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شكر وتقدير
تم وضع هذه املذكرة التوجيهية بشأن حامية األطفال أثناء تفيش األمراض املعدية بطريقة تعاونية من قبل مجموعة عمل املعايري الدنيا لحامية
الطفل التابعة للتحالف من أجل حامية الطفل يف العمل اإلنساين ،وذلك بإدارة مشرتكة من قبل  Terre des hommesومنظمة أنقذوا األطفال
 ،Save the Childreوتحت إدارة منظمة  ، Plan Internationalوتستند املشورة الواردة يف هذا التقرير عىل التجارب املهنية للزمالء امليدانيني
الذين كانوا أو ما زالوا أثناء إعداد هذا التقرير يشاركون أو قد شاركوا مؤخ ًرا يف حامية الطفل يف حاالت تفيش تفيش األمراض املعدية.
"املذكرة اإلرشادية" التي وضعتها :حنا-تينا فيرش ،وليالين إليوت (دكتوراه) وسارة ليم برتراند من مجموعة  Proteknônاالستشارية ،بدعم من
أنيتا كويرازا ،من Plan International
قام بوضع التصميم الرسوميwww.prinsdesign.co.za :
تم متويل تطوير هذا التقرير بسخاء بدعم من مكتب املساعدات الخارجية للكوارث ( ،)OFDAالتابع لوكالة التنمية الدولية األمريكية (،)USAID
ونوجه الشكر بشكل خاص ألعضاء مجموعة املراجع الفنية ومقدمي املعلومات الرئيسيني الذين شاركوا رؤاهم وتجاربهم خالل عملية صياغة
ومراجعة هذا التقرير .عىل وجه الخصوص ،يود املؤلفون االعرتاف مبساهامت الجهات واألشخاص التالية أسامؤهم:
الدكتورة مايا أريي ،اليونيسيف
فريدريك بايلGoal ،
جولييت بيدفورد ،جامعة أكسفورد
لورين بينكووسيك ،منطقة حامية الطفل من املسؤولية (اليونيسيف)
أودري بوليري ،تحالف حامية الطفل يف العمل اإلنساين (منظمة أنقذوا األطفال)
أندرو بروكس ،اليونيسف
مارسيو جاجلياتو ،مجموعة عمل الصحة العقلية والنفسية واالجتامعية ()MHPSS
بيرت غروس ،اليونيسيف
هاين منصوريان ،التحالف من أجل حامية األطفال يف العمل اإلنساين (اليونيسيف)
أماندا ماكليالند ،االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ()IFRC
د .ريتشل موريسيك ،جامعة كولومبيا
إدوارد ندونغWorld Vision International ،
هيلني نيانغويا ،اليونيسيف
روث أوكونيل ،منظمة Save the Children
هيذر بابوويتز ،اليونيسيف
كريستينا برييسPlan International ،
بوشل مينجا ،منظمة Save the Children
ماريون براتسTerre des hommes ،
هيلني أليس ريتشاردز ،إدارة اململكة املتحدة للتنمية الدولية ()DFID
تيمويث سام ،منظمة أطباء بال حدود
إميي ريتشموند ،منظمة Save the Children
الدكتور ألكسندر روزيل ،اليونيسيف
برميا سلوChild Fund ،
جورفيندر سينغ ،االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ()IFRC
سوزان وينيسيك ،مجموعة عمل ( CPMSأرض البرش)

نحن مدينون أيضً ا للموظفني امليدانيني من  ،Plan Internationalومنظمة
 Save the Childrenواليونيسيف والذين قدموا دراسات الحالة القطرية.
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والتي ميكن أن تفيد يف حامية األطفال
أثناء تفيش األم راض املعدية؟
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مقدمة
األساس املنطقي
كانت هناك زيادة يف وترية تفيش األمراض املعدية يف جميع أنحاء العامل
عىل مدى السنوات األربعني املاضية 1.ساهمت العوملة وزيادة حركة
الناس والسلع بني البلدان والقارات يف زيادة احتاملية انتشار األمراض
املعدية برسعة يف جميع أنحاء العامل 2.عىل الرغم من التقدم الذي أحرز
يف الوقاية واملراقبة وعالج األمراض ،يظل تفيش األمراض املعدية الشاغل
(1ص )5
الرئييس للصحة العامة.
قد تظهر األمراض املتفشية املعدية خالل أزمة إنسانية أو قد تشكل يف حد
ذاتها حالة إنسانية طارئة ،ويُعرفها مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر
الكوارث ( )UNIDSRعىل أنها حدث خطري يتسبب يف خسائر برشية
أو مادية أو اقتصادية أو بيئية تفوق قدرة املجتمع أو املجتمع املتأثر
عىل مواجهتها مبوارده الخاصة 3.اعتبا ًرا من ديسمرب  ،2016قامت اللجنة
الدامئة املشرتكة بني الوكاالت بتوسيع معايري التنشيط لحاالت الطوارئ
من املستوى  3لتشمل أحداث األمراض املعدية 4.طوارئ املستوى  3هي
تصنيف ألزمة إنسانية مفاجئة شديدة وواسعة النطاق ،وتتطلب تعبئة
عىل نطاق املنظومة لتوسيع نطاق االستجابة اإلنسانية وتحسني املساعدة
الشاملة.
خالل تفيش األمراض املعدية ،يُع ّد األطفال معرضني عىل وجه الخصوص
للعدوى وذلك ملجموعة متنوعة من األسباب .وفيام يتجاوز اآلثار الفورية
التي تصيب حالتهم الصحية وحالة مقدمي الرعاية الذين يعتنون بهم،
تُربز هذه االختالالت االجتامعية واالقتصادية الناجمة عن األمراض
املتفشية أيضً ا مخاطر تهدد رفاه األطفال وحاميتهم .أظهرت تجربة
األمراض املتفشية األخرية ،مبا يف ذلك تفيش وباء الكولريا يف عامي 2016-
 17يف اليمن ،وكذلك تفيش فريوس األيبوال يف غرب أفريقيا بني العامني
 2014و  ،2016أن تفيش األمراض املعدية يُشكل تحديات خاصة فيام
يتعلق باالستجابات التقليدية املتبعة لحامية الطفل ،والتي عرفت تاريخ ًيا
بأنها تنشأ يف سياقات الرصاع املسلح والكوارث الطبيعية .كام سلطت
االستجابة اإلنسانية األخرية التي تم تنفيذها يف سياق تفيش األمراض
املعدية الضوء عىل الفجوة القامئة يف اإلرشادات املتاحة لدعم استجابات

حامية الطفل يف حاالت الطوارئ الصحية العامة.

األهداف والجمهور

تهدف هذه املذكرة اإلرشادية إىل رفد العاملني يف مجال حامية الطفل،
والسيام االستشاريني العاملني يف مجال حامية األطفال ومديري الربامج،
بالتوجيهات األساسية الالزمة حول كيفية توفري االستجابة الصحيحة يف
حاالت تفيش األمراض املعدية مبا يضمن احتياجات حامية األطفال،
وذلك خالل حاالت التأهب أو خالل أوقات تفيش األمراض .تعتمد
املذكرة اإلرشادية عىل الدروس العملية التي تعلم منها العاملون يف هذا
املجال خالل حاالت تفيش األمراض املعدية عىل الصعيد العاملي وذلك
يف مجموعة متنوعة من السياقات.

الهيكل
تنقسم هذه املذكرة اإلرشادية إىل قسمني:

الجزء األول
ويرشح ملاذا يكون األطفال أكرث ُعرضة من غريهم للعدوى خالل تفيش
األمراض املعدية ،ويقدم هذا الجزء رشحاً حول األسباب تجعل األطفال
أكرث عرضة للعدوى ،والتعطيالت التي يتسبب بها التفيش يف بيئتهم،
مخاطر الحامية التي ميكن أن تنشأ خالل تفيش املرض.

الجزء الثاين
ويقدم رشحاً عن التوصيات الوقائية واإلجرائية التي ميكن إدراجها
بحيث تستكمل اإلجراءات املتبعة ضمن املعايري الدنيا لحامية الطفل
يف العمل اإلنساين ( )2012واملخصصة لتوجيه العاملني يف مجال حامية
الطفل.

يف الصفحة السابقة :كان موظفو رشكة  Plan International Brazilمشغولني بالعمل مع الحكومة الوطنية والسلطات املحلية للتصدي النتشار فريوس زيكا .يدور الكثري من هذا العمل حول
رفع مستوى الوعي والتأكد من أن األطفال وأرسهم ميتلكون املوارد واملعلومات التي يحتاجون إليها ليكونوا قادرين عىل وقف انتشار البعوض الذي يحمل الفريوس.
مكتمل دون إرشاك األطفال .الصورة مأخوذة بإذن من  / Plan Internationalالربازيل.
ً
وبالرغم من ذلك ،لن يكون أي إجراء مجتمعي
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مل يكون األطفال بشكل خاص معرضني لتفيش
األمراض املعدية؟
يعترب األطفال ُعرضة بشكل خاص للتعرض للعدول لدى تفيش األمراض
املعدية وذلك لثالثة أسباب رئيسية هي:
 .1لدى األطفال خصائص معينة تجعلهم أكرث عرضة للتعرض للعدوى
خالل تفيش األمراض املعدية.
 .2تُحدث األمراض املعدية خلالً يف البيئة التي يرتىب وينمو فيها األطفال.
 .3قد تؤدي التدابري املستخدمة ملنع ومراقبة انتشار األمراض املعدية
إىل تعريض األطفال إىل مخاطر الحامية.

"ميكن أن يضيف النوع االجتامعي
أسباباً إضافية الحتاملية التعرض لإلصابة.
من املقرتح أن اإلناث معرضات لألمراض
املعدية املتنقلة بشكل أكرب بسبب
أدواره ّن التقليدية كمقدمات للرعاية".

 .1قابلية األطفال للتعرض للعدوى
تتأثر قابلية األطفال للتعرض للعدوى خالل تفيش األمراض املعدية بعدد
من العوامل املتعلقة مبرحلة تطورهم ،وقدراتهم ،واعتامدهم عىل مقدمي
الرعاية 1وتشمل هذه:

•بسبب احتياجاتهم الغذائية ،يكون األطفال عرضة أكرث لخطر سوء
التغذية من البالغني ،مام يزيد من خطر اإلصابة بالعدوى من عدد
من األمراض12 – 9.

•لدى اﻷﻃﻔﺎل طرق خاصة بهم تودي بهم إىل العدوى ليست موجودة
لدى اﻟﺒﺎﻟﻐﻦﻴ ،ﻤﺑﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮض داخل الرحم ،واﻟﺘﻌﺮض أﺛﻨﺎء اﻟﻮﻻدة
واﻟﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻠﻴﺐ اﻟﺜﺪي 5.األطفال هم أيضً ا أكرث عرضة لوضع
األشياء يف أفواههم وبذلك يزيد تعرضهم للعوامل املعدية التي تنتقل
عرب طريق براز-فم.

•ليست جميع اللقاحات متاحة لجميع الفئات العمرية .عىل سبيل
املثال ،يعد لقاح  Dukoralوهو لقاح الكولريا الذي يتم تناوله عرب
مرخصا فقط لألطفال
الفم واملعتمد من منظمة الصحة العاملية
ً
األكرب من عمر سنتني ،ويُعد لقاحا  ShancholوmORCVAC
موىص بهام فقط لألطفال فوق عمر سنتني13.

•يسعى األطفال ،وخاصة الذين دون سن خمس سنوات ،إىل االقرتاب
من مقدمي الرعاية ،وأفراد األرسة ،مام يزيد خطر تعرضهم إذا مرضوا6.

•ميكن إضافة النوع االجتامعي إىل األسباب اإلضافية التي تؤدي إىل
زيادة القابلية لإلصابة بالعدوى .يُقرتح أن اإلناث عرضة بشكل
غري متناسب باملقارنة مع الذكور لألمراض املعدية املنقولة مبارشة
بسبب أدوارهن التقليدية كمقدمات للرعاية 14,15.خالل استرشاء
تسلمت الفتيات
فريوس اإليبوال يف غرب أفريقيا ،عىل سبيل املثالّ ،
املراهقات مسؤولية تقديم العناية ملقدمي الرعاية واألشقاء املصابني
مام جعله ّن أكرث عرضة لإلصابة باملرض6,16.

•يُع ّد الدفاع املناعي عند األطفال أقل عمو ًما من ذلك املوجود لدى
البالغني نظ ًرا ألن أنظمتهم املناعية ال تزال تتطور 8.باإلضافة إىل ذلك،
ال يزال الجهاز العصبي لألطفال ،والجهاز الهضمي والهيكل العظمى
والعضالت ،والغدد الصامء وغريها أيضا يف طور النمو وذلك يعني أنه
ميكن أن تكون لألمراض املعدية عواقب بعيدة املدى عىل األطفال يف
مرحلة البلوغ.

هناك اختالفات ملحوظة يف فرتات الحضانة ،واألعراض والفرتات بني
ظهور األعراض والوفاة عند األطفال والكبار بالنسبة للعديد من األمراض
املعدية 19 – 17.يف بعض السياقات ،قد يعاين األطفال من عبء مرض
أكرب وترتفع معدالت الوفاة 20-22،يف حني يكون لدى األطفال معدالت
حاالت أقل من غريها بالنسبة ألنواع أخرى من األمراض23.

•عادة ما يكون احتامل التزام األطفال بالسلوكيات و املامرسات الصحية
السليمة ،مثل غسل اليدين بشكل روتيني ،والتي متنع أو تقلل من
خطر العدوى أقل من التزام البالغني وذلك بسبب عمرهم ومستوى
نضجهم وتطورهم 7 .وغال ًبا ما تكون الرسائل التوعوية حول السلوكيات
الصحية السليمة موجهة للبالغني وليس لألطفال.

 .1ملزيد من املعلومات حول تفيش األمراض املعدية وكيفية انتقال األمراض ،انظر امللحق 1
ملزيد من املعلومات حول مختلف األمراض املعدية ،انظر امللحق .3
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 .2يُعطل تفيش األمراض البيئات التي ينمو فيها األطفال ويرتبون
االضطرابات الناجمة عن األمراض املعدية

ميكن أن يتسبب تفيش األمراض املعدية يف أرضار بالغة عىل البيئة التي يعيش
فيها األطفال ويكربون .وميكن أن يكون سبب تفيش األمراض هو األمراض
املعدية الفردية نفسها كام ميكن أن يكون السبب هو التدابري املتخذة ملنع
ومكافحة تفيش األمراض املعدية.
يساعد النموذج البيئي االجتامعي يف توضيح آثار األمراض املعدية املتوقعة
عىل األطفال وبيئتهم .كام يبني الشكل  ،1ينمو ويرتىب األطفال عمو ًما
ضمن دوائر األرسة والصداقة املتداخلة داخل املجتمعات املحلية .تتسبب
االضطرابات التي تصيب العائلة والصداقات واملجتمع املحيط بعواقب
وخيمة عىل رفاه األطفال ومنوهم وحاميتهم.

األرس
ميكن أن يكون لألمراض املعدية آثار قصرية وطويلة األجل عىل تكوين األرسة
وعملها .مبا أن األطفال ،ال سيام الصغار ،يعتمدون عىل مقدمي الرعاية لتوفري
التغذية والرعاية والحامية وتلبية احتياجاتهم األساسية ،تُشكل هذه التغريات
مخاطر بارزة لرفاههم وتطورهم.

االضطرابات يف بنية األرسة
خالل تفيش األمراض املعدية ،قد يكون مقدمو الرعاية غري قادرين عىل
توفري الرعاية الكافية ألطفالهم بسبب املرض ،واملوت ،أو ألسباب أخرى مثل
املعاناة النفسية .يجعل انخفاض إرشاف الوالدين األطفال أكرث عرضة للعنف
واالستغالل واإليذاء.

املجتمع
العائلة
واألصدقاء
الطفل

كام قد يؤدي غياب االستجابة وتوفري الرعاية إىل تفعيل عوامل اإلجهاد
لدى الطفل ،ألن ذلك يشعر الطفل بوجود تهديد قد يصيبه .ميكن أن
يؤثر التعرض املطول لإلجهاد عىل بيئة األطفال مام يجعلها تصبح شديدة/
سهلة التعرض لإلجهاد 24 .يف حني أن التعرض ملستويات متدنية ومتوسطة
من اإلجهاد من شأنه أن يعزز النمو الصحي للطفل ،ت ُعد مستويات
اإلجهاد “القوية أو املتكررة أو املستمرة” ضارة لألطفال ،السيام بغياب
عالقات اجتامعية تعينهم عىل تخفيف آثار القلق واإلجهاد( 24 .ص )236
ويف الحاالت القصوى ،ميكن أن يؤدي اإلهامل ،أو تكرر غياب الرعاية
واالستجابة ،إىل اإلرضار بالبنية الدماغية لدى األطفال وهو ما قد يكون له
عواقب وخيمة عىل املدى الطويل.
ميكن أيضً ا أن يتغري هيكل األرسة من خالل اتخاذ إجراءات متعمدة نيابة عن
مقدمي الرعاية ،مثل إرسال أطفالهم إىل املناطق غري املترضرة للبقاء مع العائلة أو
األصدقاء عىل أمل إبقائهم يف أمان .كام ميكن ملقدمي الرعاية التخيل عن األطفال
الذين يُظهرون أعراض املرض خوفًا من انتقال العدوى إىل أفراد العائلة أو الوصمة
االجتامعية املرتبطة باملرض أو بسبب عدم قدرتهم عىل تحمل تكاليف العالج25.
تشري البيانات الصادرة من عامل الخطوط األمامية خالل وباء اإليبوال يف ليبرييا إىل
أن بعض مقدمي الرعاية مل يزوروا أطفالهم املرىض يف مراكز العالج أو مل يعودوا
إليهم بعد أن تعافوا ،ويف بعض الحاالت ،قام أفراد العائلة املمتدة برفض األطفال
الناجني واألطفال الذين مات مقدمو الرعاية لهم 26.ويف كلتا الحالتني ،كان قرار
التخيل عن الطفل ينبع من مخاوف األرس من أن تتجنبها مجتمعاتها.

اضطرابات يف دخل األرسة
ميكن أن يكون لتفيش األمراض املعدية تأثري مدمر عىل وظيفة األرسة
وذلك عندما يتسبب املرض بالحد من مصادر الدخل وذلك بسبب الحاجة
إىل رعاية أحد أفراد األرسة املرىض ،أو عن طريق زيادة اإلنفاق املنزيل
عىل الرعاية الصحية .عىل سبيل املثال ،خالل تفيش فريوس شيكونجونيا
يف أوريسا يف الهند يف عام  ، 2006أظهرت الدراسات الطبيعة الكارثية
للنفقات املنزلية املعيشية التي تحتاجها األرس لتوفري الرعاية الصحية ،والتي
وضعت أعباء هائلة عىل عاتق هذه األرس 27 .ميكن أن يكون آلثار هذا
االنحسار يف الدخل عواقب فورية وطويلة األمد عىل قدرة أفراد األرسة ،مبا
يف ذلك األطفال ،عىل الوصول إىل الغذاء الكايف ،والرعاية الصحية ،وغريها
من االحتياجات األساسية28 .

الشكل  :1اإليكولوجيا االجتامعية لألطفال
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عالقات الصداقة

املجتمعات

باإلضافة إىل األرسة ،ميكن أيضً ا أن تتعطل عالقات األطفال مع أصدقائهم
بسبب مرض ٍ
معد .قد يكون األطفال مرىض ج ًدا لحد ال يسمح لهم باللعب
مع أقرانهم أو بسبب إمكانية إصابة أصدقاؤهم باملرض .يؤدي التفاعل
مهم يف التطور االجتامعي لألطفال.
االجتامعي بني األطفال واألقران دو ًرا ً
أثناء منو األطفال ،يتعلم األطفال الكفاءات االجتامعية التي يحتاجونها من
خالل التفاعل مع أقرانهم وغريهم29.عالوة عىل ذلك ،من املعروف أن
اللعب الذي ينخرط فيه األطفال مع األصدقاء يُحسن مهاراتهم املعرفية
واللغوية واالجتامعية العاطفية 30.خالل وباء اإليبوال يف سرياليون ،أفاد
األطفال أنهم شعروا بالحزن والوحدة وبالضياع دون صداقة أقرانهم31.

