فيوس كورونا الجديد  -كوفيد ١٩
ارشادات حماية الطفل حول ر

مــقدم ــة
ً
الت ينمو ويتطور فيها األطفال .وقد تأثر اليمن أصال
األمراض المعدية مثل رفيوس كورونا الجديد  -كوفيد  ١٩يمكن أن تؤثر عىل البيئات ي
ً
ً
إضافيا.
خطرا
بمخاطر محتملة مختلفة أثرت عىل األطفال ،ويمكن أن يمثل كوفيد ١٩
رن
اليوم والمجتمع األوسع عواقب سلبية عىل رفاه األطفال ونموهم
والروتي
للتأثي الواقع عىل األرس والصداقات
ويمكن أن يكون
ر
ي
وحمايتهم .ويمكن أن يتفاقم كل ذلك نف اليمن بسبب الرصاع المستمر ن ن
للتدابي المستخدمة لمنع
واليوح .باإلضافة إىل ذلك ،يمكن
ر
ي
تدابي
الصح والعزلة) أن تعرض األطفال لمخاطر الحماية .كما يمكن أن تؤثر
االجتماع والحجر
ومكافحة انتشار كوفيد ( ١٩كالتباعد
ر
ي
ي
الحجر الصح والعزل نف المرافق والمنشآت ً
سلبا عىل األطفال وأرسهم.
ي
ي
ً
اع
تهدف هذه الوثيقة أيضا إىل دعم الجهات الفاعلة ر
غي المعنية بحماية الطفل إلجراء عملهم بعدسة حماية الطفل ،أي بطريقة تر ي
حماية الطفل ،عند التخطيط الستجابتهم.
ً
فيوس كورونا -كوفيد ١٩؟
كثيا باألطفال يف حالة ر
لماذا يجب االهتمام ر
الصح مثل إغالق المدارس
يغي رفيوس كورونا -كوفيد  ١٩برسعة السياق الذي يعيش فيه األطفال .كما تؤدي إجراءات الحجر
يمكن أن ر
ي
ً
ً
رن
االجتماع لألطفال ،كما تفرض ن يف ذات الوقت أيضا ضغوطا جديدة عىل
الروتي والدعم
والقيود المفروضة عىل الحركة إىل تعطيل
ي
رن
والتميي
التخىل عن العمل .وقد تجعل الوصمة
ومقدم الرعاية الذين قد يضطرون إىل إيجاد خيارات جديدة لرعاية األطفال أو
الوالدين
ي
ي
ر
ن
رن
الت تكون شديدة
النفس
المرتبطي بـ رفيوس كورونا -كوفيد  ١٩األطفال أكي عرضة للعنف والضيق
واالجتماع ،خاصة ربي تلك الفئات ي
ي
ي
ً
رن
الت ال تأخذ ن يف االعتبار االحتياجات الخاصة بالنوع
الضعف مسبقا مثل المهاجرين
والمهمشي .وقد تزيد إجراءات السيطرة عىل األمراض ي
السلت .األطفال واألرس الذين
االجتماع ونقاط الضعف لدى النساء والفتيات من مخاطر الحماية الخاصة بهن وتؤدي إىل آليات التكيف
ي
ي
ً
ن
االجتماع واالقتصادي أو أولئك الذين يعيشون يف بيئات مكتظة ،معرضون للخطر بشكل خاص.
هم أساسا عرضة للخطر بسبب اإلقصاء
ي
ن
ن
ينبغ عىل الجهات الفاعلة يف مجال حماية الطفل أن تنارص من أجل ضمان تنفيذ اإلجراءات الالزمة للتصدي
وعند العمل مع الحكومة ،ي
ى
يتماش مع إرشادات منظمة الصحة العالمية ،وأن تستند هذه اإلجراءات إىل
المعايي الدولية ،وبما
لفيوس كوفيد  ١٩بما يتوافق مع
ر
ر
غي ر ن
تمييية ومتناسبة.
حقوق اإلنسان وأن تكون ر
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الت يمكن أن يواجهها األطفال يف اليمن فيما يتعلق بـ كوفيد ١٩
مخاطر حماية األطفال واألسباب ي
خطر حماية الطفل :اإلساءة الجسدية والعاطفية
األسباب المحتملة

