ففي مناذج االستجابة للكوارث املعرتف 

إلجهاد،  التعرض  خطر  )أ(  ييل:  ما  كمجموع  الضعف  ُيقاس  بها، 

)ب( القدرة عىل تجاوز مرحلة الخسارة، )ج( القدرة عىل الصمود. 

الضعف  تقييامت مواطن  الرتكيز يف  التقليدية، يجري  الناحية  ومن 

والقدرات عىل مواطن الضعف املرتبطة بالخسارة املبارشة. وكلام تم 

املحسوبة  الضعف  زادت درجة  املبارشة،  الخسارة  تقييم مزيد من 

وامُلسَندة إىل فرد أو مجتمع محيل. ومن الجدير بالذكر أن الخسائر 

املبارشة تعرف بأنها خسائر قاتلة، أو فقدان لسبل كسب العيش أو 

أرضار  وقوع  أو  اإلنساين-االجتامعي(،  الضعف  وطأة  )تحت  املأوى 

فقدان  أو  املادي(،  الضعف  وطأة  )تحت  التحتية  والبنية  للمباين 

الرتاث  تدمري  أو  االقتصادي(،  الضعف  وطأة  )تحت  العاملة  القوى 

الثقايف )تحت وطأة الضعف الثقايف-البيئي(.
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ُتصنَّف  لالحتياجات،  الهرمي  للتسلسل  تقليدي  فهم  إىل  واستناًدا 

الضعف  مواطن  من  باعتبارهام  النفيس  والرفاه  النفسية  الصحة 

)»مواطن  مبارشة  غري  تنطوي عىل خسائر  التي  اإلنساين-االجتامعي 

ضعف من الفئة الثانية«(. ولذلك فغالًبا ما يحدث التهوين من شأن 

الضعف امُلتعلِّق بالصحة النفسية يف أثناء أزمة كوفيد-19، ومن املتوقع 

أن يرتاجع ذلك تلقائًيا مبجرد ما ييل: )أ( التعرُّض لكوفيد-19 بشكل 

محدود )»اإلجهاد« أو الصدمة(، )ب( وضع تدابري لتقليل الخسارة إىل 

أدىن قدر ممكن )تعزيز القدرة عىل تجاوز الخسارة(، )ج( زيادة قدرة 

األفراد عىل التعايف واالنتعاش بعد انتهاء األزمة )القدرة عىل الصمود(.

ووفًقا لدراسة Lancet )2021(، فبعد مرور 6 أشهر فقط من بداية 

الدراسات  رأس  عىل  النفسية  الصحة  أصبحت  كوفيد-19،  جائحة 

آثار  حول  طباعتها  واملعاد  املنشورة  األوراق  حيث  من  البيانية 

ااًل  كوفيد-19. لذلك فال شك يف أن الجائحة العاملية قد أثَّرت تأثريًا فعَّ

النفسية،  بالصحة  يتعلَّق  ما  يف  الوصم  من  والحد  الوعي  إذكاء  يف 

حتى يف الثقافات التي تعترب قضايا الصحة النفسية من املحظورات 

ونبذ أولئك الذين يعانون منها، وذلك كام أفادت جمعيات وطنية يف 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، عىل سبيل املثال. وكان من 

ارتقاء جودة  التقرير هي عدم  نها  التي تضمَّ األخبار األقل تشجيًعا 

بعض الصحف يف تناولها للموضوع إىل املستوى املطلوب.

ومراقبة الجودة ليست مجرد مسألة تتعلَّق بورقات علمية. إذ يؤدي 

معلومات  إىل نرش  املنشورين  املؤلفني  وتأثري  الورقات  ي جودة  تردِّ

مضلِّلة. عىل سبيل املثال، تفيد إحدى الروايات املتكررة بأن الناس 

االجتامعي  التباعد  تدابري  رفع  مبجرد  النفسية  صحتهم  يستعيدون 

واإلغالق املؤقتني. وتلك محاجاة معيبة ال تستند إىل أحدث النتائج 

كوفيد-19  حول   2021  Lancet ورقة  مثل  األكادميية،  واملراجعات 

والصحة النفسية. ومع ذلك، فثمة مخاطرة بالغة يف اتخاذ الوكاالت 

الحكومية قرارات بشأن خدمات الصحة النفسية أثناء الوباء وبعده 

استنادا إىل روايات ال أساس لها من الصحة.

وأخريًا، وكام ذكرت منظمة الصحة العاملية يف 28 سبتمرب 2020، فإن 

عواقب عدم معالجة حاالت االضطرابات النفسية للمراهقني متتد إىل 

مرحلة البلوغ، مام يضعف الصحة البدنية والنفسية، ويحد من فرص 

عيش حياة سوية كبالغني وأعضاء نشطني يف املجتمع.

االجتامعي- والتحليل  اإلنساين  املنطق  بني  الجمع  فإن  الختام،  ويف 

الضعف  مواطن  تقييم  نظرية  من  املستقاة  والبصرية  االقتصادي 

والقدرات يساعدنا عىل فهم أن الصحة النفسية للشباب هي قضية 

املجتمع بأكمله، وليست مجرد قضية الشباب، وتغذي الزخم الالزم 

مواطن  من  أنها  عىل  النفسية  للصحة  املنهجي  التصنيف  لدحض 

الضعف اإلنساين-االجتامعي تنطوي عىل خسائر غري مبارش.

الت واملالحظات حيٌز للتأمُّ
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أخًذا باالعتبار أن الحياة مل تكن ساحة متكافئة لألطفال واملراهقني 

والبالغني قبل جائحة كوفيد-19، فال ميكن أن نتوقع أن تكون كذلك 

اآلن أيًضا.

أكرث  عاطلني  الشباب  يكون  أن  احتامل  كان  الجائحة،  تفيش  فقبل 

غالًبا  وظيفة،  لديهم  الذين  أولئك  وحتى  مرات.  بثالث  غريهم  من 

ما يكون عملهم تحت مظلة االقتصاد غري الرسمي حيث يغلب أن 

بها،  معرتف  وغري  مستقرة  وغري  منخفضة  بأجور  الوظائف  تكون 

فضاًل عن أنه ال ميكن أن تكون مؤهلة للعمل الالئق تحت أي ظرف 

من الظروف. ونتيجة لذلك، فإن تعرضهم لالضطرابات الناجمة عن 

جائحة كوفيد-19 مرتفع للغاية )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

يقبل  النامية  البلدان  يف  األحيان  من  كثري  ويف   .)2020 االقتصادي، 

آمنة  وغري  قانونية  غري  وظائف  يف  العمل  عىل  السابقون  الطالب 

)The New York Times، 27 سبتمرب 2020(.

يجد   ،)2020 سبتمرب   27(  The New York Times يف  ورد  وكام 

التالميذ السابقون املضطربون عاطفًيا أنفسهم مضطرون اآلن للبحث 

التدوير  إلعادة  القابل  البالستيك  نفايات  عن  النفايات  مكبات  يف 

من أجل كسب بضعة سنتات يف الساعة. وقد تم بالفعل امتصاص 

املاليني للعمل وتعدين الرمال يف كينيا، وتقطيع األعشاب الضارة يف 

مزارع الكاكاو يف غرب أفريقيا، أو وقوًفا كتمثال مطيل باللون الفيض 

عىل سبيل التسول للحصول عىل املال يف الهند. ويف كثري من األحيان 

ال يرتدي األطفال الذين يعملون يف وظائف غري قانونية أردية واقية 

مناسبة من مالبس أو أقنعة أو أحذية.

األطفال  عاملة  فإن   ،)2021(  Plan International ملنظمة  ووفًقا 

الثقافات، وتالحظ يونيسف أن عاملة  تاريخ طويل يف مختلف  لها 

جائحة  مثل  األزمات  أوقات  يف  ي«  للتصدِّ »آلية  أصبحت  األطفال 

كوفيد-19 )يونيسف، منظمة العمل الدولية، 2020(. وتشري دراسات 

من عدة جهات، مبا يف ذلك من البنك الدويل، إىل أنه مقابل كل زيادة 

األقل يف عاملة  بنسبة 0.7% عىل  زيادة  بنسبة 1%، هناك  الفقر  يف 

األطفال )يونيسف، 9 سبتمرب 2020(.

االجتامعي  النوع  القائم عىل  والعنف  الجنيس  العنف  يتسبب  كام 

واالعتداء الجنيس يف مرحلة الطفولة واملراهقة يف صدمات متعددة 
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أخىش أنه حتى لو أعيد فتح املدرسة، سأضطر إىل االستمرار
يف ]الذهاب إىل موقع البناء[ بسبب ديون العائلة

Mumtaz, 12)2020 27 سبتمرب ،The New York Times( 



والنفسية.  والبدنية  العاطفية  الصحة  يف  تؤثر  مزمنة  و/أو  حادة 

ووفًقا للدراسة الطولية التي أجرتها Human Rights Watch، فإن 

الدافع الرئييس لزواج األطفال وحمل املراهقات عىل حد سواء هو 

عدم الحصول عىل التعليم )Reliefweb، 2020(. فالصحة والحقوق 

 Save الجنسية واإلنجابية للفتيات ُمعرَّضة لخطر بالغ، ووفًقا ملنظمة

عن  الناجمة  االقتصادية  التداعيات  فإن   ،)2020(  the Children

آخر يف  مليون طفاًل  بني 90 و117  ما  إىل سقوط  الجائحة ستؤدي 

دائرة الفقر، مام يعرض الفتيات ملزيد من خطر زواج األطفال وحمل 

املراهقات أكرث من أي وقت خالل السنوات الثالثني املاضية.

عندما كانت شبكات وخدمات الدعم ال تزال تعمل نسبًيا يف فلبني، 

أفادت التقارير عن زيادة كبرية يف تلقي االتصاالت لطلب املساعدة 

حالة  إىل 280.000  عام 2019  حالة يف  )من 76.000  اإلنرتنت  عرب 

أطفالهم  يبيعون  بآباء  متعلق  كبري  عام 2020(، مع وجود عدد  يف 

ملامرسة الجنس عرب اإلنرتنت، وهو اتجاه ناشئ بالغ الخطورة، حيث 

بدين رضر  أي  من  يعاين  ال  الطفل  أن  بحقيقة  أفعالهم  اآلباء   يربر 

.)2020 ،The Telegraph(

باألطفال هذه  لالتجار  امُلنشأة  مة  امُلنظَّ اإلجرامية  الشبكات  وتنتهز 

»الفرص التجارية الناشئة« املتمثلة يف االستفادة من عدم املشاركة 

الهيكلية لألطفال واملراهقني والبالغني، وحاجتهم إىل االنتامء والعيش 

التي  املجتمعية  للحياة  العام  االضطراب  جانب  إىل  هادفة  حياة 

تحركها أزمة الجائحة. فعىل سبيل املثال، ُتظهر البيانات الواردة من 

كولومبيا، ذلك البلد الذي يعاين من النزاعات، أن الجامعات املسلحة 

قد جنَّدت بالفعل عدًدا من األطفال يف األشهر الستة األوىل من هذا 

 The New York( بأكمله العام مساوًيا ملا جّندتهم يف عام 2019 

Times، 27 سبتمرب 2020(.

يف أوروبا واألمريكتني وآسيا واملحيط الهادئ.- 2

ألكرث  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  عملت  وقد 

ل  والتوصُّ األدلَّة  عىل  قامئة  دولية  معايري  وضع  عىل  عاًما   60 من 

واالقتصادية  االجتامعية  التحديات  من  ملجموعة  حلول  إىل 

العمل  فرص  وخلق  االقتصادي  األداء  تحسني  من  وبدًءا  والبيئية. 

الرضيبي  التهرب  ومكافحة  السليم  التعليم  فرص  تعزيز  إىل 

يف  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  تؤثر  الدويل، 

حياة ما يقرب من 40 دولة يف أوروبا واألمريكتني وآسيا واملحيط 

 .)2021 االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  )منظمة  الهادئ 

وتشري بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لعام 

2020؛ االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  )منظمة   2019 

ترتاوح  الذين  الشباب  أن  إىل   )2021  ،CompareTheMarkeو

الوظائف  يف  املوظفني  ثلث  ال ميثلون  عاًما  و29   15 بني  أعامرهم 

منخفضة األجر وغري اآلمنة يف جميع أنحاء بلدان منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي فحسب، بل إنهم أيًضا تجاوزوا عدد 

املوظفني يف مثل هذه الوظائف من فئتني عمريتني مجتمعتني أكرب 

منهم سًنا.

ولذلك، فحتى فيام يقرب من 40 اقتصاًدا متقدًما2 حيث تحدث %80 

من التجارة واالستثامر العامليني )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي، 2021(، تعرض الشباب إىل رضبة اقتصادية قاسية بسبب 

عام يف  الشباب بشكل  إنه مل ميض عىل  جائحة كوفيد-19. وحيث 

سوق العمل سوى بضع سنوات قبل عام 2020، فليس لديهم سوى 

القليل من املدخرات، إن وجدت. ولذلك، فسيتعني رصد التأثري املايل 

للجائحة يف هذه الفئة العمرية بعناية، مع األخذ يف االعتبار للتباين 

داخل هذه املجموعة.

© االتحاد الدويل
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األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  شبكة  نطاق  عىل  االعرتاف  يتزايد 

والقطاع اإلنساين عىل نطاق أوسع مبدى تأثري تغريُّ املناخ يف الناس. 

االحتياجات  تلبية  من  نتمكن  لن  أننا  ببساطة  ندرك  وجميعنا 

مؤثِّر،  وبشكل  الرسعة  وجه  عىل  نترصف  مل  ما  املتزايدة  اإلنسانية 

واألهم من ذلك، بشكل كيل.

شباب  أصوات  مبادرة  أطلقتها  التي  العمل  إىل  دعوة  مبادرة  ويف 

األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  متطوعو  أشار   ،)2019( سولفرينو 

 192 تضم  إنسانية  كمنظمة  الدويل،  االتحاد  قوة  إىل  الشباب  من 

عضًوا نشًطا، يف تغيري الخطاب خالل أزمة اإليبوال. ودافعت شبكة 

اإليبوال  فاشية  التي رضبتها  املحلية  املجتمعات  الدويل عن  االتحاد 

وأرصت عىل اتباع أسلوب »الدفن الكريم« اعتقاًدا منها بأنه حتى 

الكلامت لها تأثري يف الكرامة اإلنسانية. وبتشجيع من هذا املوقف 

منارصة  إىل  الدويل  االتحاد  قيادة  الشباب  دعا  مؤخرًا،  النفوذ  ذي 

استخدام الوصف »أزمة املناخ« بداًل من »تغريُّ املناخ«، ال سيام عند 

تسليط الضوء عىل العواقب اإلنسانية متعددة األوجه والتأكيد عىل 

الرتابط بني الظواهر التي يسببها تغريُّ املناخ، مبا يف ذلك الكوارث.

القيظ  رغم   :2020 لسنة  العامل  يف  الكوارث  عن  التقرير  ويكشف 

 2019 عام  يف  الكوارث  أن  عن   )2020 الدويل،  )االتحاد  واألعاصري 

وُتبنيِّ  بحياة 24.396 شخًصا.  وأودت  مليون شخص   97.6 أثرت يف 

مقارنة مع بيانات تسعينيات القرن املايض زيادة بنسبة 35% تقريًبا 

يف عدد الكوارث الناجمة عن الظواهر الجوية واملناخية القصوى.

