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من موضع إىل مكان: نظرات ميدانّية يف تكيُّف األمكنة الصالحة لألطفال يف زمن 

داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(
َجْهنا ِمِتزِْلر وإمييلني غابريل وفريدا ميويبي وِكِڤن َساِڤج

صحيٌح أن داَء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( ال ُيَرى منه اليوَم خطر عىل األطفال، ولكّن آثارَه غري امُلباِشة، 
من حيث جائحِته، يف َعْيشهم وُحْسن أحوالهم النفسانيَّة االجتامعيَّة قد تكون عميقة. ولذلك ميكن أن 

تكون األمكنة الصالحة لألطفال أعظم شأناً، وال سّيام يف سياقات التَّهجري املهلهلة. 

يل  األمكنية الصالحية لألطفيال هيي إحيدى أكيرث وجيوه التدخُّ
ريين  واملهجَّ الالجئيني  األطفيال  َدْعيمِ  يف  اتِّخياذاً  اإلنسيايّن 
آمنية  مادّيية  أحيياٌز  ُتفَتيُح  ففيهيا  بهيم وحاميتهيم،  والعنايية 
ومسيتقرة لألطفيال يكونيون فيهيا يف حيال حسينة ويبلغيون 
مين التنميية مبلغياً عظيياًم. وتتمثيل األهيداف األساسيية مين 
األمكنية الصالحية لألطفيال يف تعزييز حسين الحيال النفسيانية 
االجتامعّيية عنيد األطفيال، لتكيون مبنزلية آلييٍة تقيي من سيوء 
املعاملية واالسيتغالل والعنيف، ولتحشيد الجامعيات يف دعيم 
األطفيال ورعايتهيم وحاميتهيم.1 ولألمكنية الصالحية لألطفيال 
إصيداراٌت محمولية، إال أنهيا كثيرياً ميا تكيون ثابتية ال تتغيرّي؛ 
مياّم  الحير  واللعيب  املنظمية  األنشيطة  مين  جمليٌة  ففيهيا 
يحيّث األطفيال عيىل إنشياء روابيط قوّيية بأقرانهيم وبالبالغني، 
ويعيّزز مهيارات القيراءة والكتابية الوظيفية، ويحّسين أحوالهم 

االجتامعيية.  النفسيانية 

ة  عيىل أّن ميا ُدِرَج بيه مين منياذج إعيداد الربامج يف َدْعيم الصحَّ
لسيياقات  ُيعيدَّ  مل  االجتامعيَّية  النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية 
األوبئية، مثيل إيبيوال أو جائحية داء الُحَمية التاجيية )كوڤييد 
19(، إذ ُيؤَخيُذ يف هيذه السيياقات بتدبري الصحية العامة امُلنِقذ 
للحيياة بغييَة تقلييل انتقال عدوى اليداِء فُترَضُب قيوٌد شيديدٌة 

عيىل الحركية والتفاعيل االجتامعيي وإيصيال الخدميات.

ويف ُلّجية جائحية الُحَمة التاجيَّة )فيريوس كورونا(، حيث يضطرُّ 
يل مبثيل األمكنية الصالحية لألطفيال إىل َوْقيفِ العميل  يف التدخُّ
يياٌت مل  بسيبب خطير انتقيال العيدوى، َيعيرتُض املزاولينَي ُمتحدِّ
تعرتضهم أشيّد منها قّط، يف أخذ أحسين السيبل إىل َدْعم ُحْسن 
يات  األحيوال النفسيانية االجتامعية عنيد األطفيال، وأّول امُلتحدِّ
عيم مين ُبْعيد. وميا زلنيا نسيأل أنفسينا كييف ننقل  وسيائل الدَّ
َمية األصليية لنيامذج إيصيال الخدميات هيذه املبنيَّية عىل  امُلقدَّ
املوضيع إىل سيياق داء الُحَمية التاجيية )كوڤييد 19(؟ وكييف 
ميكين أّن ُنحيوِّل املوضيع املادي إىل ميكان مفاهيمّي من شيأنه 
أن يفيي باألهيداف األصليية والنتائيج امُلثبَتة2 لألمكنية الصالحة 
ز حسين الصحية العقليية والحال  لألطفيال؟ هيل ميكين أن ُيعيزَّ

