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]راضیه زرگری[ کودکان گروه های آسیب پذیری هستند که در روزگار همه گیری 
کووید-۱۹ تأثیرپذیری آنان را از شرایط نباید نادیده گرفت. نگرانی های والدین و 
نتایج تحقیقات نشان می دهد که  زیادی دارد.  تأثیر  سرپرست ها روی کودکان 
اطالع رسانی های رسانه   ها که در برخی موارد غلط و نادرست هم می تواند باشد، 
کودکان را متأثر و نگران می کند. بچه های کم سن و سال از لحاظ عاطفی بسیار 
حساس هستند و تفکر چند الیه ای دارند، به همین علت از رویدادهای مختلف 
و تغییراتی که در اطراف شان اتفاق افتاده است، برداشت های عمیق می کنند و 
آینده نگران می شوند. روانشناسان می گویند با باالرفتن سن میزان  نسبت به 
نگرانی نیز کاهش پیدا می کند، چراکه ذهن بچه های بزرگ تر واقع بینی بیشتری دارد 
خ  و درک بهتری از حقیقت رویدادها خواهند داشت. کمیته بین المللی صلیب سر
در راستای وظیفه ذاتی کمک به گروه های آسیب پذیر در بحران ها در گزارشی به 
تهدیدهایی پرداخته است که قرنطینه و بسته شدن مدارس به واسطه کووید-۱۹ 
در مناطق شاهد جنگ و درگیری برای کودکان خواهد داشت، از به کارگیری کودکان 
در گروه های مسلح و سوءاستفاده از آنها در خانه تا بروز ازدواج های زودهنگام و 

بارداری در دوران نوجوانی و نهایت خداحافظی همیشگی با تحصیل.
خ در آنها فعالیت  تقریبا در همه کشورهایی که کمیته بین المللی صلیب سر
برای جوامعی  این تعطیلی ها  افتاده است.  اتفاق  می کند، بسته شدن مدارس 
که با شرایط مخاصمه و خشونت مسلحانه دست به گریبان هستند، موضوع 
غیرعادی  نیست. با این حال برای بیش از یک ونیم میلیارد کودکی که در ۱۸۲ کشور 
یا کامل در روزهای اوج همه گیری  دنیا زندگی می کنند، تحصیل به شکل جزئی 
متوقف شد )که این عدد ۹۱ درصد رقم جهانی کودکانی است که در مدرسه ثبت نام 
انتخاب های  و  گزینه ها  بلندمدت  در  مدرسه  از  ماندن  دور  درحالی که  کردند(. 
آینده کودکان را تحت الشعاع قرار می دهد، خطرات مربوط به حمایت از کودکانی 

که در مناطق متأثر از جنگ و خشونت زندگی می کنند، با بسته بودن مدارس 
:   قرار گرفتن در معرض خشونت،  افزایش پیدا می کند. این حمایت ها عبارتند از
گروه های مسلح،  کودک توسط  به کارگیری  در خانه،  بی توجهی  و  سوءاستفاده 
خطر بروز ازدواج های زودهنگام، بارداری در دوران نوجوانی و بیشترشدن شمار 
کودکان کار و درنهایت بازنگشتن کودکان به مدرسه. در این میان دختران نسبت 
به پسران با موانع بزرگ تری برای حضور در مدرسه مواجه اند و در معرض سطوح 
بیشتری از خشونت خانگی و جنسیتی هستند. در نتیجه احتمال مدرسه نرفتن 
دختران دو برابر بیشتر است. همچنین احتمال بیشتری برای هرگز بازنگشتن 
آنها به مدرسه وجود دارد. بسته شدن مدارس به دلیل همه گیری کووید-۱۹ به 

این خطر دامن زده است.

برنامههایتغذیهمدارسمتکیهستند جهانبر ۴۸میلیونکودکدر
بیش از ۴۸ میلیون کودک در جهان بر برنامه های تغذیه مدارس متکی هستند 
که همه این برنامه ها به حالت تعلیق درآمده اند. به طور موازی شاهد تأثیر تمهیدات 
توانایی  بر  واردشده  فشار  که  هستیم  معاش  و  درآمد  بر  همه گیری  پیشگیرانه 
خانواده ها را برای تأمین تغذیه مناسب برای کودکان پیچیده تر می کند و همین 
معضل کودکان را به سمت مشارکت در اقتصاد معیشتی غیررسمی در حمایت از 
گاهی دولت از این نیازها و پایش وضع برای آیندگان  درآمد خانواده سوق می دهد. آ
در کنار حمایت، ایمنی و سالمت جسمی کودکان ضروری است. کمیته بین المللی 
خ دولت ها و بخش خصوصی را به همکاری برای ارایه راه های جایگزین  صلیب سر
برای دسترسی بدون وقفه کودکان به روش های معتبر فراگیری از راه دور و مناسب 
برای کودکان دعوت می کند تا از توجه ویژه به آسیب پذیرترین کودکان در دوران 
همه گیری اطمینان پیدا کند. همه گیری کووید-۱۹ صرفا یک بحران جهانی بهداشت 