ويعرض تقرير االتحاد الدويل Cost of Doing Nothing )االتحاد 

اإلنسانية  االحتياجات  الرتفاع  مقارنة  توقعات   ،)2019 الدويل، 

يحتاج املتشائم،  السيناريو  إجراءات عاجلة. ويف  اتخاذ   مع، ودون، 

200 مليون شخص إىل مساعدات إنسانية دولية بحلول عام 2050، 

القلق  عىل  يبعث  ما   ،2020 عام  يف  نظرائهم  عدد  ضعف  أي 

الشديد. ما هي النسبة التي ميثلها األطفال واملراهقون والبالغون يف 

هذه اإلحصاءات؟

يف عام 2017، كانت أعامر 40% من سكان العامل دون سن 24 عاًما، 

بينام يعيش 600 مليون شخص ممن ترتاوح أعامرهم بني 10 عوام 

 Open( النزاعات  من  رة  مترضِّ أو  هشة  بيئات  يف  عاًما  و24 

دراسة  تقديرات  تشري  اخرى،  ناحية  ومن   .)2017  ،Democracy

مة Save the Children عام 2021 إىل أن 710 ماليني  أجرتها منظَّ

طفل ممن يعيشون يف 45 بلًدا هم األكرث عرضة للمعاناة من آثار 

تغريُّ املناخ.

أود أن أروي قصتي ليس ألنها فريدة، بل ألنها ليست فريدة.

Malala Yousafzai، الحائزة عىل جائزة نوبل للسالم لعام 2014، وهي 

من باكستان، تلك الدولة التي تضم 60 مليون شاب دون سن 18 عاًما

واألعاصري  والجفاف  الفيضانات  أحداث  تأثري  فسيكون  وبالتايل 

وغريها من الظواهر الجوية القصوى شديًدا بشكل خاص يف األطفال 

دراسة  وُتبنيِّ  أرسهم.  عىل  وبالتايل  الضعفاء،  والبالغني  واملراهقني 

مة Save the Children أن أفريقيا، عىل وجه التحديد،  أجرتها ُمنظَّ

تضم 70% من البلدان التي تواجه مخاطر عالية من التأثري املناخي.

املرتدي  الوضع  يف  مضاعف  عامل  املناخ  أزمة  أن  به  املسلَّم  ومن 

اليمن، حيث تؤثر املجاعة يف ماليني األطفال. وعالوة عىل  أصاًل يف 

ذلك، فإن الفيضانات واألعاصري وارتفاع منسوب مياه البحر واملالريا 

ُتعَترَب أيًضا تهديدات قامئة يف بلدان مثل بنغالديش  وحمى الضنك 

وجمهورية الكونغو الدميقراطية. ويف ترديد لبيان األمني العام لألمم 

املتحدة لعام 2020 حول تأثري جائحة كوفيد-19 يف األطفال، يصف 

 Save the Children مة  ُمنظَّ عن   2021 عام  يف  الصادر  التقرير 

م، تحث  تقدَّ ما  الطفل. وبسبب كل  أزمة حقوق  بأنها  املناخ  أزمة 

الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر جميع صانعي  الجمعيات 

القرار والجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين عىل ما ييل: )1( االعرتاف 

بتأثري الكوارث املتصلة بتغريُّ املناخ يف األطفال؛ )2( االستثامر يف نظم 

محلًيا؛  امُلكيَّفة  التنسيق  آليات  ذلك  مبا يف  وتعليمه،  الطفل  حامية 

عمليات  يف  سواء،  حد  عىل  والفتيات  الفتيان  األطفال،  )3( إرشاك 

محلية؛  حلول  تطوير  ويف  املناخية  بالكوارث  امُلتعلِّقة  القرار  صنع 

آثار  من  األطفال  لحامية  االستباقي  للعمل  األولوية  )4( إعطاء 

الكوارث املناخية )االتحاد الدويل، 5 يوليو 2021(.

وكام لوحظ يف تقرير املخاطر العاملية )املنتدى االقتصادي العاملي، 

2021(، كشفت ردود الفعل امُلتعلِّقة بالجائحة عن توترات داخلية 

وشدة  الرقمية  الفجوة  جانب  إىل  متثل،  إضافية  وجيوسياسية 
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اضطراب جيل الشباب، خطرًا كبريًا ُينذر مبستقبل أكرث ترشذًما بني 

األمم وداخل املجتمعات املحلية.

وأخريًا، ويف ضوء اآلراء التحليلية بشأن أزمة املناخ املدعومة بالبيانات 

كان  وقد  قصوى.  أولوية  املناخي  العمل  أهمية  تكتيس  املتاحة، 

الصليب األحمر والهالل األحمر منغمًسا يف العمل عىل تغيري العقول 

وإنقاذ األرواح ألكرث من 100 سنة، مام يشكل إرًثا يدفع إىل النجاح 

يف تنفيذ اسرتاتيجية الصليب األحمر والهالل األحمر للعمل املناخي 

يف  التدهور  معالجة  إىل  الرامية  والجهود   )2021( الشباب  بقيادة 

مستوى الصحة النفسية وتفاقم أزمة املناخ وتزايد مخاطر الكوارث 

والعنف طويل األمد وتفيش االنتهاكات يف املجتمعات املحلية باعتبار 

أن كل ذلك مواطن ضعف مرتاكبة تتطلب اتباع نهج كيلِّ وليس نهًجا 

ومتعدد  موزَّع  بشكل  التأثري  إىل  تهدف  إجراءات  واتخاذ  ترشذمًيا، 

الطبقات وطويل األجل.

ب تغريُّ  املرتبطة  الحرارة  ارتفاع درجات  القصوى وحاالت  الجوية  الظواهر  لقد أدت 
املناخ إىل زيادة وترية الجفاف والفيضانات يف أفريقيا وحول العامل، مام أدى إىل 

وقوع انتكاسات مثل املصاعب االقتصادية، وعاملة األطفال، وسوء التغذية الحاد، 
وعدم الحصول عىل املاء النقي وخدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، 

وزواج األطفال، وانخفاض معدل االلتحاق باملدارس. ونلمس اليوم عواقب هذه 
الصدمات التي ستستمر يف تقويض حامية األطفال لسنوات قادمة. نحن بحاجة 

االستباقية مع  اإلجراءات  ذلك  الوقائية مبا يف  اإلجراءات  املزيد يف  استثامر  إىل 
د عىل حامية األطفال. الرتكيز بشكل ُمحدَّ

، االتحاد الدويل، املدير اإلقليمي ملنطقة أفريقيا، االتحاد الدويل، 5 يوليو 2021 محمد ُمخريَّ

الت واملالحظات حيٌز للتأمُّ

© االتحاد الدويل
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مع تزايد حاالت سوء التغذية بني األطفال واملراهقني وزواج األطفال 

والزواج القرسي واالتجار باألطفال والحمل املبكر غري املرغوب فيه، 

أزمة كوفيد-19 قد  الجنسيني، فال شك يف أن  واالستغالل واالعتداء 

األطفال  أجل  من  امُلقامة  البيئية  النظم  بسقوط  ل  ُتعجِّ أو  تسبب 

تستغل  األرس  بأن  يجادل  البعض  أن  لدرجة  والبالغني.  واملراهقني 

أطفالها بشكل تجاري )The Telegraph، 2020(. وقد أدى العيش 

باليأس  الشعور  إىل  كوفيد-19  جائحة  بسبب  جامعية  معاناة  يف 

وخيبة األمل ونذير بالخطر من عدم التمكني فيام بني الشباب.

تفاعالت  إىل  حاجة  غري  يف  الشباب  أن  بالخطأ  ُيفرتض  ما  وكثريًا 

افرتاضًيا  التواصل  من  لتمكنهم  نظرًا  أمان  شبكات  أو  اجتامعية 

ورقمًيا. غري أن واقع الحال يقول أن الجائحة كشفت أنه بينام قد 

تحل  لن  فإنها  الشباب،  لدى  مضافة  قيمة  الرقمية  املهارات  تكون 

أقرانهم  التواصل مع  العالقات االجتامعية وقدرتهم عىل  أبًدا محل 

شخصًيا. وينطبق هذا بشكل خاص عىل الشباب يف املناطق الريفية 

حيث يكون انتشار اإلنرتنت منخفًضا، والوصول إىل الوسائل الرقمية 

محدوًدا.

مجتمعات  يف  والبالغني  واملراهقني  األطفال  أن  أبًدا  يتضح  مل  ورمبا 

ال حرص لها ال ُينظر إليهم وال ُيعاملون كأفراد مفوضون عن أنفسهم، 

وذلك بسبب املعايري الثقافية واالجتامعية واملجتمعية الراسخة.

وقد كشفت املشاورات العاملية منذ عام 2015 عن دعوات واضحة للعمل، وذلك عىل النحو التايل:

y	.متكني الشباب واالستثامر فيه من خالل املشاركة الهادفة

y	.االعرتاف بهم، واالستفادة منهم، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم

y	.ضامن تركيز الحامية عىل الشباب

y	.دعم الرفاه البدين والعاطفي

y	.تسهيل التواصل وتبادل املعلومات

y	.تعزيز الشباب ودعمهم كوسطاء وبناة للسالم

y	.توليد البيانات واألدلَّة عن الشباب لتعزيز مساءلة الجهات املسؤولة أمام الشباب

y	.تطبيق نهج يراعي الفئات العمرية، ويركز عىل الشباب يف جميع مراحل االستجابة لحاالت الطوارئ

y	.التشاور بشكل منهجي مع منظامت الشباب بشأن ديناميات النزاع وأسباب العنف وأولويات السالم

y	.إرشاك الشباب يف تصميم الربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها

y	.تسخري منصات التواصل االجتامعي لنرش املعلومات وإعطاء صوت للشباب

)اإلرشادات الصادرة عن اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، 2021(

شارك الشباب يف إنشاء املبادرة املثالية، التنشئة تحت وطأة كوفيد-19 

ال من الجهات املعنية  )Nuffield Foundation، 2020(، بدعم فعَّ

إىل  يهدف  الدول  عرب  للعمل  شامل  بحثي  الرئيسية. وهي مرشوع 

عرض رؤى حول تأثري أزمة كوفيد-19يف الشباب، وإىل توجيه عملية 

وحقوقهم  األطفال  رفاه  لصون  املناسبة  والتدابري  األدوات  تطوير 

التشاريك، يتمكن  أثناء الجائحة وبعدها. وباستخدام بحوث العمل 

أفكارهم ومشاعرهم وتجاربهم  الشباب من توثيق حياتهم وتبادل 

مختلف  عىل  للجائحة  والجمهور  السلطات  استجابة  كيفية  بشأن 

لية لهذه املبادرة » التنشئة تحت  املستويات. وتشمل التوصيات األوَّ

وطأة كوفيد-19«، التي تتمحور يف املقام األول حول التعليم )النظام 

املدريس املركزي( والصحة النفسية والرفاه، وجهات النظر االسرتاتيجية 

واإلمنائية التي تهم واضعي السياسات بشكل كبري. ومن أجل تعزيز 

من  ة  ُمستمدَّ شاملة  مرجعية  نقاط  أدناه  نقدم  الخطوات،  هذه 

مبادئ الصليب األحمر والهالل األحمر امُلتعلِّقة باملشاركة الشبابية 

امُلجدَية )اسرتاتيجية االتحاد الدويل بشأن مشاركة الشباب، 2013( 

والعوامل التمكينية اإلمنائية الرئيسية للمشاركة الشبابية امُلجدَية.
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توصيات من أجل الحكومات والسلطات العامة

ضامن متثيل الشباب يف املنتديات واللجان املركزية لصنع القرار التي ترشف عىل إدارة الوباء عىل املستوى الحكومي وإرشاك الشباب - 1

مبارشة يف جمع األدلة وتحليلها والحوار والتخطيط لها ووضع خطط وطنية لإلنعاش.

مراجع مشاركة الشباب يف الصليب األحمر والهالل األحمر

مقعد للشباب يف طاوالت صنع القرار يف الجمعيات الوطنية عىل جميع املستويات.

الهياكل التي يقودها الشباب واملتوامئة مع عمليات صنع القرار للبالغني )صنع القرار الجامعي لألقران وبني األجيال(.

متثيل األقران والتعاون الحقيقي بني األجيال عىل قدم املساواة.

وملشاركة الشباب يف صنع القرار عىل جميع املستويات أهمية بالغة، ليس لتحسني برامج الصليب األحمر والهالل األحمر وخدماته 

فحسب، بل أيًضا لتطوير املعرفة واالستمرارية.

ال - 2 استعراض متثيل الشباب يف هياكل الشباب التشاركية الدميقراطية الوطنية أو اإلقليمية، وذلك بهدف ضامن أن تعكس بشكل فعَّ

ع السكان املستهدف خدمتهم، واتخاذ إجراءات لجذب أعضاء من املنظامت واملجموعات املجتمعية، مبا يف ذلك تلك التي تعمل  تنوُّ

مع الشباب الضعفاء أو املهمشني.

مراجع مشاركة الشباب يف الصليب األحمر والهالل األحمر

الشباب كمجموعة غري متجانسة تتباين داخلها الفئات والديناميات مبا يؤثر يف وصول األفراد إىل املوارد والخدمات والفرص )الهوية 

من خالل نقاط االلتقاء(.

ال باالستحقاقات التعليمية للشباب يف أثناء جائحة كوفيد-19 والحد األدىن من - 	 د وتضمن االتصال الفعَّ وضع معايري دنيا وطنية، ُتحدِّ

ُمتطلَّبات املدارس، وإنشاء آليات رصد، والنظر يف وضع سياسات أو تدابري ترشيعية جديدة، عند الرضورة، لضامن استيفاء املعايري.

مراجع مشاركة الشباب يف الصليب األحمر والهالل األحمر

يستند التمكني إىل توفري فرص تعليمية تركز عىل الكفاءة وتكمل تهيئة بيئات متكينية من أجل املشاركة الشبابية امُلجدَية. فتمكني 

الشباب ُيعزِّز قدرتهم عىل العمل عىل أساس معارفهم وقدراتهم وقيمهم وحقوقهم. ويشارك شباب الصليب األحمر والهالل األحمر 

نون يف خلق ثقافة املساءلة. امُلمكَّ

العمليات  فيها  تستند  آمنة  ومساحات  مؤسسية  ثقافات  خلق  إىل  تشري  وهي  والتمكني.  التعليم  عىل  متكينية  بيئة  تهيئة  تعتمد 

والهياكل والسياسات واللوائح إىل األدلَّة، وتسرتشد بالحوار بني األجيال واحتياجات الشباب وحقوقهم، وهي مواتية لصون السالمة 

والحامية والعمل الذي يقوده الشباب عىل جميع املستويات.

تقييم استجابات املدارس ألزمة كوفيد-19 بشكل مستقل، وتحديد نطاق التدابري امُلتَّخذة وفعاليتها، وتقييم الفعالية النسبية لتدابري - 4

التعليم والرعاية االجتامعية والحامية التي اعُتِمَدت خالل األزمة، ونرش النتائج وتوزيعها. وميكن استكامل ذلك بدراسة استقصائية 

متثيلية عىل الصعيد الوطني حول تعليم الشباب ورفاههم.

مراجع مشاركة الشباب يف الصليب األحمر والهالل األحمر

من خالل مسارات التوجيهات االسرتاتيجية واإلجراءات املوىص بها امُلتَّخذة بشأن الشباب كمتطوعني وكأعضاء يف املجتمعات املحلية 

املترضرة، يلزم تقييم الربامج اإلنسانية التي تؤثر يف األطفال واملراهقني والبالغني. وعالوة عىل ذلك، فإن التعليقات واآلراء مطلوبة 

من األطفال واملراهقني والبالغني لالسرتشاد بها يف دورة تصميم الربامج من أجل تلبية احتياجات املجتمعات املحلية بشكل أفضل.