النفسيانية االجتامعيية عنيد األطفيال، ميع تخفييف األخطار يف 
انتقيال عيدوى داء الُحَمية التاجية؟ 

األمكنية  يف  ذليك  تحقييق  وكيفّيية  إميكان  َسيربْ  يف  فرَشَعنيا 
الصالحية لألطفال )يف برنامج االسيتجابة لالجئيني يف غرب النيل 
بأوغنيدا( ضمين تجربية عشيوائية مراقبية ابتدأت سينة 2018. 
وميع إعيالن الجائحية يف شيهر آذار/ميارس سينة 2020، أميرت 
الحكومية األوغنديية بإغالق كّل املؤسسيات التعليميية مبا فيها 
مين أمكنية صالحة لألطفال. ومل يسيمح إال باسيتمرار الخدمات 
التيي ُتعيدُّ يف اليرضورات وُمنقَذات الحياة. وإّنيا اآلن معتمدون 
عيىل عملنيا الراهن يف تقريير أفضل السيبل إىل تكييف األمكنة 
الصالحية لألطفيال حّتيى تعاليج الحاجيات الحالّيية يف الصحية 
العقليية والحيال النفسيانية االجتامعيية عنيد األطفيال وأرسهم 
بسيبب داء الُحَمية التاجيية )كوڤيد 19( ويف سيياقه. ومن هذه 
التجربية أخرجنيا أربيع جميٍل مين التوصييات يف تكيييف وضع 
الرباميج لألمكنية الصالحية لألطفيال، ويف تحدييد ُطيُرق التعلُّيم 
املختلفية امُلسيتعَملة أو التيي ميكين أن يبلغهيا األطفيال داخيَل 

املحلية.  املجتمعيات 

ُحْسن حال امُلراِعني 
مُبرِهقياٍت جدييدة  وامُلراِعيني  األطفيال  ُليث  ثثُ مين  أكيرث  أخيرَب 
ترهيق املراعيني أو متيسّ الرعايية يف جائحية داء الُحَمية التاجية 
الحيدود  الكنائيس وإغيالق  إغيالق  )كوڤييد 19(. ومين ذليك 
وانتفياء  السيودان(،  جنيوب  إىل  العائديين  حركية  )فُقيِّيدت 
األمين االقتصيادي، وقّلية السيلع املادّيية لدعم قضياء الحاجات 
األساسيية، وانتفياء الدعيم مين األقيارب، والخيوف مين الُحَمية 
التاجيية نفسيها. وأيضياً فقيد ذكير امُلراُعيون ُمرِهقياٍت جدييدًة 
األطفيال  لقياء  قيلَّ  إذ  عليهيم  التاجيية  الُحَمية  داء  جلبهيا 
أصدقاَءهيم. وأكيرث ميا ُذِكيَر مين امُلرِهقات اثنتيان: قّلية الغذاء 

وقّلية التعلييم.

