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 ملخص تنفیذي
 

وحتى قبل بدایة األزمة، كان اإلدماج االجتماعي . حیاتناكافة جوانب  19-عطلت جائحة كوفیدلقد 
ً مستمراً  سیعانون على األرجح الشباب فإن عاجلة،  تدابیرذ لم تتخذا واآلن، إ. واالقتصادي للشباب تحدیا

 .وطویلة األمد بسبب الجائحة شدیدةآثار من 
 

جراه شركاء المبادرة العالمیة بشأن الذي أ19-تنقل ھذه الدراسة نتائج المسح العالمي بشأن الشباب وكوفید
تزامن مع تحول الجائحة بسرعة إلى و ،2020مایو /أبریل وأیار/بین شھري نیسان 1للشبابالعمل الالئق 
ً  29-18(استھدف المسح تحدید اآلثار المباشرة للجائحة على حیاة الشباب . أزمة اقتصادیة في ) عاما
 شخص 12,000أكثر من وشارك فیھ . وق والنشاط االجتماعيواألوضاع النفسیة والحق الوظائف والتعلیم

شریحة المسح وتمثل عینة . ن ویملكون اتصاالً باالنترنتوشباب متعلم ھمبلداً، نسبة كبیرة من 112من 
 .جامعیة، ویشكلون قرابة ربع الشباب في الدول المشاركةالشھادات من حملة العاملین الشباب الطالب وال
 

وكان بالغاً . أشد من أثره على الفئات األخرىوعمیق وتسق أثر الجائحة على الشباب مالدراسة أن  تظھر
ً وشباب الدول منخفضة الدخل الشباب قلقون بشأن المستقبل إن . على الشابات والشباب األصغر سنا

 .ھمتقصتعرض ھذه الدراسة و. ھم فیھوقعوم
 

*** 
ین كانوا یدرسون أو یجمعون بین الدراسة والعمل من إجمالي الشباب الذفي المئة  73تم إغالق مدارس 

ً جمیع والم یتمكن ھؤالء قبل بدایة األزمة، ولكن حرم  فقد. من االنتقال إلى التعلیم عبر االنترنت وعن بعد ا
تدریب،  دورات أو تعلیم أوالوصول إلى أي من ) في المئة 13(من كل ثمانیة شباب  اواحدً  19-كوفید

مناطق الفجوات الرقمیة الحادة بین  أسھم في إبرازان ذات الدخل المنخفض، وفي البلدوالوضع أسوء 
في  65المدارس ومؤسسات التدریب لضمان استمرار التعلیم عبر االنترنت، أفاد  جھودورغم . العالم

 في المئة بأن تعلیمھم سیتأخر، ویخشى 51المئة من الشباب بأن تعلیمھم تراجع منذ بدایة الجائحة، ویعتقد 
 .في المئة أن تعلیمھم سیتأثر وقد یرسبون 9
 

توقف فقد . یؤثر الوباء بشكل كبیر على العاملین الشباب، ویدمر وظائفھم، ویقوض آفاق حیاتھم المھنیة
أفراد الوباء عن العمل تماماً، وال سیما انتشار كانوا یعملون قبل ) في المئة 17(واحد من كل ستة شباب 

ماً، الذین كانوا یعملون في وظائف الدعم المكتبي والخدمات والمبیعات والحرف عا 24-18 الفئة العمریة
أي ساعتین (في المئة تقریباً  25وانخفضت ساعات عمل العاملین الشباب بنسبة . الیدویة ومھن ذات صلة

والشباب في بلدان الدخل . انخفض دخلھم أن) في المئة 42(كل خمسة  اثنان من كد، وأ)في الیوم
وأظھرت الدراسة أن . األكثر عرضة لتقلیل ساعات العمل وانخفاض الدخل الناتج عن ذلكھم خفض المن

عن تأثیر األزمة على الشباب والشابات في الوظائف، فقد أفادت الشابات  لشدة المھنة ھي المحدد الرئیسي
  .بالمقارنة مع الشباب لإلنتاجیةخسارة أكبر 
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وتشیر الدراسة . والعمل واألزمة الصحیة إلى تدھور العافیة النفسیة للشبابأدى التعطیل الكبیر للتعلیم 