نهم من الحصول عليها يف سياق ما بعد كوفيد-19، مبا يف ذلك - 5 استعراض مدى إتاحة خدمات الصحة النفسية والرفاه للشباب ومتكُّ

النظر يف دور وقدرة املشورة املدرسية والخدمات والدعم العالجيني وتبادل املامرسات السليمة يف ما يتعلَّق بالدعم عرب اإلنرتنت من 

أجل الصحة النفسية والرفاه.
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مي الخدمات امت الشباب ومقدِّ توصيات من أجل املدارس واملجتمعات التعليمية وُمنظَّ

استعراض وتعزيز منتديات إرشاك الشباب يف التخطيط املدريس أو التنظيمي، وصنع القرار يف أثناء جائحة كوفيد-19، وضامن أن - 	

ال تنوع السكان امُلستهدف خدمتهم. تكون آليات صنع القرار احتوائية للجميع، عىل أن تعكس هذه املحافل بشكل فعَّ

ضامن الشفافية الكاملة للقرارات التي تتخذها القيادة املدرسية أو التنظيمية يف ما يتعلَّق بالوصول إىل التعليم املدريس وجودته - 7

واحتواءه للجميع يف أثناء جائحة كوفيد-19، ووضع ميثاق للخدمة، أو ما يعادله، بحيث ُيضفي الطابع الرسمي عىل التزامات املدارس 

بضامن احرتام حق الشباب يف التعليم الجيد.

تسهيل قيام الشباب بإنشاء منتديات دعم األقران واملساعدة الذاتية، واإلرشاف عليها، يف ما يتعلَّق بالتكيُّف واالزدهار أثناء اإلغالق، - 8

مثل مجموعات الدراسة ودعم الرفاه ومنتديات مستخدمي الخدمة.

توصيات من أجل وسائل اإلعالم واالتصال

املزيد من - 9 الصحفية واإلخبارية، وضامن  الشباب يف األدوار  املزيد من  الجائحة، وإبراز  أثناء  الشباب  إصالح االختالالت يف تصوير 

اإلبراز للشباب من مختلف األعامر والخلفيات، واالحتفاء باألنشطة املدنية واالجتامعية للشباب خالل الجائحة من خالل القصص 

الشخصية.

ومن العوامل الرئيسية واملقلقة التي ميكن استقاؤها من التحليالت 

العامة  اللمحة  املثال،  سبيل  السابقة، عىل  واملراجع  أعاله  املذكورة 

الوكاالت بني  املشرتكة  اللجنة  عن  الصادرة  العمل  دعوات   عن 

أفضل  عاملي  تعهد  أجل  من  الشبابية  واملشاركة   )2019  -2015(

الصادرة عن املؤمتر الدويل الثاين والثالثني )2015(، هي أن املجتمع 

ال يفتقر يف الواقع إىل املعرفة بكيفية تحسني حياة األطفال واملراهقني 

والبالغني. بل عىل العكس من ذلك، فإن ما ينقصهم هو العمل عىل 

امُلجدَية  الشبابية  املشاركة  تحسني حياتهم من خالل توسيع نطاق 

الكئيب  الواقع  األزمات. وملعالجة  األزمات وغري  يف كل من حاالت 

وبناء مستقبل أفضل، يجب أن يصبح عدم التجانس داخل مجموعة 

الشباب ونظرية نقاط االلتقاء حجَر الزاوية يف تكوين نظرة شاملة 

عن تأثري الجائحة يف األطفال واملراهقني والبالغني. وأخريًا، إذا مل يتم 

أو غريها من  األساسية  األرسية  اللبنة  املتعددة يف  التأثريات  دراسة 

تتمكن  فلن  املقصودة،  االجتامعية  والوحدات  املحلية  املجتمعات 

أو  منها  تتعاىف  أو  كوفيد-19  لجائحة  بنجاح  ي  التصدِّ من  البرشية 

تعيد البناء يف إثرها، واألهم من ذلك، التحوَّل بعدها. ولن يتسنى 

فهم تعرض األطفال والشباب للصدمات الناجمة عن الجائحة فهاًم 

سلياًم إال باعتامد هذا النهج.

الت واملالحظات حيٌز للتأمُّ
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ذ الحكومات سياسات وبرامج تتعلَّق بكوفيد-19 من أجل  بينام ُتنفِّ

تخفيف تداعيات الجائحة، فغالًبا ما ينظر إىل ذلك يف استعجال، وما 

يؤدي بالتايل إىل امليل إىل التغايض عن الفئات الضعيفة واملحرومة 

سمة  األجل  قرص  يكون  ما  غالًبا  تحديًدا،  أكرث  وبشكل  بالفعل. 

السياسات املتأثرة باألزمات وما يرتتب عليها من مامرسات، وعادة 

برسعة  طبيعتها  إىل  العودة  يف  املحلية  املجتمعات  عىل  تعتمد  ما 

مع إهاملها لتجسيد الوضع االجتامعي واملجتمعي والتنموي الذي 

ينفرد به األطفال واملراهقني والبالغني. وعالوة عىل ذلك، فإن االفتقار 

النسبي يف قدرة األطفال واملراهقني والبالغني عىل الصمود قبل وقوع 

التعقيدات  ُيغفل عن  ما  األزمة جعلهم يف وضع غري مؤات، وكثريًا 

السيطرة  الستعادة  للشباب  متكينية  بيئة  تهيئة  عليها  تنطوي  التي 

عىل حياتهم.

الشديدة  التداعيات  كبري،  حد  إىل  اإلعالم،  وسائل  تجاهلت  كام 

بداًل  وركزت  والبالغني،  واملراهقني  األطفال  عىل  كوفيد-19  لجائحة 

الشباب  مجموعة  داخل  متثيلية  غري  مجموعات  عىل  ذلك  من 

تفرضها  التي  القواعد  كبرٍي  حٍد  إىل  تجاهلوا  الذين  متجانسة  غري 

مواجهة  كخطوط  الشباب  دور  فإن  ذلك،  وعالوة عىل  حكوماتهم. 

وسائل  تدركه  مل  العامل  أنحاء  جميع  يف  كوفيد-19  جائحة  ملكافحة 

ل الرأي العام. ومام يثري االنزعاج أن نشهد  اإلعالم الرئيسية ومل ُيشكِّ

زيادة يف الوصم والتحيز ضد الشباب ووسمهم بشكل جامعي بأنهم 

متجاوزون ونارشون للجائحة.

»إحدى  أن:  العاملية  الصحة  منظمة  ذكرت   ،2020 أغسطس  ويف 

الفئات  بني  فيام  حالياً  انتقاله  هي  بكوفيد-19  امُلتعلِّقة  املشاكل 

إىل  والذهاب  التجمعات  خالل  من  وذلك  سًنا،  الصغرى  العمرية 

الفئات العمرية ذات السن  الحانات، وما إىل ذلك، ثم ينقلونه إىل 

األكرب، مام يؤدي بعد ذلك إىل وقوع وفيات يف هذه الفئات. وهذا 

املتحدة  األمم  منظومة  تواجهه  الذي  األكرب  اإلعالمي  التحدي  هو 

اآلن، املتمثل يف إيصال رسالة لتوعية الشباب بالخطر عليهم والخطر 

الذي يشكلونه عىل الضعفاء.«

ت منظمة الصحة العاملية رسائل ُمقرَتَحة  ويف ضوء هذه الخلفية، أعدَّ

لنرشها عىل نطاق واسع يف مجموعات الشباب وشبكاتهم. ويف وقت 

ُأثريت بسبب توقُّف رشكة Eli Lilly عن  التي  الحق وسط الضجة 

 Johnson & رشكة  وتوقُّف  املضادة،  األجسام  عالج  عىل  التجارب 

Johnson عن تجارب اللقاح أيًضا، وذكرت منظمة الصحة العاملية 

يف تقريرها العاملي عن كوفيد-The Guardian( 19،2020( أنه: »قد 

يضطر الشباب األصحاء إىل االنتظار حتى عام 2022 قبل أن يجري 

تحصينهم ضد اإلصابة بفريوس كورونا التاجي.« وكان األحرى بكبري 

»الفئات  إىل  ذلك  من  بداًل  يشري  أن  العاملية  الصحة  منظمة  علامء 

منخفضة الخطورة«.

عاًما(،   43(  Maria Van Kerkhove سلطت   ،2020 ديسمرب  ويف 

العاملية،  الصحة  منظمة  يف  كوفيد-19  لفريق  تقنية  رئيسة  وهي 

مع  لها  مقابلة  يف  وأعربت  الشباب.  تحصني  أهمية  عىل   الضوء 

انخفاض  توقع  ميكن  ال  بأنه  تقديرها  عن   )2020(  Der Spiegel

دت عىل  حاالت كوفيد-19 حتى النصف الثاين من عام 2021، وشدَّ

ال ضد الجائحة ولكن ليس كعالج سحري. ويف  التحصني كسالح فعَّ

ما يتعلَّق مبوضوع الفئات ذات األولوية يف ما يتعلَّق بالتحصني، فقد 

الفئات  استهداف  يجب  بينام  أنه   Kerkhove الدكتورة  أوضحت 

العدد  من  للحد  بالتحصني  كبري  لخطر  امُلعرَّضة  والفئات  املسنَّة 

اإلجاميل للوفيات، فإن تحصني الشباب فقط، سيتسبب يف انخفاض 

 Kerkhove عدد حاالت اإلصابة بكوفيد-19. وقد نستنتج من مقابلة

تنشغل  أن  الحكومات  عىل  فليس  الجائحة،  لوقف  محاولة  يف  أنه 

وإمنا  التحصني،  تلقوا  الذين  كبري  لخطر  وامُلعرَّضني  املسنني  بعدد 

بعدد الشباب الذين مل يتلقوا التحصني، وهي حقيقة لألسف مل يتم 

توضيحها. ومرة أخرى، ُيعطي املقال القراء انطباًعا بأن الشباب هم 

النارشون للجائحة.

والسبب الجذري لتوبيخ الشباب بسبب »دورهم« يف الجائحة هو 

بني  التنقل  ذلك  يف  مبا  السلوك،  يف  العامة  االتجاهات  تقدير  عدم 

مختلف الفئات، مثل املسنني والشباب. فالشباب كفئة ليسوا نارشين 

للجائحة ألنهم مهِملون أو يقومون بنرش الفريوس عن عمد، ولكن 

ألنهم، عىل سبيل املثال، أكرث قدرة عىل الحركة، فهم أكرث نشاًطا يف 

لإلصابة  أكرث عرضة  الحال  بطبيعة  اجتامعًيا، وهم  املتصلة  البيئات 

وأكرث احتاماًل للنرش وما إىل ذلك.

اإلهامل والوصم10
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وتلك أمثلة ملموسة عىل فشل ذريع لوكالة رائدة عاملية يف تقدير 

فإن  الواقع،  ويف  الروايات.  هذه  مثل  تسببه  أن  ميكن  الذي  الرضر 

الروايات السلبية التي تعمم دور الشباب ككل غالًبا ما ُتسبب رد 

فعل عنيف ألنها تقوض معنويات الشباب الذين يشاركون مشاركة 

ردود  بني  من  أيًضا  االجتامعية هي  الذاتية  العزلة  أن  كام  ُمجدَية. 

الفعل التي لوحظت يف الشباب تجاه هذه الروايات السامة.

أجل  من  الشبابية  الكفاءات  إىل  موجهة  الدعوات  فإن  الختام،  ويف 

املشاركة واالحتواء وتعزيز القدرة املجتمعية الشاملة عىل الصمود 

ألصحاب  وينبغي  املتجانسة.  غري  املجموعات  بني  الصالت  وبناء 

األدوار الرئيسية ووكاالت صنع القرار النظر يف مشاركة هذه الوكاالت 

واألطراف املعنية الرشيكة وأصحاب املصلحة من ذوي هذه الكفاءات 

الة يف بناء الخربة املؤسسية الداخلية  املطلوبة، فتلك نقطة انطالق فعَّ

املحددة امُلفتقر إليها حالًيا. ومرة أخرى، يجب أن تستنري سياسات 

الصحة العامة باالختالف يف السلوك واالتجاهات املجتمعية الشاملة 

بني املجموعات وأن يكون ذلك االختالف محل تقدير واعرتاف من 

جانبها، بدًءا مبنظمة الصحة العاملية بوصفها الوكالة الرائدة يف مجال 

الصحة العاملية.

© االتحاد الدويل

الت واملالحظات حيٌز للتأمُّ
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من أجل الوصول إىل مجموعات محددة عىل نحو مالئم ومناسب، 

مة حسب الحاجة، كام أن الخربة يف املشاركة  يجب تطبيق نهج ُمصمَّ

املجتمعية واملساءلة أمر محوري. ومع ذلك، فغالًبا ما يكون هناك 

توفر  أن  شأنها  من  التي  األدلَّة  إىل  تستند  التي  املعلومات  يف  شح 

نظرة ثاقبة بشأن حقيقة الوضع، ال سيام يف املراحل األوىل من أي 

استجابة إنسانية.

قدرة  تعزيز  الشباب يف  أهمية  تقدير  فإن عدم  ذلك،  وعالوة عىل 

التي  الدراسات  عدد  انخفاض  يعني  الصمود  عىل  املحيل  املجتمع 

وسلوكهم عىل  ومواقفهم  الشباب  احتياجات  لفهم  األولوية  تعطي 

نحو أفضل.

وليست جائحة كوفيد-19 استثناًء من ذلك، ويف غياب بيانات قوية 

قيمة  تتعزز  كوفيد-19  جائحة  بشأن  الشباب  صوت  عن  وحديثة 

النتائج التي ترد مناقشتها أدناه، حتى وإن كان مصادرها خارجية، 

الدويل  االتحاد  بها  يقوم  التي  الرشسة  الدعوة  يتحدثون عن  فإنهم 

من أجل الحصول العادل عىل اللقاحات اآلمنة يف جميع أنحاء العامل 

أو  االجتامعي  الوضع  النظر عن  بغض  املحلية،  املجتمعات  وداخل 

املجتمعي للفرد.

الطب  طالب  لرابطات  الدويل  لالتحاد  استقصائية  دراسة  وأفادت 

)IFMSA(، وتحالف اليونسكو العاملي من أجل إقامة الرشاكات بشأن 

 Global Shapersو  ،MVTTVو واملعلوماتية،  اإلعالمية  الدراية 

2.600 مجيب  من  أكرث  فيها  شارك   ،)2020 )يوليو   Community

بالتحقق  الشباب  بقيام معظم  عاًما من 130 دولة،  تحت سن 30 

من املعلومات حول كوفيد-19 قبل مشاركتها عرب اإلنرتنت. وكانت 

املصادر  ضمن  املتلفزة  واألخبار  والصحف  العاملية  الصحة  منظمة 

األكرث موثوقية لدى املجيبني.

عىل  بكوفيد-19  امُلتعلِّقة  املعلومات  تأثري  مبوضوع  يتعلَّق  ما  ويف 

اإلرهاق  وهام  شائعتني،  تجربتني  إىل  املجيبون  أشار  فقد  الشباب، 

العقيل بسبب كرثة املعلومات والقلق املعلومايت الناجم عن محاولة 

مواكبة دفق املعلومات. ويف ضوء التغطية القامئة، فلم يبْد اهتامًما 

فرص  الشباب  حدد  وأخريًا،   .%15 سوى  إضافية  معلومات  بتلقي 

كأهم  املايل  واالستقرار  النفسية،  والصحة  النفيس  والرفاه  التعليم، 

ثالثة مكتسبات يخشون فقدانها أثناء الجائحة أو بسببها.

 باستبعاد البلدان التي ورد منها أقل من 5 ردود، يصبح عدد البلدان امُلدرجة يف الدراسة 83 بلًدا عرب أقاليم منظمة الصحة العاملية. ونتيجة الرتفاع عدد الردود - 	

الواردة من بلدان مثل الربازيل والهند واململكة املتحدة، فقد تم النظر يف كل بلد منهم عىل حدة، عالوة عىل التحليالت اإلقليمية والعاملية.