و اجتماعی-اقتصادی نیست، بلکه یک بحران عظیم آموزشی با پیامدهای به شدت 
مخاصمات  از  متأثر  جوانان  و  آسیب پذیر  کودکان  برای  به ویژه  بالقوه،  و  جدی 

مسلحانه، آوارگی اجباری، و بحران های طوالنی مدت است.

کمکمیکنیم؟ ماچطور
خ واکنش خود را برای حمایت از یادگیری از راه دور  کمیته بین المللی صلیب سر

برای دانش آموزان به روش های گوناگون شامل موارد زیر طراحی کرده است:  
 تأمین کاغذ و چاپگر در اوکراین برای تسهیل تولید محتوای درس ها

 خرید و توزیع تبلت در ارمنستان و آذربایجان برای حمایت از جوامع مرزی
هزینه های  و  جوامع  برای  خدمات  تمدید  مذاکره  و  باند  پهنای  پرداخت   

دوره های آنالینی که نیازمند پرداخت هستند
حمایت  و  مواد  تأمین  با  کاغذ  روی  خانه  در  تمرینات  انجام  از  حمایت   

لجستیکی در سودان جنوبی
و  صابون  دستشویی،  کاسه  تأمین  طریق  از  بهداشتی  حمایت   

ضدعفونی کننده ها برای نظافت مدارس
  همکاری با مقامات مربوطه درباره روش های تضمین دریافت حمایت الزم 
توسط جوامع متأثر از مخاصمه و خشونت برای ادامه و ازسرگیری تحصیل )نکته 

فراگیر و شاید مقدماتی(
با  خانواده  و  خود  از  مراقبت  نحوه  درباره  کودک  دوستدار  محتوای  نشر   

شست وشوی دست ها، فاصله گذاری اجتماعی و بهداشت
 حمایت از خطوط تماس اضطراری برای کودکانی که در این دوره تحت استرس 

یا فشار قرار دارند
 حمایت مستقیم از آشپزخانه های اجتماع محور در مدارس ونزوئال

 حمایت روانشناختی از معلمان در جوامع متعدد
 محتوای چاپی و توسعه داده شده برای کودکان شامل کتاب ها و بازی هایی 

که کووید-۱۹ را توضیح می دهند 

مردم  معیشت  از  حمایت  خواستار  خ  صلیب سر بین المللی  کمیته  ]شهروند[ 
در کشورهای محل مخاصمه در طی بحران کووید-   ۱۹ شد تا از افزایش وابستگی به 

کمک های بشردوستانه جلوگیری شود.  
  در نیجریه ۹5درصد مردمی که با آنها گفت وگو کردیم گفتند که منابع درآمدشان 

دچار مشکل شده است. 
  در عراق ۸3درصد مردم از معیشت آسیب دیده می گویند. 

  در اوکراین 75درصد مردم از افزایش قیمت اقالم اساسی خبر دادند. 
می دهد  نشان  جدید  یافته های  ژنو  از  خ  صلیب سر بین المللی  کمیته  گفته  به 
که مشکالت اقتصادی ایجاد شده به همراه همه  گیری کووید- ۱۹ می تواند افزایش 
وابستگی به کمک های بشردوستانه را در کشورهای محل مخاصمه تشدید کند. خطر 
این  موضوع به ویژه در کشورهایی که از عملکرد هماهنگ از جانب دولت ها، موسسات 
مالی بین المللی و کنشگران بشردوستانه و  توسعه ای بی نصیب اند بیشتر است. 
خ جهانی باور دارد که بدون اقدام هماهنگ از طرف جامعه جهانی، نیازهای  صلیب سر
بشردوستانه با ظهور کووید- ۱۹ عمیق تر و وخیم  تر می شود و احتمال دارد نیازهای 
کوتاه و بلندمدت بهداشتی و  حمایتی ظهور کند و به این ترتیب جوامعی که از تاب آوری 