ففيي غيرب النيل، قد َنَظيَم املوظفون املحليون أنشيطة متنقلة 
تعينهيم عيىل مين بليوغ امُلراِعيني وأطفالهيم يف املخييامت، مع 
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التيزام إجراءات السيالمة والتباعد الجسيدي. ويقيّدم للُمراعنَي 
جلسيات يف الطيرق الحسينة لرتبيية األطفيال، مّتبعيني دلييَل 
لشيؤون  األوغنديية  اليوزارة  عين  الصيادر  األطفيال  تربيية 
تربيية  ووحيدَة  االجتامعيي،  واإلمنياء  والعميل  الجنسيانية 
مية الرؤيية العامليية. وحيني ُسيِئَل امُلراُعيون  األطفيال يف منظَّ
ليون أن يأُخيَذ فيهيا  واألطفيال عين طريقية التعلُّيم التيي يفضِّ
التعلييم يف زمين داء الُحَمية التاجيية، وأكيرث ما ذكيروا اإلذاعة، 
عيىل أّن الكتيب وامليواد املطبوعية غليب ذكرهيا أيضياً. لذليك 
ميكين أن يكيون البيثُّ اإلذاعيّي وسييلة ُمِعينيًة َيبليُغ أثرهيا 
مبلغياً عريضياً يف إمضياِء ميا هيو حسيٌن مين رسيائل إىل اآلباء 
واألمهيات يف تربيية أطفالهيم، ويف إزالية كّل َوْصيٍم أو أخبياٍر 
مغليوٍط فيهيا عن داء الُحَمية التاجية. وميكين أن يحوَي البثُّ 
اإلذاعيي أخبياراً عن داء الُحَمية التاجية، والوقايية من العنف، 
ورعايية امليرء نفسيه وتنّبيه الفيؤاد مليا يحييط بيه، والرياضية 
التيي يوّجيه فيهيا فاعلهيا نفسيه بنفسيه، والتامريين البدنيية، 
القيراءة والكتابية والحسياب. وإذ قيد  وأنشيطة وظيفّيية يف 
كان ربيع امُلسيتطَلعني فقيط عندهيم مذيياع يف منازلهيم، كان 
مين اليرضورة أن ُتيوزَّع املذايييع وتوضيع برناميج صيانية لهيا. 
يعَ ميا يجيري الييوَم مين حميالت تزوييد األرس  وميكين أن ُيَوسَّ
التيي َيُعولهيا أطفيال مبذايييع، لتشيمَل َدْعيَم بليوغ أهيداف 
مخييم  يف  األطفيال  كّل  إلفيادة  لألطفيال  الصالحية  األمكنية 

االسيتيطان. وأيضياً ميكين أن ُيدَخيَل يف هيذه الحميالت إيصاٌل 
مبيارِشٌ للميواّد إىل األرس، مثيل املعلوميات وامليواد التعليميية 
النفسيانية  للحيال  امُلحّسين  اللعيب  ُعيَدد  أو  والتواصليية 
االجتامعيية، وذليك لتكيون مصاحبيًة لألنشيطة التيي يقودهيا 

. ٌ يف أثنياء البيثّ ُمييرسِّ

الدعم املجتمعي لألرَُس
بسيبب  الييوَم  املحيّل  املجتميع  إىل  الوصيول  صعوبية  ميع 
َبيت مين أجيل داء الُحَمية التاجيية )كوڤييد  القييود التيي رُضِ
19(، ميا تيزال عيّدة مين الجامعيات املجتمعيية تبيذل الجهيد 
لتقلييل انتقيال عيدوى اليداء ولتعييني األرس التيي تحتياج إىل 
دعيم حالهيا النفسيانية االجتامعيية دعياًم عاّماً وحيال صّحتها 
العقليية دعياًم مختّصاً. ومل ييزل العاملون الصحييون املدربون 
رسيائل  فينيرشون  معياً  يعمليوَن  املجتمعييون  واملتطوعيون 
فيهيا أخبيار داء الُحَمية التاجيية. وميكن توسييع هيذه املبادرة 
ة  لتطويير ونيرش رسيائل فييام يصليح لألطفيال من َدْعيم الصحَّ
يف  الجهيد  وبيذل  االجتامعيَّية،  النفسيانيَّة  والحيال  العقليَّية 
تعزييز قيدرات الجامعيات يف املجتمعيات املحلّيية وقيدرات 
لجيان حاميية الطفيل، والقيادة الدينييني الذين يعمليون أصاًل 
يف نيرش املعلوميات بغيَة َمنِع انتشيار الُحَمية وُمعالجِة الَوْصم 

واملفاهييم املغليوط فيهيا. 