ويف دراسة استقصائية بعنوان ثقة الشباب يف اللقاح )2020، 2021( 

حول مواقف الشباب تجاه التحصني، تم جمع ما يقرب من 12.000 

الذين  الشباب  التحليالت  وُأدرج يف  بلد3.  استجابة من حوايل 100 

ترتاوح أعامرهم بني 18 و30 عاًما، وُتظهر النتائج أن معظم املجيبني 

يف جميع أنحاء العامل عىل استعداد لتلقيهم اللقاح. وينظر املجيبون 

إىل  بثقة كبرية  الهادئ وأوروبا  املحيط  الربازيل وغرب  املقيمون يف 

التحصني  يف  ثقة  املجيبني  أقل  كان  بينام  كاسرتاتيجية،  التحصني 

كاسرتاتيجية من أفريقيا واألمريكتني والهند.

إىل  للمجيبني  الرئييس  الدافع  هي  والغري(  )للذات  الحامية  وكانت 

الدوافع  وشملت  بكوفيد-19.  اإلصابة  ضد  اللقاح  عىل  الحصول 

كوفيد-19  مع  املواجهة  خط  يف  العاملني  من  املرء  كون   األخرى 

الحكومة  والثقة يف  الصحية،  الرعاية  عاماًل يف مجال  أو  طالًبا  و/أو 

الوطنية أو السلطات الصحية أو املؤسسات التي تجري تجارب عىل 

اللقاحات.

© االتحاد الدويل
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باللقاح  امُلتعلِّقة  واملعلومات  البيانات  شفافية  كانت  عام،  وبشكل 

ومبخاطره وآثاره الجانبية وفعاليته عرب مختلف الفئات العمرية من 

عن  أعربوا  الذين  أولئك  قبل  من  القرار  التخاذ  الرئيسية  العوامل 

إىل  اإلشارة  وتجدر  ممكن.  وقت  أقرب  يف  اللقاح  تلقي  يف  رغبتهم 

أن آلية التحصني وطول فرتة التجارب الرسيرية كانت من العوامل 

دون حالًيا يف تلقي  الرئيسية التي تؤثر يف قرارات أولئك الذين يرتدَّ

اللقاح.

سبل  تحسني  بأن  القول  ميكن  أعاله،  املذكورة  النتائج  إىل  واستنادا 

الحصول عىل معلومات موثوقة وشفافة وشاملة عن اللقاحات يؤدي 

دورًا حاساًم يف تشجيع الناس عىل تلقي اللقاح.

ومن املثري لالهتامم أن تكلفة اللقاح وسبل تلقيه مل يطرحها سوى 

مجموعة من املجيبني ممن مل يحسموا رغبتهم بشأن تلقي اللقاح.

مصادر  أقل  هم  واملؤثرين  املشاهري  أن  أيًضا  بالذكر  الجدير  ومن 

موثوقية  األكرث  املصادر  وتشمل  كبرية،  بدرجة  موثوقية  املعلومات 

منظمة الصحة العاملية ويونيسف والهيئات الصحية الدولية. وأخريًا، 

إىل  ميلهم  عن  النظر  بغض   ،)%75 من  )أكرث  املجيبني  معظم  فإن 

تلقي اللقاح، أعربوا عن ثقتهم بأن التطورات املستمرة يف اللقاحات 

تساعد عىل مكافحة جائحة كوفيد-19.

التفاعل يف األزمات الرقمية فيام  وأجريت دراسة عاملية أخرى عن 

مع   )2021 العاملية،  الصحة  )منظمة  األلفية  وجيل   Z الجيل  بني 

23.500 مجيب ترتاوح أعامرهم بني 18 و40 عاًما يف 24 بلًدا. وهي 

الشباب  تركز عىل  التي  اإلمنائية  الدراسات  من  العديد  نتائج  تؤكد 

)من حيث املبدأ، ما يصل إىل 30-35 سنة من العمر( من قبل وقوع 

زد  الجيل  لدى  الرقمية  الدراية  تأكيد  تم  فأواًل،  كوفيد-19.  جائحة 

وجيل األلفية يف هذه الجائحة ألنهم مييلون إىل اعتبار أن املعلومات 

القامئة عىل العلم جديرة باملشاركة، كام مييلون إىل رفض الخرافات 

استقطابهم  يف  يكمن  التحدي  فإن  ذلك،  ومع  الزائفة.  واألخبار 

مجرد  إىل  مييلون  ألنهم  التضليل  وحمالت  الزائفة  األخبار  ملواجهة 

»عدم االكرتاث بها وإهاملها«.

عىل  ومنصاتها  الوطنية  الرئيسية  اإلعالم  وسائل  تزال  ال  حني  ويف 

وسائل التواصل االجتامعي قنوات موثوقة للجيل زد وجيل األلفية، 

فقد قال املجيبون يف عدد محدود من البلدان إنهم يهتمون مبنظمة 

الصحة العاملية واملصادر البديلة األخرى أكرث من اهتاممهم بوسائط 

اإلعالم الوطنية.

و الدراسة إىل أن األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني  كام يشري ُمِعدُّ

18 و40 عاًما يواجهون شواغل متعددة، مثل الخوف من إصابة أفراد 

عىل  ويتعنيَّ  االقتصاد.  وتحطم  وظيفتهم  وفقدان  بالفريوس  األرسة 

القامئني عىل اإلعالم الصحي إدراك أن هذه الشواغل ميكن أن تكون 

مرتابطة و/أو متنافسة، وأن يعرتفوا باملفاضلة املتصورة، عىل سبيل 

املثال، بني الحياة وسبل العيش.

زيادة  استمرار  ُيتوقع  للتحصني،  لربامجها  الحكومات  طرح  ومع 

الدراسة،  من  مستقاة  لبيانات  وفًقا  ولكن  بالتحصني،  االهتامم 

الة يف نرش هذه  فال ينبغي مشاركة املشاهري واملؤثرين مشاركة فعَّ

الربامج. وتعزيزًا لنتائج االستبيان الذي أجراه االتحاد الدويل لرابطات 

أجل  من  العاملي  اليونسكو  وتحالف   ،)IFMSA( الطب  طالب 

 ،MVTTVالدراية اإلعالمية واملعلوماتية، و الرشاكات بشأن   إقامة 

دراسة  تؤكد   ،)2020 )يوليو   Global Shapers Communityو

ترتاوح  ممن  شخصني  كل  من  شخًصا  أن  األلفية  وجيل  زد  الجيل 

عن  املعلومات  من  بسيل  مغمورون  عاًما  و40   18 بني  أعامرهم 

الوقت  ويف  باألمر.  االهتامم  عن  توقفوا  بأنهم  واعرتفوا  كوفيد-19، 

اإلعالم  وسائل  ُتغرقهم  بينام  أنه  من  املجيبني  غالبية  اشتىك  ذاته، 

والحكومات باملعلومات، فإنها ال تقدم الصورة الكاملة عن الجائحة.

إحداث  للمجتمع  فيها  ميكن  التي  الحاسمة  األوقات  هذه  ويف 

بسبب  العقيل  اإلرهاق  ُمراعاة  يجب  الجائحة،  ووقف  كبري  ل  تحوُّ

بشأن  الحكومية  واالتصال  اإلعالم  اسرتاتيجيات  يف  املعلومات  كرثة 

التحصني. ومن املهم أيًضا التشديد عىل رضورة يقظة الناس وامتثالهم 

لإلرشادات الصحية، ال سيام ارتداء األقنعة الواقية وااللتزام بالتباعد 

الجسدي وغسل اليدين إذا ُأريد نجاح عمليات التحصني.

وأخريًا، يجب عىل مسؤويل الصحة العامة السعي إىل نرش الروايات 

اإليجابية حول مدى أهمية تحصني الشباب للمجتمع املحيل بأكمله. 

األطفال  لتسهيل حصول  الرسعة  تكوين رشاكات عىل وجه  ويتعنيَّ 

واملراهقني والبالغني عىل املعلومات والخدمات املالمئة لهم. وباملثل، 

إنشائها،  يف  الشباب  يشارك  ملبادرات  وعاملًيا  محلًيا  الرتويج  يجب 

مة حسب االحتياجات املحلية )تعهد  وتكون قامئة عىل األدلَّة وُمصمَّ

مشاركة الشباب، االتحاد الدويل، 2015(.
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 World Vision International مة درس أحد األبحاث التي أجرتها منظَّ

)2020( تأمالت األطفال والشباب وتصوراتهم بشأن جائحة كوفيد-19، 

ووجد أن لديهم شعورًا كبريًا بالعدالة االجتامعية والرغبة يف خدمة 

شة. الغري ودعم الفئات الضعيفة واملهمَّ

االتحاد  يف  األعضاء  الوطنية  الجمعيات  لدى  ذلك  صدى  د  ويرتدَّ

نصف  من  أكرث  الوطنية  جمعياتنا  يف  الشباب  ميثل  حيث  الدويل، 

قاعدة املتطوعني النشطني عىل الصعيد العاملي، ورضبوا أمثلة رائعة 

داخل  االجتامعية  والطبقات  األجيال  عرب  املذهل  التضامن  عىل 

املجتمعات املحلية. ويف مواجهة انعدام األمن بشأن املستقبل وسبل 

ل غري موات يف ديناميات السلطة  ًبا لتحوُّ عيشهم وتعليمهم، وتحسُّ

ووقوع اضطراب سلبي للنظام املعروف يف العامل، مل يتوان املتطوعون 

والقادة الشباب يف الصليب األحمر والهالل األحمر، وترصفوا برسعة 

بدافعهم الفطري إىل املشاركة يف خلق عامل أفضل حتى وإن كان ذلك 

يعني املخاطرة بصحتهم.

الشباب  ن  يتمكَّ مل  كوفيد-19،  أزمة  لطبيعة  ونظرًا  مبكر،  وقت  يف 

الشخصية. وبداًل من ذلك، تحوَّلت أنشطة  التخطيط لألنشطة  من 

ط لها إىل اإلنرتنت و إىل نظم التعاون عن ُبعد األخرى.  التوعية امُلخطَّ

ل إىل الحيز االفرتايض  ويف الصليب األحمر والهالل األحمر، امتد التحوُّ

ليشمل مامرسات مثل توظيف املتطوعني وتدريبهم. ولذلك، برزت 

من  حاسم  كعنرص  االفرتاضية  األماكن  وأمن  سالمة  ضامن  أهمية 

عنارص املشاريع يتعني تعزيزه يف إطار أعامل حامية الطفل.

اإليثارية  الجهود  عىل  األمثلة  من  ثروة  الوطنية  الجمعيات  ولدى 

املستمرة التي يبذلها الشباب املنخرطون مع الصليب األحمر والهالل 

ي للتمييز والوصم والتعامل  األحمر لتنمية اإلنسانية واللطف والتصدِّ

مع القضايا الحساسة مثل العنف املنزيل. ومن خالل الرتويج ألمثلة 

عىل العمل الذي يقوده شباب الصليب األحمر والهالل األحمر، وبيان 

الهجامت الشعواء التي تستهدف دون أساس الشباب خالل جائحة 

الروايات  مكافحة  يف  رئيسًيا  دورًا  الدويل  االتحاد  أدى  كوفيد-19، 

السامة عن الطابع التقليدي للشباب كأشخاص مستهرتين وحاقدين. 

وكشبكة عاملية ذات نفوذ، فقد ساعدنا يف تأصيل موقف الشباب، 

مام جعلهم مساهمني يف تعزيز قدرة املجتمع املحيل عىل الصمود 

املطاف،  نهاية  ويف  متجانسة.  غري  مجموعات  بني  الصالت  وبناء 

عاملًيا  الرائد  املدافع  بدور  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  اضطلع 

واملؤازر للتعاون بني األجيال واملساءلة املشرتكة.

ورسعان ما أصبح عمل الجمعيات الوطنية يف مجاالت إرشاك الشباب 

النفسية والدعم  الطفل والصحة  والتعليم وحامية  ُمجدَية  مشاركة 

النفيس االجتامعي قبل وقوع جائحة كوفيد-19 هو حجر الزاوية يف 

ميزتنا النسبية التي عززت بطبيعة الحال مكانة الجمعيات الوطنية 

نت من حشد الشباب يف الخطوط  باعتبارها »الرشيك املفضل« ومكَّ

األمامية بشكل فوري.

ومن املثري لالهتامم أنه خالل األزمة اإلنسانية الناجمة عن جائحة 

مبادئ  بشأن  واملوارد  املعلومات  عىل  الطلب  ارتفع  كوفيد-19، 

الصليب األحمر والهالل األحمر امُلتعلِّقة باملشاركة الشبابية امُلجدية 

أخرى،  وبعبارة   .)2020 الشباب،  مع  الدويل  االتحاد  )مشاورات 

تسببت حالة الطوارئ امليدانية يف زيادة الطلب عىل موارد التنمية 

بني  التكامل  دينامية  عىل  الضوء  التجربة  هذه  وتسلط  العملية. 

التنمية واملساعدات اإلنسانية، وتدعم الحجة التي تدعو إىل استمرار 

استثامر الصليب األحمر والهالل األحمر يف تعزيز قدرة املجتمعات 

املحلية عىل الصمود، وسد الفجوة بني املساعدات والتنمية.

التعزيز والتمكني والحامية12
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إن الشباَب مورٌد له نطاقه وحجمه، ومشاركتهم امُلجدَية هي املدخل 

ونبًذا  الصمود  ًفا وقدرة عىل  تكيُّ أكرث  لبناء مجتمعات محلية  ليس 

الصمود. ويف  قادرة عىل  لبناء مؤسسات  أيًضا  بل  للعنف فحسب، 

الشباب  فإن  تحديًدا،  األحمر  والهالل  األحمر  بالصليب  يتعلَّق  ما 

يحافظون عىل املخزون العاملي للصليب األحمر والهالل األحمر من 

الكفاءات اإلنسانية املحلية. وإذا طبقنا كفاءاتنا القابلة للنقل تطبيًقا 

ااًل يف عامل اليوم امُلشتت واملنقسم حيث ميكن أن يشتعل الخوف  فعَّ

جمع  عىل  سيساعدوننا  الشباب  فإن  األجانب،  كراهية  وتسترشي 

البرشية مًعا، وبناء الجسور فوق وديان االنقسام العميقة، والبدء يف 

العيش يف عامل، حيث إنقاذ حياة واحدة فقط أمر ُيعتد به.

للسلطة  وتقاسمهم  وثقتهم  الفريد  الشباب  بدور  االعرتاف  إن 

والتزامهم ومساءلتهم وعملهم املؤثر من العوامل الحاسمة للنجاح 

األحمر  الصليب  شباب  قادة  بها  طالب  التي  واالستدامة  الجامعي 

والهالل األحمر كبار قادته )أصوات سولفرينو، 2019(.

ويف حني اتسمت الجمعيات الوطنية بالرسعة نسبًيا يف سياق التكيُّف 

ي لجائحة كوفيد-19 العاملية، فال يزال يتعنيَّ علينا استنفار  والتصدِّ

قدرتنا التنظيمية عىل معالجة التداعيات االجتامعية-االقتصادية األكرث 

تدرًجا واألطول أجاًل لألزمة. ومن الجدير بالذكر أن الشباب ينظرون 

قلق.  مصدر  أنه  عىل  اإلنسانية«  املعونة  عن  الناجم  »اإلرهاق  إىل 

وبشكل أكرث تحديًدا، ونظرًا لحاالت الطوارئ واألزمات واالضطرابات 

التي حدثت يف العقد املايض، مبا يف ذلك األزمات التي طال أمدها يف 

سورية واليمن ...إلخ، أعرب الشباب عن قلقهم العميق من أنه رمبا 

ًدا إزاء املعاناة اإلنسانية وحرمان األفراد  أصبحت اإلنسانية أكرث تبلُّ

من الكرامة )أصوات سولفرينو، 2019(.