نسبی برخوردارند به کمک رسانی بشردوستانه نیاز پیدا خواهند  کرد. 
عواقب ادامه دار اقتصادی و امنیت غذایی کووید- ۱۹ بسیار بزرگ است و به احتمال 
زیاد در طول زمان بدتر نیز می شود. در  کشورهای درحال جنگ، میلیون ها نفر هم اینک 
با اندک خدمات مراقبت درمانی، غذا، آب و برق یا بدون آنها و در کنار  قیمت های بی ثبات 

و زیرساخت های ویران شده زندگی می کنند. تأثیر کووید- ۱۹ می تواند چرخه منحوس 
درآمد ازدست رفته،  فقر و گرسنگی شدیدتر را به حرکت درآورد. نشانه های زودهنگام 
خ در آنجا  فعالیت دارد نشان دهنده  در مناطق جنگ که کمیته بین المللی صلیب سر
تأثیرات گسترده کووید- ۱۹ است. در نیجریه ۹5درصد کسانی که مورد پژوهش قرار 
گرفتند اعالم  کردند معیشت شان به دلیل کووید- ۱۹ آسیب دیده و منجر به کاهش 
حقوق یا فروش شان شده است. در عراق این  عدد ۸3درصد و در لیبی 5۲درصد بود. 
در عراق 77درصد کسانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند گفتند که هیچ پس اندازی برای 
مقابله با  این بحران ندارند؛ این آمار در لیبی ۸5درصد و در نیجریه ۴۸درصد بود. در 
اوکراین 75درصد از ۲۱5نفری که مورد مصاحبه قرار  گرفتند گزارش افزایش قیمت اقالم 

پایه را دادند درحالی که ۴7درصد نیز از کاهش دسترسی به بازار خبر دادند. 
خ  شارلوت بن بورن، رئیس اداره امنیت اقتصادی کمیته بین المللی صلیب سر
می گوید: »کووید-۱۹ شوک مالی عظیمی برای  خانواده ها، به ویژه در مناطق جنگی، ایجاد 
کرده است. من نگرانم، چراکه بدون اقدام هماهنگ از طرف دولت ها و سازمان های 
 بشردوستانه، پیامدهای بلندمدت آن ویران کننده خواهد بود.« کمیته بین المللی 
تا  دارد  را  اجتماعی  حمایتی  تمدید  برنامه های  یا  ادامه  درخواست  خ  صلیب سر
آسیب پذیرترین افراد تحت پوشش قرار گیرند. فعالیت های بشردوستانه فعلی که بر 

 امنیت غذایی، تغذیه و معیشت تمرکز دارند نیز باید تقویت شود.  
آن برای چیره شدن بر زمان های دشوار  از  رایج که خانواده ها  سازوکار مقابله ای 
استفاده می کنند )درخواست قرض از  همسایگان یا خانواده، کاهش میزان خریدها، 

استفاده از پس اندازها( مدت هاست که دیگر برای بسیاری کارایی ندارد. گرسنگی  و 
سوءتغذیه طوالنی مدت و کووید- ۱۹، به طرز نگران کننده ای یکدیگر را تقویت می کنند، 
همان گونه که شیوع بیماری ها در  گذشته نیز )ابوال، سارس و مرس( تأثیر منفی بر 
ارتقای  میان  این  در  دادند.  افزایش  را  تغذیه  سوء  میزان  و  داشتند  غذایی  امنیت 

 سیستم های بهداشتی در مناطق جنگ زده نتایج مثبت محلی و جهانی به همراه دارد. 
خ معتقد است: »در  ، رئیس بهداشت کمیته بین المللی صلیب سر اسئرانزا مارتینز
کوتاه مدت تقویت سیستم های درمان، آب و  بهداشت برای پیشگیری و مدیریت 
انتقال بیماری واگیردار باید به یک اولویت تبدیل شود.« کمبودهای به وجود آمده در 
درآمد  می تواند زمانی که کشورها درگیر ارایه خدمات ضروری هستند بر خانواده ها تأثیر 
گذاشته و ناامنی غذایی را برای کسانی که  اکنون نیز در خطر هستند، تشدید کند. در زمان 
این محدودیت ها مردم با انتخاب سختی میان کسب درآمد و حفاظت از  سالمت شان 

روبه رو می شوند. 
خانواده هایی که به کمک های مالی بستگان مهاجر خود وابسته اند نیز در معرض 
خطر هستند، چرا که فرصت های کسب  درآمد حتی در کشورهای ثروتمندتر نیز رو به 
وخامت است. به گفته بانک جهانی، پیش بینی می شود درآمدهای جهانی به دلیل 
 بحران اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ تا ۲0 درصد کاهش پیدا کند. در یمن، به عنوان مثال 
کووید-۱۹ منجر به کاهش قابل  توجه درآمدها در حدود 70درصد شده است جایی که 
، آرد، لوبیا، روغن پخت و پز، شکر و  نمک( از زمان  قیمت سبد غذایی )برنج، عدس، شیر

آغاز مخاصمه در ۲0۱5،  60درصد افزایش داشته است. 