وسجلت أقل مستویات للعافیة النفسیة في . في المئة من الشباب بالقلق واالكتئاب 17صابة إإلى احتمال 
 ً ن تعطل تعلیمھم الشباب الذی إصابةوكان احتمال . عاماً) 24-18(صفوف الشابات والشباب األصغر سنا

رز ھذا بوی. بشكل تام بالقلق أو االكتئاب ضعف الذین واصلوا عملھم أو دراستھم أو عملھم أو توقف
 .سوق العملدخول النجاح في الدراسة وبین و النفسي وضعالروابط بین ال

 
أثر غیر  الشباب بأھمیة تدابیر اإلغالق في إنقاذ حیاة الناس، فقد أوردوا وجودوعلى الرغم من إقرار 

ً أثراً ) في المئة 33(كل ثالثة  بین والحظ واحد من. مباشر على حریة حركتھم على حقھ في  واضحا
في المئة منھم صعوبات في ممارسة حقھم في حریة الدین أو  27المشاركة في الشؤون العامة، وواجھ 

ھم في الحصول على بأن المعلومات الخاطئة عن الجائحة أثرت على حقفي المئة  25وشعر . المعتقد
ً . المعلومات في المئة من الشباب، وال سیما  21فقد أفاد . وشكلت االحتیاجات األساسیة مشكلة أیضا

 .معاناتھم في تغطیة نفقاتھم األساسیة جراءالعاطلین عن العمل، بصعوبة تأمین السكن 
 

مع الحكومات والشركاء ولكن رغم ذلك، ال یزال الشباب مصممون على النھوض والعمل بأمان وفعالیة 
في  31 كدأفقد ". إعـادة البناء بشكل أفضل"االجتماعیین والمجتمع المدني والمؤسسات األخرى بھدف 

-تبرعات لحمالت مواجھة كوفیدأنھم قدموا في المئة  27ذكر المئة مشاركة فعالة في جھود التطوع، و
. أمكن إناء الوباء كالعمل من المنزل كما طالب الشباب الحكومات بمواصلة تطبیق تدابیر احتو. 19

وعبروا عن رغبتھم بتخفیف القیود تدریجیاً، ألنھم یعتبرون صحة جمیع العاملین والمواطنین وسالمتھم 
 .أمراً بالغ األھمیة

 
العالم تتضمن أفكاراً مبتكرة بشأن سبل  مختلف بلدانتعرض الدراسة قصصاً وإفادات قویة من شباب من 

تسلط ھذه القصص الضوء على األشخاص األكثر عرضة للخطر كالفقراء، والعمال و .مواجھة األزمة
 ومنالمھاجرین، والعاملین في القطاع غیر المنظم، والمسنین، والعاملین الصحیین في الخطوط األمامیة، 

اء تھم وقدرتھم على مواجھة األزمات في بناتسھم أصوات الشباب وطاقو. باتوا عاطلین عن العمل مؤخراً 
 .ومساواة للجمیع مشاركةعالم آمن وأكثر 

 
، تطالب ھذه الدراسة بتنفیذ استثمارات عاجلة ومحددة وأكثر ومبادراتھمیصال أصوات الشباب إلدعم و

ذكاء في تقدیم فرص عمل الئق للشباب بما في ذلك حمایة حقوق اإلنسان للشباب، وبرامج تضمن 
وتقدیم مزایا التأمین ضد البطالة، وبذل مزید من الجھود التوظیف والتدریب، والحمایة االجتماعیة، 

لتحسین جودة التعلیم عبر االنترنت وعن بعد وطرق تقدیمھ، وتعزیز أوجھ التكامل مع خدمات الصحة 
ً ومع الشباب وألجلھمفب. النفسیة، والدعم النفسي واالجتماعي، واألنشطة الریاضیة ، یمكننا فقط العمل معا

 . على حیاة الشباب 19-بیة وربما طویلة األمد ألزمة كوفیدمنع حدوث آثار سل
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