اإلنسانية  املعاناة  وتخفيف  للحياة  املنقذة  األنشطة  جانب  وإىل 

السترشاف  فريًدا  بعًدا  الشباب  يوفر  اإلنسانية،  الكرامة  وصون 

إىل  وتطلًعا  املستقبل.  بشأن  والرؤية  الجديد«  الطبيعي  »الوضع 

بني  التفاعل  وثيق  بشكل  ندرس  أن  الرضوري  من   ،2030 العقد 

 الحلول اإلنسانية املواضيعية يف مجاالت التعليم و/أو الصحة النفسية 

حقوق  و/أو  الطفل  حامية  و/أو  النفيس-االجتامعي  الدعم  و/أو 

الطفل و/أو العمل املناخي. وعالوة عىل ذلك، يجب اتخاذ خطوات 

الحلول،  هذه  كل  لترشذم  املسببة  الحواجز  لكرس  وحكيمة  عاجلة 

مع مراعاة أنها كلها تستهدف الفئة ذاتها. وسيتامىش هذا النهج مع 

مبادئ املعونة اإلنسانية »التي تركز عىل الناس«.
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جائحة  تجربة  وفرت  فقد  امُلجدَية،  الشبابية  املشاركة  بشأن  الراهن  والوضع  السابقة  العاملية  األزمات  من  املستفادة  الدروس  إىل  استناًدا 

كوفيد-19 النقاط الرئيسية التالية المتياز الصليب األحمر والهالل األحمر يف مجال العمل اإلنساين للعقد 2030: معكم ومن أجل الشباب.

تغيري طرقنا

ال تزال آليات التمويل القامئة، وُنُظم الدعم الشامل، وآليات املشاركة امُلسَتخَدمة من قبل مختلف منظامت املساعدات 1

اإلنسانية إلرشاك الشباب تقليدية للغاية يف جوهرها، وغالًبا ما تكون استئثارية ذات تسلسل متدرج ويقودها الكبار وتخدم 

فرادى الشباب بداًل من املجموعة كلها و/أو املجتمع املحيل كله. ويجب أن نواصل الدعوة إىل املبادئ الرئيسية للصليب 

األحمر والهالل األحمر امُلتعلِّقة باملشاركة الشبابية امُلجدَية عىل نطاق أعضائنا ونحو رشكائنا الخارجيني والجهات املانحة 

الخارجية ألن هذه املبادئ تسهم يف تعويض اآلثار الضارة للُنُهج البالية ورعاية تكافؤ الفرص والتمثيل الحقيقي ومفهوم 

النجاح املشرتك، وبالتايل دعم عقلية »الفرد للكل«.

ال يوفر منوذج أعامل املنافسة يف مجال املعونة اإلنسانية زخاًم من أجل إعادة تشكيل البنية التحتية اإلنسانية أو من أجل 2

تعزيز قدرة املجتمعات املحلية عىل الصمود من خالل املشاركة الشبابية امُلجدَية. وكبديل لذلك، يجب أن ندعو بشكل 

فوري إىل توجيه االستثامرات إىل متكني وتشجيع التنافس عىل األفكار بداًل من املنافسة بني الشباب.

ل األدلة عىل دور الشباب الذي ال عوض عنه عىل مدى عقود من الزمن من أجل خدمات الصليب األحمر 3 يجب أن ُتشكِّ

والهالل األحمر وتجديد القيادة، إىل جانب الدروس املستخلصة الناشئة من جائحة كوفيد-19، مدخالت تغذي عملية 

صنع القرار اليوم. ولذلك، يجب علينا أن ننظر يف الدروس امُلستخلصة من جائحة كوفيد-19 وتطبيقها ليس من أجل إعداد 

ي للجائحة املقبلة فحسب، بل أيًضا من أجل إحداث تحوُّل شامل يف املجتمع و»قفزة« إمنائية. العامل بشكل أفضل للتصدِّ

ل خطرًا عىل 4 إن خيبة أمل الشباب، النابعة من مصادر مختلفة خارجة عن سيطرة الشباب أو أي فرد يف هذا الشأن، ُتشكِّ

التنمية املجتمعية والقدرة عىل الصمود اعتبارًا من عام 2021. ولذلك، فإننا، إذ نسرتشد بتباين مجموعة الشباب، ندعو 

صانعي السياسات إىل إثراء الفرص املتاحة للشباب للتدبر واملشاركة يف خلق مسارات مالمئة والئقة ملستقبلهم. ويف 

غياب مثل هذه املبادرات، سنواجه تهديدات خطرية للنسيج االجتامعي والعقود االجتامعية عىل جميع املستويات.

سريتفع الطلب عىل الكفاءات يف إرشاك الشباب، واالحتواء، وتعزيز القدرة املجتمعية الشاملة عىل الصمود، وبناء 5

الرئيسية  الفاعلة  الجهات  ندعو  املناسب،  الوقت  يف  الخربة  يف  الفجوة  ولسد  املتجانسة.  غري  املجموعات  بني  الصالت 

ووكاالت صنع القرار التي تؤثر يف حياة الشباب إىل االستفادة من مجموعات الخرباء من رشكاء املجتمع املدين ممن 

يتمتعون بالكفاءات املطلوبة واملتاحة بطبيعتها. وباإلضافة إىل ذلك، فإننا ندعو الجهات املعنية العاملية إىل زيادة عدد 

موظفيها من املهنيني الشباب من ذوي التجربة يف برامج املشاركة املجتمعية ومراعاة التنوع. ومن خالل إعطاء هؤالء 

الخرباء املسؤولية عن التأثري يف الروايات املؤسسية، فستتحوَّل الرسائل املثرية لالنقسام أو اآلراء الحكمية إىل رسائل متكينية 

مة بشكل معقول لتناسب الجمهور املستهدف، وتستنري بكل من مامريس التعبئة اإلجتامعية ونظريات تغيري السلوك. ُمصمَّ

وأخريًا، ندعو مامريس املشاركة الشبابية إىل املنارصة من أجل اعتبار الشباب ركائز موارد اسرتاتيجية يف إطار الربامج 6

والخدمات اإلنسانية ووضع إرشادات أو سياسات أو اسرتاتيجية إلرشاك الشباب كأداة منقذة للحياة كلام أمكن وعىل جميع 

املستويات.

تصميم وتوطني العمل اإلنساين من أجل املستقبل

ل، يجب أن يصبح عدم التجانس داخل مجموعة 7 وملعالجة الواقع القاتم ملا بعد جائحة كوفيد-19، وإعادة البناء والتحوُّ

واملراهقني  األطفال  يف  وتأثريها  الجائحة  عىل  شاملة  نظرة  إطار  يف  الزاوية  حجَر  االلتقاء  نقاط  ونظرية  الشباب  فئات 

والبالغني.

من الرضوري أن ندرس بشكل وثيق التفاعل بني الحلول اإلنسانية املواضيعية يف مجاالت التعليم و/أو الصحة النفسية 8

و/أو الدعم النفيس-االجتامعي و/أو حامية الطفل و/أو حقوق الطفل و/أو العمل املناخي. وعالوة عىل ذلك، يجب اتخاذ 

خطوات عاجلة وحكيمة لكرس الحواجز املسببة للترشذم بني أصول كل هذه الحلول، مع مراعاة أنها كلها تستهدف الفئة 

ذاتها، أي، الشباب. وسيتامىش هذا النهج مع مبادئ املعونة اإلنسانية »التي تركز عىل الناس«.

نحن نحث كبار املسؤولني الصحيني والقادة املوضعيني وغري املوضعيني املعنيني عىل السعي إىل نرش روايات إيجابية عن 9

مدى أهمية تحصني الشباب للمجتمع املحيل بأكمله. ويتعنيَّ تكوين رشاكات عىل وجه الرسعة لضامن سهولة حصول 

ملبادرات  وعاملًيا  محلًيا  الرتويج  يجب  وباملثل،  لهم.  املالمئة  والخدمات  املعلومات  عىل  والبالغني  واملراهقني  األطفال 

مة حسب االحتياجات املحلية. للمنارصة والتوعية يشارك الشباب يف إنشائها، وتكون قامئة عىل األدلَّة وُمصمَّ

يجب معالجة التدهور يف مستوى الصحة النفسية وتفاقم أزمة املناخ وتزايد مخاطر الكوارث والعنف طويل األمد وتفيش 10

االنتهاكات يف املجتمعات املحلية باعتبار أن كل ذلك مواطن ضعف مرتاكبة تتطلب اتباع نهج كيلِّ وليس نهًجا ترشذمًيا، 

ووضع مبادرات تهدف إىل تحقيق تأثري واسع ومتعدد الطبقات وطويل األمد.

السالمة والحامية والرفاه

ُمعزَّزة هي 11 التي تكفل حامية  مة  امُلنظَّ بهم واألنشطة  مع رفقاء موثوق  للشباب  املالمئة  اآلمنة  املشرتكة  املساحات 

املدخل الرئييس إىل السالمة والحامية وحسن الحال. ويجب معاملة األطفال واملراهقني كأفراد وليس »كأشياء« وحاميتهم 

ومرافقتهم بشكل مفيد وليس مجرد تربيتهم، ال سيام يف املجتمعات املحلية منخفضة الدخل إىل متوسطة الدخل.

ل يف الصليب األحمر والهالل األحمر من األماكن املادية إىل األماكن االفرتاضية أيًضا عىل استقطاب املتطوعني 12 ينطبق التحوُّ

التعزيز بفعالية للسالمة يف األماكن االفرتاضية يف إطار الحامية وصون مسارات  وتدريبهم وما إىل ذلك. ولذلك يجب 

العمل عىل نطاق جميع الوكاالت اإلنسانية.

وكام يتضح من عمل الصليب األحمر والهالل األحمر يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ميكن، يف أوقات األزمات، 13

كرس املحظورات الراسخة ثقافًيا مثل قضايا الصحة النفسية والرفاه. ولذلك، يجب البدء يف إبراز القضايا املتعلِّقة بحقوق 

باألطفال واملراهقني  املتعلِّقة  األحمر  األحمر والهالل  الصليب  برامج  والرفاه يف  النفسية  الطفل والصحة  الطفل وحامية 

والبالغني ويف جهودنا يف مجال املنارصة. وباالستفادة من رصيد الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر من 

الفهم الشامل للوضع املحيل، يجب أن يكون من واجبنا التشغييل اتباع هذا النهج الذي يتناول، »دون مواراة«، املواضيع 

اإلنسانية الحساسة بغض النظر عن »االندفاع عىل أرض امليدان«.
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تصميم وتوطني العمل اإلنساين من أجل املستقبل

ل، يجب أن يصبح عدم التجانس داخل مجموعة 7 وملعالجة الواقع القاتم ملا بعد جائحة كوفيد-19، وإعادة البناء والتحوُّ

واملراهقني  األطفال  يف  وتأثريها  الجائحة  عىل  شاملة  نظرة  إطار  يف  الزاوية  حجَر  االلتقاء  نقاط  ونظرية  الشباب  فئات 

والبالغني.

من الرضوري أن ندرس بشكل وثيق التفاعل بني الحلول اإلنسانية املواضيعية يف مجاالت التعليم و/أو الصحة النفسية 8

و/أو الدعم النفيس-االجتامعي و/أو حامية الطفل و/أو حقوق الطفل و/أو العمل املناخي. وعالوة عىل ذلك، يجب اتخاذ 

خطوات عاجلة وحكيمة لكرس الحواجز املسببة للترشذم بني أصول كل هذه الحلول، مع مراعاة أنها كلها تستهدف الفئة 

ذاتها، أي، الشباب. وسيتامىش هذا النهج مع مبادئ املعونة اإلنسانية »التي تركز عىل الناس«.

نحن نحث كبار املسؤولني الصحيني والقادة املوضعيني وغري املوضعيني املعنيني عىل السعي إىل نرش روايات إيجابية عن 9

مدى أهمية تحصني الشباب للمجتمع املحيل بأكمله. ويتعنيَّ تكوين رشاكات عىل وجه الرسعة لضامن سهولة حصول 

ملبادرات  وعاملًيا  محلًيا  الرتويج  يجب  وباملثل،  لهم.  املالمئة  والخدمات  املعلومات  عىل  والبالغني  واملراهقني  األطفال 

مة حسب االحتياجات املحلية. للمنارصة والتوعية يشارك الشباب يف إنشائها، وتكون قامئة عىل األدلَّة وُمصمَّ

يجب معالجة التدهور يف مستوى الصحة النفسية وتفاقم أزمة املناخ وتزايد مخاطر الكوارث والعنف طويل األمد وتفيش 10

االنتهاكات يف املجتمعات املحلية باعتبار أن كل ذلك مواطن ضعف مرتاكبة تتطلب اتباع نهج كيلِّ وليس نهًجا ترشذمًيا، 

ووضع مبادرات تهدف إىل تحقيق تأثري واسع ومتعدد الطبقات وطويل األمد.

السالمة والحامية والرفاه

ُمعزَّزة هي 11 التي تكفل حامية  مة  امُلنظَّ بهم واألنشطة  مع رفقاء موثوق  للشباب  املالمئة  اآلمنة  املشرتكة  املساحات 

املدخل الرئييس إىل السالمة والحامية وحسن الحال. ويجب معاملة األطفال واملراهقني كأفراد وليس »كأشياء« وحاميتهم 

ومرافقتهم بشكل مفيد وليس مجرد تربيتهم، ال سيام يف املجتمعات املحلية منخفضة الدخل إىل متوسطة الدخل.

ل يف الصليب األحمر والهالل األحمر من األماكن املادية إىل األماكن االفرتاضية أيًضا عىل استقطاب املتطوعني 12 ينطبق التحوُّ

التعزيز بفعالية للسالمة يف األماكن االفرتاضية يف إطار الحامية وصون مسارات  وتدريبهم وما إىل ذلك. ولذلك يجب 

العمل عىل نطاق جميع الوكاالت اإلنسانية.

وكام يتضح من عمل الصليب األحمر والهالل األحمر يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ميكن، يف أوقات األزمات، 13

كرس املحظورات الراسخة ثقافًيا مثل قضايا الصحة النفسية والرفاه. ولذلك، يجب البدء يف إبراز القضايا املتعلِّقة بحقوق 

باألطفال واملراهقني  املتعلِّقة  األحمر  األحمر والهالل  الصليب  برامج  والرفاه يف  النفسية  الطفل والصحة  الطفل وحامية 

والبالغني ويف جهودنا يف مجال املنارصة. وباالستفادة من رصيد الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر من 

الفهم الشامل للوضع املحيل، يجب أن يكون من واجبنا التشغييل اتباع هذا النهج الذي يتناول، »دون مواراة«، املواضيع 

اإلنسانية الحساسة بغض النظر عن »االندفاع عىل أرض امليدان«.
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ومع تزايد القضايا امُلتعلِّقة بالصحة النفسية )مبا يف ذلك زيادة معدالت االنتحار بني الشباب(، يجب خفض عتبة »التأهل« 14

للحصول عىل الدعم النفيس-االجتامعي من الصليب األحمر والهالل األحمر، ويجب إتاحة خدمات الصحة النفسية 

قبل وقوع األزمة ويف أثنائها وبعدها. وندعو إىل تصميم برامج وخدمات الصليب األحمر والهالل األحمر يف مجال الصحة 

النفسية التي تستهدف الشباب باعتبارها غري رسيرية، وتحليل الُنُهج التي تهدف إىل تعويض مقدار الوقت امُلستغرَق 

مي الخدمات، ال سيام يف قطاعي  يف األماكن االفرتاضية. وبشكل أكرث تحديًدا، ندعو السلطات وصانعي السياسات وُمقدِّ

التعليم والصحة، إىل ضامن تعليم األطفال واملراهقني والبالغني أساليب وُنُهج الراحة النفسية ملساعدتهم عىل النوم بشكل 

الطويل، فضاًل عن تحقيق  املدى  بها يف  لبدء مامرستها واملحافظة عىل مامرستها والتمتع  بدنية  أنشطة  أفضل، واختيار 

التوازن ألنفسهم بني التواصل االجتامعي والوقت. ويجب أن يكون الشباب مهيئني ومتمكنني من اتخاذ قراراتهم الصحية 

من أجل تعزيز رفاههم النفيس والبدين والعاطفي.