أُغِلَقت املدارس يف أوغندا بسبب الجائحة، فأقاَم املعلِّمون الصفوف يف البيوت حتَّى ال يرشد األطفال عن طريق التعلُّم.
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هيذا ويعميل العامليون يف اإلرشياد االجتامعيي وأعضياء لجنية 
حاميية الطفيل معياً لتعيينِي وإحاليِة حياالت الصحية العقليية 
قيني مين  العاليية الخطيورة وَحْشيِد َدْعيٍم زائيٍد لألطفيال املعوَّ
إدارة  يف  التقليديية  األسياليب  ُكيَِّفيت  وقيد  االحتيياج.  ذوي 
الحياالت حّتيى َتْدَعيَم مين ُبعيٍد بالهواتيف املحمولية فرتصيد 
الحياالت وتسيتعلم بانتظيام امُلراِعيني، وال سيّيام الذيين ُعيَِّنيت 
التيي  أّن عيدَد األرس  الخطيورة. عيىل  عندهيم حياالت عاليية 
لجنية  فيكان ألعضياء  جيّداً.  قلييل  عندهيا هواتيف محمولية 
حاميية الطفيل يف هيذه الفجيوة شيأٌن مهيمٌّ إذ كانيوا وسيطاء 
زت قيدرة أعضياء  بيني املختيصّ االجتامعييّ وامُلراِعيني. فيإذا ُعيزِّ
لجنية حاميية الطفيل يف مييدان اإلسيعاف األويل النفسيايّن، من 
حييث هيي مكيّون رئييس مين مكّونيات أدوات أكيرب، أمكن أن 
يُبل يف االسيتجابة ملين هيم يف  ين ذليك فهَمهيم أفضيَل السُّ ُيحسِّ
ضائقية، فيقيود ذليك إىل التحّري املناسيب واإلحالة املناسيبة يف 
حياالت الصحية العقليية العاليية الخطورة. وقد أشيارت دراسية 
حديثية بعقيب تفيشِّ إيبوال يف سيرياليون إىل أنيه حتى تدريب 
يتلقيوا  أن  بيني  للُمدرَّ ينبغيي  ولكين  فّعياالً،  كان  واحيد  ييوٍم 
بني َمَهرَة، لضيامن تطبيق  تدريبياً منّشيطاً مسيتمراً عىل ييد ُمدرِّ

املهيارات تطبيقياً صحيحياً.3 

أندية األطفال والشباب
ذكير السيواد األعظيم مين األطفيال عجزهيم عين العيودة إىل 
املدرسية –ولقياء أصدقائهيم–، وأن ذليك رَأُس ُمقِلقاتهيم. وقبل 
إغيالق األمكنية الصالحية لألطفيال داخيَل املسيتوطنة، كانيت 
معياً،  الطفيال  َجْميِع  عيىل  قيادرة  والشيباب  الطفيال  أنديية 
وتعزييز التامسيك االجتامعيي، وبنياء السيالم، وحاميية الطفيل، 
األطفيال.  يقودهيا  التيي  املنياصة  يف  مفييدة  أيضياً  وكانيت 
أنديية  ازدهيرت  لألطفيال،  الصالحية  األمكنية  إغيالق  وعنيد 
الطفيال والشيباب، التيي هيي أصغير مين تليك األمكنية، خارَج 
ها القادة  ْتها سيابقاً. ويف أنشيطتها التيي ُييرسِّ مقّراتهيا التيي حدَّ
الدينّييون والجامعيات املجتمعيية فيرٌص تكيون لهيم عيادًة يف 
مين  جمليًة  الجامعيات  وتتبيع  لألطفيال.  الصالحية  األمكنية 
الجلسيات مأخيوذة مين منهيج لبنياء السيالم بقييادة األطفيال. 
حافية  بيون يف مييدان الصِّ ويسياعد أَعضياُء نيادي األطفياِل املدرَّ
أيضياً يف أنشيطة االسيتجابة ليداء الُحَمية التاجيية عيىل إمضياِء 
املعلوميات الصالحية لألطفيال عين النظافة الشيخصية والوقاية 
مين الُحَمية التاجيية، سيواء كان ذليك وجهاً لوجيه أو بالهواتف 
املحمولية، وعيىل َنيرْشِ املعلوميات عن حاميية الطفيل باملذياع 
ويف أثنياء االجتامعيات املجتمعيية، وعىل تعزيز سيالمة األطفال 
مين العنيف. وأيضياً يتواصيل أعضياء األنديية ميع األرَُس التيي 
يعولهيا أطفياٌل، ليوصليوا إىل األسيايّس من رسيائل حامية الطفل 

ودعيم الحيال النفسيانية االجتامعيية. 

