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الطفل حقوق ب ما يتعلقفي عاملية أزمة

ً

ال  )ي  شاخ  دون   ن  )18  ر  للعنف  و  شعال  وهمال  في  مصع  حيان   ل  صلعي  لعاي،  كن   ف ال وي  حياات خاص و ا   ،ز  بكل خا  في حالف 

نهم ويثقن  بهم.  وهذ صح ل ي شاخ يعرر ال  ذلن  يعان   ن  لساوة،  و   طال بين   بأد   شدو  لرشن.  ولع       ووي   هلات  جنسي  فلخ،  وف

ال  ذلن  يعين   في  لع،  و  ردن،  و  روين  ن  حرياتهم،  و  هجرين،  و  دين  في   ويعق   »طي  تيريس«،  ين  لعام  لم  حة،  ن    خطير  بالنسب  لف

ال  و  لعبد. اق  ق  لطفل". ن حق لطفل في ان — كما تدحه فتازي حقق  لطفل   1سات،  وخ  اعين  لعمال  ف  حل  بسر ل "  

و عاير   ليا   ما  لطفل   — 2عرض  خطر  ش.  -ي19ر

ال  -  شي  19رل   ف ال  ويطون. وير  وا  ،  ع  ثل  ير-3،19  تضر   بالبيئات   لتي   نمي رها   ف اي  وداصز  لبير   ثل  وزف  تا  وح  شن  رض   م

مل  ل  في  ى  لبعي    بطرق   ث:  )  )1صاب  بالفيروس  فسه  )2(  ؛4اش   2020( 5.  وفخليف،  لتي  تهف  ل    ن  تا  فليروس  و وفزه  في  ظروف  ؛فلخ  )3(   ا  ش

حة ادي وتأخير  قلم  ح تحقيق  هف  لنمي  س  م  ( كاماش  صز

يه  ل   حوث  خلل  في   ر   وزصلات  وياة   ليي  ولعزات  اتيرهم  وتطهم.  وع  ن  لبلن  تجاو   تبير   دت  بلير  ذخة   نع  تا  ير-19  ولسيطرة  ل فال  و   

ما.  وتركت  لكثير  ن  لعزب  لضاة  بحما ، في  جمع   اي وداصز  ولسياي تسمر.  ويصل نتي  فلرداص ز اها م  وحجر صلحي،  رإن ش

ق اطربات   يرها  ن  ا  ش ياب  ن  لغئذي،  و ال  وتطهم  لسليم  للخطر.   وقرن  لظائف  وخلل،  وتعطل  لثق  ولماك  جمعي  ولي،  و   سى   حياة  ف

اي،  ام  يعرض لنفسي  م

يد-  .19لهدف  من  هه  لدرس:  عم   ضلاملين  ووضعي  لسياسا  في  مجال  حاي طفال  في  ض  سمص  لف  وعرايته      محريا   في  خصط  هم  وبار  

مضعا

الطفل  حول   يتمحور   الذي  األول،  الجزء  يناقش • لحماية  الدنيا   ظروف   في  للحماية  األطفال  احتياجات  ،املعايير 

،  19-كوفيد
ً
 تطبقها   التي   واملراقبة  الوقاية  تدابير   عن  الناجمة  الثانوية  املخاطر   على   الضوء   ويسلط   تحديدا

 العامة.   الصحة  ميدان  في  الحكومات

 القطاعات  مختلف في  األطفال حماية  قضايااملتاحة للعاملين في   والتعافي  املواجهة خيارات الثاني  الجزء  يستعرض •

 .، اتفاقية حقوق الطفل1989األمم املتحدة،   1

 .، املعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني2019التحالف،  2

 .اإلرشادات الفنية)تحديث دوري( و  (19-أسئلة وأجوبة عن الفيروسات التاجية )كوفيد ،2020يرجى العودة إلى منظمة الصحة العاملية،  3

توضح أن "األبحاث تبين أن احتمال  ؟ 19-هل يصاب األطفال واملراهقون بعدوى كوفيد: (19-أسئلة وأجوبة عن الفيروسات التاجية )كوفيد، 2020منظمة الصحة العاملية،  4

شدون آلن أن األطفال والراإصابة األطفال واملراهقين بالعدوى يساوي احتمال إصابة أي فئة عمرية أخرى، ويمكن أن ينشروا املرض باملستوى نفسه. تظهر األدلة حتى ا

 الشباب أقل عرضة لإلصابة بمحالة شديدة من املرض، ولكن الحاالت الشديدة يمكن أن تحدث في هذه الفئات العمرية". 

 . على األطفال 19-أثر كوفيد لخص سياسات:م، 2020نيسان/أبريل  15األمم املتحدة،   5
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 املعدية.   األمراضفي حاالت تفش ي     األطفال  حماية  :ذكرة التوجيهيةاملو   املعايير الدنيا لحماية الطفل  مع  يتماش ى  بما

 الفنية.  الدراسة  هذه  مالحق  روابط   الثالث   الجزء   يتضمن •

والصحة الطوارئ، حاالت في كالتعليم 19-كوفيد بموضوع متعلقة مقترحة مصادر عن روابط  الرابع الجزء يعرض •

 لألطفال.  الئمةامل  واملواد  واالجتماعي؛  النفس ي  والدعم  النفسية

 نموذج    الخامس  الجزء   يتضمن •
ً
 نموذج  و   واملالحظات  لآلراء   ا

ً
. الحالة  دراسات  لتقديم  ا

كورونا وباء ظروف في األطفال حماية (1

 املنزل   في   البقاء   التزام   مثل  واالحتواء،   الوقاية  تدابير  بعض  أدتو   األطفال.   فيها   يعيش  التي   الظروف  بسرعة   19-كوفيد  غير   لقد

  وفرضت لألطفال، االجتماعي  والدعم اليومية الحياة  نظام  تعطيل  إلى الحركة، وتقييد املدارس وإغالق
ً
 على  جديدة ضغوطا

 الوصم،  واالجتماعي:  النفس ي  واالضطراب  للعنف  عرضة  أكثر   األطفال  تجعل   التي  العوامل  ومن  الرعاية.  مقدمي  وعلى   اآلباء 

  حدت   التي  األمراض  مكافحة  وتدابير  العيش،  سبل  وفقدان  والفقر،  األماكن،  وازدحام  الجنسين،  بين  والالمساواة  والتمييز،

 وغيرها.   الحماية،  مجال  في  الدعم  من

 انتقال  ومع  املجتمعي.  والتفاعل  الحركة  واستعادة  االحتواء  تدابير  تخفيف  مع  جديدة  تحديات  برزت  ذلك،  إلى  باإلضافة

   19-كوفيد  يعتبر  األخرى.  هي   ستتغيرحماية األطفال    تدابير   فإن  التعافي،  إلى  الوباء  مواجهة  من  واألسر  األطفال
ً
   مرضا

ً
 متغيرا

 والجهات  واألسر  األطفال  سيجبر  املجتمعات  من  الكثير  فيبل    ،التعافي  مرحلة  في  بالضرورة   يبقى  ال  قد   :مفهوم بشكل كامل  وغير

    ،الحركة  من  النوع  هذا  أخرى.  مرة  التعافي  إلى  ثم  ومن  املواجهة  مرحلة  إلى  العودة  علىحماية األطفال    عن  املسؤولة
ً
تقدما

  ،
ً
 (.1  الشكل  )انظر  املجهول   مع  والتعايش  والتكيف  الحركة  رشاقة  ويتطلب  جديدة   بطرق   واملجتمعات  األفراد  يجهدوتراجعا

النمو  ومراحل  األعمار   كل   من  لألطفال  املجتمعات  في  19-كوفيد  دورة  مراحل  :1  الشكل 
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 منه.   والتعافي  واجهتهمل  إرشادية  وأنظمة  سياسات  وتضع  املرض  خطورة  واملجتمعات  الحكومات  تدرك  :تأهب ال •

 املرض.   انتشار  درجة  باختالف  تختلف  املواجهة: •

 مصاب.   شخص  مع تواصلوا  بأنهم   املعروف  أو  املشتبه  واملخالطين  األفراد  عزل   االحتواء: -

 تطبيقها. وتراقب  الحكومات  تحددها   ككل،  املجتمع  ألفراد  متابعة  تدابير  والتخفيف:  السيطرة -

 من  التخفيف  تدابير   تحدده   ما   وفق   متنوعة  بطرق   األنشطة  فتح  إعادة   في   املجتمعات   تبدأ   والتعافي:  االنتقال •

 احتمال  هناك و   وآخر.   مكان  بين  الظروف  وتختلف  الحركة  مستوى   يحددهو الذي    املرضف  العامة.  الصحة  إجراءات

 واملراحل ثانية. املواجهة إلى  التعافي إلى املواجهة من وتراجع:  تقدم حركة السواء على  واملجتمعات  األفراد يشهد بأن

 باستمرار.   متغيرة

 توجيهية  مبادئ متحركة:   أزمة مواجهة 1-1

 عدد  وتراجع  انتشاره   وتباطؤ  الفيروس  انحسار   بدء  مع  واألطفال،  واألسر   واملجتمعات  الحكومات  تواجه  الظروف،  جميع  في

 األسئلة:  بعض  يثير   قد  وهذا  .لألزمة  املدى  بعيدة   واآلثار  والقلق  اليقين  عدم  من  حالة  ،اإلصابات

 ؟ 19-كوفيد  من  خالية  باتت  املنطقة  أن  الحركة  على  القيود  إلغاء  يضمن  هل •

 األطفال؟   رعاية  مرافق   إلى  يعودوا  أو  املدرسة  دوام  األطفال  يستأنف  أن  اآلمن  من  هل •

 في  أوبئة  ظهور   أو  جديد  من  19-كوفيد  عودة  الحتمال  االستعداد  والحكومات  واألسر   للمجتمعات  يمكن  كيف •

 املستقبل؟

 الوباء؟   بعد الحياة  ستبدو  كيف •

 التنمية؟   مراحل  جميع  في  اليومية  االحتياجات  تلبية  سيتم  كيف •

 واملبادئ   للوباء.  مدى  األبعد  اآلثار  ونعالج عليها  ونجيب  األسئلة  هذه  مثل  نتوقع  أن  يجب  األطفال،  حماية  جهود  نجاح  لضمان

   تضع  التوجيهية
ً
 التالية:   للخطوات  معيارا

 :19-كوفيد ظروف في والتعافي واالنتقال،  واملواجهة،  للتأهب، توجيهية  مبادئ

 حجر األساس للخطوات التالية:   املعايير الدنيا لحماية الطفلتضع املبادئ الواردة في  

 وعافيتهم،   األطفال  على   تؤثر   قرارات  اتخاذ   عند  املراحل.  جميع  في   األطفال  وآلراء   الفضلى   الطفل   ملصالح   األولوية   إعطاء

 في:   الحق   لهم  فإن

 بالحسبان. وأخذها  الفضلى  مصالحهم  تقييم (1

 القرار.  صنع  عملية  إلغناءوبطريقة آمنة    بحرية  اآلراء  تعميم (2
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 عن   نيابة  اتخاذها  يمكن  التي   لألفعال  والسلبية  اإليجابية  املحتملة   النتائج   جميع   تقييم  الفضلى   الطفل   مصالح  تحديد   يتطلب

 الرضع   فيهم  بمن  األطفال  من  كاملة  مجموعة  تالئم رسائل  صياغة  :األطفال  إلشراك  الرئيسية  االستراتيجيات  تتضمن  الطفل.