إن الجمع بني املنطق اإلنساين والتحليل االجتامعي-االقتصادي والبصرية يف إطار نظرية تقييم مواطن الضعف والقدرات 15

النفسية للشباب هي قضية مجتمعية بأكملها وليست مجرد قضية  ميكننا من أن نفهم بشكل أفضل أن قضية الصحة 

شبابية. ومن أجل تغيري وجهات النظر واملامرسات عىل نطاق املشهد اإلنساين، فإننا ندعو إىل إعادة تصنيف الصحة النفسية 

يف أطر املساعدات اإلنسانية القامئة إىل مواطن ضعف إنساين واجتامعي مرتبطة بالخسارة املبارشة.

رعاية نفوذ الشباب وتأثريهم

ليس يف نطاق االهتامم الذايت ملن هم يف السلطة رعاية الشبكات املؤثرة التي تعمل بالشباب ومن أجلهم. ومن أجل إعادة 16

بارقة األمل يف مستقبل أفضل للشباب، ندعو صانعي القرار لالحتفاء بنجاح الشباب، فرادى وجامعات، وتعزيزهم بخطوة 

اد من الشباب للتواصل مع أقرانهم من غري املنارصين. إضافية، عىل سبيل املثال، خلق فرص للمنارصين والروَّ

قد يكون تحقيق املشاركة الشبابية امُلجدَية بشكل صحيح، عىل الرغم من تعقيدها، أمرًا شاًقا عىل صانعي القرار وخرباء 17

املواضيع. ولذلك فإننا نحث خرباء املشاركة الشبابية عىل تعزيز موارد املشاركة الشبابية والتوجيه التقني كأدوات ثرية 

باملعرفة يستخدمها املهنيون املسؤولون عن املشاريع اإلنسانية املواضيعية.
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فيام ييل مجموعة من األدوات والدروس والحمالت والندوات اإللكرتونية واملدوِّنات ومراكز املعلومات التي ميكن للجمعيات الوطنية النظر 

فيها عند وضع خطط العمل بقيادة الشباب يف أثناء جائحة كوفيد-19 وما بعدها.

الشباب يف صفوف املواجهة

y	ميثاق من أجل الشباب يف العمل اإلنساين – COVID-19: Working with and for young people
تهدف هذه املذكرة اإلرشادية إىل مساعدة املنظامت اإلنسانية واملنظامت الشبابية والشباب ذاتهم يف مختلف القطاعات 
يهم لجائحة الفريوس التاجي الجديد. وتبدأ  العاملة عىل املستويات املحلية والقطرية واإلقليمية والعاملية يف معرض تصدِّ
بالتشخيص، واستكشاف آثار مرض الفريوس التاجي )كوفيد-19( عىل الشباب. ثم تقرتح سلسلة من اإلجراءات التي ميكن 
ي لجائحة كوفيد-19 احتوائية للشباب  للمامرسني والشباب اتخاذها لضامن أن تكون خطط وإجراءات التأهب والتصدِّ
وتركز عليهم وتعمل بهم ومن أجلهم. ومتحورت التوصيات حول اإلجراءات الخمسة الرئيسية التي حددها امليثاق من 
أجل الشباب يف العمل اإلنساين: الخدمات واملشاركة والقدرة واملوارد والبيانات. وهذه اإلجراءات ُمتاحة مع موارد وأمثلة 

ملموسة لتوجيه الُنُهج ودعم التنفيذ.

y	يونيسف - Tip Sheet in Engaging Adolescent and Youth in COVID-19 Response
ي لجائحة كوفيد-19. وتنتمي  تتضمن هذه األداة العملية نصائح حول إرشاك املراهقني والشباب يف إطار التأهب والتصدِّ
 Adolescent Kit for Expression and Innovation: Adapted Resource Package for نة فيها إىل املواد امُلتضمَّ
النفيس-االجتامعي وتعلُّم  الرفاه  COVID-19، وهي مجموعة موارد تضم أنشطة ميكن إدارتها ذاتًيا من أجل تعزيز 
مهارات جديدة يف أوقات التوتر وأثناء البقاء يف املنزل. وباإلضافة إىل تكييفها من أجل مواجهة أزمة كوفيد-19، ميكن 
الرتويج لهذه األنشطة واستخدامها يف أي سياق توجد فيه قيود ال يتمكن فيه املراهقون من التجمع بسبب شواغل تتعلق 

بالسالمة واملعايري االجتامعية وتفيش األمراض، ما يتطلَّب التباعد االجتامعي وما إىل ذلك.

y	4 – املنتدى االقتصادي العاملي ways to be a real youth activist

y	اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت – Basic Psychosocial Skills for COVID-19 Responders
ي لجائحة  ر إىل بناء املهارات النفسية-االجتامعية األساسية بني جميع العاملني املعنيني بالتصدِّ يهدف هذا الدليل امُلصوَّ
كوفيد-19. وشارك نحو 200 من الناجني من كوفيد-19 وكذلك من املستجيبني لحاالت طوارئ كوفيد-19 يف 24 بلًدا يف 

عملية تشاورية وتجريبية للوثيقة. ولالطالع عىل عرض موجز، يرجى مشاهدة هذه الرسوم املتحركة القصرية.

y	يونيسف - Young people’s participation and civic engagement
يتمحور هذا الدليل إىل العمل، الذي شارك يف إعداده Generation Unlimited واملبادرة العاملية، حول فرص العمل الالئق 
للشباب، وهام تحالفان يضامن جهات معنية متعددة تعمل مًعا من أجل حشد العمل وتعزيز املهارات وتوفري الفرص 
الوظيفية واملشاركة امُلجدَية للشباب يف جميع أنحاء العامل. ويهدف هذا املنشور يف جوهره إىل ربط التعليم والتدريب يف 

ل حصول الشباب عىل وظائف الئقة. ، كام ُيسهِّ د ورسيع التغريُّ سن املرحلة املدرسية الثانوية بعامل العمل، وهو عامل ُمعقَّ

y	يونيسف - Digital civic youth engagement
الرقمية كأحد  املدنية  الشبابية  للمشاركة  أفضل  لتوفري فهم  املتاحة  التحليلية  األطر  األدلة وترشح  الورقة  تجمع هذه 
الصلة يف جميع أنحاء موضوع  الناشئة الرسيعة إلرشاك املراهقني. وهي تقدم ملحة عامة عن األبحاث ذات  املجاالت 
املفروضة  التمكينية والقيود  املشاركة وأبعادها وعواملها  السؤال عن طبيعة هذه  الرقمية من خالل  املدنية  املشاركة 

عليها، فضاًل عن دراسة بعض االعتبارات الرئيسية لدعم مشاركة الشباب.

y	االتحاد الدويل - Brief on how to care for volunteers in the COVID-19 pandemic
ال، يجب عىل الجمعيات الوطنية  ي لجائحة كوفيد-19 ودعمهم بشكل فعَّ من أجل رعاية املتطوعني املشاركني يف التصدِّ

إنشاء نظام قوي لرعاية املتطوعني من أجل تعزيز سالمتهم ورفاههم النفيس-االجتامعي.
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https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5ec3fd1456f8a03becbc2699/1589902616805/COMPACT+COVID19-05.pdf
https://www.corecommitments.unicef.org/kp/practical-tips-on-engaging-adolescents-and-youth-in-the-covid-19-response
https://www.corecommitments.unicef.org/adap
https://www.corecommitments.unicef.org/adap
https://www.corecommitments.unicef.org/adap
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/how-to-be-a-youth-activist-4-important-lessons-for-next-generation-change-makers/
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidance-basic-psychosocial-skills-guide-covid-19-responders
https://www.facebook.com/watch/?v=2907059912746030
https://gdc.unicef.org/resource/young-peoples-participation-and-civic-engagement
https://www.unicef.org/globalinsight/reports/digital-civic-engagement-young-people
https://pscentre.org/?resource=ifrc-brief-guidance-note-on-caring-for-volunteers-in-covid-19
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y	الصندوق العاملي للصمود - Weathering the Storm
تقرير عن االسرتاتيجيات الشجاعة والتحويلية للفتيات واملتحوالت جنسًيا والشابات يف أثناء جائحة كوفيد-19. وبدعم 
مت 25 مؤسسة وجهة مانحة منًحا بقيمة مليون دوالر أمرييك. لقد رفع هذا التقرير  من الصندوق العاملي للصمود، قدَّ
)الصمود يف وجه العاصفة/Weathering the Storm( آمال الناشطات الشابات وأحالمهن ووقائعهن من أجل تنظيم 
صفوفهن عىل خلفية جائحة كوفيد-19. وهو يصوِّر رحلة حصول مئات من جامعات الناشطات الشابات من أكرث من 
ملختلف  ميكن  وكيف  استخلصناها،  التي  الدروس  هي  وما  أنفسهن،  بها  موا  نظَّ التي  والكيفية  التمويل،  عىل  90 بلًدا 

الجهات املعنية التعاون من أجل دعم الفتيات والعمل الجامعي بقيادة الشباب.

y	2021 ،أكرب ست منظامت شبابية - Young People Championing Post-Pandemic Futures
تقدم هذه الورقة 6 توصيات رفيعة املستوى يف مجال السياسات من أجل دعم تنمية الشباب وتخفيف اآلثار االجتامعية 
ذات  الدويل،  االتحاد  ذلك  يف  مبا  شبابية،  منظامت   6 أكرب  بني  مشرتًكا  نداًء  متثل  وهي  الجائحة.  لهذه  األجل  طويلة 
ي للتحديات الرئيسية التي تواجه الشباب الذين يعيشون تحت وطأة الجائحة. وتقدم توصيات  جذور راسخة يف التصدِّ
النفسية والسالمة واالحتواء واإلنصاف والتعليم  الفرص الوظيفية والصحة  القرار يف مجاالت توفري  مواضيعية لصانعي 

ع وتوفري املوارد. والقيادة والتطوُّ

موارد مالمئة للشباب يف مجايل الصحة النفسية والدعم النفيس-االجتامعي

y	14 – جمعية الصليب األحمر الصيني – فرع هونغ كونغ-day well-being toolkit

y	جمعية الصليب األحمر الياباين Three faces of the negative spiral caused by COVID-19

y	القيام مبا يهم يف أوقات الضغط النفيس: دليل مصور - منظمة الصحة العاملية
ر إلدارة الضغط النفيس للتعامل مع الشدائد إىل تزويد األشخاص باملهارات العملية للمساعدة  يهدف هذا الدليل امُلصوَّ
عىل التعامل مع الضغط النفيس. فبضع دقائق كل يوم كافية ملامرسة أساليب املساعدة الذاتية. وميكن استخدام هذا 

الدليل وحده أو مع التدريبات الصوتية املصاحبة، وهي ُمتاحة يف لغات عديدة ويف شكل صويت أيًضا.

y	.بطلتي أنت – قصة لألطفال من إعداد اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت مبساهمة من االتحاد الدويل

y	يونيسف - Studying at home due to COVID-19: How young people are coping
ن الشباب حول العامل من الحفاظ عىل  أداة مالمئة للشباب حول الدراسة يف املنزل بسبب فريوس كورونا، وكيفية متكُّ

مزاجهم الجّيد.

y	 هل تلزَم املنزل بعد إغالق املدارس والجامعات بسبب فريوس كورونا؟ إليك بعض الطرق التي يتبعها الشباب حول العامل
للحفاظ عىل مزاجهم الجّيد! أصوات الشباب، يونيسف

y	Youth power from your living room - Restless Development
مدوَّنة مالمئة للشباب حول كيفية مواجهة األرق والكيفية التي يتمكن بها الشباب من مكافحة الجائحة من غرف معيشتهم.

y	Young and anxious about COVID-19? - Young Minds
نة مالمئة للشباب حول ما يتعنيَّ القيام به إذا كان الشباب قلقني بشأن فريوس كورونا. مدوَّ

y	صندوق األمم املتحدة للسكان Step up Leadership Activity Book
ي لجائحة كوفيد-19، املبنية عىل النموذج البيولوجي النفيس االجتامعي  منشور ُيحدد األنشطة املكيَّفة من أجل التصدِّ
من أجل إلقاء الضوء عىل رعاية الذات والعقليات، وتسمح للشباب بتعميق فهمهم للكيفية التي تتشكل بها ذاتهم يف 

حياتهم اليومية بفعل التأثريات الخارجية والعوامل الداخلية.

y	يونيسف ومنظمة الصحة العاملية ومكتب مبعوث األمني العام للشباب - #Coping with COVID-19 webinars
هذه السلسلة من الندوات عرب اإلنرتنت عن الشباب والصحة النفسية متاحة يف لغات عديدة وتغطي مواضيع عىل غرار 
مي رعاية، والشباب من فئة  ما ييل: ما هو الشعور الداخيل لدى الشباب، ورعاية الذات، والتأمل الواعي، والشباب كُمقدِّ
ن كل ندوة من هذه  LGBTQI+، والصحة النفسية يف حاالت الطوارئ، وذوو اإلعاقة يف أوقات جائحة كوفيد-19. وتتضمَّ

الندوات اإللكرتونية موارد مفيدة وقامئة عىل األدلَّة مثل:

file:///C:\Users\marcel.stefanik\Desktop\COVID%2019%20Consultation\1.%09https:\wearepurposeful.org\wp-content\uploads\2021\05\WTS-Report-FINAL.pdf
https://bigsix.org/
https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5e7e0540e8e5be5d58770b23/1585317193229/14-day-well-being-kit_all_english_hkrc_202003.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5e989215919e100cc97bb5e3/1587057197299/Three+faces+we+must+be+alert+to+the+novel+coronavirus+-A+guide+to+breaking+the+negative+spiral+-.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331901/9789240011670-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331901/9789240011670-ara.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Arabic%29_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Arabic%29_0.pdf
https://www.unicef.org/georgia/stories/studying-home-due-covid-19-how-young-people-georgia-are-coping-situation
https://www.voicesofyouth.org/ar/campaign/studying-home-due-coronavirus-how-young-people-around-world-are-keeping-their-mood
https://www.voicesofyouth.org/ar/campaign/studying-home-due-coronavirus-how-young-people-around-world-are-keeping-their-mood
https://www.voicesofyouth.org/ar/campaign/studying-home-due-coronavirus-how-young-people-around-world-are-keeping-their-mood
https://www.voicesofyouth.org/ar/campaign/studying-home-due-coronavirus-how-young-people-around-world-are-keeping-their-mood
https://wearerestless.org/feeling-restless-youthpower/
https://youngminds.org.uk/blog/what-to-do-if-you-re-anxious-about-coronavirus/
https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5e8ba8b6f481d77346f996f7/1586210998850/COVID19+BSS+Model+%283%29.pdf
https://www.un.org/youthenvoy/2020/04/copingwithcovid-a-webinar-series-on-young-people-and-mental-health/
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y	كيف للمراهقني أن يحافظوا عىل صحتهم العقلية خالل مرض فريوس كورونا )كوفيد-19( - يونيسف

y	منظمة الصحة العاملية - Coping with stress

y	)Mental Health Innovators on COVID-19 – Mental Health Innovation Network )MHIN

y	جامعة هارفارد - Global Mental Health@Harvard

y	 العامة األساسية الفوائد  النفسية باعتبارها من  التخصصات، تطمح إىل االرتقاء مبكانة الصحة  دة  ُمتعدِّ تلك مبادرة 
وحق عاملي من حقوق اإلنسان

y	منظمة الصحة العاملية Coping with stress in COVID-19 منشور

العنف املنزيل والعنف القائم عىل النوع االجتامعي
y	Tips from survivors for survivors - Sanctuary for families

y	Gender-based Violence Risks within the COVID-19 Response

صون الطفل وحاميته
y	سياسة أمانة االتحاد الدويل لصون الطفل )2021( وأدوات الدعم

حة بشأن صون األطفال للجمعيات الوطنية بضامن استمرار االتحاد الدويل يف أن  ستسمح سياسة أمانة االتحاد الدويل امُلنقَّ
يظل منظمة آمنة. فهي توفر مزيًدا من الوضوح بشأن أدوارنا ومسؤولياتنا، وقد تم تحديث محتواها وُأرفق بها سلسلة 