وعيىل الرغيم مين هيذه األنديية مل ييوىص بعقدهيا يف أثنياء 
أن  ميكين  يقيع،  حيني  داٍء  لتفيشِّ  صحيية  اسيتجابٍة  اندفياِع 
االسيتجابة  لجهيود  رافيدة  وسييلة  أنهيا  األنديية  هيذه  تثبيت 
التيي يقودهيا األطفيال، ومين ذليك إنشياء ونيرش معلوميات 
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية وحاميية  َدْعيم الصحَّ
الصغيرية  الطفيل. وأيضياً ميكين أن يدَعيَم هيذه املجموعيات 
أَفيراُد املجتميع املحّل ومتطّوعيون لتكييف املناهج النفسيانية 
الصالحية  األمكنية  أنشيطة  )مثيل فهيرس  القامئية  االجتامعيية 
لألطفيال( بحييث يصليح مين ُبْعيٍد عقيد مجموعات صغيرية أو 
مية الرؤيية العامليية  متاريين بيني األقيران.4 وأخيرياً، أنشيأت منظَّ
وحيدًة دراسييًة جدييدًة يف األميراض العدوائيية، ُتعينُي أنديية 
األطفيال والشيباب عيىل تكيييف الرسيائل وامليواد يف الصحية 
العقليية والحيال النفسيانية االجتامعية بُطيُرق صالحة لألطفال 

واملراهقيني.

ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية  ُنيَصُة َدْعيم الصحَّ
أساسيّيتان الطفيل خدمتيان  وحاميية 

َعَنيى إِغيالُق الحكومية األمكنيَة الصالحة لألطفيال وعّدها إياها 
خدميًة غيري أساسيية أّن ميا متيّس الحاجية إلييه مين حاميية 
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّة  الطفيل وَدْعيم الصحَّ
الصالحية  األمكنية  برناميج  ومبنياصة  إلييه.  الوصيول  ر  متعيذٌّ
بحاميية  املعنّيية  املحلّيية  العميل  فرقية  ومبعاونية  لألطفيال، 
العقليَّية  ية  الصحَّ َدْعيم  خدميات  بالتدرييج  أُِعييَدت  الطفيل، 
والحيال النفسيانيَّة االجتامعيَّية وحاميية األطفال، وذليك بأيدي 
بيني واملعلمني  املرشيدين االجتامعّييني والعامليني الصحيِّني امُلدرَّ
وقيادة املجتميع املحيّل. وقيد ُكيِّفيت طرائيق تقدييم الخدمية 
رسيعيًا كيام ذكرنيا آنفياً مبشياورة املجتمعيات املحليية، ومنهيا 
الطفيل  وحاميية  العقليية  الصحية  حياالت  وُعّينيت  األطفيال. 
العاليية الخطيورة بالعميل مين ُقيرٍب ميع جامعيات وقطاعيات 
حاميية  تنسييق  مجموعيات  وشياركت  املخييامت.  يف  شيتَّى 
الطفيل ميراراً السيلطات املحليية يف نيرش معلوميات التقديير 
تحسيني  عيىل  والحيّث  املنياصة  لدعيم  والناشيئة  الجدييدة 
ة  االسيتجابة للثغيرات يف خدميات حاميية الطفيل وَدْعيم الصحَّ