 عن   التعبير  على  األطفال  تشجيع  األطفال؛  إلى   االستماع  املناسبة؛  باملعلومات  األطفال  تزويد  واملراهقين؛  الصغار  واألطفال

 القرار.   صنع  عملية  في  الرعاية  ومقدمي  األطفال  آلراء  األولوية  إعطاء  لديهم؛ القوة  نقاط   من  االستفادة  وأفكارهم؛  مخاوفهم

  جميع الكرامة والتنوع والقبول لدى    احترامإن    6  .19-كوفيد  مراحل  جميع  على  املشاركة   ومبدأ  التمييز   عدم  مبدأ  تطبيق

 العمر أو الجنسية امليول  أو الجنس أساس على األطفال ضد التمييز يجوز  الو الدولي. القانون  بموجب مطلوب أمر األطفال

 التمييز تفاقم  أن ،19-كوفيد وباء  مثل اإلنسانية، لألزمات  ويمكن  .7آخر  سبب أي أو  الهجرة  وضع أو الجنسية أو اإلعاقة أو

االجتماعيين   على  األطفال.  بحق  والعنف  واالستغالل  واإلهمال  اإلساءة   أشكال  جميع  وقوع  مخاطر   وتزيد  وأفراد  العاملين 

   وصولهم ضمان  مع  األطفال  مشاركة  أشكال  مختلف  لتحقيق  السعي   املجتمع
ً
 املالئمة.   والدعم الحماية  موارد  إلى  جميعا

 املرض  آليات  ألن  البرامج   وضع  في   الفعالة  الطرق   تختلف  األزمة.   مراحل  جميع  في  والحماية  الرعاية أنظمة    استمرارية   ضمان

 على  وقدرتهاحماية األطفال    خدمات  استمرارية  ضمان  بمكان   األهمية  ومن  وآخر.  ظرف  وبين   وآخر  بلد   بين  تتغير  ومواجهته

 طويلة  العواقب   ذات  الحاالت  إلدارة  واالستعداد  19-كوفيد  أزمة  مراحل   مختلف  بين  واملجتمعات  البلدان  انتقال  مع  التكيف

 للحماية.  الخطيرة   والقضايا   املدى

  جميع  حماية  لضمان  الطفل  محورهاوالتي يكون    بتكرةوالسياسات امل  قانونيةال  طر األ   إعدادعملية    في  الحكومات  إشراك

 بالحماية   املعنية  للجهات  توفر  الوباءبسبب    األطفال  حماية  علىالجديدة    املخاطر  تفرضها  التي  التدخالت امللحة  إن  األطفال.

- كوفيد  مواجهة  تدابير   تصميم   لضمان  املناصرة   جهود  تسعى  أن  يجب   والسياساتية.   القانونية  األطر  تحسين  إلى   الدعوة  فرصة

املعايير الدنيا لحماية   فيها   بما  الدولية،  املعايير  مع  وتتوافق  نموهم،  مراحل  جميع  في  األطفال  احتياجات  تدعم  بطريقة  19

 . األساس ي  اإلنساني  املعيار   و  الطفل

   مهمة  املحليين  السكان  مشاركة  األطفال.  حماية  جهود  في  املحلية  املجتمعات  إشراك
ً
 واإلهمال  املعاملة  إساءة  ملنع  جدا

 فيهم  بمن  املحلي،  املجتمع  فأفراد   .19-كوفيد  أزمة  أثناء  ومواجهتها   حدتها  من  والتخفيف  األطفال  ضد  والعنف  واالستغالل

   يستطيعون   والشباب،  األطفال
ً
 ألطفالهم  الوقائية  البيئات  تعزيز   كيفية  يعرفون   فهم  ومواجهتها:  املخاطر   تحديد   جيدا

استدامتها  وعائالتهم  وفي  الرسمية،  وغير  الرسمية  القنوات  ضمنسواء    —  املحلي  املجتمع  أفراد  مع  التعاون ب و   .وضمان 

 من  السكان  ويتمكن   للخطر   عرضة  أقل  األطفال  يصبح  —  العمرية  الفئات  وجميع  الجنسين  ومن  القطاعات،  مختلف

 السالمة.   بقواعد  االلتزام  مواصلة

 الخدمات   فيها  بما  األطفال،  حماية  أنظمة  الوباء  غير   لقد  الرسمية.   وغير   الرسمية   األطفال  حماية  أنظمة  وتعزيز   تعديل

 واملجتمع.   األسرة  رعاية  كشبكات  الرسمية  غير  واألنظمة  والقضاء(  والتعليم  والصحة  االجتماعية،  )كالخدمات  الرسمية

 إلى  تحتاج  التيحماية األطفال  أنظمة من جوانب وتعديل  وتحسين لتقييم خطة وضع الحمايةعملية تعزيز أنظمة  تتضمنو 

 
 ، املعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني2019التحالف،  6

 املصدر السابق.  7
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 واألسر.  األطفال  وحماية  لدعم  والفردية،  املجتمعية  الحالية،  القوة  نقاط   من  االستفادة  مع  تعزيز،

 والتقييم  والقياس   التقدير  يلعب  األطفال.  حماية  قضايا  معالجة  خطط  نجاح  لتقييم   املحرز   التقدم   وقياس  توثيق

  الدقيقة واملتابعة
ً
  دورا

ً
 مرحلة كل تحمل  املستجدة،  األوضاع  هذه وضمن طويل.  لزمن واستمرارها املواجهة فعالية  في حيويا

 البرامج   إعداد  بشأن  القرارات  واتخاذ  الواعدة،   املمارسات  وتحديد   الناشئة،  املخاطر  لرصد  مهمة  جديدة  معلومات  بلد  كل  في

  املهم ومن  واملشروعات.
ً
 وخطط  الوباء  مواجهة خطط في  تمييزية وغير  وتشاركية مناسبة ومساءلة  مراقبة أنظمة إدراج جدا

 املتضررة.  واملجتمعات  واألسر  األطفال  لجميع  والتعافي  االنتقال

 لخطر   األطفال  تعرض   عديدة   عوامل   وجود  من  الرغم   على   .الخطر  عوامل  معالجة  أثناء  الحماية  عوامل  من  االستفادة

 يحدد   البيئي  االجتماعي  اإلطارف  ومنعها.  املخاطر  هذه  تخفيف  يمكنها عديدة  حماية  عوامل  هناك  فإن  الحماية،  وطلب  العنف

   واملجتمع  املحلي   واملجتمع  األسرة   في  األطفال  مكانة
ً
 الوقت   في   الضوء   ويسلط  ، املخاطر  هذه   تعقيد مستوى   تحديد   عبر   عموما

 واملتوقعة. الجديدة  للتحديات  مواجهتهم  في  السياسات  وواضعي املمارسين  إرشاد  يمكنها   التي   الحماية  عوامل  على  نفسه
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الخطر   وعوامل الحماية عوامل : 19-كوفيد لوباء  والبيئية االجتماعية اآلثار  1-2

املجتمع

املجتمع املحلي

األسرة

الطفل

زيادة الوصم والتمييز بحق 

فئات محددة، كالنساء 

والعاملين في الخطوط 

 األمامية مثال.

تآكل رأس املال 

االجتماعي؛ تعطل 

املجتمع املدني والوصول 

 إلى الخدمات األساسية.

تصدع الثقة؛ التنافس على املوارد؛ 

محدودية الوصول إلى الدعم 

املجتمعي، والرعاية الصحية، 

والتعليم، وأماكن اللعب، ورفاهية 

  الطفل.

انفصال األسرة؛ تراجع توفر الدعم 

االجتماعي؛ إجهاد مقدم الرعاية؛ زيادة خطر 

نقطاع مورد الرزق؛ الفقر؛ العنف؛ ا

الخوف من املرض؛ الالمساواة بين 

  الجنسين؛ األمراض النفسية؛ اإلدمان.

ايد خطر العنف واإلهمال  تز

واالستغالل واإلرهاق النفس ي 

واالجتماعي؛ احتمال التأخر في النمو؛ 

  التمييز بسبب الجنس أو اإلعاقة.

تسليط الضوء على األبطال مثل 

العاملين في الخطوط األمامية؛ 

تقدير الحياة املعاشة؛ الرعاية 

  واالحترام املتبادل بين األجيال.

الخدمات األساسية التي 

توفرها الحكومة؛ الدعم 

املقدم من منظمات 

  املجتمع املدني.

الدعم الرسمي: بنوك الطعام؛ اإلعانات 

فتراض ي؛ برامج الغذاء؛ النقدية؛ الدعم اال

  رسائل الصحة والحماية.

الدعم غير الرسمي: تسجيل الدخول إلى 

األحياء؛ املطابخ املجتمعية؛ إنتاج معدات 

الوقاية الشخصية.

قضاء الوقت مع األسرة ونشاطاتها؛ زيادة 

الوقت بصحبة الوالدين؛ زيادة مشاركة 

اآلباء؛ الدعم االجتماعي عبر املعلوماتية 

تصاالت؛ أنظمة الدعم غير الرسمية التي واال

يمكن الوصول إليها عن بعد؛ ترسيخ طقوس 

  وممارسات يومية جديدة.