عىل مستوى املجتمع ،ميكن لألمراض املعدية أن تُعطل اإلنتاجية ،والعالقات
االجتامعية بني أفراد املجتمع وكذلك الحياة الثقافية 32 .عندما يصاب
أعضاء املجتمع باملرض ،تقل قدرتهم عىل املساهمة يف القوى العاملة وكذلك
مشاركتهم االجتامعية واملدنية .بالنسبة للمجتمعات الرعوية التي تعتمد عىل
الرثوة الحيوانية كمصدر للرزق ،تُشكل األمراض ذات املصدر الحيواين (مثل
حمى الوادي املتصدع  )RV Valley Fever RVF -تهديدا ً ملعيشة مجتمعات
بأكملها وأسلوب حياتها 33 .يف تنزانيا ،عىل سبيل املثال ،تضمنت آثار تفيش)
املرض يف عام  2007وصم املجتمعات املتأثرة بفقدان "االحرتام والكرامة"33 .
)ص  319كام ثبت أن األمراض املعدية لها تأثري نفيس عىل أفراد املجتمع غري
املصابني بهذا املرض والذين ليس لديهم أفراد أرس مصابون .يف حالة انتشار
االلتهاب الرئوي الالمنطي الحاد يف سنغافورة يف عام  ، 2003متت اإلشارة
إىل أن تفيش املرض له تأثري نفيس سلبي عىل أعضاء املجتمع غري املصابني
ويعزز ذلك القلق والخوف من العدوى 34 .جميع هذه اآلثار االجتامعية
تؤثر بدورها عىل األطفال.

أدناه :صورة مأخوذة بإذن  /Terre des hommesويل باكرس /بوروندي عام .2016
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 .3ميكن للتدابري املستخدمة ملنع ومكافحة تفيش األمراض املعدية أن تُشكل مخاطر عىل األطفال
ت ُعترب التدابري التي تتخذها الصحة العامة والعاملني يف املجال الطبي ملنع
ومكافحة انتشار املرض أثناء تفيش األمراض املعدية مهمة ورضورية للحد
من عبء املرض وخطر العدوى( .ملزيد من املعلومات حول األنواع املختلفة
من التدابري الوقائية والسيطرة املستخدمة لألمراض املعدية املختلفة ،انظر
املرفق  .)2بينام تفوق فوائد التدخالت الصحية العامة التي اعتُمدت عاد ًة
املخاطر ،قد يشمل عدد من هذه التدابري مخاطر عىل األطفال ال ترتبط
مبارشة بالتدخل ،مبا يف ذلك مجال حامية الطفل .من خالل تسليط الضوء
عىل املخاطر املحتملة التي ميكن أن تُحدثها هذه التدابري لحامية الطفل،
يتمثل الهدف يف تحديد الطرق التي ميكن بها تخفيف اآلثار الضارة غري
املقصودة املحتملة.

التدابري الوقائية

تشمل التدابري الوقائية لوقف العدوى الجديدة اللقاح والتدابري التعليمية
والبيئية .عىل الرغم من أن هذه التدابري تضمن الوقاية من العدوى ،فإنها قد
تُشكل يف الوقت نفسه مخاطر عىل حامية األطفال ورفاههم.

اللقاح

•ﺧﻼل ﺣﻤﻼت اللقاح ،ﻗﺪ ﻻ ﻤﻳﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻰﻟ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل اﻷكرث
ﺿﻌفًا ،ﻣﺜﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻲﻓ اﻟﺸﻮارع ﻲﻓ املراكز الحرضية،
وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻲﻓ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ 35.من أجل معالجة
ذلك ،متت تجربة تقنيات الهاتف املحمول يف بنغالديش ،عىل سبيل
املثال ،لتحسني تغطية اللقاح بني هؤالء السكان الذين يصعب الوصول
إليهم36.

التدابري التعليمية

•أثناء حمالت التوعية ،قد يساء فهم الرسائل التي يتم نرشها بهدف
رفع الوعي حول املرض وطرق انتقاله و  /أو سلوكياته للحد من خطر
انتقال العدوى ،أو قد تسهم هذه الرسائل يف وصم املجموعات املعرضة
للخطر .باإلضافة إىل ذلك ،فإن محتوى رسائل التوعية هذه باإلضافة إىل
الطريقة التي يتم بها نرش مثل هذه الرسائل ،ال تكون عادة مصممة
بحيث تخاطب األطفال والشباب .ميكن أن يؤدي عدم فهم الرسائل
بشكل صحيح إىل حالة من الذعر والضيق النفيس االجتامعي بني
األطفال.

التدابري البيئية

•قد ال تحول التدابري البيئية التي يتم اتخاذها ملنع انتشار األمراض ،مثل
مكافحة ناقالت األمراض ،دون تعرض األشخاص للعدوى نتيجة إساءة
استخدامها ألسباب مختلفة .عىل سبيل املثال ،يف بحرية فيكتوريا يف

كينيا ،تم استخدام الناموسيات املعالجة باملبيدات الحرشية والتي تم
توزيعها للحد من انتشار املالريا (خاصة بني األطفال دون الخامسة
من العمر) لتجفيف األسامك ،حيث مل يكن األهايل مقتنعني بفعاليتها
ملكافحة املالريا 37 .ونتيجة لذلك ،مل يستفد األطفال من هذا اإلجراء
الوقايئ ،وظلت قابليتهم لإلصابة باملالريا دون تغيري.

تدابري الرقابة

•من أجل ضبط انتشار األمراض املعدية ،تشمل التدابري التي يتم
اللجوء إليها عادة إجراءات اإلبعاد االجتامعي ،مثل الحجر الصحي
والعزل ومعالجة املرض 38 .وهذه التدابري ميكنها أيضاً أن تشكل
مخاطر عىل األطفال.

العالج

•خالل العالج ،قد يصبح مقدمو الرعاية غري قادرين عىل توفري الرعاية
الالزمة ألطفالهم نظ ًرا لحاجتهم للعالج يف املستشفيات أو للبقاء مع
أحد أطفالهم ممن يحتاجون للعالج .عالوة عىل ذلك ،يف الحاالت
التي ال يتم فيها جمع التفاصيل العائلية ملقدمي الرعاية الذين يتم
عالجهم ،ميكن أن يشكل هذا صعوبات يف التعرف عىل األطفال
الذين بقوا عىل قيد الحياة يف حالة وفاة مقدم الرعاية ،وضامن وضع
ترتيبات الرعاية البديلة.
•ﻗد ﻻ تتمتع املرافق الصحية التي ﺗوﻓر اﻟﻌﻼج لألطفال بخدمات
ﺻدﯾﻘﺔ لألطفال ﺗﮭدف إﻟﯽ ﻋدم معالجة األطفال طبيًا ،ﺑل تتناسب
أﯾﺿً ﺎ ﻣﻊ االحتياجات التنموية والنفسية لألطفال39.
•قد ال يتلقى األطفال العالج يف الوقت املناسب نظ ًرا لعدم وجود
العالج املتاح لألطفال أو التأخري يف معرفة وتشخيص املرض .غال ًبا ما
يكون هذا بسبب صعوبات يف الكشف عن عالمات وأعراض املرض يف
األطفال ،وخاصة يف املواليد الجدد والرضع واألطفال الصغار.
•ﻗد ﻻ يتوفر للمرافق الصحية التدريب املتخصص واملستلزمات الطبية
واملعدات اﻟﻼزﻣﺔ للرعاية الرسيرية لألطفال ،السيام اﻟرﻋﺎﯾﺔ الحرجة
للمرىض املصابني بأمراض شديدة.
•قد ال تحتوي املرافق الصحية التي تقدم العالج عىل خدمات لرعاية
األطفال املرافقني للمرىض .عىل سبيل املثال ،يف اليمن خالل تفيش
وباء الكولريا يف عام  ،2017كان األطفال الذين يرافقون مقدمي
الرعاية املرىض إىل مراكز عالج الكولريا أحيانًا يُرتكون مبفردهم ليناموا
خار ًجا عىل الرشفة أثناء تلقي ذويهم للعالج .يُع ّرض هذا الرتتيب غري
الخاضع للرقابة األطفال ،وخاصة الفتيات ،ملخاطر التحرش والعنف
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يف الصورة أعاله :تقف كعدان عبدي جاما وابنها عبد الرحمن سعيد (سنة ومثانية أشهر) أمام جناح اإلناث يف وحدة عالج الكولريا .يف مايو  /أيار  ،2017نرش الهالل األحمر الصومايل والصليب األحمر
حاسم يف السيطرة
الكندي والصليب األحمر الرنويجي مركز عالج الكولريا استجاب ًة الرتفاع حاالت اإلسهال املايئ  /الكولريا الحاد يف أرض الصومال .أدت حركة الصليب األحمر والهالل األحمر دو ًرا رياديًا
ً
عىل التفيش وخفض الحاالت من  200مريض يوم ًيا خالل الذروة يف يونيو إىل خمس  -ست حاالت يوم ًيا فقط اعتبا ًرا من أكتوبر  /ترشين األول  .2017صورة مأخوذة بإذن االتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر ( / )IFRCأرض الصومال .2017

الجنيس واالعتداء 40.كان مقدمو الرعاية الذين وصلوا إىل مراكز العالج
مع أفراد آخرين من األرسة قادرين عىل مواجهة هذا الخطر من خالل
ضامن اإلرشاف عىل أطفالهم أثناء تلقيهم للعالج.

متالزمة أمراض الجهاز التنفيس يف قطر ،عىل سبيل املثال ،تبني
أن الخوف من الوصمة االجتامعية هو سبب عدم خضوع املرىض
للعزل الطبي42.

• قد يؤثر العالج املقدم ملرض معدي معني عىل العالجات األخرى
التي يتطلبها السكان ،مبا يف ذلك األطفال ذوي اإلعاقة أو األمراض
املزمنة .أثناء وباء اإليبوال ،عىل سبيل املثال ،تم توثيق حاالت من
اإلصابة باألمراض ووفيات بني األطفال والنساء الحوامل التي كان من
املمكن تفاديها41.قد يُعزى هذا جزئ ًيا إىل توجيه املرافق الصحية تركيزها

•ثبت أن العزل ،يف بعض الحاالت ،قد يؤثر عىل الصحة العقلية
ورفاه املرىض ،مبا يف ذلك زيادة االكتئاب والقلق43,44.

األكرب نحو عالج اإليبوال31.

العزل

•أثناء اإلدخال إىل وحدات العزل املعينة ،لن يتمكن مقدمو الرعاية من
تقديم الرعاية اليقظة ألطفالهم .وباملثل ،يف حالة األطفال املعزولني،
كانوا غال ًبا غري قادرين عىل تلقي الرعاية من مقدمي رعايتهم.
•أثناء العزل ،ال يستطيع األطفال يف كثري من األحيان الوصول إىل التحفيز
املعريف أو االجتامعي الذي يوفره التعليم والتواصل مع األقران.
•يعاين املرىض الذين تم عزلهم من خطر التعرض للوصم .أثناء عدوى
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•ميكن أن ييسء أفراد املجتمع تفسري وحدات العزل عىل أنها
أماكن حيث يذهب الناس ليموتو وحدهم ،كام كان الحال
يف البداية مع وحدات عالج فريوس إيبوال يف ليبرييا .ميكن أن
يؤدي هذا إىل االشتباه باملرافق الصحية ومقاومة تجاه الدخول
الطوعي45.

بينام تفوق منافع التدخالت العالجية املتبعة
عاد ُة املخاط َر التي ميكن أن تنجم عن هذه
التدخالت ،فإنه من األهمية مبكن االنتباه إىل
املخاطر التي قد تنجم عن هذه التدابري فيام
يتعلق بحامية األطفال.

يف الصورة أعاله :رازافينو منسهاهاري ،يبلغ  23عا ًما ،وهو متطوع يف الصليب األحمر يف مدغشقر يستعد إلجالء طارئ للرضع املشتبه بإصابتهم بالطاعون.
صورة من االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ( / )IFRCماريا سانتتو  /مدغشقر .2017

الحجر الصحي

الحجر الصحي يف املنزل
•يُع ّد الحجر الصحي املنزيل هو إجراء يعتمد عىل عزل املريض عن
املجتمع ويُستخدم للحد من إمكانية التعرض للعدوى .عند اللجوء
للحجر الصحي املنزيل لألطفال ،عىل سبيل املثال أدى تفيش وباء N1H1
عام  2009يف فيكتوريا بأسرتاليا ،إىل تحمل العائالت ألعباء مالية غري
متوقعة حيث اضطر مقدمو الرعاية إىل أخذ إجازات من عملهم
لالعتناء بأطفالهم46 .
•ميكن أن يكون للحجر الصحي املنزيل آثار نفسية سيئة عىل األفراد .ف
عىل سبيل املثال عندما تفيش مرض االلتهاب الرئوي الحاد يف تورنتو
يف كندا يف عام  ،2003أظهر األشخاص الذين تم عزلهم صحياً يف املنزل
درجات عالية من القلق واالكتئاب ،وعربوا عن مشاعر القلق وعدم
اليقني والرفض واململ والعزلة واإلحباط من بني مشاعر عديدة أخرى.
47 – 49
الحجر يف املرافق الصحية
•أثناء الحجر الصحي القائم عىل املرافق ،قد يتعذر عىل مقدمي الرعاية
تقديم الرعاية اليقظة ألطفالهم بسبب الحجر الصحي يف مرافقهم أو
يف مرافق أطفالهم.
•قد ال تحتوي مرافق الحجر املخصصة لألفراد عىل خدمات مصممة

الحتياجات األطفال الخاصة ،مبا يف ذلك فرص التحفيز املعريف
واالجتامعي.
•يف حاالت األطفال املحتجزين يف مرافق الحجر الصحي ،قد ال
يتم دامئًا تسجيل معلومات عن عائلة الطفل ،األمر الذي يعرس
االتصال بأرسة الطفل ومل شمله بهم ما أن يصبح جاه ًزا ملغادرة
املرفق .أثناء استرشاء وباء اإليبوال يف ليربيا ،عىل سبيل املثال ،مل
يعرف األطفال الذين بقيوا يف الحجر الصحي ملدة  21يومياً يف
مركز الرعاية املؤقتة ما إذا كان ذووهم عىل قيد الحياة أو أنهم
يخضعون للعالج من الوباء يف مكان ما25 .
الحجر الصحي للمناطق – (الحجر عىل مستوى القرية أو
املجتمع)
•ميكن أن يكون الحجر الصحي املفروض عىل قرى بأكملها أو
مجتمعات محلية ناج ًحا يف الحد من انتشار العدوى ،ولكن يف
نفس الوقت ميكن أن يحد من قدرة أفراد األرسة عىل العمل،
واملشاركة يف األنشطة الزراعية والوصول إىل األسواق بسبب
القيود املفروضة عىل الحركة 50 .أثناء انتشار مرض اإليبوال يف
سرياليون ،كان للرضر والعبء املايل الذي نجم عن هذا الحجر
عىل مستوى األرسة مخاطر فيام يتعلق بحامية األطفال ،مبا يف
ذلك مشاركة الفتيات املراهقات يف الجنس التجاري لدعم دخل
األرسة51.
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•ميكن أن يكون الحجر الصحي عىل مستوى املجتمع سببًا من أسباب
االنفصال األرسى طويل األمد ملقدمي الرعاية واألطفال الذين يجدون
أنفسهم يف مواقع مختلفة يف الوقت الذي تكون فيه تدابري الحجر
الصحي مفروضة عىل القرية أو املقاطعة أو كليهام ،كام يكون األطفال
غري قادرين عىل مل الشمل حتى رفع إجراءات الحجر الصحي51.
•قد يشمل الحجر الصحي عىل مستوى املجتمع إغالق املدارس عندما
تكون هناك مخاوف من انتشار العدوى عرب املدارس .من شأن ذلك أن
يحد من حصول األطفال عىل التعليم والتواصل االجتامعي مع أقرانهم.
 52يف غينيا وليبرييا وسرياليون عىل سبيل املثال ،ما يقدر بنحو  5ماليني
طفل مل يذهبوا إىل املدرسة بعد أن تم إغالقها للحد من انتشار وباء
األيبوال ( .)53والنتيجة كانت معاناة األطفال بسبب عدم قدرتهم عىل
االنخراط يف األنشطة العادية مثل اللعب مع األطفال اآلخرين والتعلم.
•قد يؤدي تطبيق تدابري الحجر الصحي عىل مستوى املجتمع املحيل
بطريقة غري مفهومة بشكل جيد من قبل أفراد املجتمع إىل التسبب
بانتشار الخوف والذعر .خالل املرض الوبايئ يف ليربيا ،عىل سبيل املثال،
أدت التدابري املفروضة إىل تعرض املجتمع للوصم وتعطيل شبكات
التضامن االجتامعية القامئة وغياب االمتثال للتدابري التي فرضتها املراكز
الصحية55.

ما هي تدابري الوقاية واملكافحة التي تستخدم يف
حاالت تفيش األمراض املعدية؟
يتم تصميم إجراءات الوقاية واملكافحة بهدف إيقاف تفيش العدوى،
ولذلك من الرضوري وجود تدابري مختلفة للتعامل مع األمراض املختلفة،
وذلك يعتمد بشكل أسايس عىل كيفية تفيش األمراض.
بصفة عامة ،ميكن تصنيف األمراض إىل فئتني رئيسيتني :األوىل هي تلك
التي تتطلب الحجر الصحي والعزل ،واألخرى ال تتطلب الحجر الصحي
والعزل .يرجع ذلك إىل أن التدابري التي تشمل اللقاح والتدابري العالجية
والبيئية قد تكون كافية ،أما تدابري الحجر الصحي والعزل فهي لن
تُستخدم إال يف حاالت تفيش األمراض حيثام تكون هذه األمراض شديدة
العدوى ،وتنقل مبارشة من شخص إىل آخر .يوضح الشكل( )2أدناه
هاتني الفئتني مع األمثلة.