خ و حمایت از کودکان متأثر از همه گیری در مناطق درگیری کمیته بین المللی صلیب سر

بچه هایی که شاید دیگر به مدرسه برنگردند
 همه گیری کووید-۱۹ صرفا یک بحران جهانی بهداشت و اجتماعی-اقتصادی نیست، بلکه یک بحران عظیم آموزشی با پیامدهای به شدت جدی و بالقوه 

به ویژه برای کودکان آسیب پذیر و جوانان متأثر از مخاصمات مسلحانه و آوارگی اجباری و بحران های طوالنی مدت است

زندگی روزمره مردم اکثر کشورهای جهان به دنبال همه گیری جهانی 
که  شده  مواجه  چشمگیری  تغییرات  با  »کووید-19«  کرونا  ویروس 
این موضوع عالوه بر افراد بالغ جوامع، کودکان را نیز تحت تأثیر قرار 
داده است. بیش از نیمی از کودکان جهان نگران کووید-19 هستند. 
رسانه ای  پژوهش های  بین المللی  مرکز  اخیر  نظرسنجی  نتیجه 
از  دانشگاه   استادان  کمک  به  آلمان  باورایان  جوانان  آموزشی  و 
در  کودک  4هزارو322  از  بیش  آماری  جامعه  با  مختلف  کشورهای 
مارس  سی ویکم  زمانی  بازه  طی  کشور   42 از  13 سال  تا   9 سنی  گروه 
تا بیست وششم آوریل نشان  می دهد که اطالع رسانی های نادرست 
کودکان در دوران  افزایش نگرانی های  با  ارتباط مستقیمی  رسانه ها 
« آلمان  پاندمی دارد. این پژوهش که با همکاری بنیاد جوانان »ژونز
در قالب نظرسنجی با عنوان »کودکان، رسانه و کووید-19« با شرکت 
متفاوت  اقتصادی  و  اجتماعی  ساختار  با  خانواده هایی  از  کودکان 
مانند  دیگر  مولفه های  موضوع،  این  عالوه بر  است،  گرفته  صورت 
در  آنها  نگرانی  افزایش  در  را  کودکان  سرپرست  و  والدین  رفتارهای 

این دوره ارزیابی می کند.
با  مصادف  و  پاندمی  اوج  دوره  در  که  مذکور  پژوهش  براساس 
نیمی  است،  گرفته  انجام  کشورها  اکثر  در  قرنطینه  مقررات  اجرای 
میزان  البته  دارند.  نگرانی  کرونا  ویروس  مورد  در  جهان  کودکان  از 
ترتیب 2  به  آلمان  و  اتریش  کشوهای مانند  از  برخی  این نگرانی در 
و 3 درصد بوده و در کشورهایی مانند تانزانیا این میزان تا 75 درصد 
مطابق  است.  شده  اعالم  24 درصد  ترکیه  در  میزان  این  می رود.  باال 
شمالی  آمریکای  در  جغرافیایی  پایه  بر  نگرانی  میزان  پژوهش  این 
8درصد، اقیانوسیه 9درصد، اروپا 10 درصد، آسیا 19درصد، کشورهای 
آمریکای التین  عرب و خاورمیانه 23 درصد، آسیای شرقی 25درصد، 

32 درصد و آفریقای مرکزی و جنوبی 43 درصد است.

کودکانجهاننگران نیمیاز
کووید-19هستند

گزارش

خ جهانی برای افزایش وابستگی به کمک های بشردوستانه در مناطق درگیری در دوران شیوع  کووید- 19  نگرانی صلیب سر

کمینآسیبپذیرترینها ناامیدیغذاییوسوءتغذیهدر

گاهی دولت از نیازها و  آ
پایش وضع برای آیندگان 

در کنار حمایت، ایمنی و 
سالمت جسمی کودکان 

ضروری است. کمیته 
خ؛  بین المللی صلیب سر

دولت ها و بخش خصوصی 
را به همکاری برای ارایه 

راه های جایگزین برای 
دسترسی بدون وقفه 
کودکان به روش های 

معتبر فراگیری از راه دور و 
مناسب برای کودک دعوت 

می کند تا از توجه ویژه به 
آسیب پذیرترین کودکان در 

دوران همه گیری اطمینان 
پیدا کند
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