 اإلبداع؛ الصمود في مواجهة األزمات؛

خطط السالمة الشخصية بما فيها 

أمان الراشدين؛ التواصل مع 

األصدقاء والعائلة؛ الشعور بالحب 

 .19-كوفيدوالتقدير؛ معرفة حقائق 

ل 
ام
عو

طر
لخ

ا
ية
ما
لح

ل ا
ام
عو

األعراف 

-االجتماعية

الثقافية
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   األطفال حماية على  بشكل خاص 19-كوفيد  وباءالتي يفرضها  خاطر امل 1-3

 العمل   في  الطفل  لحماية  الدنيا   املعايير   في   املذكورة  األطفال  حماية  على   الثمانية  املخاطر   من  سبعة  تظهر  أن   املحتمل  من

  السبعة،  املخاطر  أدناه   الجدول   يبين  الحالي.   الوباء  يفاقمها  قائمة   مخاطر  أو   األطفال  على  جديدة   كمخاطر   اإلنساني

 األطفال.  على  املحتملة  النتائج   وفي  املخاطر،  هذه  من  واحد  كل   في  تساهم   التي  19-كوفيدب  الخاصة  والعوامل

 األطفال   على  املحتمل  الضرر  األطفال   حماية  على  املخاطر 

 واإلصابات   الخطر   األطفال:  حماية  على  املخاطر 

 املالحق  ؛7  املعايير الدنيا لحماية الطفل  املصادر:

ب  األطفال  لدى  أعلى   تأثر   قابلية  :األطفال  أو   املناعة  ضعفاملصابين 

 .اإلشراف  محدودية  سامة؛  منتجات  إلى  الوصول   مزمنة؛  صحية  حاالتب

 على  القدرة  عدم  وعواقبه؛ وانتقاله  للمرض  محدود  فهم  :الرعاية  مقدمو 

 القدرة  عدم  الفقر؛  املساكن؛  ازدحام  األطفال؛  على  املناسب  اإلشراف

 .بأمان  السامة  واملنتجات املنظفات  تخزين  على

 والبالغين  لألطفال  مالئمة  موارد  كفاية  عدم  ؛19-كوفيد  وجود  :املجتمع

  واألطفال؛  واألسر  العمال   حماية  آليات  نقص  ؛19-كوفيد مرض  تشرح

 ومخيمات  املدارس   في  الكيميائية  املواد  بخ  التنظيف؛  وحلول   املياه   نقص

 األخرى.   العامة  واألماكن  الشوارع  وفي  النزوح 

 األطفال:  يواجه  أن  املحتمل  من

 املوت.  املرض، •

 األشخاصاملرض إلى    عدوى   نقل •

 واألصدقاء.   املقربين

 منتجات  ابتالع  بسببألذى  التعرض ل •

 لها.   التعرض  أو  سامة

 اإلشراف.  ضعف  بسبب   إصابات •

 والعاطفية  الجسدية  املعاملة  إساءة  األطفال:  حماية  على  املخاطر 

 املالحق  ؛8  املعايير الدنيا لحماية الطفل  املصادر:

  وجود  عدم  بسبب  الغذاء  نقص  ؛19-كوفيد  بسبب  اإلرهاق  األطفال:

  غياب  املعلمين؛  مع  تفاعلضعف ال  مجتمعية؛  أو  مدرسية  تغذية  برامج

 اإلعاقة  ذوي   لألطفال  الدعم  خدمات  غياب  الشخصية؛  السالمة  خطط

  التعلم؛  في  صعوبات  لديهم  الذين  أو   املزدوجة  أو  املثلية  الجنسية  امليول   أو

 اإلنترنت.   عبر   الضارة   للرسائل   التعرض  زيادة

  في   العاملين  حال  هو  كما   املتواصلة  العمل  متطلبات  :الرعاية  مقدمو 

 أو  الصحي   الحجر/العزل   املنزل:  في   البقاء  تدابير  أو  األمامية  الخطوط

 زيادة  املنزلي؛  التعليم  مسؤوليات  والدخل؛ العمل  فقدان  املرض/الوفاة؛

 تزايد   الصحي؛  الحجر  من  التعب  األخرى؛  واملواد  األدوية  استخدام

 املنزلي.  العنف  الضغوط؛

 األطفال:  يواجه  أن  املحتمل  من

 النفس ي.   التوتر  تزايد •

 النفس.   إيذاء  تزايد •

   املعاملة  إساءة  حاالت  تزايد •
ً
نفسيا

 
ً
 األسري.  العنف  ذلك  في  بما  وجسديا

 احتياجاتهم  تلبية  وعدم  اإلهمال  تزايد •

 األساسية. 

 االنترنت   عبر   والعنف  والتنمر   املضايقة •

 في  املشردين   األطفال  بحق  العنف  تزايد •

ذويهم   عن  املنفصلين  واألطفال  الشوارع

 وفي املؤسسات  في  ،وغير املصحوبين
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  األطفال/املدارس/أماكن  رعاية  مرافق  إغالق  :املحلية  املجتمعات

  الجهات  وصول  محدودية  االنترنت؛  عبر  تعليم  األعمال؛  الترفيه/منشآت

حماية  تقارير  تناقص  مباشرة؛  واألسر  األطفال  إلىحماية األطفال  ب  املعنية

  محدودية  والدعم؛  واملتابعة  الوصول   إمكانية  تعطل  بسبباألطفال  

 الطفل.   وحماية  والتعليم  الصحة  قطاعات  بين  املعلومات  تعميم

 التركيز   اإلغالق؛  أو  الحجر   تدابير  لفرض  الحكومية  السياسات  :املجتمع

 والقانونية.  القضائية  الخدمات  محدودية  الفيروس؛  انتشار  وقف  على

 واملهاجرين.  الالجئين  مخيمات

 والعنف القائم على النوع االجتماعي  جنس ياملخاطر على حماية األطفال: العنف ال

 املالحق ؛  9  املعايير الدنيا لحماية الطفل  املصادر:

: مسؤوليات األسرة على أساس نوع الجنس، مثل مهام الرعاية  األطفال

 يتعرضون بشكل أكبر للفتيات ومهام كسب الدخل للفتيان؛ املراهقون  

 ملحتوى غير مناسب عبر اإلنترنت. 

: فقدان العمل و/أو الدخل؛ متطلبات العمل تؤدي إلى مقدمو الرعاية

تقليص وقت اإلشراف على األطفال؛ زيادة نسبة إساءة معاملة األطفال 

 عل يد أفراد األسرة؛ مرض أو وفاة مقدم الرعاية؛ العنف األسري. 

: الضغوط على الجهات املعنية بحماية األطفال ودعم  املجتمعات املحلية

ضحايا العنف الجنس ي والجندري أو عدم القدرة على الوصول إليها؛  

تعميم املعلومات بين قطاعات الصحة والتعليم والقضاء محدودية  

 وحماية الطفل. 

: محدودية القدرة على تلقي الشكاوى أو معالجتها بشكل فعال؛  املجتمع

تناقص الخدمات القانونية؛ عدم كفاية خدمات حماية األطفال/دعم 

ضحايا العنف الجنس ي والجندري؛ محدودية خدمات الصحة الجنسية  

 لمراهقين والشباب في مجال الوقاية واالستشارة والعالج. واإلنجابية ل

 من املحتمل أن يواجه األطفال:

زيادة خطر العنف الجنس ي، بما في ذلك  •

االعتداء الجنس ي واالستغالل الجنس ي من  

 أو عبر 
ً
قبل أفراد األسرة إما شخصيا

 اإلنترنت، وزواج األطفال. 

 زيادة حجم العمل واملسؤوليات.  •

غياب الدعم بسبب   مشاعر العزلة؛ •

 تراجع حماية املجتمع.

زيادة العوائق أمام اإلبالغ عن حوادث  •

العنف الجنس ي والعنف الجندري وطلب 

العالج الطبي أو االستشارة القانونية أو 

 أشكال الدعم األخرى.
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 االجتماعي   النفس ي  والضيق   النفسية  الصحة  األطفال:  حماية  على  املخاطر 

 10  املعايير الدنيا لحماية الطفل  املصادر:

 االنفصال  أو  املرض  من  الخوف  اليومية؛  الحياة  نظام  انعدام  :األطفال

 الصحة  حاالت  األصدقاء؛  أو   األسرة  أفراد  أحد  وفاة أو  األسرة  عن

 . ةاليومينظام الحياة    فقدان  العزل؛  األزمة؛  قبل  املوجودة  النفسية

 أو   األسرة  في   أفراد  وفاة   أو   االنفصال  أو  املرض  من  الخوف  :الرعاية  مقدمو 

 زيادة  األزمة؛  قبل املوجودة  اإلدمان  أو  النفسية  الصحة  حاالت  أصدقاء؛

  الدعم؛  إلى  الوصول   على   القدرة  عدم  الضارة؛  واملواد  املخدرات  تعاطي

  االحتياجات  تلبية  على  القدرة   عدم  بسبب  النفس ي  الضيق  العزل؛

 لألسرة.  األساسية

 النفس ي  والدعم   النفسية  الصحة  خدمات  قدرة  عدم  :املحلية  املجتمعات

 قدرة   عدم  والدعم؛  كالعالج مباشرة  خدمات  تقديم   على  واالجتماعي

 املعتادة  والعالج  الدعم  أشكال   إلى   الوصول   على  الرعاية  ومقدمي  األطفال

 إلى  الوصول   على  القدرة  عدم  قبل؛  من  املوجودة  النفسية  الصحة  لحاالت

.   ةالديني  كاملؤسسات  املجتمعي  الدعم  هياكل
ً
 مثال

 األطفال:  يواجه  أن  املحتمل  من

  الخوف  بسبب  النفسية  الضغوطات •

 الحياة  نظام  وفقدان  اليقين،  وعدم

 األسرة.   أفراد  عن  واالنفصال  اليومية،

 toxic)  املزمنة  النفسيةالضغوطات   •

stress )الصدمة.   بعد  ما  اضطراب  ؛ 

 النفس.  إيذاء  االكتئاب، •

 . النمو  تعطل  و/أو  تراجع •

 (Complicated grief)  املعقد  الحزن  •

 الضارة.   واملواد  املخدرات  تعاطي •

 النفسية.  الصحة  مشاكل  تفاقم  •

 األطفال   عمالة  األطفال:  حماية  على  املخاطر 

 املالحق  ؛12  املعايير الدنيا لحماية الطفل  املصادر:

 اعتبارهم  املنزلي؛  العمل  متطلبات  املدرسة؛  إلى  الذهاب  عدم  :األطفال

 أو  الحماية  معدات  نقص  ؛19-كوفيد بسبب  والوفاة  لإلصابة  عرضة  أقل

 العمل.   أماكن  في   واملاء  الصابون   إلى  الوصول   عدم

 والدخل.   العمل  فقدان  :الرعاية  مقدمو 

 أصحاب  على   رقابة  أي  توفير  على  القدرة  عدم  :املحلية  املجتمعات

 األطفال.  عمالة  إلى  يدفع  مما   الراشدين  العمال   نقص  العمل؛

 القطاعات  بعض  في  االستغالل  من  بالحد   االهتمام  تراجع  :املجتمع

  على  الحكومات  قدرة عدم  ذلك؛  على   والقدرة  وضعف  للخطر  املعرضة

 اإلشراف.   توفير

 األطفال:  يواجه  أن  املحتمل  من

 العمل.   إلى  لدفعهم  الضغط  تزايد •

  مرهقة  أو  طويلة  ساعات  العمل •

 لألطفال.  بالنسبة

 أشكال  أسوأ  ممارسة  إلى  االضطرار •

 األعمال   فيها  بما   األطفال،  عمالة

 جماعات  إلى  االنضمام  أو  الخطرة

 الجنس ي.  االستغالل  أو  مسلحة
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 املصحوبين   وغير   ذويهم  عن  املنفصلون   األطفال  األطفال:  حماية  على  املخاطر 