من أدوات التوجيه العملية من أجل تنفيذ هذه السياسة.

y	 جامعة كولومبيا، واالتحاد الدويل، و املعهد الدويل لحقوق – Children as partners in protection in COVID-19
الطفل وتنميته )IICRD(، ويونيسف

يستقي هذا الدليل إلهامه األسايس من القيادة التي أثبتتها هذه الرشاكات بني األطفال والبالغني. ويتكون من خمس 
الوحدة األوىل: تكييف األدوات  الكاملة.  الوثيقة  وحدات منفصلة، ميكن استخدام كل وحدة منها منفردة أو يف إطار 
التشاركية يف أثناء جائحة كوفيد-19؛ الوحدة الثانية: املشاركة الرسيعة لألطفال يف أثناء جائحة كوفيد-19؛ الوحدة الثالثة: 
أثناء جائحة كوفيد-19؛  للطفل يف  امُلجدَية  املشاركة  الرابعة:  الوحدة  أثناء جائحة كوفيد-19؛  األخالقيات والحامية يف 

الوحدة الخامسة: انتقال األطفال من املشاركة إىل الرشاكة.

y	 - القوانني واللوائح لحامية األطفال يف حاالت الكوارث نحن بحاجة إىل تحسني أدائنا: موجز سياسايت من أجل تعزيز 
االتحاد الدويل، يونيو 2020

وجدت هذه الدراسة أن األطفال ُمعرَّضون لخطر العنف واالعتداء واالستغالل يف حاالت الكوارث. ومع ذلك، فإن العديد 
من الحكومات ينقصها، أو تفتقر إىل، القوانني أو السياسات أو اللوائح الكافية لحامية األطفال يف حاالت الكوارث.

ويواجه األطفال مخاطر كثرية نظرًا ألن تغريُّ املناخ يؤدي إىل زيادة وترية الكوارث. وتشمل تلك املخاطر انفصال األطفال 
االجتامعي،  النوع  عىل  القائم  والعنف  الجنيس  للعنف  وتعرُّضهم  نفسية-اجتامعية،  بضائقة  وشعورهم  أرسهم،  عن 
وسقوطهم يف دائرة االتجار بالبرش، وتغيبهم عن املدرسة، وتعرضهم للتبني املبكر، وفقدان الوثائق التعريفية األساسية، 

وعدم املشاركة يف القرارات. وتقدم الدراسة توصيات محددة يتعني عىل الحكومات متابعتها.

y	MOOC on Adapting Child Protection Case Management during the COVID-19 Pandemic
تلك دورة تدريبية مفتوحة ضخمة عىل اإلنرتنت، مدتها أربع ساعات، أُطلقت يف 29 يونيو 2021. وستكون الدورة واملواد 
التدريبية متاحة باللغات اإلسبانية واإلنجليزية والعربية والفرنسية. وهي مرشوع مشرتك بني الوكاالت يشارك االتحاد الدويل 
 MOOC on Caring for Children Moving يف قيادته. وتعتمد عىل بعض عنارص الدورة التدريبية ذات الستة أسابيع
)Alone )Protecting Unaccompanied and Separated Children التي أطلقت يف العام املايض وشارك فيها أكرث من 
مها الصليب األحمر اآليسلندي والصليب األحمر اإليطايل  25.000 شخص. وتعرض الدورة مالمح مامرسات مثرية لالهتامم قدَّ
والصليب األحمر الفلبيني بشأن استخدامهم ملنصة املتطوعني االفرتاضيني للوصول إىل املهاجرين خالل جائحة كوفيد-19 

م الخاصة باالتحاد الدويل عرب هذا الرابط. الحالية. وميكن الوصول إىل الدورة التدريبية من خالل منصة التعلُّ

https://www.unicef.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8
https://www.mhinnovation.net/resources/mental-health-resources-coping-during-covid-19-outbreak
https://globalhealth.harvard.edu/mentalhealth-resources-covid19?
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8
https://sanctuaryforfamilies.org/safety-planning-covid19/
https://gbvguidelines.org/en/knowledgehub/covid-19/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/child-safeguarding/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/child-safeguarding/
https://reliefweb.int/report/world/moving-towards-children-partners-child-protection-covid-19-guide-participation
https://media.ifrc.org/ifrc/document/disaster-law-child-protection-need-better/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/disaster-law-child-protection-need-better/
https://www.futurelearn.com/courses/covid-19-adapting-child-protection-case-management
https://www.futurelearn.com/courses/caring-for-children-moving-alone
https://www.futurelearn.com/courses/caring-for-children-moving-alone
https://www.futurelearn.com/courses/caring-for-children-moving-alone
https://virtualvolunteer.org/
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/material/5b85dc37-55c5-44cf-a648-48e6f59d2a60
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التعليم

y	االتحاد الدويل – Guidance for RCRC education response to COVID-19

y	 اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، واالتحاد - Guidance for COVID-19 Prevention and Control in Schools
الدويل، ويونيسف، ومنظمة الصحة العاملية

املدارس واملرافق  الوقاية من كوفيد-19 يف  العمليات بشكل آمن من خالل  للتفعيل من أجل سري  التوجيه قابل  هذا 
أن يصبحوا دعاة  الطالب عىل  بالتعليم تشجيع  به. وميكن  اإلصابة  املبكر عن  األخرى، ومكافحته والكشف  التعليمية 
ث إىل اآلخرين حول كيفية منع  للوقاية من األمراض ومكافحتها يف املنزل واملدرسة ويف مجتمعهم املحيل من خالل التحدُّ
انتشار الفريوسات. ويتطلَّب الحفاظ عىل تشغيل املدارس بشكل آمن أو إعادة فتح املدارس بعد اإلغالق مراعاة اعتبارات 

ز الصحة العامة إذا روعيت بشكل جيد. عديدة ميكنها أن تعزِّ

y	Annex A: Supply and Cleaning Recommendations

y	Annex B: Contextualization, Dissemination & Implementation

y	Annex C: Mental Health and Psycho-Social Support )MHPSS(

y	Supplemental Content D: Child Friendly Materials

y	 Supplemental Content E: Protection of Children in and out of school in the context of COVID-19
pandemic

y	Supplemental Content F: Accelerated Education as COVID-19 Response

y	حلول للتعّلم عن ُبعد للتخفيف من وقع إغالق املدارس أثناء جائحة كوفيد-19 - اليونسكو
يتضمن هذا املوقع اإللكرتوين قامئة واسعة من التطبيقات التعليمية متعددة املواضيع واملنصات واملوارد ملساعدة اآلباء 
واملعلمني واملدارس ومديري املدارس عىل تسهيل تعلُّم الطالب وتوفري الرعاية االجتامعية والتفاعل خالل فرتات إغالق 

املدارس. ومعظم هذه الحلول املُنسَّقة متاحة باملجان، كام أن العديد منها متاح يف لغات متعددة.

أزمة املناخ

y	RCRC Strategy on Youth-led Climate Action
يعرتف االتحاد الدويل بالدور الرئييس للشباب يف ضامن عدم معاناة الناس اآلن واألجيال القادمة من عواقب تدهور 
املناخ. فالشباب املشحون بالطاقة يف جميع أنحاء العامل عىل أهبة االستعداد للعمل، كام أنهم يضطلعون بالعمل عىل 
نطاق غري مسبوق. وتهدف هذه االسرتاتيجية إىل مواصلة هذا الزخم من خالل توفري اإللهام والتوجيه لشباب الصليب 

األحمر والهالل األحمر من أجل االضطالع بعمل مناخي ُمجٍد.

y	التقرير عن الكوارث يف العامل لسنة 2020 - االتحاد الدويل

y	االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر - The Cost of Doing Nothing

y	)CCM( مركز التعاون يف منطقة البحر املتوسط – Online Course on Climate Change and Mitigation Actions
َمت يف عام 2021 عرب منصة التعلُّم الخاصة بالصليب األحمر اإلسباين للمشاركني  أتاحت هذه الدورة التجريبية التي ُقدِّ
فرصة االنضامم إىل مجتمع دويل وحضور ندوات عرب اإلنرتنت وحلقات عمل تفاعلية واملشاركة يف حيز دينامي ُأنشئ 
من أجل تعزيز الحوار. وتم تبادل مختلف أفضل املامرسات يف مجال التخفيف من آثار تغريُّ املناخ إللهام املشاركني. 
نت الدورة اإللكرتونية املشاركني من استكشاف مدى تعقيد  واستناًدا إىل األدلَّة العلمية امُلتعلِّقة بتغريُّ املناخ، فقد مكَّ
مت ملحة عامة عن عمليات االستجابة التي ترمي إىل التخفيف من آثار األزمة، مع الرتكيز بشكل خاص  أزمة املناخ، وقدَّ
باللغة  تدريسها  ويجري  الذايت،  التعلُّم  منهجية  الدورة  وتتبع هذه  املتوسطية.  الوطنية  الجمعيات  اسرتاتيجيات  عىل 
اإلنجليزية، ومدة تدريسها من 12 إىل 15 ساعة، وهي موجهة إىل متطوعي وموظفي الجمعيات الوطنية املتوسطية، 

ال سيام الشباب.

https://volunteeringredcross.org/wp-content/uploads/2020/07/IFRC-Technical-guidance-note-to-support-RCRC-education-response-to-Covid-19.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/74755
https://inee.org/resources/guidance-covid-19-prevention-and-control-schools-annex-supply-and-cleaning
https://inee.org/resources/guidance-covid-19-prevention-and-control-schools-annex-b-contextualization-dissemination
https://inee.org/resources/guidance-covid-19-prevention-and-control-schools-annex-c-mental-health-and-psycho-social
https://inee.org/resources/guidance-covid-19-prevention-and-control-schools-supplemental-content-d-child-friendly
https://inee.org/resources/guidance-covid-19-prevention-and-control-schools-supplemental-content-e-protection
https://inee.org/resources/guidance-covid-19-prevention-and-control-schools-supplemental-content-e-protection
https://inee.org/resources/guidance-covid-19-prevention-and-control-schools-supplemental-content-e-protection
https://inee.org/resources/guidance-covid-19-prevention-and-control-schools-supplemental-content-f-accelerated
https://ar.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures/solutions
https://ar.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures/solutions
https://climatecentre.org/programmes-engagement/youth
https://media.ifrc.org/ifrc/world-disaster-report-2020/
https://media.ifrc.org/ifrc/world-disaster-report-2020/
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/74755
https://www2.cruzroja.es/
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مكافحة املعلومات املضلِّلة

y	منظمة الصحة العاملية - COVID-19 mythbusters

y	 تحت )INEE( ُأدرجت أدوات املنارصة بقيادة الشباب يف صفحة الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ
عنوان تحديد األولويات، والحامية، والتخطيط للتعليم

y	 10 - املفوضية السامية لألمم املتحدة tips to minimize the sharing of misinformation on social media
لشؤون الالجئني

املنصات واملراكز الرئيسية

y	منصة سوكوين التابعة لالتحاد الدويل
سوكوين SOKONI منصة عاملية تركز عىل الشؤون املتعلِّقة بكوفيد-19، تتيح ملتطوعي وموظفي الصليب األحمر والهالل 
الدروس  والتفكري يف  الوطنية،  الجمعيات  التي وضعتها  والُنُهج  التجارب  وتبادل  املنتديات،  القضايا يف  مناقشة  األحمر 
املستفادة، ونرش األسئلة، والوصول إىل اإلرشادات واألدوات الرسمية وقامئة الدورات التدريبية املخطط لتوفريها وغري 

ذلك من الفعاليات.

y	منصة االتحاد الدويل للمشاركة املجتمعية
ال أمرًا بالغ األهمية  بعد إعالن جائحة كوفيد-19حالَة طوارئ صحية عاملية. أصبح اتباع نهج اتصال موثوق وواضح وفعَّ
ي لهذه الجائحة. وبوسعكم استخدام األدوات واملوارد املتاحة  لضامن أال يقوض الخوف والذعر والشائعات عمليات التصدِّ
ي لكوفيد-19. ويجري تحديث جميع املوارد بانتظام، وهي متاحة  لدمج مشاركة املجتمع واملساءلة يف عملياتكم للتصدِّ
هنا يف شكل قامئة ميكن االطالع عليها. وإذا كنتم بحاجة إىل مواد إضافية، فريجى زيارة الصفحتني اإللكرتونيتني التاليتني: 
Risk Communication and Community Engage-و Global Repository of COVID-19 IEC Materials

ment Training Packages and Webinars

y	COVID-19 hub for the Compact for Young People in Humanitarian Action
يوفر هذا املوقع اإللكرتوين موارد مختلفة ذات جودة ومالمئة للشباب، قام باستعراضها وعرضها هذا امليثاق، وتشمل 

أدوات للجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر، مثل:

y	14 – جمعية الصليب األحمر الصيني – فرع هونغ كونغ-day well-being toolkit

y	جمعية الصليب األحمر الياباين Three faces of the negative spiral caused by COVID-19

y	بطلتي أنت – قصة لألطفال من إعداد اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت واالتحاد الدويل كمساهم

y	19-مركز األمم املتحدة للشباب ومبادرات كوفيد
ندوات ومدوِّنات عىل شبكة اإلنرتنت تتضمن إجراءات يقودها الشباب ملكافحة كوفيد-19 تتعلَّق مبواضيع مختلفة، مع 
الرتكيز عىل الصحة النفسية واالبتكار والصحة الجنسية وحقوق الشباب، مبا يف ذلك املشاريع التي يقودها املتطوعون 

الشباب يف الصليب األحمر والهالل األحمر.

y	Risk Communication and Community Engagement )RCCE( Hub
يتوىل استضافة هذا املوقع مركز الخدمات الجامعية )Collective Service Hub( الذي أنشأه االتحاد الدويل ويونيسف 
املوجودة يف  األدلَّة  ص  تلخِّ السلوك االجتامعي، كام  بيانات  السلوك  العاملية، وتعرض صفحة مؤرشات  الصحة  ومنظمة 
ضوء املؤرشات األساسية املحددة يف إطار تغريُّ السلوك مع أول إبالغ عىل اإلطالق عن املخاطر واملشاركة املجتمعية بشأن 
جائحة كوفيد-19. وتعتمد هذه البوابة اإللكرتونية عىل أكرث من 126 مجموعة بيانات من 196 بلًدا، وتهدف إىل تحسني 
إتاحة البيانات لضامن قدرات املجتمعات املحلية والدراية وتلقي اآلراء والتعليقات والرؤى الثاقبة لتوجيه عملية صنع 