الشكل  :2أنواع تفيش األمراض املعدية

تفيش األمراض املعدية
األمراض املعدية التي تتطلب الحجر الصحي أو العزل

األمراض املعدية التي ال تتطلب الحجر الصحي أو العزل
أو كليهام

أمثلة :اإليبوال ،وماربورغ ،وحمى السا ،والكولريا،
وااللتهاب الرئوي الالمنطي الحاد ،ومتالزمة الرشق
األوسط التنفسية

األمثلة :الحمى الصفراء ،زيكا ،حمى االلنكوحمى
ِشيكُونْغُونْيا ،وحمى الوادي املتصدع
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يجمع الجدول محتوى القسم  1ويلخص مخاطر الحامية الرئيسية لألطفال التي قد تنشأ أثناء تفيش األمراض املعدية .تشمل هذه مخاطر الحامية
فضل عن مخاطر الحامية التي ميكن أن تنشأ عن غري قصد من التدابري املتخذة ملنع انتشار املرض ومكافحته.
الناجمة عن املرض نفسهً ،

الجدول  :1ملخص مخاطر الحامية عىل األطفال التي ميكن أن تنشأ أثناء تفيش األمراض املعدية

املخاطر الناجمة
عن املرض

قضية حامية الطفل

املخاطر التي تحدث نتيجة لتدابري الوقاية من األمراض أو مكافحتها

األمراض املعدية التي
ال تتطلب الحجر
الصحي والعزلة

األمراض املعدية التي تتطلب الحجر
الصحي والعزل

•موت أو عجز مقدم
الرعاية
•إرسال األهايل أبنائهم
بعيدًا ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ
أﺧﺮى ﻲﻓ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﻴ
اﻤﻟﺘﺄﺛﺮة

فصل األطفال عن مقدمي
الرعاية

•األمراض املعدية التي ال
تتطلب الحجر الصحي
والعزلة

•الحجر عىل مزود الرعاية أو الطفل
•فرض الحجر الصحي عىل مستوى املجتمع املحيل يف
حني تباعدأفراد األرسة
•التخيل عن األطفال بعد تلقيهم العالج أو وضعهم
يف الحجر الصحي

•الخوف من اإلصابة
باملرض
•وصم األشخاص املصابني
أو املشتبه يف إصابتهم
باملرض
•موت أو مرض العائلة
واألصدقاء والجريان

ضغوط نفسية

•وضع مقدمي الرعاية يف
املستشفى لتلقي العالج

•وضع مقدمي الرعاية يف املستشفى لتلقي العالج
•ميكن أن يؤدي العزل يف وحدات العزل والحجر
الصحي املنزيل إىل جعل األطفال يشعرون بالقلق
والوحدة ،ال سيام إن كانوا ال يشعرون بالراحة بدنيًا
أو يف اللعب مع أصدقائهم.
•ميكن أن تؤدي إجراءات الحجر الصحي عىل مستوى
املجتمع إىل الخوف والذعر يف املجتمع
•ميكن أن تبدو معدات الحامية الشخصية التي
يرتديها العاملون يف مجال الصحة غريبة ومخيفة

•موت موفر الرعاية أو
إصابته باملرض ميكن
أن يزيدا من مخاطر
الحامية

العنف الجنيس

•نقص اإلرشاف عىل األطفال
عند دخول مقدمي الرعاية
إىل املستشفى

•ميكن أن يؤدي إغالق املدرسة أو الوصول إىل
املعلومات والخدمات املتعلقة بالصحة الجنسية
واإلنجابية أو كليهام إىل زيادة السلوكيات الخطرة
•االعتامد عىل أشخاص من خارج املجتمع يف نقل
السلع والخدمات والذين قد يستغلون غياب
اإلرشاف يف اإلساءة إىل األطفال أو طلب الجنس
مقابل املساعدة.
•زيادة العقبات أمام اإلبالغ عن حوادث العنف
الجنيس
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املخاطر الناجمة
عن املرض

قضية حامية الطفل

املخاطر التي تحدث نتيجة لتدابري الوقاية من األمراض أو مكافحتها

األمراض املعدية التي
ال تتطلب الحجر
الصحي والعزلة

األمراض املعدية التي تتطلب الحجر
الصحي والعزل

•فقدان دخل األرسة
بسبب وفاة مقدم
الرعاية أو مرضه

عاملة الطفل

•يؤدي فقدان دخل األرسة
بسبب وفاة أو مرض مقدم
الرعاية إىل زيادة مخاطر
عمل األطفال ،وبالنسبة
للفتيات عىل وجه الخصوص،
يؤدي إىل الجنس التجاري
•إعاقة سبل العيش التي
ت ُشجع الفتيات عىل االنخراط
يف مامرسة الجنس التجاري

•ميكن أن يؤدي فقدان دخل األرسة بسبب العزل أو
تدابري الحجر الصحي إىل زيادة مخاطر األطفال يف
املشاركة يف األعامل الخطرة و الجنس التجاري

•الوصم االجتامعي لألفراد
املصابني أو األفراد
املشتبه يف إصابتهم

االستبعاد االجتامعي

•الوصم االجتامعي لألفراد
الذين يتلقون العالج أو
املشتبه يف إصابتهم
•الوصم االجتامعي
للمجموعات "املعرضة
للخطر" التي تستهدفها
حمالت زيادة الوعي

•الوصمة االجتامعية لألفراد الذين كانوا يف الحجر
الصحي أو العالج
•الوصم االجتامعي للمجموعات "املعرضة للخطر"
التي تستهدفها املواد التعليمية
•تعطيل عمليات تسجيل املواليد بسبب الحجر
الصحي

•موت مقدم الرعاية أو
مرضه
•التخيل عن الطفل بسبب
الخوف من انتقال
العدوى

اإلهامل

•قد ال يحصل األطفال عىل
مستويات ثابتة من التحفيز
االجتامعي أو املعريف أو
كليهام خالل فرتة املرض

•عزل مقدمي الرعاية بعيدًا عن أطفالهم أو حجرهم
•العزل أو الحجر الصحي لألطفال دون تحفيز
اجتامعي و  /أو معريف
•إغالق املدارس واملرافق األخرى

•يؤدي فقدان دخل
األرسة بسبب وفاة مقدم
الرعاية أو مرضه إىل
زيادة التوترات العائلية
ومخاطر العنف املنزيل
•الخوف من انتقال
العدوى والحاجة إىل
رعاية أفراد األرسة
املرىض أو عدم قدرة
الوالدين عىل التأقلم مع
ضائقة األطفال النفسية
واالجتامعية

العنف الجسدي

•غياب اإلرشاف عىل األطفال
الذين تم تقديم الرعاية لهم
يف املستشفى

•ييمكن أن تؤدي تدابري الحجر الصحي لألرس
واملجتمعات املحلية إىل توترات بني مقدمي الرعاية
واألطفال يف األرسة ،مام يؤدي إىل زيادة انزعاج
الوالدين ووترية العقاب البدين
•زيادة العقبات أمام اإلبالغ عن حوادث العنف
الجسدي
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2.
عمر 12 ،عا ًما من مقاطعة مويامبا ،سرياليون" .يو ًما ما سوف أصبح طبيباً ألنني أريد
مساعدة عائلتي وبلدي وبعض أصدقايئ وكذلك والديت وجديت .يف يوم من األيام ،إذا
مل يكونوا عىل ما يرام وكنت أنا متعمالً ،فسوف أساعدهم كث ًريا .عندما أصيب والدي
بفريوس إيبوال ،قال إن رأسه كان يؤمله ،فذهب إىل املستشفى أوالً .وهناك قالوا له بأنه
أصيب بفريوس إيبوال ،وأحالوه إىل مركز عالج فريوس إيبوال ".
الصورة مأخوذة بإذن من منظمة  Plan Internationalيف سرياليون
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ما هي اإلجراءات التي ينبغي أن
تستكمل اإلجراءات الحالية يف املعايري
الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين،
والتي ميكن أن تفيد يف حامية األطفال
أثناء تفيش األمراض املعدية؟
يجب أن تركز االستجابات اإلنسانية يف حاالت تفيش األمراض املعدية
أوالً وقبل كل يشء عىل منع ومكافحة انتقال هذه األمراض ،وعند القيام
بذلك ،يجب أن تأخذ هذه االستجابات يف االعتبار عواقب تفيش املرض عىل
األطفال وأرسهم ومجتمعاتهم .مثة عىل وجه الخصوص حاجة إىل النظر يف
الطرق املختلفة التي تتفىش فيها األمراض بني األطفال ،وما يرتتب عليها
من تدابري ملنع ومكافحة انتشار املرض ،والتي قد تشكل تهديدات لرفاه
األطفال وحاميتهم.
رصا
يوضح هذا القسم كيف ميكننا ضامن أن يتم اعتبار حامية األطفال عن ً
أساس ًيا من عنارص إجراءات التصدي لتفيش األمراض املعدية يف األزمات
اإلنسانية .ولتحقيق هذه الغاية ،قمنا يف األجزاء التالية بتحديد ورشح
األنشطة التي يتوجب االلتزام بها لتوفري الحامية لألطفال ووقايتهم من
املخاطر التي قد تنشأ خالل تفيش األمراض املعدية .ميكن اعتبار املعايري
الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين مبثابة إطار للعمل ،وسيتم فقط
تضمني األنشطة واإلجراءات التي تستكمل اإلجراءات الحالية ضمن كل
معيار .مل نقم بتضمني جميع املعايري الدنيا البالغ عددها  26يف اإلجراءات
الواردة أدناه ،وإمنا فقط تلك التي تتطلب اإلجراءات التكميلية التي
يتوجب االلتزام بها خالل تفيش األمراض املعدية.
يشار إىل نوعني أساسيني من أنواع األمراض املعدية :تلك التي تتطلب
الحجر الصحي أو العزل أو كليهام ،وتلك التي ال تتطلب ذلك .وعندما
تكون هناك حاجة للنظر يف اعتبارات خاصة يف حاالت تفيش األمراض
املعدية التي تتطلب الحجر الصحي أو العزل ،عندها سوف يتم تحديد
هذه اإلجراءات.
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الحد األدىن من املعايري لضامن استجابة نوعية
 1املعيار  :1التنسيق
إجراءات االستعداد

•تأكد من مشاركة الجهات الفاعلة يف مجال حامية
الطفل يف الجهود التي يتم بذلها للتأهب لتفيش
األمراض املعدية املحتملة داخل البلد وذلك بقيادة
الجهات الصحية ذات الصلة .وأثناء التخطيط لعملية التأهب تلك،
تأكد من إيالء االهتامم املطلوب لحامية األطفال من املخاطر التي
قد تنشأ عن املرض أو بسبب تدابري الوقاية والسيطرة عىل املرض،
وقم بالعمل عىل تحديد إجراءات التخفيف من هذه املخاطر.

إجراءات االستجابة

•تأكد من أن منهجية االستجابة الجامعية أو منهجية
تنسيق حاالت اللجوء قد ال ميكن استخدامها يف
االستجابة لتفيش األمراض املعدية ،وقم بتحديد آليات التنسيق
املوجودة والتي ميكن أن تتضمن إجراءات استجابة خاصة بحامية
الطفل .قد تتطلب الحاجة التعامل مع مجموعات التنسيق
املتعددة.
حدد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة وباءاإليبوال يف غرب
أفريقيا بأنه "تهديد للسلم واألمن الدوليني" يف سبتمرب 2014
وأنشأ أول بعثة صحة عاجلة تابعة لألمم املتحدة ،وهي بعثة
األمم املتحدة للتصدي العاجل لفريوس إيبوال (.)UNMEER
دعمت البعثة منوذج تنسيق يستند إىل أربع دعائم هي إدارة
الحاالت ،وإيجاد الحاالت وتتبع جهات االتصال ،والدفن اآلمن
والحافظ للكرامة ،والتعبئة االجتامعية ،وكان ذلك عىل خالف
نهج املجموعات أو منوذج تنسيق شؤون الالجئني املستخدم يف
األزمات اإلنسانية األخرى 56.بدلً من وجود مجموعة فرعية
منفصلة لحامية الطفل ،قامت الجهات الفاعلة يف مجال حامية
الطفل بتنسيق جهود االستجابة من خالل جميع األركان األربعة
لالستجابة.
•يف الحاالت التي يحدث فيها تفيش األمراض املعدية يف الدول
الفاشلة أو الدول املتأثرة بالنزاعات املسلحة ،قد تحتاج الجهات
الفاعلة يف املجال اإلنساين إىل التنسيق مع الجهات الفاعلة غري
الدولية ،مبا يتامىش مع الربوتوكوالت والتدابري االحرتازية املتفق
عليها.

يف اليمن ،كانت الجهات الفاعلة ﻲﻓ مجال حامية الطفل اﻟﻲﺗ
تستجيب لتفيش الكولريا ﻲﻓ اﻷراﻲﺿ اﻟﻲﺗ تحتفظ ﺑﮭﺎ الجامعات
املسلحة من غري الدولة تعمل ﻣﻊ وزارات الصحة واﻟﻌﻣل
االجتامعي اﻟﻲﺗ أﻧﺷﺄﺗﮭﺎ حكومة ظل .رغم أنها ليست جز ًءا من
حكومة رشعية معرتف بها دول ًيا ،إال أن هذه الوزارات كانت
تعمل إىل حد ما ،وكانت الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين
بحاجة إىل قبولها ومشاركتها يف العمل .يف الوقت نفسه ،كان
عىل الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين الحفاظ عىل اتصالها
بالحكومة املركزية املخلوعة ،والتي رغم أنها ال تعمل يف بعض
املناطق املتأثرة بالكولريا ،فإنه معرتف بها دول ًيا باعتبارها
الحكومة الرشعية.
•يف حالة وجود آلية للتنسيق ،يجب تعيني شخص محوري
مسؤول عن حامية الطفل يتوىل مسؤولية املشاركة يف
اجتامعات مجموعات العمل يف القطاع الصحي عند
الحاجة ،ويُطلب من القطاع الصحي كذلك تعيني شخص
منسق للمشاركة يف اجتامعات مجموعة العمل املعنية
بحامية الطفل.
•قم بالعمل مع القطاع الصحي لتطوير ونرش إجراءات
الحامية القياسية والتي يتم من خاللها تحديد األطفال
املعرضني للخطر وإحالتهم ،مبا يف ذلك املراكز الصحية.
ضمن قطاع حامية الطفل ،قم بتعيني مسؤول تنسيق خاص
مبناطق جغرافية معينة أو مبسائل مواضيعية معينة يف
مجال حامية األطفال ،والتي متثل عىل سبيل املثال املناطق
املتأثرة أو الشواغل الرئيسية املتعلقة بحامية الطفل ،ثم قم
مبشاركة معلومات االتصال الخاصة مبسؤويل التنسيق هؤالء
مع نظرائهم يف القطاع الصحي.
باإلضافة إىل ذلك ،بالنسبة لألمراض املعدية التي تتطلب الحجر
الصحي أو العزل أو كليهام:
•تعزيز التنسيق الوثيق بني الوكاالت التي تدير مراكز
املعالجة واملراقبة أو الحجر الصحي ،مع إشارة خاصة إىل
توحيد وثائق الحاالت (مبا يف ذلك العمر والجنس والبيانات
املصنفة املتعلقة باإلعاقة) ،من أجل تحديد األفراد الذين
لديهم شواغل تتعلق بالحامية.

 .1ملزيد من املعلومات عن األمراض التي تتطلب الحجر الصحي والعزل ،يرجى الرجوع إىل الشكل  2وامللحق

.3
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أعاله :تأيت العديد من النساء إىل هذا الجدول ،حيث ميألن واحدة أو اثنتني من الدالء ويرشبن
قدر ما يستطيعن أثناء وجودهن هنا .ترشح إحداهن" :نحن ال منلك مضخة يدوية لجمع
املياه .جف االثنان اللذين كانا يعمالن هنا خالل موسم الجفاف .املياه شحيحة جدًا ،والجدول
بعيد جدًا .نحن نعرف أن مياه الجدول ليست آمنة للرشب ،ولكنها املياه الوحيدة املتوفرة
لدينا اآلن الصورة مأخوذة بإذن من .Plan International
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يف ليربيا ،متكنت وكاالت مختلفة من إدارة مراكز مكافحة
اإليبوال ومراكز عالجه .كانت هناك عدم كفاية يف آليات االتصال
والتنسيق النافذة .نتيجة لذلك ،مل يتم تسجيل حركة املرىض بني
املراكز بشكل جيد ،كام مل يتم تسجيل التاريخ املريض للمرىض،
مبا يف ذلك تفاصيل مقدمي الرعاية الذين تم إدخال أطفالهم إىل
مراكز الرعاية ،والتفاصيل عن أفراد العائلة25.

تتعلم سانتوس كريا وهي أم لستة أطفال كيفية إيقاف
البعوض من التكاثر  -الربازيل .الصورة مأخوذة بإذن من
 / Plan Internationalالربازيل.

مالحظة توجيهية :حامية األطفال أثناء تفيش األمراض املعدية | 22

2

املعيار  :2املوارد البرشية

 3املعيار  :3التواصل واملنارصة ووسائل التواصل

إجراءات االستعداد

إجراءات االستعداد

•عىل املستوى العاملي:
•تأكد من أن إجراءات حامية الطفل سيتم إدماجها يف إجراءات
االستعداد للطوارئ الصحية ولدى التصدي لجميع األمراض املعدية
ذات األولوية.
•يجب إنشاء قاعدة بيانات مشرتكة بني الوكاالت تتضمن معلومات
عن موظفي االحتياط من ذوي الخربة يف مجال حامية الطفل ضمن
أوضاع تفيش األمراض املعدية وذلك من أجل التعجيل يف عمليات
ونرش هؤالء املوظفني.
•قم بتوسيع نطاق الدورات التدريبية الحالية الخاصة بحامية الطفل
بحيث تشمل تدريب العاملني يف مجال حامية الطفل يف حاالت
الطوارئ بحيث تتضمن هذه الدورات عىل معلومات عن االحتياجات
الفريدة املتعلقة بإجراءات حامية األطفال واإلجراءات ذات األولوية
يف حاالت تفيش األمراض املعدية ،وضامن إضافة املشاركني املؤهلني
إىل قاعدة البيانات العاملية املشرتكة بني الوكاالت أو امل ُج َّمع االحتياطي
أو كليهام.

•تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية التي ميكن أن
تدعم االتصال بشأن قضايا حامية الطفل ،مبا
يف ذلك الصحفيني املحليني والعاملني الصحيني
املجتمعيني وأعضاء املجتمع املحيل ومجموعات
املجتمع املحيل ،وتعزيز قدراتهم للقيام بذلك يف سياق تفيش
األمراض املعدية.

ميكن أن تكون استجابات املوظفني اإلنسانية يف حاالت تفيش
األمراض املعدية تحديًا كام هو الحال يف كثري من األحيان يف ظل
وجود أنظمة صحية ضعيفة املوارد تساهم يف ظهور الوباء يف
املقام األول57.يف حالة انتشار اإليبوال ،دمرت سنوات من الحرب
األهلية يف ليبرييا وسرياليون النظم الصحية القامئة .يف هذه البيئة،
كان تعيني عدد كاف من املوظفني أم ًرا صعبًا لثالثة أسباب رئيسية
هي التمويل ،وتحديد املختصني ذوي الخربة الكافية والضامنات
للموظفني الوافدين بشأن السالمة (أي اإلخالء الطبي ،ومرافق
املعاملة الخاصة ،وما إىل ذلك) .استخدمت عمليات نرش ذروة
ملعالجة بعض التحديات مع التجنيد الدويل .عىل سبيل املثال،
شخصا يف حالة الطوارئ
قامت اليونيسف بنرش ما مجموعه ً 714
لإليبوال .لقد طلبت اليونيسف ليبرييا وسرياليون وغينيا  67من
اختصاصيي حامية الطفل ،وتم تعيني ( 53ص)57

إجراءات االستجابة
•النظر يف احتياجات الصحة العقلية والدعم النفيس
االجتامعي لجميع املوظفني ،ال سيام العاملني يف
الخطوط األمامية ،وكيف ميكن أن يتأثروا عىل وجه
التحديد نتيجة ملشاركتهم يف االستجابة لتفيش األمراض املعدية.
التأكد من توفر الدعم النفيس واالجتامعي البسيط يف املوقع ،وتوفري
فرص منتظمة للموظفني من أجل املشاركة يف األنشطة اإلبداعية
واالستشارات الفردية أو املناقشات الجامعية املوجهة أو كليهام.
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•ضامن تنسيق السياسات والعمليات الخاصة بالتواصل بشأن
جميع القضايا املتعلقة بتفيش األمراض ،مبا يف ذلك تلك التي
تشمل األطفال ،بني الوكاالت وعرب القطاعات.
•بالتعاون مع الرشكاء والسلطات والجهات الفاعلة األخرى يف مجال
حامية الطفل ،العمل عىل تحديد رسائل حامية الطفل الرئيسية
(مبا يف ذلك املخاطر املتعلقة بحامية الطفل وتدابري التخفيف،
وكيفية انتشار املرض ،وكيفية الحد من خطر العدوى ،وكيفية
التعرف عىل عالمات املرض وأعراضه ،وإىل أين ينبغي إحضار
األطفال الذين يعانون من األعراض ،وماذا يجب فعله مع األطفال
إذا كان مقدم الرعاية األسايس مريضً ا) ووضع اسرتاتيجية نرش
مشرتكة.
•التأكد من أن الرسائل تأخذ يف الحسبان مدى مالءمتها للعمر،
وتُبلغ من خالل فهم الظروف االجتامعية والثقافية واملحددات
السلوكية املتعلقة باملعرفة والتصورات للمرض ،وتدابري الوقاية
والسيطرة ،وأمناط البحث عن الرعاية.
• إرشاك فنانني محليني مشهورين ،مثل املطربني واملمثلني
الكوميديني ونجوم التلفزيون والسينام والشخصيات اإلذاعية ،من
أجل إنشاء رسائل إيجابية سياقية وتربوية وتوعوية تعتمد عىل
وسائل االتصال املحلية الشعبية ،مبا يف ذلك األغاين واملرسح.