 املالحق  ؛13  املعايير الدنيا لحماية الطفل  املصادر:

  رعاية   مرافق   أو  مؤسسات  في  اإليداع  لألسرة؛  معيل  الطفل  :األطفال

 األسرة.   مع  الشمل  لم  انتظار  الشارع؛  في  العيش  أخرى؛  بديلة

 عن   االنفصال  يسببان  قد الوفاة  و/أو  املرض  :الرعاية  مقدمو 

 الطوعي.   االنفصال  األسرة؛

 املوارد  توفير  على  املجتمعية  اآلليات   قدرة  عدم  :املحلية  املجتمعات

 وجودها.   عدم  أو  الشمل   لم  خدمات  تأخر   والرعاية؛

 :األطفال  يواجه  أن  املحتمل  من

 أو   حجره  أو   الرعاية  مقدم  عن  االنفصال •

 وفاته.   أو  مرضه

 بسبب االنفصال أو فقدان املرافق   •

 األسرة.   في  أفراد  أو  الرعاية  مقدمي  مرض

 .اليتم •

 مع  للعيش  الوالدين  قبل  من  إرسالهم •

 أو  متضررة،  غير  مناطق  في  أخرى   أسر

 تركهم  أو  مؤسسات،  في  إيداعهم

 بمفردهم.   يعيشون 

 إغالق بسبب الشمل لم على القدرة عدم •

 الصحي.   والحجر   الحركة  وتقييد  الحدود

 االجتماعي   اإلقصاء  األطفال:  حماية  على  املخاطر 

 20  ،17  ،11  ،10  ،8  املعايير الدنيا لحماية الطفل  املصادر:

 فيهم  بمن  للقانون،  املخالفون   الشارع؛  في  العمل/العيش   :األطفال

 وعديمو  والنازحون   واملهاجرون  الالجئون   اإلعاقة؛  ذوو   املحتجزون؛

 مسلحة.  جماعات  في   املجندون   أو  الجنسية

 األفراد  أو   املصابين  بحق  االجتماعي  الوصم  :الرعاية  مقدمو 

 في  والعاملين  الصحيين  كالعاملين  ،ابإصابته   املشتبه  واملجموعات

 األمامية.   الخطوط

  لألطفال  املقدمة  األساسية  الخدمات  إغالق  :املحلية  املجتمعات

 الضعيفة.  واألسر   الضعفاء

 إقصاء  الجدد؛  للمواليد  الحكومة  تسجيل  انعدام  أو  محدودية  :املجتمع

   أو  األطفال  بعض
ً
 آخرين.  أطفال  من  اعتبارهم أقل قدرا

 األطفال:  يواجه  أن  املحتمل  من

  والكراهية  والعرقي االجتماعي  التمييز •

 بإصابتهم   االشتباه  حالة  في  األجانب   تجاه

 بالعدوى. 

•  
ً
 من  كانوا  إذا  أخرى   فئات   من  أكبر  تضررا

 ومهمشة.  محرومة  فئات

 إذا  الدعم  محدودية  أو   املخاطر  زيادة •

  من  أو   الشارع،  في  يعيشون/يعملون   كانوا

 أو  للقانون،  مخالفين   أو  اإلعاقة،  ذوي 

 مهاجرين،  أو  الجئين،  أو   مصحوبين  غير

 الجنسية.  عديمي   أو   نازحين  أو

 مجال  في   الدعم  إلى  الوصول   تراجع •

 الطفل.   حماية

 بسبب  الجدد  املواليد  تسجيل  عدم •

 الصحي.   الحجر
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 وبعده  الوباء  أثناء األطفال: حماية خطط (2

  وإشراك  األطفال،  لحماية  املخصصة  والبرامج  األخرى،  القطاعات  مع  والتعاون   بالتحرك،  الحكومة  مطالبات  تعتبر

 علىمنها   كل يقوم أن وينبغي .19-كوفيد مواجهة في  رئيسية أولويات والعمل مع املجتمعات املحلية والشباب، األطفال

 أنفسهم.   األطفال  وفي ككل  والبلد  املحلية  واملجتمعات  األفراد  في   املوجودة  الحماية  عوامل

  والحكومات  واألسر األطفال  فيها بما املحلية املجتمعات مع العمل القطاعات:  متعدد مواجهة نحو 2-1

 األخرى  والقطاعات

 والتعاون   التنسيق   يتطلب  ومواجهتها  املعدية  األمراض  جائحات  من  "الوقاية  أن  الطفل   لحماية  الدنيا   املعايير   تؤكد

  ومقدمي   األطفال  احتياجات  تلبية  تضمن  )أ(  القطاعات  متعددة  مواجهة  خطةتنفيذ    عدة".   قطاعات  بين  الوثيق

 (، 1-2  )القسم   املبادئ  مع  بالتوافق   لألطفال.  أفضل  نتائج  عن   تسفر   )ب(  املجتمع   مستويات   جميع  في   كلي   بشكل   الرعاية

 والقطاعات.   والحكومة  املحليين   السكان  مشاركة  ذلك   يتطلب

  ذات  الخطوات  القطاعات:  متعددة  تدخالت

 األولوية 

 ضمن  عامة أفعال

 القطاعات  جميع

 

 

 واإلهمال  اإلساءة  حاالت  على  اآلمن  التعرف  على:  املوظفين  جميع  تدريب  ضمان •

 واملشاركة الجنسين  بين  املساواة  مشاكل  األطفال؛  ضد  والعنف  واالستغالل

 سياسات  لألطفال؛  املالئم   التواصل  الطفل؛  حماية  قضايا   وتوثيق  إحالة  واإلعاقة؛

 األطفال.  حماية  وأنظمة

  حماية تدابيرو  لسياسات االمتثال األطفال تدعم التي التابعة والهيئات املنظمات جميع على •

 أسرهم.  وسالمة سالمتهم ضمان أجل من األطفال 

  النفسية  اآلثار   مجال  في  واألسر  األطفال  مع  يتعاملون  الذين  األشخاص  تدريب •

 النفسية.  األولية  اإلسعافات  على  أي  املطلوب،  والدعم  لألزمة  واالجتماعية

 الظروف.  حسب وتعديلها وتعزيزها لإلحالة، محّدثة وإجراءات مسارات وجود ضمان •

 اآلراء وجمع لشكاوى ا تقديمل لألطفال ومناسبة  املنال  وسهلة آمنة آليات إنشاء أو تحديث •

 اإلنترنت.  وعلى املرافق جميع في واملالحظات

 الدعم من احتياجاتهم عن اإلبالغ  من واألسر األطفال تمكن خالقة مجتمعية آليات إيجاد •

 والحماية. 

  جميع في ومعالجتها األطفال حماية احتياجات لتقييم السالمة على مراقبة إجراءات التعاون  •

 البرامج.  جميع وضمن املرافق

  حق ذلك: في بما  وإبرازها ونشرها وتطويرها األطفال حماية رسائل استخدام إلى الدعوة •

 النفس ي والدعم النفسية الصحة مثل املتاحة الخدمات آمنين؛ يكونوا أن في األطفال 

 شملهم.  وجمع املنفصلة األسر أفراد وتتبع واالجتماعي،

 األطفال.  بحماية املعنية الجهات طريق عن دقيقة صحية معلومات نشر •

  من  بالفيروس اإلصابة تسببه أن  يمكن الذي االجتماعي واإلقصاء الوصم مشكل معالجة •
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 التوعية.  رسائل خالل

 هادفة.  وتشاركية وقائية أنشطة إعداد في الوباء أثناء التعطل فترة استغالل •

 والرصد.  التقييم أدوات ضمنحماية األطفال   قضايا إلدراج التعاون  •

 الجنسيين.  واالعتداء االستغالل من األطفال لحماية القطاعات ومتعددة قوية أنظمةبناء  •

 يلي:  بما  السلطات مطالبة الحماية

  والتأثير األسر  انفصال في الحدود وعلى الحركة على املفروضة القيود تساهم أال •
ً
  على سلبا

 األطفال. 

 األطفال.  أجل من األسر شمل لم تسهيل •

 األولوية إعطاء مع الحدود، إغالق  أثناء حتى اللجوء طلبات ومعالجة اللجوء طالبي  استقبال •

.  األكثر واألشخاص لألطفال 
ً
 ضعفا

 األوقات.  جميع في القسرية اإلعادة عدم مبدأ احترام •

 "تحديد الالجئ"، وضعية "تحديد على القضائية واليتها  ضمن األطفال جميع  حصول  ضمان •

 لألطفال.  املالئمة الالجئين إجراءات من ذلك وغير الفضلى" املصلحة

 الغذائي، األمن

  ،21 العيش سبل

22 

 معايير خالل من النقدية واإلعانات العيش وسبل الغذاء دعم طرق  لتعديل التعاون  •

  شديد لخطر املعرضين أو يعانون  الذين لألطفال األولوية تعطى بحيث  واإلحاالت االستهداف

 والعنف.  واالستغالل واإلهمال املعاملة بإساءة
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 أجل:  من واالجتماعي النفس ي والدعم النفسية والصحة التعليم زمالء مع العمل 23 التعليم

 نفسية.  ضغوطات من يعانون  الذين املدرسين تحديد •

 املدرسين.  لجميع  واالجتماعي النفس ي والدعم النفسية الصحة خدمات تقديم •

  أو اإلدارة أو املدارس معلمي قبل من واملهين  الجسدي العقاب استخدام ضد تدابير اتخاذ •

 اإلداريين.  املوظفين

 ومقدمي لآلباء مرنة  عمل ترتيبات بتبني الخاص القطاع  في العمل وأصحاب الحكومة مطالبة •

  لتمكينهم األطفال، رعاية  إلى الوصول  إمكانية فقدوا ربما الذين املدرسون( فيهم )بمن الرعاية

 وتعليمهم.  أطفالهم رعاية مواصلة من

 نمو لدعم واإلعاقة للعمر املناسب التعلم استمرار   بضمان واملدارس الحكومات مطالبة •

  اإلنترنت أو التلفزيون  أو الراديو عبر بعد عن التدريس اعتماد في النظر وعافيتهم. األطفال 

 املوارد.  ومشاركة اآلباء ودعم وف(،الظر  )حسب

 املراهقة.  مرحلة حتى املبكرة الطفولة منذ لألطفال تعلم أنشطةإعداد تطوير و  دعم •

  تخفف بطريقة واألطفال اآلباء إلى والسالمة الحماية رسائل إيصال لضمان املدارس مع العمل •

 الصحة برسائل االلتزام على وتشجع االطمئنان،وتبعث على  النفس ي، والضغط الذعر

 لهم. الدعم وتقدم العامة،

 مشكلة تعالج االجتماعي العاطفي التعلم عن مقررات لتبني  بالتعليم املعنية الجهات مع العمل •

 الحماية.  عوامل وتستخدم ،19-كوفيد وباء عن الناجم االجتماعي واإلقصاء الوصم

 والعافية الصحة

 االجتماعية   النفسية

24 

 الصحة

  الصحية الرعاية تقديم إلى الدعوة •
ً
 الصحية، الرعاية إلى الوصول  وتحسين لألطفال، مجانا

 ثبوتية. وثائق امتالكهم عن النظر بغض لألطفال املالئمة والخدمات

  مخاطر من والحد األسرة وحدة لتعزيز لألطفال مالئمة وتخريج قبول  جراءاتإ تبني إلى الدعوة •

 االنفصال. 