ي للجائحة. القرار يف كل خطوة من خطوات التصدِّ

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://docs.google.com/document/d/1USHJr4rsDRyURBl0Dbt-dqAzCuNyWC1jF6lHwOHqN9Y/edit
https://inee.org/ar/covid-19/advocacy
https://inee.org/ar/covid-19/advocacy
https://www.youthcompact.org/s/UNHCR-RCCE-10-Tips-to-Minimize-the-Sharing-of-Misinformation-via-Social-Media.pdf
https://sokoni.ifrc.org/en/
https://communityengagementhub.org/ar/%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%86%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%9f/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19/
https://communityengagementhub.org/ar/%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%86%d9%82%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%9f/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19/
https://communityengagementhub.org/covid-19-resources-list/
https://drive.google.com/drive/folders/1XO54rvziQXk2tgzT1zJmj7ctcQWRlPeR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hhaqaSC2lG_N9eOfGRU3nO4UxTPQUzCt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XO54rvziQXk2tgzT1zJmj7ctcQWRlPeR?usp=sharing
https://www.youthcompact.org/youth-friendly-resources
https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5e7e0540e8e5be5d58770b23/1585317193229/14-day-well-being-kit_all_english_hkrc_202003.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5e989215919e100cc97bb5e3/1587057197299/Three+faces+we+must+be+alert+to+the+novel+coronavirus+-A+guide+to+breaking+the+negative+spiral+-.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28Arabic%29_0.pdf
https://www.un.org/ar/coronavirus/youth
https://www.un.org/ar/coronavirus/youth
https://www.rcce-collective.net/data/behavioural-indicators/
https://www.rcce-collective.net/data/behavioural-indicators/


| يف طليعة صفوف املواجهة لجائحة كوفيد-4019

4

تم االطالع عىل جميع املوارد عرب اإلنرتنت يوم 6 يوليو 2021، ما مل ُيذكر خالف ذلك.- 4

مراجع املوارد14

اسرتاتيجية االتحاد الدويل بشأن مشاركة الشباب، 2013  -1

Youth Engagement for a Better World، االتحاد الدويل، 2015  -2

IFRC Youth Policy، االتحاد الدويل، 2017  -3

Youth Voices of Solferino 2019 – Call for Action، االتحاد الدويل، االجتامع الدويل الرابع لشباب سولفرينو، 2019  -4

My Body, My Life, My World، صندوق األمم املتحدة للسكان، 2019  -5

COVID-19: Working with and for young people، ميثاق من أجل الشباب يف العمل اإلنساين،2020  -6

IASC Guidelines on Working with and for Young People in Humanitarian and Protracted Crises، اللجنة الدامئة   -7
املشرتكة بني الوكاالت، 2021

Mirror, mirror on the wall… Strategic insight، الجزء األول، االتحاد الدويل، 2019  -8

Mirror, mirror on the wall… Strategic insight، الجزء الثاين، االتحاد الدويل، 2019  -9

The future is localised and intersectional، Stefanik، لينكد إن، 2020  -10

2014 ،The Moral Brain، Massachusetts Institute of Technology  -11

2020 ،Children’s voices in times of COVID-19، World Vision International  -12

The Global Risks Report، املنتدى االقتصادي العاملي، 2021  -13

Pandemic turning into a child rights crisis، The Washington Post، 20 أبريل 2020  -14

Pandemic turning into a ‘child-rights crisis’، AP News، أبريل 2020  -15

UN Policy Brief: The Impact of COVID-19 on children، األمم املتحدة، أبريل 2020  -16

As Covid-19 Closes Schools, the World’s Children Go to Work، The New York Times، 27 سبتمرب 2020  -17

New Studies Add to Evidence that Children May Transmit the Coronavirus، The New York Times، 5 مايو 2020  -18

Building foresight into humanitarian response and development، Open Democracy، 26 أبريل 2017  -19

Why the Coronavirus More Often Strikes Children of Color، The New York Times، 1 سبتمرب 2020  -20

 Children for sale: How the pandemic is forcing poverty-stricken parents to make desperate choices، The  -21
2020 ،Telegraph

2020 ،Global Covid report: young and healthy may not get vaccine until 2022، The Guardian  -22

2020 ،Only with the Vaccination of Younger People Will the Number of Cases Decrease، Der Spiegel  -23

أهمية الصحة النفسية، املؤمتر الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر، 2019  -24

صحة املراهقني النفسية، منظمة الصحة العاملية، 28 سبتمرب 2020  -25

Our world is in the grip of a mental health crisis – here’s what we can do to help، املنتدى االقتصادي العاملي، 2021  -26

2021 ،COVID-19 and mental health، The Lancet Psychiatry  -27

 Child Marriage, Pregnancies Soar During Pandemic – Covid-19 Threatens Global Progress on Girls’ Rights،  -28
2020 ،Human Rights Watch

https://fednet.ifrc.org/en/resources/youth-and-volunteering/youth/strategic-documents/
https://rcrcconference.org/pledge/youth-engagement-for-a-better-world/
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/05/IFRC-Youth-Policy-2017_EN.pdf
https://fednet.ifrc.org/en/resources/youth-and-volunteering/youth/strategic-documents/
https://www.unfpa.org/youthstrategy
https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5ec3fd1456f8a03becbc2699/1589902616805/COMPACT+COVID19-05.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/events/iasc-guidelines-working-and-young-people-humanitarian-and-protracted-crises
https://solferinoacademy.com/2019/04/01/youth-engagement-pt1/
https://solferinoacademy.com/2019/04/01/youth-engagement-pt1/
https://solferinoacademy.com/2019/04/25/mirror-mirror-on-the-wall-part-2/
https://solferinoacademy.com/2019/04/25/mirror-mirror-on-the-wall-part-2/
https://www.linkedin.com/pulse/future-localised-intersectional-marcel-stefanik
https://moralitylab.bc.edu/wp-content/uploads/2011/10/RottmanYoung_TheMoralBrain1.pdf
https://www.wvi.org/sites/default/files/2020-04/WV-Children’s%20voices%20in%20times%20of%20COVID-19%20Final_0.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
https://www.washingtonpost.com/world/un-report-pandemic-turning-into-a-child-rights-crisis/2020/04/16/46d9fbde-8057-11ea-84c2-0792d8591911_story.html
https://apnews.com/article/55cec3e5bcb2c7eacb5b445fefdca0b6
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N08OY6BW\1.%09https:\unsdg.un.org\sites\default\files\2020-04\160420_Covid_Children_Policy_Brief.pdf
https://www.nytimes.com/2020/09/27/world/asia/covid-19-india-children-school-education-labor.html
https://www.nytimes.com/2020/05/05/health/coronavirus-children-transmission-school.html
https://www.opendemocracy.net/en/building-foresight-into-humanitarian-response-and-devel/
https://www.nytimes.com/2020/09/01/health/coronavirus-children-minorities.html
https://www-telegraph-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/children-sale-pandemic-forcing-poverty-stricken-parents-make/amp/
https://amp-theguardian-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.theguardian.com/world/2020/oct/15/global-covid-report-young-and-healthy-may-not-get-vaccine-until-2022-who-says
https://www.spiegel.de/international/world/world-health-organization-epidemiologist-only-with-the-vaccination-of-younger-people-will-the-number-of-cases-decrease-a-031ded9b-375f-4bdf-b94c-924b541a5129
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2021/04/Mental-Health-Matters_Arabic.pdf?wpv_search=true
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health
https://www.weforum.org/agenda/2021/04/world-mental-health-crisis-covid-19/
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00005-5/fulltext
https://www.hrw.org/news/2020/10/12/child-marriage-pregnancies-soar-during-pandemic


41 | مراجع املوارد

2020 ،COVID-19: Sexual and reproductive health and rights in times of crisis، Save the Children  -29

2021 ،Preventing and responding to child labour in humanitarian action، Plan International  -30

COVID-19 and Child Labour: A time of crisis, a time to act، يونيسف، منظمة العمل الدولية، 2020  -31

يونيسف، 9 سبتمرب   ،COVID-19 could reverse decades of progress toward eliminating preventable child deaths  -32
2020

2020 ،Protect a generation – The impact of Covid-19 on children’s lives، Save the Children  -33

Youth and COVID-19: Response, recovery, and resilience، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2020  -34

OECD about members، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2021  -35

2021 ،The financial impact of COVID-19 on young people: the top facts and statistics، CompareTheMarket  -36

CharimNET، االتحاد الدويل، األمريكتان، متت زيارة املوقع اإللكرتوين يف يوم 10 مايو 2020  -37

2021 ،Climate crisis – 710 million children live in countries at high risk، Save the Children  -38

UN World Youth Report، األمم املتحدة، 2018  -39

RCRC Strategy on Youth-led Climate Action، مركز املناخ التابع لالتحاد الدويل، 2021  -40

2020 ،Growing up under COVID-19، Nuffield Foundation  -41

Older people are at highest risk from COVID-19، منظمة الصحة العاملية، 2 أبريل 2020  -42

What we know about young people and COVID-19، منظمة الصحة العاملية، 23 أغسطس 2020  -43

COVID Youth Survey، االتحاد الدويل لرابطات طالب الطب )IFMSA(، وتحالف اليونسكو العاملي من أجل إقامة الرشاكات بشأن   -44
2020 ،Global Shapersو ،)MoreViralThanTheVirus movement )MVTTV#الدراية اإلعالمية واملعلوماتية، و

 Global Shapers - Copenhagen املنتدى االقتصادي العاملي و ،Global COVID Youth Survey on Youth Vaccine Trust  -45
Hub، 2020 و2021

Social media & COVID-19: A global study of digital crisis interaction among Gen Z and Millennials، منظمة   -46
الصحة العاملية، 2021

2020 ،COVID-19: The Great Reset، Klaus Schwab، Thierry Malleret، Forum Publishing  -47

Child marriage and pregnancies soar during pandemic، Reliefweb، 12 أكتوبر 2020  -48

Urgent action needed to protect children against climate related disasters in Africa، االتحاد الدويل، 5 يوليو 2021  -49

Latin America confronts a pandemic education crisis، The New York Times ?4=1+1، 26 يونيو 2021، متت زيارة املوقع   -50
اإللكرتوين يف يوم 30 يوليو 2021

املوقع  زيارة  متت   ،2020 يوليو   2  ،Droughts, fires, and floods: How climate change will impact Europe، Politico  -51
اإللكرتوين يف يوم 5 يوليو 2021

Young People Championing Post-Pandemic Futures، أكرب ست منظامت شبابية، 2021  -52

2009 ،Social Development, Social Inequalities, and Social Justice، Cecilia Wainryb et al.، LEA  -53

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/covid-19-sexual-and-reproductive-health-and-rights-times-crisis
https://plan-international.org/publications/preventing-responding-child-labour-humanitarian-action
https://data.unicef.org/resources/covid-19-and-child-labour-a-time-of-crisis-a-time-to-act/
https://www.unicef.org/eap/press-releases/covid-19-could-reverse-decades-progress-toward-eliminating-preventable-child-deaths
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18218/pdf/vr59-01_protect_a_generation_report_en_0.pdf?_ga=2.245138381.916976671.1622822708-1374725016.1606481596
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/
https://www.oecd.org/about/members-and-partners/
https://www.comparethemarket.com/money/content/impact-of-covid-on-young-people/
http://www.charim.net/methodology/53
https://www.savethechildren.net/news/climate-crisis-710-million-children-live-countries-high-risk
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2018/12/WorldYouthReport-2030Agenda.pdf
https://climatecentre.org/programmes-engagement/youth
https://www.guc19.com/
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/statements/statement-older-people-are-at-highest-risk-from-covid-19,-but-all-must-act-to-prevent-community-spread
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update35.pdf?sfvrsn=81ddaeea_4
https://www.globalshapers.org/impact/covid-youth-survey
https://covidyouthsurvey.com/
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/social-media-covid-19-a-global-study-of-digital-crisis-interaction-among-gen-z-and-millennials
http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf
https://reliefweb.int/report/world/child-marriage-pregnancies-soar-during-pandemic
https://media.ifrc.org/ifrc/2021/07/05/urgent-action-needed-to-protect-children-against-climate-urgent%20related-disasters-in-africa/
https://www.nytimes.com/2021/06/26/world/americas/latin-america-pandemic-education.html
https://www.politico.eu/article/how-climate-change-will-widen-european-divide-road-to-cop26/
https://bigsix.org/


| يف طليعة صفوف املواجهة لجائحة كوفيد-4219 © االتحاد الدويل



 اإلنسانية 

التي  األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  إن 

انبثقت من الرغبة يف إغاثة الجرحى يف ميدان القتال دون 

متييز، تسعى، بصفتها حركة ذات طابع دويل ووطني، إىل 

وتهدف  أينام وجدت.  وتخفيفها  اإلنسانية  املعاناة  تجنب 

إىل حامية الحياة والصحة وضامن احرتام اإلنسان، وتشجع 

السالم  والتعاون وتحقيق  والصداقة  املتبادل  التفاهم  عىل 

الدائم بني جميع الشعوب.

 عدم التحيز 

ال متارس الحركة أي متييز عىل أساس الجنسية أو العرق أو 

املعتقدات الدينية أو الوضع االجتامعي أو اآلراء السياسية. 

وهي تسعى إىل تخفيف معاناة األفراد وفقاً الحتياجاتهم 

فقط، وإىل إعطاء األولوية ألشد حاالت الضيق إلحاحاً.

 الحياد 

ليك تحتفظ الحركة بثقة الجميع، متتنع عن تأييد أي طرف 

من األطراف يف األعامل العدائية أو املشاركة، يف أي وقت، 

يف الخالفات ذات الطابع السيايس أو العرقي أو الديني أو 

األيديولوجي.

 االستقالل 

الحركة مستقلة، وبالرغم من أن الجمعيات الوطنية تعمل 

تقدمها  التي  اإلنسانية  الخدمات  يف  مساعدة  كهيئات 

حكوماتها وتخضع لقوانني بلدانها، إال أن عليها أن تحافظ 

دامئا عىل استقاللها الذايت بحيث تكون قادرة عىل الترصف 

يف كل األوقات وفقاً ملبادئ الحركة.

 الخدمة التطوعية 

الحركة منظمة إغاثة تطوعية ال تبغي الربح بأي شكل من 

األشكال.

 الوحدة 

للصليب  واحدة  جمعية  سوى  هناك  تكون  أن  ميكن  ال 

األحمر أو الهالل األحمر يف البلد الواحد. ويجب أن تكون 

إىل  اإلنساين  عملها  ميتد  وأن  للجميع،  مفتوحة  الجمعية 

جميع أرايض البلد.

 العاملية 

الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر هي حركة 

وتتحمل  متساو  بوضع  الجمعيات  كل  فيها  تتمتع  عاملية 

مساعدة  يف  الواجبات  نفس  وعليها  املسؤوليات  نفس 

بعضها البعض.

 املبادئ األساسية للحركة الدولية

للصليب األحمر والهالل األحمر



تضم العامل  يف  إنسانية  شبكة  أهم  هو  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل   االتحاد 
192 جمعية وطنية من جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وحوايل 14 مليون متطوع حارض 
العامل  مناطق  نعمل يف  إننا  وبعدها.  الكوارث وخاللها  أو  األزمات  وقوع  قبل  املحلية  املجتمعات  يف 
التي يصعب الوصول إليها وأشدها تعقيدا حيث ننقذ أرواح الناس ونشجع صون الكرامة البرشية. إننا 
نساعد املجتمعات املحلية عىل أن تصبح أماكن أقوى وأكرث قدرة عىل الصمود حيث ميكن للناس أن 

يحيوا حياة ساملة وصحية وحيث تتاح لهم فرص االزدهار.

twitter.com/ifrc | facebook.com/ifrc | instagram.com/ifrc | youtube.com/ifrc

للمزيد من املعلومات ُيرجى االطالع عىل:

https://twitter.com/ifrc
https://www.facebook.com/IFRC/
https://www.instagram.com/ifrc/
https://www.youtube.com/channel/UCB8FQ4d-Tl_S8xYfY_VpcWw
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