إجراءات االستجابة
•يتوجب أيضاً أن يتم األخذ باالعتبار حقيقة أن
الرسائل املوجهة إىل البالغني سوف يتم مشاهدتها
وسامعها من قبل أطفال غري مستعدين من
ناحية النمو أو الناحية العاطفية لفهم محتواها.
ويتوجب هنا العمل مع القطاعات األخرى لضامن صياغة رسائل
الحامية – مبا فيها تلك املوجهة إىل البالغني فقط  -بطريقة
تتجنب التسبب يف رضر أو انزعاج ال مربر له لألطفال أو ملقدمي
الرعاية لهم.

تسببت الرسائل التي تم نرشها خالل تفيش مرض اإليبوال
والتي كان مفادها بأن "إيبوال يقتل" الناس ،بحالة من الذعر
بني البالغني واألطفال عىل حد سواء .شعر الناس باليأس
وبالخوف والعجز عن تجنب هذا املرض .لقد أدى االعتقاد
بأن املوت ال مفر منه وبأنه بات وشيكًا إىل توقف الناس عن
االمتثال للمامرسات اآلمنة كام أدى إىل زيادة مشاعر الخوف
لدى األطفال53.
•التأكد من أن الرسائل الوقائية مصممة لالستجابة لعوامل الخطر
لألطفال من الجنسني ومن مختلف األعامر ،بطريقة مالمئة لألطفال
وطريقة حساسة ثقاف ًيا.
ﻓيف سرياليون ،كانت رسائل الحامية التي تم نرشها للتحذير
من خطر انتقال العدوى مبرض األيبوال ورضورة تجنب االتصال
املبارش بني األشخاص عبارة عن مجرد رسائل عامة .مل يتم
تكييف هذه الرسائل بحيث تشمل حاالت االتصال املبارش بني
األشخاص والتي قد تتعلق بشكل خاص باألطفال واملراهقني،
مثل األنشطة الرياضية واالتصال الجنيس .مل تستهدف رسائل
الجنس اآلمن املرتبطة مبرض األيبوال رشيحة املراهقني ،وهي
مجموعة مستهدفة مهمة فيام يتعلق بالحد من انتشار هذا
الوباء58.
•إرشاك الزعامء الدينيني واملعالجني التقليديني مبن فيهم ذلك رجال
الطب والقابالت يف إجراءات التدخل املجتمعية والحصول عىل
دعمهم لتحديد املامرسات املحلية والتي قد تشكل مخاطر عدوى
وتأجيل هذه املامرسات أو تكييفها .قد تشمل هذه املامرسات
تناول أطعمة معينة ،مثل لحوم األدغال ،والعادات املرتبطة بدفن
املوىت ،وغريها من الطقوس ،مبا يف ذلك االحتفاالت التي متثل فرتات
انتقالية مهمة يف حياة األطفال.

4

املعيار  :4إدارة دورة الربنامج

إجراءات االستجابة
•يجب التأكد من أن إجراءات تقييم املخاطر التي يتعرض لها الطفل،
وكذلك إجراءات املراقبة املستمرة لحالته ،تغطي حاالت األطفال
املوجودين يف مراكز الحجر الصحي ومراكز العالج واملجتمعات
التي تواجه قيو ًدا عىل الحركة.

5

املعيار  :5إدارة املعلومات

إجراءات االستعداد
•وضع بروتوكول ملشاركة املعلومات وحامية
البيانات مع الجهات الفاعلة الصحية والجهات
الفاعلة الرئيسية األخرى كجزء من التخطيط
للتأهب لتفيش األمراض املعدية.

إجراءات االستجابة
•تطوير توافق يف اآلراء بني الجهات الفاعلة املعنية
بحامية الطفل بشأن فئات األطفال املترضرين من
تفيش األمراض املعدية التي ستستخدم يف جمع
البيانات وتنفيذ الربامج وإجراءات اإلبالغ.
يف بداية االستجابة لتفيش مرض اإليبوال ،اجتمعت الجهات
الفاعلة املعنية بحامية الطفل لتحديد الفئات الكثرية لألطفال
املترضرين من تفيش مرض اإليبوال والتي ستستخدمها
الوكاالت مثل (الناجني من مرض اإليبوال ،أيتام بسبب اإليبوال،
إلخ) .كان هذا التصنيف عمل ًيا ويسمح بقواسم مشرتكة يف
جمع البيانات وتنفيذ الربامج.
•بالتعاون مع الجهات الصحية ،قم تطوير بروتوكوالت ملشاركة
املعلومات ومسارات اإلحالة للتسجيل الفوري وإحالة األطفال
املحتاجني .يجب أن تلتزم بروتوكوالت مشاركة املعلومات
بأخالقيات مهنة الطب ،وأن تحرتم رسية املريض ،باإلضافة إىل
رسية أفراد العائلة .إن نوعية املعلومات التي ستتم مشاركتها،
وكذلك األشخاص الذين سيتم مشاركتها معهم ،يجب أن تكون
منحرصة مببدأ (من يحتاج فقط للمعرفة) ،وذلك مبا يحقق مصالح
الطفل الفضىل.
•ضامن الحفاظ عىل رسية حالة العدوى ومرض األطفال األفراد
وكذلك أفراد أرسهم وأن تتم مشاركتها فقط يف حاجة املعرفة
امللحة.
•ضامن أن األشخاص املكلفني بتحصيل وتحليل وتشفري البيانات التي
تتضمن إشارة إىل حاالت اإلصابة واملرض الفردية لألطفال وأفراد
أرسهم هي موثوق بها ،وأنهم تلقوا تدري ًبا عىل رسية البيانات
ويفهمون طبيعة املعلومات الحساسة التي يتم التعامل معها.
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6

املعيار  :6مراقبة حامية األطفال

إجراءات االستجابة
•عند مراقبة كل حالة من الحاالت ،قم بفصل عدد األطفال الذكور/
اإلناث املتأثرين بتفيش األمراض املعدية من إجاميل
عدد األطفال الذكور  /اإلناث املتأثرين .إذا أمكن
 ،قم بتضمني مؤرشات منفصلة لكل عامل سببي ؛
عىل سبيل املثال :انفصال األرسة بسبب تدابري الحجر
الصحي ؛ بسبب الهجر ؛ بسبب إدخال الطفل/مقدم الرعاية إىل
مركز الرعاية وما إىل ذلك.
•إنشاء أنظمة خاصة لرصد حالة األطفال الذين قد يكونون أكرث
عرضة لخطر العنف واإليذاء واإلهامل ،مثل األطفال ذوي اإلعاقة
أو األمراض املزمنة أو املهق؛ األطفال الضحايا والناجني من املرض؛
واألطفال الذين يكون أحد أفراد أرستهم ،أو أرستهم كلها أصيبت/
أصيبوا باملرض.
يف سرياليون ،أُنشئت مراكز خاصة لالستجابة للطوارئ يف
املناطق باسم ( ))DERCضمن مختلف املقاطعات بحيث
تكون مرتبطة باملركز الوطني لالستجابة لحاالت الطوارئ
( .)NERCتوىف مركز  DERCمهمة قيادة إجراءات االستجابة
للحد من تفيش مرض اإليبوال عىل مستوى املقاطعات ،وقد
شمل ذلك عدة إجراءات أساسية :تم اتخاذ هذه اإلجراءات
بإرشاف مركز القيادة ،وقد أنشئت مكاتب للحامية داخل
املناطق بهدف ربط الحاالت املختلفة من الحامية مبقدمي
الخدمات بشكل مالئم والتأكد من أنهم تلقوا االستجابة
املطلوبة يف الوقت املناسب .إن وجود مكاتب للحامية داخل
مراكز االستجابة للطوارئ ضمن املناطق يضمن توفري استجابة
رسيعة وأكرث تأثريا ً لألطفال واألرس الضعيفة.
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معايري الحد األدىن للتطرق إىل احتياجات
حامية الطفل
8

ملعيار  :8العنف البدين

قد يؤدي فرض تدابري الحجر الصحي خالل تفيش األمراض املعدية وما
يرتتب عليها من تعليق أنشطة الدخل املنتظم واألنشطة التعليمية
واالجتامعية إىل زيادة التوتر يف املنزل .ميكن أن يشعر األطفال غري
القادرين عىل الذهاب إىل املدرسة أو اللعب مع أصدقائهم بالغضب
واإلحباط من مقدمي الرعاية الذين يعانون هم أنفسهم من التوتر
الشديد .خالل وباء اإليبوال يف سرياليون ،تعرض األطفال للمزيد من
الرضب بسبب عصيان آبائهم وأمهاتهم وأيضً ا بسبب البكاء من
الجوع59.

يجب أن تكون االسرتاتيجيات املط ّورة
مستندة إىل الخربات املحلية والدروس
املستفادة من املشاركة يف هذه القضايا
يف السياق املحيل.

 9املعيار  :9العنف القائم عىل النوع االجتامعي
تصف الروايات الواردة من العاملني يف الخطوط األمامية املخاطر املحددة
املتعلقة بالعنف الجنيس التي برزت يف حاالت تفيش املرض ،عىل الرغم من
شح األدلة ذات الصلة بالقضايا التي يصعب قياسها مثل العنف الجنيس يف
أوضاع تفيش املرض .يف سرياليون ،تعرض عدد من الفتيات لالعتداء الجنيس
أثناء تفيش مرض اإليبوال من قبل أفراد املجتمع املكلفني بفرض الحجر
الصحي عىل مستوى املجتمع املحيل ،وكذلك من قبل سائقي سيارات
األجرة الذين ينقلون البضائع واألشخاص بني املجتمعات املتأثرة باملرض51.
تتضمن العوامل التي تسبب زيادة هذه الحاالت تضاؤل قدرة األرسة عىل
توفري الحامية ،وضعف الشبكات االجتامعية واإلجراءات التي تنشأ عن
القوانني التي تفرضها السلطات يف حاالت الطوارئ .تم وصف مقدمي
الرعاية عىل أنهم مشغلون يف الغالب بالعناية باألقارب املرىض وإيجاد
طرق لتلبية االحتياجات األساسية مبا يف ذلك الحصول عىل الطعام .يعني
إغالق املدارس وفرض قيود عىل التجمعات العامة أيضً ا أن األطفال مل
يشرتكوا يف اللعب والتعلم أو األنشطة املنتجة تحت إرشافهم.

إجراءات االستجابة
•دعوة الجهات الفاعلة الصحية إىل (أ) الحفاظ عىل
أجنحة منفصلة للفتيات والفتيان يف مراكز الرعاية
حيثام أمكن ذلك؛ (ب) النظر يف السن والنوع االجتامعي عند تعيني
املوظفني إىل هذه الدوائر؛ و (ج) ضامن أن جميع األشخاص الذين
يتمتعون بالوصول إىل عنابر األطفال قد خضغوا لفحوصات الخلفية
يف حامية الطفل ،وتلقوا التدريب يف مجال حامية األطفال ،ووقعوا
عىل سياسة حامية الطفل .دعوة املشاركة مع الجهات الفاعلة يف
مجال الصحة لوضع إجراءات زيارة مناسبة.
• وضع ترتيبات أمنية للرعاية البديلة لألطفال الذين يرافقون مقدمي
الرعاية لهم إىل مراكز العالج ،مبا يف ذلك مراكز املراقبة يف حالة كان
الحجر الصحي مطلوبًا ،ورعاية األقارب لألطفال الذين متكنوا من
العودة إىل بيئة أرسية.
•العمل مع املجتمع لزيادة الوعي باملخاطر والعواقب املرتتبة عىل
العنف الجنيس يف سياق تفيش األمراض املعدية ،مبا يف ذلك االنتقال
املحتمل للمرض.
• تثبيط أي سلوك يحتمل أن يكون سلوك استغالل محتمل من
ﺧﻼل تعزيز البيئة الوقائية لألطفال ﻲﻓ املجتمعات املحجورة صح ًيا،
وخصوصا أولئك الذين يعاين مقدمو الرعاية لهم من العدوى
ً
ويعجزون عن تقديم الرعاية اليومية.
•تدريب الحرس الحكومي ومن املجتمع عىل التزاماتهم بحامية
الطفل ،وفرض توقيعهم عىل والتزامهم بسياسات حامية الطفل،

ومقاضاة مرتكبي العنف الجنيس ضد األطفال ،وفرض عقوبات
إدارية وجنائية أقوى ضد من هم يف مراكز السلطة.
•نرش الرسائل التي تركز عىل أهمية التامس املساعدة الطبية
لألطفال الباقني عىل قيد الحياة لعالج أي إصابات خالل العنف و/
أو إدارة الوقاية بعد التعرض للعنف خالل  72ساعة ،ولكن أيضً ا
للتحقق من وجود أعراض هذا املرض من أجل بدء العالج الرسيع
إذا لزم األمر.
•تقديم املساعدة املالية واملادية لألرس التي تتقلص فرصها املنتجة
للدخل بسبب املرض.
•باإلضافة إىل ذلك ،بالنسبة لألمراض املعدية التي تتطلب الحجر
الصحي أو العزل أو كليهام:
•إنشاء آليات لضامن كون املجتمعات التي تواجه قيو ًدا عىل الحركة
متتلك إمكانية الحصول عىل الرعاية املالمئة لألطفال الناجني من
العنف وأرسهم.
•التعاون ﻣﻊ الجهات الفاعلة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ والصحية واالجتامعية
لضامن حصول جميع الناجني من األطفال ،بغض النظر عن حالتهم
الصحية ،عىل الرعاية واملساعدة املناسبتني يف الوقت املناسب.
•تقديم املساعدة املالية واملادية لألرس التي تتقلص فرصها املنتجة
للدخل بسبب املرض.

إجراءات االستجابة
بالنسبة لألمراض املعدية التي تتطلب
الحجر الصحي و/أو العزل:
•التنسيق مع مقدمي الرعاية ،واملدرسني ،واألخصائيني االجتامعيني،
والعاملني يف مجال الصحة ،وضباط إنفاذ القانون والفئات
املجتمعية ذات الصلة لزيادة الوعي باملخاطر الصحية الناجمة
عن املامرسات التقليدية الضارة التي تنطوي عىل االتصال
الجسدي؛ وتجريح الجسم ،ووضع الشارات القبلية ووسمها،
وثقب الجسم ،والختان وغريها من تعديالت الجسم؛ واختبار
البكارة؛ وزواج األطفال من بني جملة أمور .60باإلضافة إىل أي
من االسرتاتيجيات الحالية التي تهدف إىل إنهاء املامرسات الضارة،
يجب مشاركة الزعامء التقليديني والدينيني ملناقشة إمكانية تأجيل
أو تكييف هذه املامرسات خالل تفيش األمراض املعدية بغية الحد
من العدوى .يجب أن تكون االسرتاتيجيات املط ّورة مستندة إىل
الخربات املحلية والدروس املستفادة من املشاركة يف هذه القضايا
يف السياق املحيل.
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 10املعيار  :10الدعم النفيس واالجتامعي
واالضطرابات العقلية
خالل تفيش األمراض املعدية ،قد يتعرض األطفال للشعور باألىس بسبب
مجموعة متنوعة من األسباب .عندما يصاب مقدمو الرعاية أو أفراد
األرسة أو األصدقاء باملرض ،قد ال يتمكن األطفال من زيارتهم يف مراكز
العالج ،وقد ال يتلقون تحديثات منتظمة عن حالتهم .قد يفقدون
شبكات دعمهم املعتادة بسبب وضعهم يف رعاية بديلة أو بسبب
الرفض من قبل الجريان والعائلة الكبرية وأفراد املجتمع .ميكن للقلق
الجامعي والحزن الذي يختربه املجتمع أن يؤثر بشكل كبري عىل األطفال.
قد تقترص املعرفة العامة املحدودة للمرض عىل املعلومات الخاطئة
والشائعات والهلع 61.قد يصبح األطفال يقظني للغاية ،ويخافون من
مقدمي الرعاية أو أفراد األرسة اآلخرين الذين ميرضون وميوتون .وقد
يتعرضون أيضً ا لفقدان مقدمي الرعاية وأفراد األرسة ،الذين يعتمدون
عليهم يف الرعاية والبقاء عىل قيد الحياة 25.ميكن للحمالت اإلعالمية
أيضً ا أن تزيد من مستويات األىس للسكان .عىل سبيل املثال ،كان هناك
قدر كبري من اهتامم وسائل اإلعالم التي ركزت عىل مرض زيكا أثناء
تفشيه يف السلفادور والذي يقال أنه عمل عىل زيادة مستويات القلق
بني النساء الحوامل62.

إجراءات االستعداد

•التأكد من أن الجهات الفاعلة املشاركة يف عملية
التأهب لحاالت تفيش األمراض املعدية عىل علم
بالضوابط اإلرشادية للصحة العقلية والدعم
النفيس-االجتامعي يف حاالت الطوارئ كام حددتها الجنة الدامئة
املشرتكة بني الوكاالت (. )IASC MHPSS Guidelines

إجراءات االستجابة

•تصميم الدعم للصحة العقلية والنفسية
واالجتامعية حسب طبيعة تفيش األمراض املعدية،
وأثرها عىل األطفال واألرس ،وما إذا كان ميكن للناس التج ّمع بأمان.
• النظر يف خيارات متعددة لتدخالت الدعم النفيس  -االجتامعي،
مبا يف ذلك الرعاية املجتمعية واملنزلية وبني األقران وبني األفراد.

تفش اإليبوال ،حددت الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل تدخالت
خالل ّ
مختلفة للدعم النفيس واالجتامعي لفئات مختلفة من األطفال املصابني
بفريوس إيبوال .متت مالحظة ذلك يف الجدول  2أدناه.

األشخاص الذين كانوا ُم عرضني للعدوى
وهم يف الحجر الصحي :يف املنزل

األشخاص الذين تم تعرضوا لإلصابة
وهم يف الحجر الصحي :يف امل رافق

توزيع مستلزمات البقاء عىل قيد الحياة

نرش رسائل وبرامج من خالل التلفزيون أو الراديو

االضطالع بأنشطة مجتمعية ،مبا يف ذلك املتابعة والدعم
لألرس

إرشاك املستشارين لزيارة املرىض عند الحاجة

األشخاص الذين تم تأكيد
انتقال العدوى إليهم :يف
وحدات العالج

توزيع مجموعات من املواد الرتفيهية والتعليمية

القيام بأنشطة التوعية املناسبة للعمر والجنس من خالل التلفزيون والراديو
تقديم الدعم إىل القوى العاملة يف الرعاية االجتامعية
لالنخراط يف تبادل الزيارات عىل مستوى املجتمع املحيل

إقامة وجود أخصائيني اجتامعيني مرتبطني بنظام حامية الطفل ،مبا يف ذلك التسجيل الرسيع القتفاء أثر
األرس ومل الشمل

القيام ببناء قدرات استجابة املوظفني والعاملني يف مجال الصحة والعاملني يف املجتمع لإلسعافات األولية النفسية وإحالة الحاالت التي تتطلب خدمات دعم نفيس
واجتامعي متخصصة
بناء قدرات أنظمة التعريف والتسجيل وتتبع األرسة ومل الشمل والرعاية البديلة لأليتام واألطفال الضعفاء
تنسيق إحالة الخدمات لألطفال وأرسهم
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الجدول  :2أنشطة الدعم النفيس واالجتامعي البديلة املمكنة

•تشجيع املجتمعات املحلية عىل اعتامد آليات آمنة وإيجابية للتعامل
مع الخوف والحزن ،واالستمرار يف االحتفال باملناسبات الخاصة،
وتعديلها إذا لزم األمر ،للوقاية من انتقال العدوى.
•تطوير مسارات اإلحالة وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي لألطفال
ممن تم إدخال مقدمي الرعاية لهم أو أفراد أرسهم إىل مراكز العالج.
يف اليمن ،أبلغ عامل الخطوط األمامية عن وجود درجة عالية
من الصدمة بني األطفال الذين رافقوا مقدمي الرعاية إىل مراكز
عالج الكولريا ،ال سيام عندما تويف مقدمو الرعاية بعد ذلك.
كان لدى بعض املرافق الصحية عاملوا رعاية نفسية اجتامعية
أو يف مجال الصحة ممن تلقوا تدريبًا أساسيًا يف مجال الدعم
النفيس  -االجتامعي ،وكانوا متاحني لتقديم الدعم لألطفال الذين
تم إدخال مقدمي الرعاية لهم إىل املشفى .قام موظفو الدعم
النفيس االجتامعي بإرشاك األطفال يف مناقشة حول عالجهم
اعتام ًدا عىل أعامرهم ،ومخاطر العدوى بالنسبة لإلصابة بالكولريا
وكيف ميكنهم حامية أنفسهم واآلخرين .يسمح هذا لألطفال
40
بفهم ما يحدث لهم ،وأن يشعروا بقدر من التمكني.