 (. قصير نص) لألطفال مالئمة والتواصل التعليم ومواد املعلومات كون  ضمان •

  من األدنى الحد توفر وضمان االغتصاب حاالتللتعامل مع  الطبية اتاإلدار  قدرات تطوير •

 مناسب.  بشكل الجنس ي العنف ملواجهة الرئيسية املرافق في العملية هذه مستلزمات

 .19-كوفيد انتشار أثناءضمن خطط الطوارئ  األطفال  لحماية تدابير إدراج •

  حماية مرافق بين وإحالتها وتوثيقها األطفال حاالت لتحديد مشتركة موحدة إجراءات وضع •

 بما   مناسبة،  حماية  خدمات  األطفال تلقي  لضمان الصحية الخدمات ومؤسسات األطفال 

 واألسرية.  واملالئمة  اآلمنة  الرعاية ذلك  في

 واالجتماعي النفس ي والدعم النفسية الصحة

  مختلف  في لألطفال واالجتماعية النفسية الصحة لدعم خاصة  تدابير على املوظفين تدريب •

 االحتياجات.  وجميع النمو مراحل
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  حتى املبكرة الطفولة مرحلة من األطفال، جميع  تناسببحيث  الخدمات تكييفجهود  دعم •

 املراهقة.  سن

 منها.  واالستفادة األطفال عند التأقلم واستراتيجيات املرونة جوانب على التعرف •

 الذاتي.  التنظيم  مهارات بناء في األطفال دعم •

  لألطفال  الرسائل وإرسال واالجتماعي النفس ي والدعم النفسية الصحةمجاالت  في التعاون  •

 . 19-كوفيد من املتضررين الرعاية ومقدمي

 25 التغذية

 

  إلى الصحية املرافق أو الذاتي العزل   أو الحجر في املوجودة واألسر األطفال وصول  ضمان •

 كاف. غذائي دعم

 املجتمعية.   أو املدرسية الوجبات لبرامج خالقة بدائل إيجاد •

  والصرف املياه

  والنظافة الصحي

 26 الصحية

 رعاية ومراكز واملدارس الصحية املرافق في لألطفال  مالئمة يدين غسل نقاط إلنشاء التعاون  •

 األطفال.  يزورها أن يحتمل التي املواقع من وغيرها البديلة الرعاية ومراكز األطفال 

  بما وأثناءها، الجائحات قبل لألطفال اآلمنة الصحية النظافة لترويج أنشطة لتنظيم التعاون  •

  واآلباء/مقدمي األطفال تستهدف توضيحية ورسوم فيديو ومقاطع ملصقات تصميم ذلك في

 واملعلمين.  الرعاية

 27 والتوطين اإليواء

 

  مسألة تعالج والخارجية الداخلية اللعب أمكنة في املخاطر لتخفيف تدابير لتحديد التعاون  •

 أمكن.  ما األطفال، نمو احتياجات تلبية مع األمراض من الحد

 ومنع أنفسهم لعزل  يضطرون الذين األسرة أفراد احتياجات لتلبية اإليواء دور  تصاميم تعديل •

 األسرة.  انفصال

 28 املخيمات  إدارة

 

  آمنة   بقائها  لضمان  املشاركة  وآليات  الخدمات  تعديل  في  املخيمات  بإدارة   املعنية  الجهات  دعم •

  ذوي   واألطفال  الفتيات  فيهم  بمن   استثناء،  دون   األطفال   لجميع   ومتاحة  لألطفال  ومالئمة

 اإلعاقة. 
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 األمامية الخطوط في  بالعاملين خاصة خطوات األطفال:  بحماية الخاصة البرامج 2-2

 االحتواء   ذلك  في  )بما  واالستجابة  التأهب،  خطية:  وليست   باستمرار  تتغير  مختلفة  بمراحل  19-كوفيد  مواجهة  تمر

  مختلفة آثار  إلى تؤديو   وآخر بلد  بين تختلف بطرق  العامة الصحة تدابير  تطبيق يجري  والتعافي. واالنتقال، والتخفيف(،

   األطفال  لحماية  املتخذة  التدابير   تحديد  يجب  األطفال.  على
ً
 في   املعايير الدنيا لحماية الطفل  من  واالستفادة  للظروف  وفقا

 املعدية.  األمراضفي حاالت تفش ي     األطفال  حماية  :ذكرة التوجيهيةامل  و   اإلنساني  العمل

 

 

  

 طرح األسئلة التالية: لتصميم خطط حماية األطفال وفق ظروف بلدك أو مجتمعك املحلي، يتعين  :1اإلطار  
 

وفيما يلي التي تناسب الوضع   الجزء األول  ما هي املراحل املوصوفة في قة من قبل؟بما هي تدابير الصحة العامة املط •
 الراهن أكثر من غيرها؟

 في السياسات سينقلنا إلى مرحلة مختلفة؟  •
ً
 وشيكا

ً
 هل نتوقع تغييرا

كيف سنشرك األطفال: من جميع   خطتنا لتناسب مرحلة جديدة تضمن حماية وإشراك جميع األطفال؟ كيف نصمم   •
األعمار ومراحل النمو؛ من ذوي امليول الجنسية املتنوعة والهوية الجنسية/الخصائص الجنسية املختلفة؛ ذوي 

يعيشون في أماكن رعاية متنوعة؛    اإلعاقة؛ النازحين و/أو املنحدرين من خلفيات اجتماعية وثقافية متنوعة؛ الذين
 والذين يمثلون جوانب أخرى للتنوع؟

 املرحلة الجديدة؟ في  حماية األطفال وعوامل الحماية  املتعلقة بكيف ستتغير املخاطر   •

 )اتبع املخطط أدناه( هل نعيش مراحل مختلطة؟  في أي مرحلة نمر اليوم؟ •
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 مرحلة   كل   ظروف  حسب   فيها  النظر   يجب التي  األولوية   ذات  األطفال  حماية  تدابير   عن  أمثلة

 أ

 تأهبال   تدابير 

 ب

  االنتشار؛  وقف   )االحتواء؛  املواجهة  تدابير 

 التخفيف( 

 ج

 والتعافي  االنتقال  تدابير 

 ( 15 و   10 املعايير الدنيا لحماية الطفل ) األطفال عافية  مجال في وجماعية فردية  أنشطة استراتيجية حماية األطفال: 

 الدنيا:  املعايير 

  :عن هذه األنشطة األمثلة من وفردي. شخص ي بشكل تقدم ومنزلي مجتمعي ودعم رعاية بخدمات الجماعية  األنشطة استبدال •

  عبر جماعية أنشطة أو اليوغا رياضة أو ذهني تركيز أنشطة والتلفزيون؛ الراديو عبريتم بثها  لألطفال  مالئمة ذهني تركيز أنشطة

  مكاملات و/أو الجسدي؛  ليس ولكن البصري  التواصل تتضمن مجتمعية وأنشطة شعر(  )فن، وإبداعية تعاونية مشاريع اإلنترنت؛

 به. موثوق  فرد أو صديق من منتظمة هاتفية

  التواصل وكيفية 19-كوفيد انتشار منع كيفية على الجماعية واألنشطة والعافية، النفسية،  بالصحة املعنيين املوظفين تدريب •

 الفيروس.  بمخاطر  لتوعيتهم واملجتمعات األطفال مع مناسب بشكل

 املراحل: جميع وفي الخاصة ظروفك في

  األطفال على وتوزيعها واالجتماعية النفسية والصحة العنف ومنع املعدية، األمراض انتقال حول  لألطفال مالئمة مواد إعداد تم هل •

 واألسر؟

 ؟بشكل نشيط املواد هذه وتنفيذ تصميم في  واألطفال املحليون  السكان شارك هل •

 في العدوى  من وقاية تدابير توجد هل

  لألطفال،  أنشطة توفر التي  األماكن جميع

؟ الشخصية الوقاية كمعدات
ً
 مثال

  إجراء تعذر إذا تأهب خطة هناك هل

  األنشطة
ً
 لوجه؟ وجها

 للعمر مناسبة رسائل وتعميم إعداد جرى  هل

  من معهم وباملشاركة األطفال قبل من والجنس

  ومكبرات )كالراديو املختلفة  اإلعالم وسائل خالل

  االنترنت عبر التعليق وصفحات الصوت

 الرقمية(؟  والقنوات والتلفزيون 

  األنشطة الستئناف جهود بذلت هل

 تم وهل التدابير رفع إثر لألطفال الجماعية 

 وجنسهم؟ أعمارهم لتناسب تعديلها

  عودة   عند  معالجتها  املطلوب  املخاوف  ما

 األنشطة؟  في املشاركة إلى  واألسر األطفال 
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 مرحلة   كل   ظروف  حسب   فيها  النظر   يجب التي  األولوية   ذات  األطفال  حماية  تدابير   عن  أمثلة

 أ

 تأهبال   تدابير 

 ب

  االنتشار؛  وقف   )االحتواء؛  املواجهة  تدابير 

 التخفيف( 

 ج

 والتعافي  االنتقال  تدابير 

  موضوع  في   املوظفين  تدريب تم  هل

 منها  والوقاية  املعدية  األمراض  انتقال

 حماية  على  واملخاطر   ومكافحتها،

  النفسية  والحلول   األطفال،

 واالجتماعية؟

 املحتمل   الوصم  ملكافحة  جهود  ُبذلت   هل

 املصابين؟  لألطفال

 النفس ي  الدعم  لتوفير   استراتيجيات  توجد  هل

 يعزلون   الذين  لألطفال  بعد  عن   واالجتماعي

 أنفسهم؟

 على  وتعليمية ترفيهية  مواد  توزيع تم  هل

 األسر؟

  اإلرشادات  اتباع  سيتم  كيف

 فتح   بإعادة  الخاصة  الحكومية

 الجماعية/املدرسية؟   األنشطة

 املالحق  (؛16  املعايير الدنيا لحماية الطفل )   الرعاية  األسر/مقدمي  بيئات  تقوية استراتيجية حماية األطفال:  

 الدنيا:   املعايير 

 )وليس  اآلخرين  األسرة   أفراد  مشاركة  ذلك  في  بما   أسرتهم،  في   ورفاههم  وتطورهم  األطفال  حماية  في   األسرة  أفراد  جميع  إشراك •

   —  األساسيين(  الرعاية  مقدمي  فقط
ً
 أو  يرام ما  على  األساسيون   الرعاية  مقدمو  يكون  ال  عندما  خاصة  —   ونساء  رجاال

   يشكلون   عندما
ً
 األطفال.   أو  الطفل  على   خطرا

 الرعاية.  ملقدمي  لدى  واألمومة  األبوة  ومهارات  واالجتماعية   النفسية  والعافية  النفسية  الصحة  تعزز   مشاريع  تنفيذ •

 يعيلها  أسر   في  أو   الغير  برعاية يعيشون   الذين  لألطفال  املحددة  االحتياجات  تلبي  بطريقة  األسرة   تعزيز  مشاريع  تصميم •

 أطفال.