النفسيانيَّة االجتامعيَّية.  العقليَّية والحيال 

الخامتة
هيذه  يف  األطفيال  أّن  السيابقة،  األوبئية  مين  األدلية  ُتظِهير 
العنيف  مين  متزاييدة،  مخاطير  يواجهيون  قيد  السيياقات 
الخدميات  واعيرتاض  واالسيتغالل  املعاملية  وسيوء  واإلهيامل 
أو انقطاعهيا، ومنهيا أنظمية الحاميية، كّل ذليك يجعيل إعيداد 
ية العقليَّية والحيال النفسيانيَّة  الرباميج مثيل براميج َدْعيم الصحَّ

https://www.fmreview.org/ar/issue66
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االجتامعيَّية أكيرث أهمّيية.5 وإذ قيد كانيت األعيامل اإلنسيانية 
رت كثيرياً ِبيداِء الُحَمية التاجيية )كوڤييد  يف جمييع العيامل تيرضَّ
19(، فقيد أصبيح تكييف إعيداد الربامج محوراً رئيسياً للهيئات: 
فكييف ميكين تكيييف األدوات ووجيوه املقاربية حّتيى ُتحَفيظ 
يواء؟6 املأميول أن  عيم اإلنسياين بالسَّ الخدميات األساسيية والدَّ
تكيون َنَظرَاُتنيا مفييدًة لآلخريين وهيم يحاوليون اإلجابيَة عين 
هيذا السيؤال، وإجيراَء التكيييف يف السينني املقبلية، إذ نسيتمّر 
ي  يف التصيّدي لهيذه الجائحة ولغريها يف مسيتقبل الزميان. وُتَبدِّ
أدواتهيا  والتكيُّيف يف  التعلُّيم  الييوَم  العامليية  الرؤيية  مية  منظَّ
ووجوه مقاربتها األساسيية بحسيب داء الُحَمية التاجية )كوڤيد 
19(، وتسيعى إىل التعياون وإقامية املشياركات لفعيل ذليك، وال 
ة العقليَّية والحال  سييَّام يف مييدان حاميية الطفيل وَدْعيم الصحَّ

االجتامعيَّية.  النفسيانيَّة 
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يشكر املؤلِّفون ملنّظمة الرؤية العاملية يف أوغندا ولِفرَق مركز 
الطفل اإلفريقي )Africhild( دعَمها دراسَة األمكنة الصالحة 

لألطفال التي أفادت منها هذه املقالة، وموَّل هذه الدراسة 
ة يف  ى ببحث الصحَّ مة إلِرَْها )Elrha( وبرنامجها امُلَسمَّ منظَّ

 ،)DFID( وزارة التنمية الدولية ،)R2HC( األزمات اإلنسانية
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 World Vision International )2020( COVID-19 Aftershocks: Secondary .5
 impacts threaten more children’s lives than disease itself

)الهزَّات الالحقات لداء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(: التأثريات الثانوية تهّدد حياَة األطفال 
أكرث ماّم يهددها الداء نفسه(

bit.ly/WVI-C19Aftershocks-2020
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َز طلَب متويلك أَِقْم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لُتعزِّ

ُأدرَِجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من املّرات يف طلباِت مَتْويٍل ناجحٍة إلعداد الربامج والبحوث )ومن هذه الطلبات ما ُأرِسَل إىل مجلس 

البحوث األورويّب، واالتحاد األورويّب، ومجلس البحوث الرنويجّي، ومؤّسسة ِولَكم ترست الخريّية(، فاستفاد امُلدِرُج وامُلْدَرج بذلك خرياً. 

يرغب املمّولوَن يف أن يروا كيف ستنرش نتائج بحثك وما فيه من دروس لتصل إىل أوسع نطاٍق من القّراء ميكن الوصول 

إليه، ومنهم صانعو السياسات؟ ويريدون أيضاً أدّلًة عىل تأثري البحث. وهاهنا ُتِعيَنَك نرشة الهجرة القرسية.

َع ِنطاُق  لعّلك ُتدِرٌج عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً ُمصّغراً من النرشة يف مقرتحك )ويف ميزانيَّتك(، وذلك ليك ُيوسَّ

َد مرشوعك مبعلوماٍت مخصصٍة له، وبأدّلٍة عىل أثره وانتشاره ووصولِه  ل من مرشوعك وتأثريُُه. إذ ميكننا أن نزوِّ َنرْشِ ما ُيَتحصَّ

.fmr@qeh.ox.ac.uk إىل حيث يحسن له أن يصل. فإن شئَت مناقشَة الخيارات، فاّتصل بأرسة التحرير من طريق
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