تم تقديم الدعم النفيس-االجتامعي واألنشطة االجتامعية
الرتفيهية إىل املنازل من قبل أفراد املجتمع املحيل ،أو يف منطقة
مشرتكة ميكن الوصول إليها من منازل الحجر املجاورة يف ليبرييا
خالل تفيش وباء اإليبوال .قامت فرق الدعم النفيس-االجتامعي
التابعة للمنظامت غري الحكومية بتسهيل توفري أنشطة الدعم
من وراء الحاجز املحدد ملنطقة الحجر الصحي .باإلضافة إىل ذلك،
اعتمدت طريقة تهدئة األطفال عىل الغناء والكالم والرقص ،حيث
أن االتصال الشخيص قد يعرض ملخاطر العدوى25.
يف سرياليون خالل تفيش مرض اإليبوال ،عمل الشباب الناجون
منه كمدربني متطوعني يف مراكز الرعاية املؤقتة لتقديم الدعم
النفيس-االجتامعي لألطفال .باإلضافة إىل األنشطة التي يقدمونها،
متكن الشباب من مشاركة رسالة أمل بأنه من املمكن البقاء عىل
قيد الحياة58.
•العمل مع الزعامء التقليديني والدينيني ،وغريهم من أفراد املجتمع،
لتعديل مراسم الدفن التقليدية وطرق تقديم العزاء.

•ﺿﻣﺎن ﺗوﻓر اﻟدﻋم اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻟﻸطﻔﺎل وﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ وأﻓراد
اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻵﺧرﯾن اﻟذﯾن توىف أﺣﺑﺎﺋﮭم أو ﺗﺿرروا ﺑﺷﮐل ال ميكن
إصالحه ﺑﺎﻟﻣرض.

تم تدريب فرق الدفن يف سرياليون ،ليس فقط عىل إجراء مراسم
دفن آمنة وكرمية ،ولكن أيضً ا عىل معالجة الفواجع ،والتواصل
مع أفراد األرسة املنكوبة ،والحامية األساسية للطفل ،بغية تحديد
األطفال الذين يف حاجة إىل الرعاية املتخصصة والدعم .يف البداية،
كان ضحايا مرض اإليبوال يدفنون يف مقابر جامعية دون اجنازات،
وهو أمر كان له أثر بالغ األىس عىل من هم عىل قيد الحياة
من أفراد األرسة .تم تعديل تقاليد الدفن يف وقت الحق للسامح
إلعداد جثث النساء للدفن بواسطة نساء من عائالتهن ليتم
دفنهن يف قبور عليها أساميهم (والتي سهلت مراسم إزاحة الستار
عن شاهد الرضيح يف الذكرى السنوية بعد  12شهر)؛ وميكن
لعائلة املتوفية الحضور ،والوقوف عىل بعد مسافة من القرب،
خارج دائرة العدوى .سمحت هذه التغيريات لألطفال بالشعور
بالحزن عىل مقدمي الرعاية املتوفني وأفراد األرسة ،والشعور بأن
أحباءهم قد تم احرتامهم يف موتهم64.

•تدريب مقدمي الرعاية واملدرسني واملربمجني يف املجتمع عىل طرق
بديلة لطمئنة األطفال وإرشاكهم والتفاعل معهم.

• التنسيق مع املهنيني الصحيني ذوي الصلة ،واألخصائيني االجتامعيني:

أثناء تفيش مرض زيكا يف الربازيل ،وجد أن النساء اللوايت ولدن
أطفالً مصابني بصغر الرأس ه ّن معرضات لخطر ارتفاع مستويات
القلق وانخفاض نوعية جودة الحياة خالل األشهر االثني عرش
األوىل من حياة املواليد الجدد .وقد أثر ذلك عىل قدراتهم يف
الرعاية والتعامل مع أطفالهم اآلخرين .وجدت دراسة أجريت يف
عام  2016أن غالبية أمهات الرضع املصابني بصغر الرأس بسبب
مرض زيكا مل يتلقوا الدعم النفيس-االجتامعي املتخصص أو مل
يحصلوا عىل استشارات63.
باإلضافة إىل ذلك ،بالنسبة لألمراض املعدية التي تتطلب الحجر الصحي أو
العزل أو كليهام:

• تبني قياس الدعم النفيس-االجتامعي لطبيعة املرض ،ال سيام
طرق انتقال العدوى.
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خالل تفيش مرض الكولريا يف اليمن ،كان اإلجراء املتبع عادة هو
فصل األطفال املصابني عن املصابني البالغني .ولكن ومن منظور
نفيس – اجتامعي فقد شعر األطفال بأمان أكرب مع أمهاتهم،
وبالتايل ،اتخذت قرارات عىل أساس فردي ولكل حالة عىل حدة
وال سيام بالنسبة لألطفال األصغر س ًنا حيث سمح لألمهات اللوايت
كن يخضعن أيضً ا للعالج بالبقاء مع أطفالهن .عىل النقيض من
ذلك ،أثناء تفيش مرض نقص املناعة املكتسبة يف غرب أفريقيا،
عندما وصل األطفال إىل مراكز العالج مع مقدمي الرعاية املرىض،
فرض خطر العدوى رضورة فصل األطفال عن القامئني عىل
رعايتهم .وهذا اإلجراء يعترب إجراءا ً صحيحاً حتى إذا كان الطفل
نفسه يخضع أيضً ا للعالج ،ألن التعرض ألشخاص آخرين مصابني
كان له أثر ضار عىل قدرة املرىض عىل التعايف.
•توفري فرص آمنة (عن طريق اتخاذ تدابري وقائية؛ خيارات
االتصاالت السلكية والالسلكية مثل سكايب أو وتس أب أو مسنجر
أو الهاتف؛ وتبادل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والرسومات؛
أو أي آلية مناسبة أخرى) لألطفال للحفاظ عىل اتصال منتظم مع
مقدمي الرعاية لهم أفراد العائلة إذا تم إدخال أحد الطرفني أو
كليهام يف مركز الرعاية.

 | 29مالحظة توجيهية :حامية األطفال أثناء تفيش األمراض املعدية

خالل االستجابة لتفيش مرض اإليبوال ،تعني طريقة انتقال املرض أن
األطفال ال ميكن طمئنتهم من خالل اللمس .يف ليربيا ،كان األطفال
الذين انفصلوا عن أرسهم بسبب الحجر الصحي أو الذين كانوا يف
مراكز العالج قادرين عىل الحفاظ عىل االتصال مع مقدمي الرعاية لهم
باستخدام مكاملات الفيديو وتبادل أرشطة فيديو مسجلة مسبقًا .يف
سرياليون ،كان من املقرر إجراء مكاملات هاتفية بني األطفال املنفصلني
ومقدمي الرعاية لهم يف نفس الوقت كل أسبوع ،مام مينح األطفال
شعو ًرا بالروتني .كانت تدابري االتصاالت السلكية والالسلكية هذه
وسيلة بالغة األهمية لطأمنة مقدمي الرعاية واألطفال عىل حد سواء،
نظ ًرا ألنهم غال ًبا ما ال يعرفون أين يجري إجالئهم ،وكم من الوقت
سيبعد ،وما إذا كان هناك مجال لجمع الشمل من عدمه26.
•تدريب املدرسني ﻋﻟﯽ دعم إﻋﺎدة إدﻣﺎج اﻟطﻼب ﻲﻓ املجتمع مبجرد
إﻋﺎدةفتح املدارس وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص للطالب للحزن عىل اﻟﺻﻌوﺑﺎت
اﻟﻲﺗ واجهوها ،ﺑﻣﺎ ﻲﻓ ذلك ﻓﻘدان اﻷﺳرة واﻷﺻدﻗﺎء بسبب اﻟﻣرض.

 12املعيار  :12عاملة األطفال
يف تقييم أجري يف عام  2015يف سرياليون ،وصف األطفال حاجتهم إىل
االضطالع بأدوار ومسؤوليات جديدة لتكملة دخل األرسة ،وأفادوا بوجود
31
عالقة مبارشة بني إغالق املدارس وزيادة عاملة األطفال واستغاللهم.
كام حدد العاملون امليدانون يف ليبرييا خالل تفيش مرض اإليبوال انخراط
األطفال يف أعامل خطرة ،بغية تكملة دخل األرسة الذي نقص نتيجة
لقوانني وتدابري الحجر 25.كام أفاد األطفال أنفسهم عن وجود ضغوط
متزايدة عىل كل من األوالد والبنات الستكامل دخل األرسة ،سواء لألطفال
31
الذين فقدوا مقدمي الرعاية بسبب املرض أو الذين مل يعانوا من ذلك.
يف سرياليون ،تم تحديد املقايضة بالجنس عىل وجه الخصوص كظاهرة
ناشئة خالل تفيش املرض من بني الطرق التي وجدتها الفتيات املراهقات
لتلبية االحتياجات األساسية ألرسهن .كانت العوامل الدافعة املقرتحة وراء
هذه الزيادة تشمل الفقر املتزايد وعدم قدرة مقدمي الرعاية عىل توفري
الغذاء واملواد املادية ألطفالهم 51.تشري روايات املستجيبني يف ليبرييا إىل
.
وجود أمناط مشابهة من املخاطر
25

إجراءات االستجابة
بالنسبة لألمراض املعدية التي تتطلب الحجر الصحي
و/أو العزل:
•الدعوة لجعل إجراءات الحجر الصحي تتضمن توفري الدعم املايل
واملادي لألرس ،و/أو املجتمعات املترضرة ،مبا يتامىش مع أفضل
املامرسات يف هذ املجال لدى تويع املساعدات املالية أو غري املالية.

 13املعيار  :13األطفال غري مصحوبني واملنفصلني
قد يحدث وأن ينفصل األطفال عن القامئني عىل رعايتهم أثناء تفيش
األمراض املعدية يف حاالت وفاة أحد مقدمي الرعاية ،أو نتيجة إجراءات
متعمدة من قبل مقدمي الرعاية ،مثل إرسال الطفل إىل مكان آخر للبقاء
معه ،أو كنتيجة لتدابري الصحة العامة للسيطرة عىل انتشار املرض .يف هذه
الحاالت قد يكون األطفال معرضني لالنفصال عن ذويهم بشكل خاص يف
هذه الحاالت إذا تم إدخالهم إىل مراكز الرعاية لوحدهم أو يف حالة وفاة
موفر الرعاية الذين حرضوا معه إىل املركز ،ألن األطفال يف هذه الحالة ال
يعرفون عادة أسم قريتهم أو الشخص الذي يتوجب االتصال به يف حالة
الطوارئ .اإلجراءات األساسية :التعريف ،التوثيق ،املتابعة ،ومل الشمل
()IDTR

إجراءات االستعداد
•تحديد وتدريب وتوجيه الجهات الفاعلة الصحية
املحلية واملسؤولني الذين من املحتمل أن يشاركوا يف
االستجابات لتفيش األمراض املعدية عىل منع انفصال
األرس وتحديد هويتهم وإحالة األطفال غري املصحوبني
واملنفصلني عن ذويهم ،والطرق املالمئة للعمر إلجراء مقابالت مع
األطفال ،والتقنيات املالمئة إلجراء مقابالت مع األطفال يف مراكز
املراقبة والعالج ،واإلجراءات الواجب اتباعها الستكامل وإدارة
النامذج املستخدمة محل ًيا.
خالل فرتة االستجابة لتفيش مرض اإليبوال يف ليبرييا ،تم فتح
ملفات إدارة الحاالت لجميع األطفال الذين تم إدخالهم إىل
مراكز املراقبة أو العالج ،باستخدام مناذج إدارة الحاالت القياسية
التي تم تكييفها لدمج تفاصيل صحة الطفل .احتوت النامذج عىل
اسم الطفل وتاريخ امليالد ومكان املنشأ؛ وتفاصيل عن مقدمي
رعاية الطفل واألرسة الكبرية؛ وكذلك متى تم إحضار الطفل
وبواسطة من تم إحضاره .تم تحديث النموذج تدريجيًا حسب
الربوتوكوالت املعتادة ،ويف كل مرة يتم استقبال الطفل الزائر أو
عند الخضوع لفحص طبي.
•ﺗﺠﻨﺐ ﻧﺮﺸ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻋﻰﻠ اﻟﺘﺨﻲﻠ ﻋﻦ
أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻏﺮﻴ ﻗﺼﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺣﻮل وﺳﺎﺋﻞ االنتقال،
أو اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﺑﺄن اﻷﻃﻔﺎل ﻲﻓمراكز اﻤﻟﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻴﺘﻠﻘﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺧﺎﺻﺔ
أو ذات أوﻟﻮﻳﺔ.
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إجراءات االستجابة
•التأكد من إدخال األطفال أو مقدمي الرعاية الذين
يظهرون أعراض املرض إىل أقرب مركز عالج من
شأنه تسهيل االتصال األرسي الجاري .إذا تم أخذ
األطفال لتلقي العالج ،يجب أال يتم أخذهم ملسافات بعيدة عن
أرسهم حيثام أمكن ،ويجب أن تعرف العائالت دامئًا مكان وجود
األطفال .ويف الوقت نفسه ،ينبغي إبالغ األطفال الذين يخضع
مقدمو رعايتهم للعالج بأماكن وجود مقدمي الرعاية لهم ،وحالتهم
الصحية ،إذا كان ذلك مناس ًبا.
•التنسيق مع الجهات الفاعلة يف مجال الصحة واألخصائيني
االجتامعيني والجهات الفاعلة األخرى بهدف تطوير وتعزيز آليات
إحالة األطفال املتوفرة حالياً.
• إذا تم أخذ األطفال بعي ًدا عن أرسهم وتو وضعهم يف مرافق
الرعاية الطبية ،فيجب توثيق بياناتهم وعناوين أرسهم عندما
يتم أخذهم من عائالتهم وليس عند وصولهم إىل مركز الرعاية .ال
يجوز أب ًدا نزع أي طفل مريض من أرسته دون توثيق معلومات
األقرباء واالحتفاظ بها مع الطفل .يجب أن تعرف أرسة الطفل
دامئًا أين يتعالج طفلهم ،ويجب أن تتلقى تحديثات منتظمة
حول حالته ومكان تواجده.
•اعتبا ًرا من لحظة اتصال الطفل املنفصل أو غري املصحوب بذويه
بالخدمات الصحية ،يجب أن يبدأ البحث عن أرس الطفل بنشاط
من أجل تسهيل مل شمل األرسة بعد خروج الطفل أو تحديد
خيار الرعاية البديلة املناسبة إذا لزم األمر .ال تنتظر نقل طفل
إىل منشأة تبقيه ألجل أطول.
باإلضافة إىل ذلك ،بالنسبة لألمراض املعدية التي تتطلب الحجر الصحي
أو العزل أو كليهام:
• التنسيق مع الجهات الفاعلة يف مجال الصحة لضامن تسجيل
األطفال املقبولني يف مراكز املراقبة أو العالج مبا يف ذلك تفاصيل اسم
الطفل وتاريخ ميالده ومكان إقامته؛ وأسامء مقدمي الرعاية للطفل
وأسامء وتفاصيل االتصال بأفراد العائلة اآلخرين الذين ميكنهم توفري
رعاية بديلة إذا لزم األمر.
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الحظ العاملني يف الخطوط األمامية أن األطفال غال ًبا ما يدخلون
إىل مراكز املراقبة والعالج يف أماكن غري معروفة لدى عائالتهم
خالل االستجابة املبكرة لتفيش مرض فريوس اإليبوال يف ليبرييا،
والعكس صحيح يتم نقلهم أحيانًا إىل مراكز رعاية ثانوية
بدون أي إثبات حول من تم نقله وإىل أين أو بدون أي تواصل
مع أفراد العائلة .ويف حاالت عدة ،ال يتم أخذ معلومات العائلة
مام يعيق جهود مل شمل العائلة فيام بعد .كان هذا مصدر قلق
لألطفال األصغر من سن الخامسة عم ًرا ،والذين مل يستطيعوا
توصيل أسامء ومعلومات اتصال مقدمي الرعاية لهم أو ذويهم
تحسن هذا
من أفراد العائلة البعيدة أو مجتمعاتهم األصليةّ .
الوضع مبرور الوقت ،حيث تم استخدام منوذج عام يف جميع
مراكز املراقبة واملعالجة لتسجيل معلومات تعريف الطفل،
باإلضافة إىل معلومات تحديد الهوية ملقدمي الرعاية وأفراد
العائلة الكبرية ،إىل جانب تحركات املرىض.
25.

لقد ازداد خطر االنفصال األرسي الدائم خالل االستجابة لتفيش مرض
فريوس اإليبوال يف سرياليون ،حيث كان يتم يف بعض الحاالت وضع
مقدمي الرعاية يف مراكز العالج يف إحدى املقاطعات ،فيام يتم وضع
األطفال يف مراكز للعالج أو الحجر الصحي التي تقع عىل بعد مقاطعتني
أو ثالثة بعيدا ً عن ذويهم ،هذا الضعف يف التواصل أدى إىل حاالت مل
يعرف خاللها األطفال وكذلك ذووهم مكان بعضهم البعض وفيام إذا
كانوا عىل قيد الحياة أم ال.
•ضامن وضع إجراءات لضامن التواصل املستمر أو االلكرتوين بني
األطفال ومقدمي الرعاية املنفصلني جسديًا بسبب الحجر الصحي
أو العزل أو العالج.
خالل االستجابة لتفيش مرض فريوس اإليبوال يف سرياليون ،بُذلت
جهود متعمدة إلبقاء األشقاء م ًعا إذا كان يتم إدخالهم إىل
مراكز العالج أو املراقبة ،أو وضعهم يف رعاية أقربائهم .استطاع
األطفال يف مراكز الحجر الصحي والذين كان ذووهم موجودين
يف مكان معروف بالنسبة لهم ،استطاعوا التواصل مع ذويهم
من خالل املكاملات الهاتفية املجدولة األسبوعية .تم تشجيع
األشخاص الذين يعتنون بالرضع واألطفال الصغار الذين يتم
توفري الرعاية لهم يف مراكز الحجر الصحي أو مراكز العالج
عىل االتصال مبقدمي الرعاية إلعالمهم بأماكن وجود أطفالهم
ولطأمنتهم بأن األطفال بصحة جيدة.