 املراحل:   جميع  وفي  الخاصة  ظروفك  في

 وأنظمة  إليها،  الوصول التي يتوجب    واألسر  املطبقة،  التدابير   ظل  في   وأسرهم  األطفال  مع  التفاعل  مواصلة  يمكن  كيف •

 املتاحة؟   االتصاالت

   ضعيفةأنها  على    املجتمع  في   املصنفة  األسر  هي  من •
ً
 الوباء   قبل   صحية  حاالت  لديها   التي  تلك  املثال  سبيل  )على  الوباء  أثناء  جدا

   الضعيفة  األسر  لدعم   املطلوبة  الخطوات  وما  فقر(،  في  تعيش  أو
ً
   ماديا

ً
 مرحلة؟  كل  في   وعاطفيا

   ترعى  التي   األسر  حالة  في  مراعاتها   ينبغي  التي  الخاصة  االعتبارات  هي   ما •
ً
 مختلفة  نمو  ومراحل  مختلفة  أعمار   من  أطفاال

،  ومراهقة  مبكرة  )طفولة
ً
 املثال(؟  سبيل  على  معا
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  الوكاالت  بين   مشتركة  خطة  توجد  هل

 إلى  الوصول   في  الضعيفة  األسر  ملساعدة 

  عند  والدعم  األساسية  الخدمات

 الحاجة؟ 

  منع  حول   توعية  أنشطة  تنفيذ تم  هل

 ؟19-كوفيد  انتشار

 جرى ضمن السياقات املختلفة    هل

 على   الضوء  لتسليط   فرص   تحديد

 الوالدين  بين  الجيدة  العالقات  أهمية

 ؟ 19-كوفيد  أزمة  أثناء   والطفل

 لألطفال  إلى  للوصول   خطة  تتوفر   هل

  مختلف  في  الضعيفة  واألسر   الضعفاء

 لتقديم   ذلك  في  بما   واملواقف،  الظروف

 العاطفي؟   الدعم

 املجتمع  وأفراد املعلمين  دعم  يتم  كيف

 اآلباء   مع  ُبعد  عن  يتواصلون   الذين  اآلخرين

 واألطفال؟ 

  الحكومات  اتخذتها  التي  التدابير  هي   ما

 عن  األطفال  انفصال  ملنع األخرى   والقطاعات

 األسرة؟

 بين  املنتظم  التواصل  تسهيل  سيتم  كيف

 عنها؟   انفصلوا  الذين  األسرة  وأفراد  األطفال

 التي  لألسر   املحددة   االحتياجات  هي   ما

 االنتقال؟  هذا  أثناء  االهتمام  تتطلب

 األسر  لتشجيع  املطلوبة  الرسائلهي    ما

  الحياتية  العادات  مع  التكيف  على

 تضمن تدابير  هناك  هل  الجديدة؟

 بأمان؟  ذلك  حصول 

 سبل  فقدت التي  األسر   دعم  يتم  كيف

 املدى  في   19-كوفيد  بسبب   عيشها

 البعيد؟ 
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 مرحلة   كل   ظروف  حسب   فيها  النظر   يجب التي  األولوية   ذات  األطفال  حماية  تدابير   عن  أمثلة

 أ

 تأهبال   تدابير 

 ب

 وقف   )االحتواء؛  املواجهة  تدابير 

 التخفيف(   االنتشار؛

 ج

 والتعافي  االنتقال  تدابير 

 املالحق  (؛17  املعايير الدنيا لحماية الطفل)  املجتمعي  العمل  منهجيات  :األطفال  حماية  استراتيجية

 الدنيا:   املعايير 

 قبل.   من  املوجودة   واملخاطر  والقدرات  املجتمع  شبكات  على  مواجهته  وتدابير  19-كوفيد وباء آثار  تحديد •

 األطفال.  إلى  والوصول  العمل  على   قادرة  تزال  ال   التي  الجهات  تحديد •

 املراحل:   جميع  وفي  الخاصة  ظروفك  في

 ؟ 19-كوفيد  مواجهة  في  منها   االستفادة  ويمكن  وأطفاله املحلي  املجتمع   في   القوة  نقاط   هي   ما •

 الحماية؟  ورسائل  األطفال  حماية  لتعزيز  املحلي  املجتمع   مستوى   على  األساسية  الخدمات  استخدام  يمكن  كيف •

 األطفال؟   حماية  تعزيز إلى  الهادفة  املجتمعية  البرامج   وتقييم ورصد توثيق  يمكن  كيف •

 للحفاظ  خطة  املحلي  املجتمع  لدى  هل

  ومن  19-كوفيد  من  األطفال  سالمة  على

 يشارك  كيف واإلهمال؟  املعاملة  إساءة 

 استراتيجيات  في   املحليون   السكان

 الفئات  إلى  العدوى   انتقال  ملنع  الوقاية

 العالج؟  على  حصولهم  ودعم  الضعيفة

 إلحالة   املجتمعية  األنظمة  هل

  للجميع  معروفة  واألسر  األطفال

 جيد؟  بشكل وتعمل

  األطفال،  فيهم  بمن  املجتمع،  أفراد  تلقى  هل

 تعليم
ً
 كافي  ا

ً
 إعداد  عند  استشارتهم   وجرت ا

 19-كوفيد  بشأن  لألطفال  مالئمة  رسائل

 كيف  اإلحالة؟  وطرق   به  املرتبطة  واملخاطر

 الزعماء  فيهم  بمن  املجتمع،  أفراد  يشارك

 وتعديل   تحديد   في  والدينيون،  التقليديون 

 ضمن  والتقليدية  الوقائية  املمارسات

 املجتمع؟

  املجتمعية  القدرات  لبناء   فرص   هناك  هل

 مع  بعد  عن  التواصل  خيارات  لتعزيز

 املجتمع؟  أفراد  ومع  األطفال

 املجتمع  وأفراد  األطفال  تمكين  يتم  كيف

 آليات   وتعزيز  الوصم،  إلنهاء  أنشطة  لتنفيذ

 املتضررين؟  السكان  ودعم  اآلمن،  التكيف

 تلبية  على   قادرة املجتمعات  هل

 مع  ألعضائها  األساسية  االحتياجات

 املجتمع؟  فتح  عودة

  ستراتيجيةا  املجتمعات  تصمم   كيف

 ها في   ا)بم   األعمار  مختلف  لتالئم  التعافي

  واملراهقة( املبكرة  الطفولة  مرحلتي

 تطبق   كيف  الجنسين؟  كال  من  واألطفال

 أثناء  املستفادة  الدروس   املجتمعات

 أخرى؟  إلى  مرحلة  من  انتقالها
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 مرحلة   كل   ظروف  حسب   فيها  النظر   يجب التي  األولوية   ذات  األطفال  حماية  تدابير   عن  أمثلة

 أ

 تأهبال   تدابير 

 ب

 وقف   )االحتواء؛  املواجهة  تدابير 

 التخفيف(   االنتشار؛

 ج

 والتعافي  االنتقال  تدابير 

 املالحق   ؛(18  املعايير الدنيا لحماية الطفل)  الحاالت  إدارةاستراتيجية حماية األطفال:  

 الدنيا:   املعايير 

 العالج.  مراكز   في   أو  املراقبة  تحت  أو  العزل   أو   الصحي  الحجر  في  لألطفال  الحاالت  إدارة  دعم أنظمة    تخصص  وزيادة   تكييف •

 استناد
ً
   198-كوفيد  مخاطر   تحليل  إلى  ا

ً
 األهلية  معايير  وضع  يجب   الحاالت،  ومختص ي  األسرة  وأفراد  األطفال  على  محليا

حماية األطفال   حاالت  تحديد  (1)  يلي:   ما  األهلية  معايير  تحدد   سوف  القياسية.  العمل  إجراءات  في  وإدراجها  عليها  واالتفاق

 الطفل   وعلى الحالة  أخصائي  على   19-كوفيد  مخاطر  إلى  االنتباه  (2)  الشخصية؛  الزيارات  في   األولوية  ها ؤ إعطا  ينبغي  التي

 الظروف  حول   املكتسبة  املعرفة  تزايد  مع  وتعديلها  مراجعتها  تتم   وأن  وواقعية شفافة  األهلية  معايير   تكون   أن  يجب   وأسرته.