•التنسيق مع الجهات الفاعلة يف مجال الصحة واألخصائيني االجتامعيني
والجهات الفاعلة األخرى إلنشاء أو تعزيز آليات اإلحالة املوجودة
لألطفال.
خالل تفيش وباء اإليبوال ،كان التعاون بني األخصائيني االجتامعيني
والعاملني الصحيني واملجتمعيني فري ًدا من نوعه ،حيث تم إنشاء
مسارات لإلحالة بني أنواع مختلفة من مراكز الرعاية (مراكز
املراقبة والعالج) .تم تدريب العاملني االجتامعيني والعاملني يف
املجتمع عىل تدابري صحية محددة مثل منع العدوى ومكافحتها،
والتي كان لها تأثري إيجايب عىل الرعاية التي تلقاها األطفال.
أدرجت األرس الحاضنة يف مسارات اإلحالة التي تم تطويرها،
وأدرجوا يف نظام حامية  /صحي أوسع للمرة األوىل .شاركت ِفرق
متعددة التخصصات يف التنسيق يف متابعة الرعاية والدعم ،وأدى
53.
ذلك إىل آثار إيجابية أكرث لألطفال
•يف الحاالت التي تكون فيها املرافق الطبية بعيدة عن أماكن األرس
األصلية ،ضامن أن اإلقامة املؤقتة املناسبة متوفرة ملقدمي الرعاية إىل
األطفال الذين أُدخلوا إىل مراكز املراقبة أو العالج .سوف يقلل هذا
من خطر االنفصال األرسى وسوف يسهل الدعم النفيس واالجتامعي
للطفل.
•عندما يتم إدخال أحد البالغني للعالج أو املراقبة ،يجب التأكد مام
إذا كان لديهم أطفال قد تركوهم يف منازلهم كام يجب التأكد من
ترتيبات الرعاية التي يجب تطبيقها ،أي ما إذا كانت هناك حاجة
لتوفري العناية لهؤالء األطفال ومن سيقوم بتوفري هذه العناية.
• حيث يتم إدخال طفل أو مقدم الرعايةإىل مرفق طبي ،ضامن وجود
آليات للتواصل بني األطفال وأرسهم .ميكن أن يشمل ذلك الخيارات
اآلمنة للزيارة (إذا كانت االحتياطات املناسبة نافذة)؛ ووسائل اإلعالم
اإللكرتونية مثل سكايب أو الهاتف أو الواتساب؛ أو تبادل رسائل أو
صور أو الفيديو.
• الحد من خطر الوصمة و/أو رفض من خالل ضامن أنه عندما يخرج
طفل ناج من مركز رعاية طبية أو عندما يتم مل شمله مع أرسته بعد
فرتة من االنفصال ،أو عندما يتم وضع طفل سليم يف الرعاية البديلة
بسبب مرض أو وفاة مقدم الرعاية ،أن يحصل البالغ املسؤول عىل
املعلومات يف صيغة ميكنها فهمها ( ،أي :شفويا ،مواد طباعة بسيطة
أو مواد رسومية) والتي توضح الحالة الصحية للطفل.

ب -اإلجراءات الرئيسية – الرعاية البديلة
إجراءات االستعداد
•إجراء حمالت توعية وتعزيزها بواسطة املعلومات واملواد التعليمية
والتثقيفية ووسائل االتصال بهدف ضامن أن القرابة ونظم الرعاية

يف املجتمع ال تتقاعس عن توفري الرعاية لألطفال غري املصحوبني
واملنفصلني عن ذويهم عىل أساس املخاوف الخاطئة حول طبيعة
املرض وطرق انتقاله.
• تحديد األشخاص يف املجتمعات املترضرة الذين هم أفضل من
يقوم برعاية األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم يف
حال تفيش أمراض معدية .قد يشمل ذلك الناجني الذين طوروا
مناعة ضد هذا املرض .ينبغي أن يخضع مقدمو الرعاية املحتملون
لعملية الفرز املسبق أو تدريب حامية الطفل ،ويجب أن يوفقوا
عىل التقيد بسالمة الطفل وزيارات الرقابة.

إجراءات االستجابة
قابل لالنتقال مبارشة،عدم فصل األطفال عن
•ما مل يكن املرض ً
مقدمي الرعاية املرىض دون التأكد من أن األطفال يُرتكون تحت
رعاية شخص بالغ مسؤول .يف حالة عدم توفر ترتيبات الرعاية من
األقرباء أو الرعاية املجتمعية ،فكر يف إمكانية إنشاء مرافق رعاية
آمنة مؤقتة بالقرب من مركز املراقبة أو العالج الذي متإدخال
مقدم الرعاية فيه.
•إذا ﺗﻢ إدخال ﻣﻘﺪم رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺮﻳﺾ إىل ﻣﺮﻓﻖ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻳﺮاﻓﻘﻪ
ﻃﻔﻞ ،التأكد ﻣﻦ أن اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ وأﺮﺳﺗﻪ ﺗﺘﺠﻤﻊ
ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اإلدخال .يجب استخدام هذه املعلومات لتحديد
ترتيبات الرعاية املناسبة للطفل يف حني يخضع مقدم الرعاية
للمراقبة أو العالج ،ولتحديد أفراد العائلة املتبقني لتوفري الرعاية
الدامئة يف حالة وفاة مقدم الرعاية.
•يجب أن يتم اختيار أرس الرعاية البديلة بحيث تكون أقرب ما
ميكن إىل املنطقة التي نشأ فيها الطفل أو إىل املكان الذي يتم فيه
معالجة ذوي الطفل/مقدمي الرعاية له ،إذا كانوا عىل قيد الحياة،
وإذا كانوا معروفني.
واجهت الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل التي
استجابت لتفيش املرض يف سرياليون صعوبات يف وضع األطفال
غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم لدى األقرباء أو الرعاية
املجتمعية .مل يكن حاجز العديد من العائالت الخوف من
العدوى أو التمييز ،بل كان العبء االقتصادي املرتتب عىل
رعاية طفل آخر .ومع ذلك ،تم االعتناء بالغالبية العظمى من
األطفال يف النهاية من خالل عالقات القرابة26.
•اتخاذ تدابري للحفاظ عىل وحدة األرسة .حيث يرتك املرض الناجني
من األطفال أو القامئني عىل رعايتهم يعانون من مشاكل صحية
أجل ،تقليل من خطر االنفصال األرسي
مزمنة أو احتياجات أطول ً
من خالل توفري مساعدات مالية و  /أو مادية إضافية لتمكني
مقدمي الرعاية من مواصلة رعاية أطفالهم.
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ويف سرياليون ،كان موظفو حامية األطفال يصطحبون األطفال
أثناء عودتهم إىل مجتمعهم من مراكز العالج أو املراقبة .قاموا
بتنظيم عملية النقل ،وقدموا أدوات دمج األطفال التي تتألف
من ،بني جملة أمور ،فراش ووسائد ومالبس وطعام ومواد للطهي.
كام تعاونت الجهات الفاعلة املعنية بحامية الطفل مع الزعامء
الدينيني الذين كانوا يقومون بتيسري االحتفاالت التي تقوم
مبعافاة املجتمع الستخدام هذه االحتفاالت لتعزيز قبول وإعادة
إدماج األطفال الناجني من تفيش مرض اإليبوال اجتامع ًيا بالكامل.
ويف ليربيا ،تم تزويد األطفال الذين نجوا من إيبوال يف مرافق
العالج أو أكملوا فرتة املراقبة اإللزامية يف مراكز العزل بحزمة
للمساعدة يف تيسري إعادة االندماج األرسي واملجتمعي .كام عملت
الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل والعاملون االجتامعيني
عىل مستوى املجتمع املحيل يف إعداد املجتمع لعودة الطفل.

املعيار :اإلهامل
ميكن أن يزيد تفيش األمراض املعدية من مخاطر تلقي األطفال ملحفزات
اجتامعية ومعرفية غري كافية .باإلضافة إىل انفصال األرسة بسبب مرض أو
وفاة أحد الوالدين ،ميكن أن تقوض قدرة مقدمي الرعاية عىل توفري رعاية
رسيعة من خالل تدابري للسيطرة عىل انتشار األمراض مثل الحجر الصحي
أو العزل .يف سرياليون خالل تفيش مرض اإليبوال ،عىل سبيل املثال ،حرصت
القوانني الداخلية الحركات وكذلك االتصال البرشي بني الناس .بالنظر
إىل ما هو معروف عن الحاجة إىل الرعاية املستجيبة ورد فعل اإلجهاد
لدى األطفال عندما يكون هذا غائبًا ،كان لهذا دون شك عواقب بالنسبة
لألطفال الصغار.

إجراءات االستجابة
•حيثام كان ذلك ممك ًنا ،ينبغي عىل الجهات الفاعلة يف حامية الطفل
تعزيز العالقات األرسية ،عىل سبيل املثال ،عن طريق تعزيز اتصاالت
متكررة بني األطفال يف مراكز املراقبة أو العالج والرعاية و/أو أفراد
األرسة أو العكس بالعكس.
•تحديد الطرق املستخدمة لتوعية مقدمي الرعاية حول أهمية وجود
عالقات تفاعل وتواصل بينهم وبني أطفالهم ،وال سيام يف الحاالت
التي يزداد التوتر خاللها كام يف حالة تفيش األمراض املعدية.
•املنارص وحشد الدعم ملساعدة األرس التي تحتاج إىل الوصول إىل
الدعم األسايس ،مثل الغذاء ،واملياه ،والرعاية الطبية ،وخدمات
الصحة العقلية ،وذلك بهدف ضامن استيفاء االحتياجات األساسية
للطفل ،والتقليل من دواعي التوتر والقلق.
• تحديد السبل الكفيلة بتزويد األطفال الخاضعني للعالج ،والعزل
والحجر الصحي بالفرص للتحفيز اإلدرايك ،عىل سبيل املثال ،من خالل
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توزيع املواد التعليمية عن طريق الربامج اإلذاعية.

معايري لوضع اسرتاتيجيات مالمئة
لحامية الطفل
 15املعيار  :15إدارة القضية
إجراءات االستجابة

•التأكد من أن مزودي الرعاية ميلكون املعرفة الكافية
حول كيفية تأثري تفيش األمراض املعدية عىل ظروف
حامية األطفال ،ومن هم األطفال الذين يكونون
عرضة أكرث للخطر ،وما هي أسباب ذلك ،وما هي
خدمات الدعم املتاحة لهم.
•تزويد أخصائيي إدارة الحاالت بتدريبات مكثف حول إجراءات إدارة
الحاالت بحيث تتضمن هذه التدريبات موضوعات حامية الطفل
ذات الصلة بحاالت تفيش األمراض املعدية .قد يشمل ذلك التدريب
عىل كيفية تقديم الدعم املستمر لألرس البديلة؛ خاصة العائالت التي
تعتني باألطفال الذين فقدوا ذويهم بسبب املرض والذين أبدوا
أعراض الحزن الشديد والعزلة عن حياة األرسة واملجتمع .يجب أن
تتضمن الدورة أيضاً تدريبات منتظمة ودورية لتجديد املعلومات،
وإرشاف فردي و /أو إرشاف من قبل النظراء ،أو استشارات حول
حاالت بعينها وذلك ضمن كل مركز إلدارة الحالة أو ورشة عمل
إلدارة الحاالت.
•ضامن أن العاملني عىل الحالة يفهمون الحقائق األساسية حول
األمراض املعدية ،مبا يف ذلك طرق انتقال العدوى ومخاطر العدوى،
ذلك يك يتمكنوا بفعالية من مكافحة الخرافات التي ستوصم الناجني
من األطفال أو أطفال الناجني.
•االستناد إىل اآلليات القامئة ،وتطوير اإلجراءات مع قطاع الصحة
واملسؤولني املحليني وزعامء املجتمعات املحلية مع تحديد معايري
وعمليات التسجيل واإلحالة واملتابعة لألطفال املعرضني لخطر العنف
أو اإلساءة أو اإلهامل نتيجة تفيش األمراض املعدية .ينبغي إيالء
األولوية لألطفال الذين ينفصلون عن مقدمي الرعاية لهم ،مبا يف
ذلك أولئك املوجودون يف مراكز املراقبة ،ومراكز العالج أو الرعاية
البديلة واألطفال يف األرس التي تعاين من القيود املفروضة عىل الحركة
أو غري املتمكنة من الحصول عىل الخدمات أو األطفال ذوو اإلعاقة
أو األمراض املزمنة أو البهاق أو األطفال الضحايا والناجني من املرض،
والذي قد ترفض األرس و/أو املجتمعات املحلية واألطفال الذين
لديهم أفراد أرسة أو أفراد عائلة من املصابني باملرض.

 16املعيار  : 16اآلليات املستندة
إىل املجتمع

 17املعيار  : 17املساحات الصديقة
للطفل

إجراءات االستعداد

كث ًريا ما تُستخدم املساحات الصديقة للطفل لتقديم الدعم النفيس
واالجتامعي لألطفال يف األزمات اإلنسانية .ولكن خالل تفيش األمراض
املعدية ،قد يكون من الرضوري النظر يف نطاق أوسع من التدخالت،
تب ًعا لطبيعة املرض املتفيش ،وأثره عىل األطفال واألرس ،وما إذا كان ميكن
جمع الناس بأمان .إذا كانت القيود املفروضة عىل الحركة نافذة ،أو
إذا مل يكن من املمكن أن يتواصل الناس مع بعضهم البعض ،ستكون
هناك حاجة إىل إعادة النظر يف تدخالت الصحة النفسية والدعم النفيس
واالجتامعي من أجل الرعاية الكافية لألطفال.يرد أدناه وصف البدائل
 53,65للمساحات الصديقة لألطفال.

•إىل جانب مجموعات حامية الطفل املجتمعية،
حدد الدور الذي ميكن أن تلعبه هذه املجموعات
يف متابعة حاالت األطفال الذين يتم وضعهم يف
نظم الرعاية البديلة أثناء تفيش األمراض املعدية.

إجراءات االستجابة
•إرشاك املتطوعني من املجتمع املحيل من املتطوعني،
سواء البالغني منهم أو األطفال ،يف تحديد الرسائل
املحلية املناسبة ،والعمل من أجل رفع سوية الوعي
حول سبل انتقال العدوى ومخاطرها .والعمل مع املجموعات
السكانية املختلفة لتطوير رسائل الحامية األساسية واالسرتاتيجيات
األكرث فعالية لنرش هذه الرسائل بحيث تكون هذه الرسائل صديقة
للطفل ،وتأخذ باالعتبار السن والجنس وقدرة املتلقي عىل الكتابة
والقراءة ومستويات التعليم وحاالت ذوي االحتياجات الخاصة،
وكذلك الوضع االجتامعي-االقتصادي لدى متلقي هذه الرسائل.
يف كل من سرياليون وليربيا ،لعب الناجون من فريوس إيبوال
دو ًرا هاماً جدا ً يف توفري االستجابة لحامية األطفال وذلك من
خالل قيامهم بتيسري األنشطة النفسية واالجتامعية الرتفيهية
لألطفال ،ورفع مستوى الوعي ،وتحديد وإحالة قضايا حامية
الطفل ،وتوفري التدخالت األساسية لضامن رفاه األطفال الذين
كانوا مصابني أو يشتبه يف أنهم قد أصيبوا باملرض .إن املساعدة
التي وفرها هؤالء الناجون من املرض كانت عنرصا ً أساسياً من
عنارص التغيري االجتامعي وال سيام قدرتهم عىل التفاعل بشكل
مبارش مع األطفال نظ ًرا ألنهم قد طوروا مناعة ضد فريوس
اإليبوال ،وهو يشء كان األخصائيون املعنيون بحامية األطفال
غري قادرين عىل القيام به ،كام كانوا قادرين عىل فهم املخاطر
التي يواجهها األطفال والتخفيف من هذه املخاطر ،فضالً
عن دورهم يف التخفيف من الوصم والتمييز الذي يتعرض
له األطفال املصابون أو الذين تعرض ذووهم لإلصابة باملرض.

إجراءات االستجابة
•التواصل مع الجهات الفاعلة يف مجاالت الصحة
واملياه والنظافة الصحية حول ما إذا كان باإلمكان
إنشاء مساحات صديقة للطفل ،ومكان هذه املساحات ،مع مراعاة
طبيعة تفيش األمراض املعدية .وفيام يتعلق باألمراض التي تنتقل
بشكل غري مبارش ،ميكن اختيار مواقع إلنشاء هذه املساحات بحيث
تقع عىل مسافة آمنة من املصادر املحتملة للعدوى وضامن وجود
ضوابط لضامن سالمة املياه والرصف والنظافة الصحية والحامية
من مسببات املرض.
•حيثام كان ذلك مناس ًبا ،إنشاء مساحات صديقة لألطفال يف مراكز
العالج ويف سائر األماكن التي قد ميكن حجز األطفال فيها ،كذلك
يف أماكن يسهل إليها وصول األطفال الذين تم إدخال ذويهم أو
أعضاء أرستهم اآلخرين إىل مراكز رعاية و/أو الذين فقدوا ذويهم
أو أعضاء أرستهم.
يف اليمن ،تم إنشاء مساحات صديقة للطفل بالقرب من بعض
مراكز عالج الكولريا وتواجد فيها متخصصون يف مجال الدعم
النفيس واالجتامعي .وقد تم اعتبار هذه املامرسة مامرسات
بأنها جيدة ،ألنها أسهمت يف تحديد مخاطر الحامية التي
يتعرض لها األطفال الذين يتلقون العالج أو األطفال املصاحبني
لألشخاص الذين يحصلون عىل العالج .ويف حالة مراكز عالج
الكولريا التي مل تتوافر عىل مساحات صديقة للطفل ،تم
تشجيع األطفال عىل املشاركة يف أنشطة اجتامعية ترفيهية تم
تنظيمها يف املراكز املجتمعية القريبة ،ويعمل فيها األخصائيون
االجتامعيون الحكوميون و/أو العامل االجتامعيون متعددو
املجاالت الذين تلقوا التدريب يف مجال حقوق الطفل وحامية
الطفل والدعم النفيس واالجتامعي.
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 18املعيار  :18حامية األطفال املعزولني
•التأكد من أن العاملني واملتطوعني يف املساحات الصديقة لألطفال
يفهمون بشكل واضح الحقائق األساسية حول األمراض املعدية ،مبا
يف ذلك أعراض هذه األمراض وطرق انتقال العدوى ،وذلك حتى
يتمكنوا من إحالة األطفال إىل العالج أو املراقبة ،وكذلك حتى
يتمكنوا من منع انتشار العدوى داخل املساحات الصديقة لألطفال
ومكافحة الخرافات املتعلقة بها.
•التأكد من أن جميع العاملني واملتطوعني يف املساحات الصديقة
لألطفال عىل بينة باملخاطر املتصلة بالحامية التي ميكن أن يسببها
انتشار األمراض املعدية بالنسبة لألطفال ،وكذلك من هم األطفال
الذين سيكونون أكرث عرضة لهذه املخاطر وملاذا ،وكيفية إحالة
األطفال إىل خدمات الدعم املتاحة.
•باإلضافة إىل ذلك ،بالنسبة لألمراض املعدية التي تتطلب الحجر
الصحي أو العزل أو كليهام:
•تحديد األنشطة التي ميكن تنظيمها ضمن املساحات الصديقة
لألطفال وكذلك األنشطة التي ميكن تكييفها وتيسريها بأمان بحيث
تسمح بتجنب انتقال العدوى بني األطفال أو بني األطفال واملرشفني
عىل هذه املراكز .يجب أن تكون املواد الرتفيهية املستخدمة سهلة
التطهري/التعقيم .وميكن أيضاً النظر يف البدائل الرتفيهية مثل الربامج
اإلذاعية.
خالل االستجابة لوباء اإليبوال يف ليبرييا ،نجح الناجون من
البالغني والشباب ،الذين طوروا مناعة ضد املرض يف تسهيل
أنشطة املساحات الصديقة لألطفال يف مراكز الحجر الصحي
واملراقبة .إىل أكرب قدر ممكن ،تم إحضار األطفال كوحدة
أرسية (مثل :مجموعة من األشقاء وأبناء العم) ،لتعزيز الشعور
باألمان والرفاه .تم تطهري املواد الرتفيهية واللعب يوم ًيا للحد
من مخاطر العدوى .يف البداية ،بينام كانت فرتة الحجر الصحي
سارية املفعول ،كانت األنشطة تشمل التحدث والغناء والرقص
واللعب الفردي .بعد مرور فرتة الحجر الصحي ،كان األطفال
قادرين عىل اللعب م ًعا ،لكن دون ملس بعضهم البعض ،عىل
سبيل املثال :كرة القدم ،وحبل القفز ومجموعات األراجيح.
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كث ًريا ما يصاحب تفيش األمراض املعدية شعور عام بالهلع ،مدفو ًعا
بالخوف من العدوى وعدم اليقني فيام يتعلق بكيفية انتقال األمراض53.
قد يتعرض األطفال الذين يصابون باملرض ،أو الذين أصيب مقدمو الرعاية
لهم أو أفراد أرسهم اآلخرين باملرض ،للتمييز أو عزلهم من قبل املجتمع
وأقرانهم ،حتى بعد تعايف الضحية من املرض .ت ُعترب األمراض املعدية
املرتبطة بالوصمة هي تلك التي تعترب قاتلة ،ويُعتقد أن السبب الذي
يكون وراء املرض هو خطأ ارتكبه الشخص املصاب به.
باإلضافة إىل ذلك ،يف الثقافات التي توجد فيها معتقدات سحرية ،ت ُشري
تجربة وباء فريوس نقص املناعة البرشية  /اإليدز إىل أن تفيش األمراض
املعدية ميكن أن يُعزى إىل قوى خارقة للطبيعة .يف بعض السياقات،
تم اتهام أطفال من فئة بإحداث ٍ
تفش لألمراض املعدية ويشمل ذلك
األطفال الذين يُعتربون "غري مرغوب فيهم اجتامع ًيا" مثل األطفال ذوي
اإلعاقات أو األمراض املزمنة أو املهق ،أو األطفال الذين يُنظر إليهم
67
عىل أنهم متمردون أو يترصفون بشكل سيئ أو عىل أنهم "مختلفون".
يواجه األطفال املتهمون مجموعة من مخاطر الحامية مبا يف ذلك الطرد
من منازلهم ،أو التخيل عنهم ،أو التعرض ملامرسات التطهري العنيفة أو
التعسفية من خالل أساليب مثل الرضب ،أو تقييدهم أو ربطهم ،أو منع
الطعام أو املاء ،أو املوت.
66

-70 67.