 األطفال.  حماية  على   واملخاطر

 املراحل:   جميع  وفي  الخاصة  ظروفك  في

 الجغرافية؟  واملواقع  العرقية  واملجموعات  األعمار  مختلف  ومن  الجنسين  من  األطفال  حماية  على  املخاطر   هي   ما •

   األكثر  والشباب   األطفال  لتلبي   الحاالت  إدارة  لتعديل  املطبقة  الخطط  هي   ما •
ً
 إدارة  وفي املراحل  مختلف  في   ضعفا

 الحاالت؟   أخصائيو  مرض  إذا  التغطية  ضمان  ذلك   في   بما  املوارد،

 األمان؟  بعدم  شعروا  أو  بأذى  أصيبوا  إذا  يتصرفون   كيف  األماكن  جميع  في  األطفال  تعليم   يمكن  كيف •

 وخطوط  الحاالت  مختص ي  تدريب تم  هل

 التعامل  على  الحالية  األطفال  مساعدة

 الحقائق   ذلك   في   بما  ،19-كوفيد  مع

 املتعلقة  واملخاوف  ،املتداولة  واألساطير

 النزوح،  وظروف الطفل،  بحماية

 الدعم؟  وخدمات

 والقطاعات  الصحة  قطاع  مع  بالتعاون 

عّدة   االستراتيجيات  هي  ما  األخرى،
ُ
 امل

 واألطفال  املهمشين  األطفال  لتشمل

 وتدابير إليهم،  الوصول   يصعب  الذين

 إعدادها  تم   التي  القياسية  عملال  إجراءات  هي   ما

 والعدل  والتعليم  الصحة  قطاعات  مع  بالتعاون 

  املعرضين  لألطفال  اآلمن  الرصد  لضمان  وغيرها 

 وإحالتهم؟  للخطر

  األطفال  من  معينة  فئات  رصد  سيتم  كيف

 
ً
 مسجلين   غير  كانوا لو  حتى  لدعمهم  تمهيدا

 أو   نازحون   أو  الجئون   أسرية؛  رعاية  بدون   )أطفال

  يعيشون   أطفال  الجنسية؛  عديمو  أو  مهاجرون

  األطفال  اإلعاقة؛  ذوو   الشارع؛  في  يعملون   و/أو

  الحاالت  أخصائيو  سيقدم  كيف

 إلى  يعودون   عندما  لألطفال  الدعم

 املدرسة؟ 

 متابعة  وطاقة  الحاالت  عدد  ما

 بين انتقالهم  أثناء  واألسر  األطفال

 املراحل؟  مختلف

 دعم  الحاالت  أخصائيو  سيجد  أين
ً
 ا

 إضافي
ً
 الدعم  يتوقف  عندما  لألسر   ا

  ألزمة  املخصص  املالي  الحكومي

 
  :19-كوفيد  مواجهة أثناء االجتماعية الخدمة عمال وعافية سالمة على املخاطر تقييمات :1  امللحق  ،2020  نيسان/أبريل   التحالف،  8

and-safety-workforce-service-library/social-online-protection-https://alliancecpha.org/ar/child-  املقترحة، الخطوات

19-covid-ingdur-wellness* 
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 ألخصائيي  املخاطر  من  التخفيف

  البديلة  والطرق   واإلحاالت،  الحاالت،

 املنزلية؟  الزيارات  استحالت   إذا  للمتابعة

 واألجناس(؟  األعمار  مختلف  من

  األطفال  استمرار  لضمان  املتبعة  اآلليات  هي   ما

 قيود  تواجه  التي  واألسر
ً
 الحصول   في   الحركة  على  ا

 حالة  في   وشاملة  لألطفال  مالئمة  رعاية  على

 العنف؟   ضحايا   األطفال

 ؟ 19-كوفيد

  

23



  

 مرحلة   كل   ظروف  حسب   فيها  النظر   يجب التي  األولوية   ذات  األطفال  حماية  تدابير   عن  أمثلة

 أ

 تأهبال   تدابير 

 ب

 وقف   )االحتواء؛  املواجهة  تدابير 

 التخفيف(   االنتشار؛

 ج

 والتعافي  االنتقال  تدابير 

 قاملالح  (؛19  املعايير الدنيا لحماية الطفل)  البديلة  الرعايةاستراتيجية حماية األطفال:  

 الدنيا:   املعايير 

 —  املحلية  التقييمات  حددتهم  كما  الرعاية  أشكال  مختلف  ضمن  يعيشون   الذين  األطفال  احتياجات  وفق   تدخالت  تصميم •

 يعيشون   الذين  األطفال  أو  السكنية،  والرعاية  األقارب،  ورعاية  الغير،  حضانة  في  األطفال  املثال  سبيل   على  يشملون   وهم

 بمفردهم. 

 الطوارئ.   مرحلة  أثناء  السكنية  الرعاية  في  األطفال  وضع على  شديدة   قيود  فرض •

 الحكومية.   الطوارئ   إدارة   أطر  ضمن  أساسية"   "خدمات أنها  على  البديلة  الرعاية  تصنيف •

 البديلة.  الرعاية  مرافق   في  19-كوفيد  انتشار   من  بالحد  خاصة  إرشادات  وضع •

 املراحل:   جميع  وفي  الخاصة  ظروفك  في

 ؟ 19-كوفيد  أزمة  مراحل  جميع  في   أسرهم  مع  التواصل  البديلة  الرعاية  في   لألطفال  يمكن  كيف •

 املراحل؟  جميع  في  وتوثيقها  واالجتماعي،  النفس ي  الدعم   فيها  بما  رعايتهم،  واستمرار  األطفال  سالمة  ضمان  يمكن  كيف •

 املجتمع  أفراد  وتدريب تحديد تم  هل

 املصحوبين  غير   األطفال  لرعاية  املؤهلين

 تفش ي  حالة  في   ذويهم  عن  واملنفصلين

 ؟ 19-كوفيد

 في  القدرات  املحلية  املجتمعات  تبني  كيف

  وتحديد  األطفال،  انفصال  منع  مجال

 وتنظيم  وإحالتهم،   الضعفاء  األطفال

 وتوفير الشمل،  ولم   األسر  تتبع  عمليات

 غير  لألطفال  عائلية  بديلة  رعاية

 ذويهم؟   عن  واملنفصلين  املصحوبين

  والعائلية   اآلمنة  البديلة  الرعاية  ترتيبات  هل

 الدعم؟   وتتلقى  متوفرة  األقارب(  رعاية  )يفضل

 األسر   ملساعدة  واملعلومات  املوارد  نشر   يتم  كيف

 مع  البقاء   في
ً
 انفصال  ملنع سياسات توجد  هل  ؟ا

 األسر   شمل  لم  ولتيسير  البعيد  املدى  في  األسرة

  لألطفال  الحدود   عبر  ذلك   في   بما  املنفصلة

 واملهاجرين؟   الالجئين

 الستعادة  األولوية   إعطاء   يتم   هل

 العائلية؟  األواصر

 األسر  احتياجات  تحديد  يتم  هل

 انتقالهم؟  أثناء   للدعم  واألطفال

 األطفال  ومساعدة  متابعة  يتم  كيف

 التي  واألسر  بمفردهم  يعيشون   الذين

 أطفال؟   يعيلها
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 مرحلة   كل   ظروف  حسب   فيها  النظر   يجب التي  األولوية   ذات  األطفال  حماية  تدابير   عن  أمثلة

 أ

 تأهبال   تدابير 

 ب

 وقف   )االحتواء؛  املواجهة  تدابير 

 التخفيف(   االنتشار؛

 ج

 والتعافي  االنتقال  تدابير 

 املالحق  (؛20  املعايير الدنيا لحماية الطفل)  لألطفال العدالةاستراتيجية حماية األطفال:  

 الدنيا:   املعايير 

 األطفال.  حماية  وأنظمة  القضاء  بين  تعاون  أنظمة  إنشاء  أو   على  املحافظة  أو   تعزيز •

 للقانون.   املخالفين  لألطفال  مشتركة  إحالة  مسارات  إنشاء  أو   تعزيز •

 نموهم.   ومراحل ألعمارهم  املالئمة  التواصل  وطرق  الفضلى  ومصالحهم  األطفال  حقوق   على  العدلية  الجهات  تدريب •

 يلي:   بما   السلطات  مطالبة •

 املهاجرين.   احتجاز  مرافق   فيها بما  —  أمكن  ما  االحتجاز  أشكال  جميع  من  األطفال  سراح  إطالق ○

 ولألسر.   لألطفال  مناسبة  عملية  بدائل  إنشاء  ○

 بتدابير  تتعلق  مخالفة  بسبب  احتجز  طفل  أي  إعادةو   .19-كوفيد  تعليمات  ملخالفتهم  األطفال  احتجاز  أو  اعتقال  منع •

.  عائلته  إلى  19-كوفيد  مواجهة
ً
 فورا

 املراحل:   جميع  وفي  الخاصة  ظروفك  في

 سالمتهم؟  مستوى   لتحديد  املحتجزين   األطفال  أوضاع  ومتابعة تقييم  يتم  كيف •

 أو  املحتجزين  األطفال  رؤية  يستطيع  من  املحتجزين؟  باألطفال  لالتصال  املتوفرة   التواصل  قنوات  هي   ما •

 األسرة؟   الحاالت؟  أخصائيو  معهم؟  التواصل

 ؟ 19-كوفيد  أزمة  أثناء   القضائي  النظام  في  األطفال  حقوق   إحقاق  يتم  كيف •

 على   19-كوفيد  آثار  تقييم  جرى   هل

 األطفال؟النظام القضائي الخاص ب 

  على  العدل  موظفي  تدريب تم  هل

 األطفال؟   على   وأثره  19-كوفيد

 الشرطة  أفراد  إشراك  يمكن  كيف

  التخطيط  في  املجتمعية  والعدالة

 والتعافي؟  املواجهة  لعمليات

 بين   القياسية  العمل  إجراءات  مراجعة  تمت   هل

  سالمة  لضمان  األطفال  ورفاه  القضائي  النظام

 ؟19-كوفيد وباء جراء  للخطر  املعرضين  األطفال

 واالجتماعي  النفس ي  الدعم   لتوفير  املطلوب  هو  ما

  النظام  مع  التعامل  عند  وأسرهم  لألطفال

  مع  األمهات  دعم  احتياجات  هي   ما  ؟القضائي

 العدالة؟  نظام  في  الصغار  أطفالهن

 واالجتماعي  النفس ي  الدعم  هو  ما

  من  يعانون   الذين  لألطفال  املطلوب

 اإلغالق؟   حالة  انتهاء  عند  التوتر

 األسر  تحتاجه  الذي  الدعم  هو  ما

 أطلق  الذين  أطفالها  دمج  إلعادة

 االحتجاز؟  من  سراحهم

 

  

25

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_008
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_008
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/protection-children-during-covid-19-pandemic-children-and


  

 هي:  طرحها يتعين التي  النهائية   األسئلة

 األمان؟   عدم  أو  باألمان  األطفال  شعور   بشأن  مرحلة  كل  من  املستفادة  الدروس   هي   ما •

 الوباء؟  هذامع    تجاربهم   حول   واألسر  الرعاية  ومقدمي  األطفال  آلراء   استمعنا  هل •

 ونصنفها؟  الواعدة  /  الجيدة  املمارسات  نحدد  كيف •

 األخرى؟  واألوبئة  19-كوفيد انتشار  حاالت  على  مرحلة  كل   في  املستفادة   الدروس  تطبيق  يمكن  كيف •

 )القسم   أدناه   املالحق   في  النظر  يرجى   ،19-كوفيد وباء  أثناء   األطفال  حماية   خطط   بشأن   إضافية  إرشادات  على  لالطالع

كوفيد  وفي  (،3 ا  19-صفحة   ذلك   في  بما  وتحديثها،  املعلومات  إضافة  يواصل  الذي  للتحالف  اإللكتروني  ملوقععلى 

 لألطفال.  مالئمة  ومواد الوسائط  متعددة  أخرى   ومواد  والبودكاست   اإلنترنت،  عبر  والندوات  اإلرشادية،  املالحظات