إجراءات االستعداد
•العمل مع الجهات الفاعلة الرائدة يف مجال الصحة يف
سياق وضع اسرتاتيجيات لتشمل األطفال املهمشني
الذين يصعب الوصول إليهم ،مثل األطفال الذين
يعيشون يف الشوارع ،أثناء حمالت التلقيح.

إجراءات االستجابة
•التعرف عىل األطفال الذين تؤدي حالة استبعادهم
إىل جعلهم أكرث عرضه خالل تفيش األمراض املعدية.
قد يشمل هذا األطفال املحرومني من الرعاية األرسية
واألطفال الذين يعيشون و/أو يعملون يف الشوارع
بالقرب من مصادر انتقال العدوى واألطفال املعوقني ،وإجراءات
الرعاية التي قد تتعطل بتدابري مثل الحجر الصحي وانخفاض
إمكانية الوصول إىل الخدمات األساسية.

يف الصفحة السابقة :صورة مأخوذة بإذن من منظمة  /Terre des hommesأوليفييه جريار /بوركينا فاسو عام 2016

امللحق  :1معلومات عن حاالت تفيش األمراض املعدية
حول تفيش األمراض املعدية
تحدث حاالت تفيش األمراض املعدية عندما تكون حاالت تفيش نوع معني من األمراض املعدية أكرث عددا ً مام هو معتاد يف مجتمع بعينه
أو ضمن منطقة جغرافية أو موسم بعينه .قد تحدث حاالت التفيش هذه ضمن منطقة جغرافية محدودة ،أو قد متتد إىل العديد من
71
البلدان أو القارات مام يؤدي إىل جعلها أوبئة.

الشكل 3
أماكن استيطان الوباء مقابل املستويات الوبائية للمرض

الوباء

عدد حاالت مرض

وباء متوطن

الوقت

 .1األوبئة

ييمكن لألوبئة أن تحدث بسبب األمراض املتوطنة (endemic
 ،)diseasesأو األمراض التي تسجل وجودا ً دامئاً لدى مجموعة

سكانية معينة أو ضمن منطقة معينة مثل حمى الضنك واملالريا ،أو
األمراض الناشئة حديثًا مثل مرض االلتهاب الرئوي الحاد (السارس)،
أو أنفلونزا  H1N1التي انترشت يف  .2009وتشكل األوبئة لدى
انتشارها تهديدا ً ملعيشة ورفاه مجتمعات برشية بأكملها.

 .2الجوائح ()Pandemics

عندما ينترش وباء معني عرب عدد من البلدان أو القارات بحيث
يصيب عددا ً كبريا ً من الناس ،عندها يُشار إليه عىل أنه وباء عاملي
أو جائحة ( ،)Pandemicsويعترب انتشار فريوس انفلونزا H1N1
يف عام  2009من األمثلة عن ذلك.

يوضح الشكل  3يف الصفحة التالية األوبئة املتفشية عىل نطاق واسع أو الجائحات عاملية االنتشار والتي
حدثت عىل مستوى العامل بني األعوام  2002و( 72 .2015صفحة )1281
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الشكل 4

حاالت تفيش األم راض املعدية الرئيسية والناشئة
من عام  2002إىل عام 2015

2015

فريوس زيكا
ال ربازيل
و كولومبيا

2013 - 2014

فريوس زيكا
بولينيزيا الفرنسية

2007

فريوس زيكا
جزيرة ياب ،واليات
ميكرونيزيا املتحدة

2010

الكول ريا
هاييتي

2002 - 2003

االلتهاب الرئوي الحاد
البداية يف الصني

2008 - 2010

الكول ريا
زميبابوي

2013 - 2015

إيبوال
تفيش املرض يف غرب أفريقيا

2009 - 2010

إنفلونزا H1N1
وباء منترش عامل يً ا

2013 - 2015

ِش ي كُونْ ُغ ونْيا
تفيش األم راض

2006

ِش ي كُونْ ُغ ونْيا
تفيش األم راض
2010 - 2015

الحصبة
جمهورية الكونغو الدميق راطية
)(2012 - 2015

متالزمة االلتهاب الرئوي يف الرشق األوسط
تفيش األم راض

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
يتم تحديد بعض األمراض املعدية تبعاً لقدرتها عىل االنتشار برسعة بالغة عرب مختلف دول العامل ،وميكن
اإلعالن يف هذه الحالة عن تفيش هذا النوع من األمراض املعدية عىل أنه "خطر طارئ عىل الصحة العامة
يستوجب انتباها عاملياً" من قبل منظمة الصحة العاملية.
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أسباب األمراض املعدية وطرق انتقالها
أسباب األمراض املعدية

هي األمراض املعدية الناجمة عن الكائنات املجهرية املسببة لألمراض
أو امليكروبات ،مثل البكترييا والفريوسات والطفيليات أو الفطريات التي
ميكن أن تنترش ،مبارشة أو غري مبارشة من شخص إىل آخر .يوضح املثلث
الوبايئ(73ص  )52كيف تنتج األمراض من خالل التفاعل بني العوامل املعدية
واملضيفني والبيئة.
الوسيط :الكائنات الدقيقة املسببة لألمراض التي تسبب املرض
املضيف :اإلنسان الذين ميكن أن يصاب وميرض
البيئة :العوامل ،مبا يف ذلك املادية واالجتامعية واالقتصادية ،التي
تتيح الفرصة للوسيط بالحتكاك باملضيف
الشكل 5

املثلث الوبايئ

انتقال األمراض املعدية

متتلك األمراض املعدية نوعني رئيسني من طرق االنتقال73.

 .1النقل املبارش حيث تنتقل األمراض املعدية بني الناس من خالل:
االتصال املبارش :ينتقل الوسيط عرب االتصال الجسدي
بني شخصني.ميكن حدوث ذلك من خالل مالمسة الجلد
أو التقبيل أو االتصال الجنيس .ينتقل مرض فريوس
إيبوال ( ،)EVDعىل سبيل املثال ،عن طريق االتصال
املبارش بالدم واإلفرازات وسوائل الجسم لألشخاص
املصابني واالتصال بالجثث املصابة.
االنتشار عرب القطريات :ينترش الوسيط من خالل الرذاذ
الناتج عن العطس أو السعال .عىل سبيل املثال ،ينترش
مرض االلتهاب الرئوي الحاد بشكل أسايس عرب القطريات
التنفسية الكبرية وينترش عن طريق السعال والعطس.
 .2العدوى غري املبارشة حيث تنتقل األمراض املعدية عن طريق الناقالت:

مضيف

الحيوانات التي تحمل العدوى مثل البعوض والرباغيث
والقراد وذباب الرمل .تنتقل املالريا عىل سبيل املثال
عن طريق لدغة البعوضة.

ال بِي َئ ة

الوسيط

عندما تكون الرشوط يف البيئة مواتية لبقاء وسيط وعندما تسمح الظروف
لالحتكاك باملضيف ،ميكن أن يؤدي ذلك إىل اإلصابة واملرض.

وسائل انتقال أخرى :الجامد (تعرف أيضا باسم األدوات
الجامدة) مثل مقابض األبواب ِ
واألسة واملناشف ،فضال
عن الغذاء واملاء وغريها من املنتجات البيولوجية مثل
الدم .عىل سبيل املثال ،ميكن أن تنتقل الكولريا باملياه
أو املواد الغذائية ،وميكن أن تصيب أي شخص يأكل أو
يرشب املاء أو الغذاء.
العدوى املنقولة يف الهواء :التي ميكن أن تحمل العوامل
املعدية وتبقيها يف الهواء لفرتات قصرية أو طويلة من
الزمن .ميكن أن تنتقل الحصبة ،عىل سبيل املثال ،إىل
طفل يف مكتب الطبيب حتى بعد ساعتني من مغادرة
طفل آخر يعاين من الحصبة من الغرفة حيث ميكن أن
يظل الفريوس معلقًا يف الهواء.
متتلك بعض األمراض املعدية وسائل انتقال متعددة .الكولريا ،عىل سبيل
أساسا عن طريق تلوث املياه أو الغذاء ،ولكن ميكن أن
املثال ،تنتقل ً
تنتقل أيضً ا عن طريق سوائل الجسم .ينطبق األمر ذاته عىل حمى السا،
أساسا عن طريق التعامل مع الفرئان ،ولكن ميكن أن تنتقل
التي تنتقل ً
أيضً ا عن طريق االتصال مع سوائل الجسم لألشخاص املصابني والفراش
واملالبس امللوثة.
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أمرية هى متطوعة من جمعية الهالل األحمر اليمني أخذت عىل عاتقها تعليم
مجموعة من األطفال يف الحي الفقري يف صنعاء الطرق الصحية الوقائية ضد
عدوى الكولريا وتوعيتهم كيف يغسلون أيديهم بالصابون قبل وبعد تناول
الطعام .صور مأخوذة مبوافقة االتحاد الدويل أو الصليب األحمر  /جمعيات الهالل
األحمر والصليب األحمر/اليمن.
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امللحق  :2التدابري املستخدمة للوقاية من
ومكافحة يف األمراض املعدية
تدابري الصحة العامة املستخدمة للوقاية
ومكافحة انتشار األمراض املعدية
تدابري الصحة العامة

اعتام ًدا عىل طرق انتقالها ،يوىص باتخاذ تدابري صحية عامة مختلفة
ملنع انتشار األمراض املعدية والسيطرة عليها .ويشمل هذا ما ييل:

•التدابري الوقائية:
تهدف إىل منع األفراد من اإلصابة بالعدوى

•تدابري املكافحة:
تهدف إىل منع زيادة انتشار املرض من األشخاص املصابني باملرض،
74
وتقليل فرتة العدوى من أجل الحد من حاالت املرض والوفاة.
تعتمد تدابري الوقاية واملكافحة املطبقة يف مختلف األمراض املتفشية
عىل عدد من العوامل مبا يف ذلك الجدوى والتوافر والقابلية والسالمة
وتكلفة التدابري( 75.ص )126

األمراض املعدية املنقولة مبارشة
تشمل التدابري الوقائية :
•اللقاحات ،يف حال وجود لقاح للمرض .تتوافر اللقاحات بالنسبة
لبعض األمراض املنقولة مبا يف ذلك مرض الدفترييا وأنفلونزا
 ،H1N1فيام ال توجد لقاحات للعديد من األمراض املنقولة
األخرى.
76

•التدابري التعليمية حول األمراض والسلوكيات املعدية التي تزيد
من خطر العدوى ،مثل االتصال الجنيس غري اآلمن أو مامرسات
الدفن غري اآلمنة ،أو الحد من خطر العدوى ،مثل استخدام
ناموسية معالجة مببيدات الحرشات.
77

•التدابري البيئية مبا يف ذلك توفري املوارد التي ميكن لألفراد
استخدامها ملنع انتقال العدوى (مثل الواقي الذكري).
•االحتياطات القياسية (ملنع العدوى وضبط انتشارها) ،وهي سلسلة
من اإلجراءات التي يجب اتباعها ضمن أنظمة الرعاية الصحية
لدى التعامل مع جميع املرىض بغض النظر عن حالة العدوى.
وتشمل هذه اإلجراءات نظافة اليدين وأدوات الوقاية الشخصية
(تبعاً إلجراءات تقييم املخاطر املتبعة) ومامرسات الحقن اآلمن
والتنظيف البيئي ،ونظافة الجهاز التنفيس واستخدام تقنية التعقيم.
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وتشمل تدابري املكافحة:
•عزل أو فصل املرىض الذين أصيبوا عن غري املصابني بالعدوى ملنع
التعرض للمرض 78.ميكن رعاية األشخاص املعزولني يف منازلهم أو يف
املستشفيات أو يف مرافق العالج املحددة79.
•الحجر الصحي ،الذي يشري إىل فصل وتقييد حرية التنقل لألشخاص
األصحاء الذين تعرضوا ملرض معد ملعرفة إذا ما كانوا مصابني78.
تستخدم السلطات الصحية مجموعة متنوعة من االسرتاتيجيات
كإجراءات حجر صحي ابتدا ًءا من الحجر الصحي الطوعي يف املنزل
ووصولً إىل إلغاء التجمعات العامة يف الحاالت القصوى ،وإقامة
حاجز صحي أو حاجز حول منطقة جغرافية مع فرض حظر عىل
الحركة داخل أو خارج تلك املنطقة 80.وقد استخدمت مجموعة
من تدابري الحجر الصحي هذه ،عىل سبيل املثال ،يف سرياليون خالل
وباء إيبوال .وأقيمت إجراءات الحجر الصحي عىل مستوى األرسة
والقرية والقبيلة/الحي 81.ﻲﻓ اﻟﺤﺠﺮ اﻤﻟﻨﺰﻲﻟ ،ﻃُﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺰء أو من
كل أﻓﺮاد اﻷﺮﺳة اﻟﺒﻘﺎء ﻲﻓ اﻤﻟﻨﺰل ﻟﻔﺮﺘة حضانة اإليبوال البالغة 21
ﻳﻮ ًما .الحجر الصحي عىل مستوى القرية يعني أن قرية بأكملها
تُ نع من االنتقال إىل خارج قريتهم .ويف مجال الحجر الصحي عىل
مستوى القبائل  /األحياء ،تُقيد حركة األشخاص بني جميع القبائل /
األحياء بأكملها81.
•ضبط االتصال بني األشخاص ،ويشري هذا األجراء إىل تحديد ومتابعة
األشخاص الذين قد يكونون عىل اتصال مع الشخص املصاب خالل
فرتة اإلصابة باملرض حتى يتم عزلهم برسعة قبل إصابة املزيد من
الناس .82تم اتباع هذا اإلجراء عىل سبيل املثال يف البلدان املترضرة
من مرض االلتهاب الرئوي الحاد (السارس) حيث تم رصد األشخاص
الذين اتصلوا باملرىض عن كثب لتتبع أعراض املرض لديهم 83 .كام
كان استخدم اإلجراء نفسه أثناء تفيش وباء اإليبوال حيث ُوضعت
األشخاص الذين قاموا بالتواصل مع املرىض يف الحجر الصحي للمراقبة.
84

•العالج من املرض .اعتام ًدا عىل البنية التحتية الحالية للرعاية
الصحية ،وشدة عدوى املرض ،تم إنشاء مراكز عالج محددة مثل
تلك التي تم إعدادها خالل عدوى اإليبوال يف غرب أفريقيا.
•الوقاية بعد التعرض  -مصطلح يستخدم لوصف توفري التدخل الدوايئ
(مثل اللقاح ،واملضادات الحيوية ،إلخ) لألشخاص الذين تعرضوا
لالتصال بأحد املرىض الحاملني للعدوى وذلك للوقاية من انتقال املرض
إىل ذلك الفرد ،وملنع انتشاره إىل اآلخرين .يُ َحدد التدخل تبعاً لنوع
املرض وحالته وخلفيته.

األمراض املعدية املنقولة بطريقة غري مبارشة
التدابري الوقائية تشمل:
•التلقيح ،يف حال وجود لقاح للمرض .يوجد لقاح لبعض األمراض
املعدية التي تنتقل بشكل غري مبارش مثل الحمى الصفراء والكولريا،
لكن الكثري من األمراض ال تتوفر له لقاحات76.
•التدابري التعليمية حول الحد من خطر العدوى مثل سلوك تجنب
البعوض.
•التدابري البيئية ،مبا يف ذلك توفري املياه اآلمنة والنظيفة واملأوى
فضل عن توفري مواد املوارد الالزمة للوقاية
واملرافق الصحية املالمئةً ،
من انتقال العدوى مثل الناموسيات 75.ألمراض مثل املالريا أو
الحمى الصفراء ،تعد مكافحة ناقالت العدوى أيضً ا إجرا ًءا وقائيًا.
•االحتياطات القياسية (ملنع العدوى واملكافحة) ،هي سلسلة من
اإلجراءات التي يجب اتخاذها يف إعدادات الرعاية الصحية عند
التعامل مع جميع املرىض ،بغض النظر عن حالة العدوى .وتشمل
العنارص الرئيسية من ناحية النظافة ومعدات الحامية الشخصية
(استنا ًدا إىل تقييم مخاطر اإلجراء) ومامرسات الحقن اآلمن،
والتنظيف البيئي ،نظافة الجهاز التنفيس واستخدام تقنية التعقيم.

تدابري املكافحة وتشمل:
•عالج املرض من خالل إجراءات إدخال املرىض ملرافق الرعاية الصحية
أو العيادات الخارجية ومن خالل االحتياطات ذات الصلة.
•الوقاية بعد التعرض  -مصطلح يستخدم لوصف توفري التدخل
الدوايئ (مثل اللقاح ،واملضادات الحيوية ،إلخ) لألشخاص الذين
تعرضوا لالتصال بأحد املرىض الحاملني للعدوى وذلك للوقاية من
انتقال املرض إىل ذلك الفرد ،وملنع انتشاره إىل اآلخرين .يُ َحدد
التدخل تبعاً لنوع املرض وحالته وخلفيته.

االعتبارات الرئيسية لحامية الطفل املتعلقة
بتدابري الوقاية واملكافحة
تحتاج الجهات الفاعلة يف حامية الطفل إىل النظر يف اآلثار املرتتبة عىل
تدابري الوقاية واملكافحة من حيث مخاطر الحامية عىل األطفال وتقديم
تدخالت لحامية الطفل .تحتوي الجداول  3و  4أدناه عىل قامئة ببعض
األسئلة الرئيسية للنظر فيها.

من املهم أن تنظر األطراف الفاعلة يف مجال
حامية الطفل يف اآلثار املرتتبة عىل تدابري
الوقاية واملكافحة فيام يتعلق مبخاطر حامية
الطفل وتوصيل تدخالت حامية الطفل.

الجدول  :3آثار تدابري الوقاية واملكافحة عىل مخاطر حامية الطفل

ما هي مخاطر الحامية لألطفال التي ميكن أن تنشأ
عن تدابري املنع واملكافحة؟
التدابري الوقائية

اللقاح

هل يتم تقديم اللقاحات بأمان إىل األطفال من مختلف
الفئات العمرية؟ التحقق من العمر املوىص به للقاحات
ذات الصلة .عىل سبيل املثال ،إن اللقاحني املصدق عليهام
من قبل منظمة الصحة العاملية اللذان يعتمدان عىل اللقاح
الفموي يعدان غري مناسبني لألطفال الذين تقل أعامرهم
عن سنة وسنتني عىل التوايل.
85

هل هناك أطفال يتعرضون لخطر االستبعاد من تدابري
الوقاية واملكافحة مثل حمالت التلقيح؟

التدابري التعليمية

• هل يُستهدف األطفال من مختلف األعامر والقدرات
بشكل كاف يف التدابري التعليمية املتعلقة بالوقاية من
العدوى؟

تدابري الرقابة
العزل
•كيف تتسبب إجراءات العزل يف تعريض األشخاص ،مبن
فيهم األطفال ،الذين يتم إدخالهم إىل مراكز الحجر
الصحي ،ملامرسات الوصم االجتامعي؟ وما الذي ميكن
القيام به للتخفيف من أثار الوصم االجتامعي؟
•

هل وحدات العزل مناسبة لألطفال؟

الحجر الصحي

•كيف تؤثر القيود التي يتم فرضها عىل حركة األشخاص
ضمن إجراءات الحجر الصحي عىل رفاه األطفال؟ كيف
ميكن التخفيف من اآلثار السلبية لهذه اإلجراءات؟
•كيف ميكن أن تؤدي تدابري الحجر الصحي إىل تعريض
األشخاص املصابني ،مبا يف ذلك األطفال ،دون قصد إىل
الوصم االجتامعي؟ ما الذي ميكن فعله للتخفيف من آثار
هذا الوصم؟

العالج

•ﻣﺎ هي اﻤﻟﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻤﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ مراكز
عالج األﻃﻔﺎل؟
•هل مرافق العالج مناسبة لألطفال؟
•ھل ﯾﻌﻲ العاملون واملتطوعون قواعد حامية الطفل
وكيفية تطبيقها ﻲﻓ مراكز اﻟﻌﻼج؟
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الجدول  :4آثار تدابري الوقاية واملكافحة عىل تدخالت حامية الطفل

كيف ينبغي تكييف تدخالت حامية الطفل يف ضوء تدابري الوقاية واملكافحة املستخدمة أثناء تفيش األمراض املعدية؟
التدابري الوقائية

تدابري الرقابة

اللقاح

العزل

•أثناء إجراء حمالت التلقيح ،هل تسهم أنشطة حامية
الطفل يف الرتويج لهذه اللقاحات أم أنها تتعارض مع
هذه الحمالت بشكل من األشكال؟

التدابري التعليمية
•ھل تتوافق الرسائل املستخدمة ﻲﻓ تدخالت حامية
الطفل ﻣﻊ الرسائل التعليمية املستخدمة للتثقيف حول
السلوكيات الخطر بالنسبة للعدوى؟

التدابري البيئية
ﻫل تتخذ تدخالت حامية األطفال تدابري ملكافحة
•
النواقل أو وسائل انتقال العدوى (مثل تعقيم اﻷشياء،
وإزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه الراكدة حيث ميكن أن يتكاثر البعوض)؟
• هل توفر املواقع التي تجري فيها تدخالت حامية
الطفل املياه النظيفة والنظافة الصحية املالمئة واملرافق
الصحية؟

• كيف ينبغي تكييف تدخالت حامية الطفل ،مثل توفري
الدعم النفيس لألطفال ،للوصول إىل األطفال يف وحدات
العزل؟
•هل تعمل الجهات الفاعلة يف مجال حامية الطفل مع
الجهات الفاعلة يف مجال الصحة للتخفيف من اآلثار
السلبية املحتملة للعزل عىل رفاه األطفال؟

الحجر الصحي
• كيف ينبغي تكييف تدخالت حامية الطفل ،مثل توفري
الدعم النفيس االجتامعي لألطفال للوصول إىل األطفال
يف إطار الحجر الصحي؟
• ھل تعمل الجهات الفاعل ﻲﻓ مجال حامية الطفل
ﻣﻊ الجهات الفاعلة ﻲﻓ مجال الصحة لتخفيف اآلثار
السلبية املحتملة للحجر الصحي عىل رفاه األطفال؟

العالج
•ھل تعمل اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻟﺔ ﻲﻓ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ الطفل ﻣﻊ
الجهات الفاعلية يف مجال الصحة لضامن أن تكون
مراكز اﻟﻌﻼج صديقة للطفل وﻻ تشكل مخاطر عىل
األطفال؟
خصيصا
• هل الرسائل الرتبوية حول منع العدوى مصممة
ً
لألطفال من مختلف األجناس والعمر والقدرات؟
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فريوس ماربورغ

إيبوال

اسم املرض

مرض فريويس حاد :حمى
مفاجئة ،صداع شديد،
غثيان ،قيء

مرض فريويس حاد :حمى
مفاجئة ،صداع شديد،
غثيان ،قيء

التشخيص (السامت
الرسيرية)

يختلف من 88%87 - 24%

يختلف بنسبة -90٪ 25٪
يف حاالت التفيش السابق
(مبتوسط 86 )50%

معدل حاالت الوفاة

الفريوس :فريوس ماربورغ

فريوس :فريوس إيبوال

الوسيط املتسبب
بالعدوى

من  2إىل  21يوم

من  2إىل  21يوم

فرتة الحضانة

األمثلة :الحمى الصفراء ،زيكا ،حمى االلنكوحمى
ِشيكُونْغُونْيا ،وحمى الوادي املتصدع

الجدول  :5أمثلة عىل األمراض املعدية74

وااللتهاب الرئوي الالمنطي الحاد ،ومتالزمة الرشق األوسط
التنفسية

األمراض املعدية التي تتطلب الحجر الصحي أو العزل
أمثلة :اإليبوال ،وماربورغ ،وحمى السا ،والكولريا،

تفيش األمراض املعدية
األمراض املعدية التي ال تتطلب
الحجر الصحي أو العزل أو كليهام

الشكل  :2أنواع تفيش األمراض املعدية

املُلحق  :3أنواع حاالت تفيش األمراض املعدية

ينتقل إىل البرش من
خفافيش الفاكهة؛ ينتقل
من شخص إىل آخرعن
طريق مالمسة الدم
البرشي أو اإلفرازات أو
األعضاء أو املني لشخص
مصاب.

االتصال املبارش بالدم
البرشي أو الحيواين أو
اإلفرازات أو األعضاء أو
املني لشخص مصاب.

وسيلة االنتقال

الوقاية :تجنب مالمسة السوائل الجسدية
لألشخاص املصابني
املكافحة :عزل األشخاص املصابني وتطهري
متزامن وتتبع جهات االتصال ،والحجر الصحي
لألشخاص املحتمل أن يكونوا مصابني

الوقاية :تجنب مالمسة السوائل الجسدية
لألشخاص املصابني
املكافحة :عزل األشخاص املصابني وتطهري
متزامن وتتبع جهات االتصال ،والحجر الصحي
لألشخاص املحتمل أن يكونوا مصابني

وسائل الوقاية واملكافحة
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الكولريا

ُح َّمى الَسا

الطاعون

متالزمة الرشق
األوسط التنفسية89

االلتهاب الرئوي
الحاد

اسم املرض

بداية املرض فجائية
مع براز مايئ غري
مصحوب بأمل وغثيان
وقيء.

مرض فريويس حاد؛
بداية تدريجية مع
الشعور بالتوعك
والحمى والصداع
والسعال والغثيان

حمى ،قشعريرة،
توعك ،غثيان ،التهاب
يف الحلق .يتشكل
غالبًا التهاب الغدد
اللمفاوية

مرض تنفيس فريويس:
حمى ،قشعريرة،
سعال ،ضيق يف
التنفس

حمى شديدة،
قشعريرة ،صداع،
آالم يف الجسم ،إسهال

التشخيص
(السامت
الرسيرية)

ميكن أن تحدث الوفاة
خالل ساعات بدون
عالج .ترتاوح النسبة من
 0٪إىل  15.8٪95ولكن
ميكن أن تكون أعىل يف
األطفال الذين يعانون
من سوء التغذية الحاد.

 15%( 1%من بني
املرىض الذين تم
إدخالهم املستشفيات
عانوا من حاالت
شديدة)94

تقديريًا 91 -60% 50%
للطاعون الدبيل؛ تقديريًا
 ٪ 100للطاعون الرئوي
إذا مل يعالج

تقديريًا 90 35%

بنسبة ( -50٪ 0٪إجاميل
معدل حاالت الوفاة
)14-15%

معدل حاالت
الوفاة

بكترييا:الضمة الكولريية
سالالت  O1و O139

الفريوس :فريوس السا

البكترييا :يرسينيا
بيستيس ،عصية الطاعون

الفريوس :متالزمة الرشق
األوسط التنفسية -فريوس
كورونا

الفريوس :الفريوس املكلل
املرتبط بااللتهاب الرئوي
الحاد

الوسيط املتسبب
بالعدوى

تناول كمية تكفي للتسبب
بالعدوى من الطعام أو املاء
امللوث.

ينترش عن طريق االتصال
مع الغذاء أو املواد امللوثة
ببول أو براز القوارض
املصابة؛ االتصال بسوائل
جسم الشخص املصاب94

تنتقل عن طريق الرباغيث،
واالتصال املبارش بالسوائل
الجسدية املصابة أو املواد
امللوثة واستنشاق القطريات

ينتقل عن طريق مالمسة
الجامل العربية املصابة؛
واالتصال البرشي يف
إعدادات الرعاية الصحية

انتشار عرب القطريات
التنفسية؛ يف بعض الحاالت،
من خالل املواد الجامدة

الوقاية :اللقاحات الفموية ضد الكولريا؛ وارتداء
معدات واقية عند االتصال بشخص مصاب؛ تطهري
يف الوقت نفسه
املكافحة :جمع املرىض املصابني بنفس العامل
املمرض؛ الحجر الصحي غري محبذ.

الوقاية :تعزيز مكافحة القوارض ومامرسة
النظافة الشخصية بصورة جيدة؛ ارتداء ألبسة
واقية عند التعامل مع األشخاص املصابني باملرض
املكافحة :عزل األشخاص املصابني وتطهري
متزامن وتتبع جهات االتصال ،والحجر الصحي
لألشخاص املحتمل أن يكونوا مصابني

الوقاية :تقليل احتامل لدغات الرباغيث
املكافحة :عزل مرىض الطاعون الرئوي فقط
ويجب وضع األشخاص الذين كانوا عىل اتصال
مع املريض يف عزلة صارمة ملدة  7أيام؛ التطهري

الوقاية :مامرسات النظافة الجيدة؛ تجنب
االتصال مع الحيوانات املريضة
املكافحة :عزل املثبت إصابتهم مبتالزمة الرشق
األوسط التنفسية

الوقاية :غسل اليدين بالصابون وتجنب ملس
العيون والفم
املكافحة :عزل األشخاص املصابني؛ وارتداء
معدات واقية من العدوى املحمولة جوا عند
االقرتاب من الشخص املصاب

من بضع ساعات إىل 5
أيام ،عادة ما تكون من
 2-3أيام

من  2إىل  21يوم

من  1إىل  7أيام

من  2إىل  14يو ًما 5 ،أيام
يف املتوسط

من  2إىل  10أيام (متوسط
 5-6أيام)؛ تقارير معزولة
تبني حضانة أطول

فرتة الحضانة

وسيلة االنتقال

وسائل الوقاية واملكافحة
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ُح َّمى الوادي
املتصدع

ِشيكُونْغُونْيا

حمى الضنك

الحمى الصفراء

زيكا

اسم املرض

ارتفاع حاد يف درجة حرارة الجسم
قد تكون مصحوبة بتشنجات ،حمى
مفاجئة ،صداع شديد ،غثيان ،قيء

حمى مفاجئة ،أمل يف عضالت،
الغثيان ،اإلرهاق ،آالم املفاصل

ارتفاع حاد يف درجة حرارة الجسم
قد تكون مصحوبة بتشنجات ،حمى
مفاجئة ،صداع شديد ،غثيان ،قيء

مرض فريويس حاد؛ حمى،
قشعريرة ،صداع ،غثيان ،قيء

حمى خفيفة ،طفح جلدي ،التهاب
امللتحمة ،آالم العضالت واملفاصل،
صداع

التشخيص (السامت
الرسيرية)

تقديريًا 2% - 0.5%

تقدير عند نسبة ٪93 1

يرتاوح من  1٪مع التشخيص
املبكر والرعاية الطبية إىل
أكرث من 20٪92

يتفاوت من  5٪يف املناطق
املوبوءة إىل  20-40٪خالل
التفيش

معدل حاالت الوفاة

فريوس:فريوس الفوصاد

الفريوس:فالفيفريوس

فريوس:فالفيفريوسالسالالت  1و
2و3و4

الفريوس:فالفيفريوس

الفريوس :فالفيفريوس

الوسيط املتسبب بالعدوى

 12 3-يوم

من  1-12يوم ،من
 3-5أيام عاد ًة

من  3-14يو ًما،
عاد ًة  4-7أيام

 6 - 3أيام

عادة بني  2-14يوم

فرتة الحضانة

لدغة البعوض املصاب؛
التعامل مع األنسجة
الحيوانية؛ انتقال
الفريوس عرب الهواء
املضغوط أو مالمسة دم
متسبب بالعدوى للغاية

الوقاية :إدارة مواطن البعوض
املكافحة :منع وصول البعوض
للمريض؛ واتخاذ احتياطات نقل الدم
والسوائل؛ وال ينصح بالحجر الصحي.

الوقاية :إدارة مواطن البعوض
املكافحة :منع وصول البعوض
للمريض؛ واتخاذ احتياطات نقل الدم
والسوائل؛ وال ينصح بالحجر الصحي.

الوقاية :تلقيح
املكافحة :منع وصول البعوض
للمريض؛ واتخاذ احتياطات نقل الدم
والسوائل؛ وال ينصح بالحجر الصحي.

الوقاية :إدارة مواطن انتقال العدوى
عن طريق البعوض؛ ال يوجد لقاح
متاح
املكافحة:استخدام شبكة الرسير
للمرىض ؛ ال يوجد عالج متاح؛ ال
ينصح بالحجر الصحي.

الوقاية :االحتياطات يف الرعاية
والتعامل مع الحيوانات املصابة
فضل عن األمراض
ومنتجاتهاً ،
الحادة املتعلقة بالدم لدى اإلنسان؛
والتحصني بلقاح خامل الخلية.
املكافحة :عزل األشخاص املصابني؛
التطهري يف اآلن ذاته

لدغة البعوض املصاب

لدغة البعوض املصاب

لدغة البعوض املصابة؛
نقل الدم

لدغة البعوض املصاب؛
االتصال الجنيس؛ انتقال
العدوي من األم إىل
الجنني؛ نقل الدم

وسيلة االنتقال

وسائل الوقاية واملكافحة
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املراجع
 .1سميث ك إف ،جولدبريج إم ،روزينثال إس ،كارلسون إل ،شني جيه ،شني
يس ،راماشاردان إس .عن إرتفاع عاملي يف حاالت تفيش األمراض املعدية املصيبة
لإلنسان .صحيفة الجمعية امللكية.2014 .
 .2سميث آر دي .االستجابة لتفيش األمراض املعدية عيل مستوي دويل :الدروس
املستفادة من مرض االلتهاب الرئوي الحاد حول الدور املتعلق بتوقع املخاطر،
التواصل واإلدارة .العلوم االجتامعية والطبية2006;63)12(:3123-3113 .
 .3خطة األمم املتحدة الدولية لتقليل املخاطر .مصطلحات تقليل أخطار الكوارث
[مقتبسة سنة  2017سبتمرب  .]3متاحة عىل موقع
https://www.unisdr.org/we/inform/ :
terminology#letter-d
 .4اللجنة الدامئة املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة .إجراءات تفعيل املستوى 3
للتعامل مع أحداث تفيش األمراض املعدية2016 .
 .5كتيب عوامل التعرض لألمراض الخاص باألطفال .واشنطن ،العاصمة :املركز
الوطني للتقييم البيئي ،ومكتب للبحوث والتنمية ،ووكالة حامية البيئة يف الواليات
املتحدة؛ .2008
 .6موبريي إي ،س كادوكو أو،يويت زد .حمى اإليبوال النزفية بني األطفال و
املراهقني الذين أًدخلوا املستشفيات شامل أوغندا :املالحظات الرسيرية والوبائية.
العلوم الصحية أفريقيا2001;1)2(:65-60. .
 .7طومسون إس .اإلسهال املعدي لدي األطفال :مكافحة انتقال العدوي
يف املؤسسات املسؤولة عن رعاية الطفل .مجلة طب األطفال وصحة الطفل
1994;30)3(:210–219.
 .8سيمون ،أ .كاتارينا ،جورج أ .هوالندر،و أندرو ماكاميكل" .تطور نظام املناعة يف
البرش من الطفولة حتى الشيخوخة ".أعامل الجمعية امللكية ب :العلوم البيولوجية
 ،282رقم .)2015( 1821
 .9رايس أل ،ساكو ل ،هايدر إيه ،بالك ري .سوء التغذية كسبب كامن وراء وفيات
األطفال املرتبطة باألمراض املعدية يف البلدان النامية .مجلة بولتني الشهرية ملنظمة
الصحة العاملية.1207-1221 :)10( 78 :2000 .
 .10برينهوفري إس ،ريفشنايدر إي ،بروننج م .سوء التغذية مقرتنة بعدوي اإلسهال
والجهاز التنفيس بني األطفال يف آسيا :استعراض منهجي .منظمة التمريض املسئولة
عن الصحة العامة.401-409 :)4( 34 :2017 .
 .11بايج إيه-إل ،ديه ريكيرني إن ،ساييدي إس ،أبريرين إس ،جانسنس إيه-يس،
رييس يس ،دجيبو إيه ،مانيجريرا جيه يس ،دوكو-لو-بوينت ه ،جريس أر إف ،و
آخرون .العدوى التي تصيب األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يف
النيجر .مجلة بلوس وان"( "PLos Oneمجلة علمية متاحة للعامة مجانًا).
2013;8)7(.
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 .12الثام ،مايكل يس .تغذية اإلنسان يف العامل النامي .روما :منظمة الغذاء و
الزراعة يف األمم املتحدة.1997 ،
 .13لقاحات الكولريا  :أبحاث منظمة الصحة العاملية .السجل الوبايئ األسبوعي
2010;85)13(:117—128
 .14ديفيز إس إي ،بينيت يب .تحليل لكشف جنس الفرد مع مراعاة حقوق
اإلنسان للكشف عيل فريوس إيبوال وزيكا :تحديد الجنس يف حاالت الطوارئ
الصحية العاملية .إدارة الشؤون الدولية 2016;92)5(:1041—1060.
 .15أنكور ،م .تناول نوع الجنس و الصفات الجنسية واملجتمعية لكل جنس يف
األمراض املعدية املعرضة أن تصل لحد الوباء .جينيف :منظمة الصحة العاملية،
.2007
 .16دويل إس إف ،موكونو أر ،كسيازيك يت جي ،خان إيه إس ،رولني يب إي ،بيرتز
يس جيه .انتقال عدوى حمى اإليبوال النزفية :دراسة لعوامل الخطر يف أفراد األرسة،
مدينة كيكويت ،جمهورية الكونغو الدميوقراطية .1995 ،مجلة األمراض املعدية.
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الصورة أعاله :منذ عامني ،اجتاح مرض األيبوال دولة سرياليون وتسبب يف حصد أرواح قرابة  4000شخص وتدمري اقتصاد واحد من
أكرث االقتصادات هشاشة يف العامل .تم اإلعالن عن خلو سرياليون من هذا املرض بشكل كامل يف نوفمرب  ،2015إال أن آثاره عىل العائالت
واملجتمعات يف هذا البلد سوف تبقى ملدة طويلة وسوف تحتاج هذه املجتمعات لسنوات طويلة حتى تتعاىف من آثاره بشكل كامل.
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