 املالحق  (3

 . الفنية  الدراسة  بهذه   املتوفرة  باملالحق  كاملة قائمة  يلي فيما

 الحرية  من  املحرومون   األطفال  19-كوفيد  فنية:   دراسة 

  ملواجهة  الالزمة والخطوات  األساسية باملعلومات األطفال احتجاز  عن  املسؤولة السلطات  تزويد  إلى  الدراسة هذه  تهدف

  إطالق  يمكن  الذين  األطفال  جميع  عن  واإلفراج  االحتجاز؛  مرافق   إلى  جدد  أطفال  إدخال  إيقاف  منها  بطرق   19-كوفيد

 االحتجاز.   رهن  بقاؤهم  يتعين  نالذي  األطفال  جميع  وعافية صحة وحماية  بأمان؛  سراحهم

 البديلة   والرعاية  األطفال  :19-كوفيد  وباء   أثناء  األطفال  حماية

 مخاوف  ملعالجة  العاجلة  استجابتهم   في  الحكوميين  واملسؤولينحماية األطفال    ممارس ي   دعم  إلى  الفنية  الدراسة  هذه  تهدف

 .19-كوفيد وباء أثناء  بديلة  رعاية  مرافق  في  املوجودين  أو   االنفصال  لخطر   املعرضين  األطفال  لدى  الحماية

   جراءات املوص ى بهااإل   :19-كوفيد  مواجهة  أثناء  االجتماعية  الخدمات  في  العاملين  وعافية  سالمة

  األطفال   خدمة  من  وتمكينهم  االجتماعية  الخدمات  في  العاملين  دعم  كيفية  حول   إرشادات  تقديم  إلى  الوثيقة  هذه  تهدف

  والعاملين  الحكومية  غير  واملنظمات  للحكومات  مخصصة  اإلرشادات  وهذه  .19-كوفيد  وباء  أثناء  بأمان  واملجتمعات  واألسر

 عليهم.   واملشرفين  االجتماعية  الخدمات  في

 املنزل   في  واإلهمال  املعاملة  وإساءة  العنف  من  األطفال  حماية  :19-كوفيد   عن  فنية:   دراسة 

 عمليات   الدول   تنفذ  عندما  األطفال  يواجهها  أن  يمكن  التي  كلاملشا  ميدانية،  بتقارير   أغنيت  التي  الوثيقة،  هذه  تدرس

 بهدف   واملواجهة  الوقاية   استراتيجيات   ذلك   بعد  تحدد الوثيقة  .19-كوفيد انتشار  من  للحد   املنزل   في  البقاء   وتفرض  إغالق

 املنازل.  أنواع   جميع  في  األطفال  حماية  تعزيز
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 األطفال  ةلاوعم  19-كوفيد  فنية:  مذكرة

 وبعد   أثناء   األطفال  عمالة  قضايا   حول   السياسات   واضعيو   للممارسين   ومعلومات  إرشادات  ةفنيال  املذكرة   هذه   تقدم

  املعرضين   األطفال  على  19-كوفيد  يشكلها  قد  التي  املحتملة  املخاطر  كما تعرض  اتخاذها.  يمكن  التي  التدابيرو   19-كوفيد

 املعايير الدنيا لحماية الطفل   مع  يتماش ى  بما املناصرة  أنشطة  و   البرامجية  التدابيرو العاملين    واألطفال  األطفال  عمالة  لخطر

  املنقحة  )النسخة الطوارئ  ظروف في دعم احتياجات حماية األطفال من العمالة  دليل  و 2019 لعام  اإلنساني العمل  في

   ستصدر
ً
 (. 2020  في   الحقا

 املحلية للحفاظ على سالمة األطفال  املجتمعاتمع    العمل  عن  فنية   دراسة 

الو  هذه    اليومية   والحياة  والصداقات  األسر  في   19-كوفيد  يسببها  التي  للتعطالت  املحتملة  السلبية  اآلثار   ثيقةتدرس 

   واملجتمع
ً
 وتعمل  األطفال  بحماية  املعنية  الجهات  دعم  إلى  اإلرشادات  وتهدف وحمايتهم.  ونموهم  األطفال  عافية  على  عموما

 التدابير   وتتضمن  .19-بكوفيد  العدوى   ظروف  وفق  برامجها  تعديل   في  سالمتهم  على  للحفاظ  املحلية  املجتمعات  مع

 إضافية.  وإرشادات  ملراجع  تشعبية  وارتباطات  الرئيسية

  أثناء مسلحة  جماعات  مع  أو   املسلحة   القوات  في  املجندين  األطفال  ببرامج  املتعلقة  الرئيسية  واالعتبارات  الرسائل

 19-كوفيد وباء

 في   أو  املسلحة  القوات  في  املجندين  األطفال  حالة  في واالستجابة    الوقاية  إجراءات  على   الضوء  الوثيقة  هذه  تسلط 

 .19-كوفيد  وباء  ظروف  في   مسلحة  جماعات

 19-كوفيد وباء  أثناء  األطفال  وحماية  األطفال  مساعدة  خطوط  فنية:   دراسة 

 ساعدةاتصال خاص مل  خط  خدمةتوفير    طريق  عن  واألسر  األطفال  دعم   طرق   بشأن  إرشادات  الوثيقة  هذه  تقدم

 مساعدة  لخطوط  يمكن  كيف  تستعرض  كما  البلد.  في  العاملة  األطفال  مساعدة  خطوط  مع  التعاون   ذلك  في  بما  األطفال،

 الطفل.   حماية  وأنظمة  آليات خالل  من  19-كوفيد  وباء   أثناء   واألسر  األطفال  دعم  القائمة  األطفال

 ( 2020  أيار/مايو  في  )تصدر  املالحق

 19-كوفيد  أثناء   األطفال  حماية  حاالت  إدارة  بشأن  إرشادات •

 املصادر  (4

  مواجهة  أثناءاألطفال  حماية  ب  املتعلقة  املراجع  من  مجموعة :19-كوفيد أثناء  األطفال  حماية  عن  املسؤولية  مجاالت  موارد  قائمة

 19-كوفيد

  واملدارس  األطفال  حماية  بشأن  ميدانية  إرشادات  :املدارس  في  عليه  والسيطرة 19-كوفيد  من  للوقاية  الرئيسية  التدابيرو  الرسائل

 19-كوفيد  من
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https://www.alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/key-messages-and-considerations-programming-children-associated
https://www.alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/key-messages-and-considerations-programming-children-associated
https://www.alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/key-messages-and-considerations-programming-children-associated
https://www.alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/key-messages-and-considerations-programming-children-associated
https://www.alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/technical-note-child-helplines-and-protection-children-during-covid
https://www.alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/technical-note-child-helplines-and-protection-children-during-covid
https://alliancecpha.org/ar/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://alliancecpha.org/ar/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://www.dropbox.com/s/7xp0bmgxl1v4rcn/1.%20قائمة%20موارد%20مجالات%20المسؤولية%20عن%20حماية%20الأطفال%20_وثيقة%20عمل%20-%20آذار/مارس%202020
https://www.dropbox.com/s/7xp0bmgxl1v4rcn/1.%20قائمة%20موارد%20مجالات%20المسؤولية%20عن%20حماية%20الأطفال%20_وثيقة%20عمل%20-%20آذار/مارس%202020
https://www.unicef.org/reports/key-messages-actions-coronavirus-disease-prevention-control-schools


  

 ظروف  في  والتعليم  19-كوفيد  عن  املصادر  من  مجموعة  :(19-)كوفيد  الطوارئ   حاالت  في  للتعليم  الوكاالت  بين   املشتركة  الشبكة

 الطوارئ 

 في  املرجعية  املجموعة  عن  صادرة  ،19-كوفيد خالل  واالجتماعي  النفس ي   والدعم  النفسية  الصحة  جوانب  عن  موجزة  دراسة

 الوكاالت   بين املشتركة  الدائمة  اللجنة

 19-كوفيد   وباء خالل  واالجتماعي  النفس ي   والدعم  النفسية  الصحة  جوانب  عن  وجزةم  دراسة •

 . 19-كوفيد  وباء   يصف  لألطفال  مالئم  فيديو  مقطع •

 العاملية  الصحة  منظمة  عن  صادرة   19-كوفيد  مرض  حول   وفنية  قطرية  إرشادات

 19-كوفيد  زمن  في  واألمومة  األبوة

 كورونا   فيروس  عن  اليونيسيف  صفحات

 االجتماعية  الخدمات  في  العاملة  للقوى   العاملي  التحالف  موارد  صفحة

 األطفال  ضد  العنف  إلنهاء   العاملية  لشراكةلدى ا  19-مركز كوفيد

 19-كوفيد  (ISPCAN)  وإهمالهم  طفالاأل   معاملة  إساءة  ملنع  الدولية  الجمعية  موارد

 19-كوفيد  مصادر  صفحة  الفتيات  أجل  من  معا

 19-كوفيد ووباءحماية األطفال    —   اإلنساني  العمل  فيحماية األطفال    تحالف

 مطلوب(   )التسجيل  الالجئين  لشؤون   املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  فيحماية األطفال  ب  الخاصة  املمارسة  مجموعة

 

 واملالحظات  اآلراء (5

 
ُ
ألخذها في االعتبار ضمن أي   هممالحظات  مشاركتنا   على   أعاله  التوجيهيةوالوثائق    الفنية  الدراسة  هذه  يمستخدم  شجعن

 املالحظات  نموذج  باستخدامذات صلة، وذلك    إضافية  منتجات  تطويرلدى و   املستقبلفي    تعديالت على املذكرة 

 لدينا.   ملخصصا

 أيض  التحالف  يسعى
ً
 واملمارسات  النجاح  قصص  ذلك   في   بما  —حماية األطفال    أساليب   عن  حالة  دراسات  على   للحصول   ا

 بنا   الخاص  الحالة  دراسة تقديم  نموذج  استخدام  يرجى  .19-كوفيد  ظروف  في  —  املستفادة  والدروس  الجيدة/الجديدة

 . مخبراتك ملشاركتنا  
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https://inee.org/emergencies/novel-coronavirus-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
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https://www.end-violence.org/protecting-children-during-covid-19-outbreak
https://www.ispcan.org/covid19resourcepage/
https://www.ispcan.org/covid19resourcepage/
https://www.togetherforgirls.org/covid-19/
https://www.togetherforgirls.org/covid-19/
https://alliancecpha.org/ar/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://alliancecpha.org/ar/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://communities.unhcr.org/ChildProtection/en/whatsnew.html
https://forms.gle/LiH6jR4Z33GjFkEr5
https://forms.gle/LiH6jR4Z33GjFkEr5
https://forms.gle/LiH6jR4Z33GjFkEr5
https://forms.gle/LiH6jR4Z33GjFkEr5
https://forms.gle/Bsv7gnV2F5CuzSdVA
https://forms.gle/Bsv7gnV2F5CuzSdVA
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