الخطر بسبب كوفيد  ١٩يف اليمن
● غياب ى
اإلرساف عىل األطفال أو إهمالهم
● زيادة اإلساءة لألطفال والعنف ن ن
المي يىل  /ضمن األرسة

● إغالق دور رعاية الطفل  /المدرسة ،واستمرار عمل
ن
مقدم الرعاية بالمرض أو وضعهم يف
مقدم الرعاية ،أو إصابة
ي
ي
الصح  /عزلهم
الحجر
ي

● التسمم والمخاطر األخرى ومخاطر إصابات األطفال

● الضغط أو عدم القدرة عىل الوصول إىل خدمات حماية الطفل ● زيادة االضطراب النفس واالجتماع ر ن
مقدم الرعاية وأفراد
بي
ي
ي
ي
رن
والمهمشي لخطر المجتمع
● وتتعرض الفئات الضعيفة كالمهاجرين
رن
التميي بسبب تركهم ن يف الشارع وخطر اإلصابة ● توافر وسوء استخدام المطهرات السامة والكحول
مستويات أعىل من
الت تحول دون اإلبالغ عن الحوادث .كما يمكن
● زيادة العوائق ي
ً
ن
النازحي وبسبب ن ن
رن
اليوح
أن يتفاقم ذلك أيضا يف مخيمات

بالفيوس أو أي مرض آخر
ر
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المخاطرت يفرضها رفيوس كوفيد  ١٩و
االجتماع ()GBV
خطر حماية الطفل :العنف القائم عىل النوع
ي
ي
األسباب المحتملة

فيوس كوفيد  ١٩يف اليمن
مخاطر ر
الجنس لألطفال ،بما ن يف ذلك الجنس ● انخفاض حماية األرسة لألطفال
● زيادة خطر االستغالل
ي
الجنس لألطفال ألغراض تجارية ● انخفاض دخل األرسة و  /أو االعتماد عىل الغرباء لنقل البضائع
مقابل المساعدة ،واالستغالل
ي
والخدمات إىل المجتمع
والزواج القرسي أو زواج األطفال
ُ
الت تفرض عىل الفتيات بناء عىل جنسهن
● الضغط عىل خدمات حماية الطفل/العنف القائم عىل النوع ● مسؤوليات األرسة ي
االجتماع أو عدم القدرة عىل الوصول إىل خدمات الحماية  /مثل رعاية أفراد األرسة أو القيام باألعمال ن ن
الميلية
ي
الت تحول دون اإلبالغ عن الحوادث والبحث عن
● زيادة العوائق ي

االجتماع
العنف القائم عىل النوع
ي
طت أو أشكال الدعم األخرى
● العنف القائم عىل النوع
االجتماع الذي ترتكبه القوات عالج ي
ي

االجتماع بسبب القرب من
● حاالت العنف القائم عىل النوع
ي

العسكرية

نقاط التفتيش
تدابي الرقابة أسباب المخاطر
ر
االجتماع
النفس
مخاطر حماية الطفل :الصحة النفسية واالضطراب
ي
ي
األسباب المحتملة
الخطر بسبب كوفيد  ١٩يف اليمن
النفس لدى األطفال بسبب الوفاة والمرض ،أو بسبب ● زيادة مستويات التوتر بسبب العزلة ن يف وحدات المعالجة أو
● الضيق
ي
الحجر ن ن
المي يىل
انفصالهم عن أحبائهم أو بسبب الخوف من المرض
● تفاقم مشاكل الصحة العقلية الموجودة مسبقا من قبل الوباء ● قد ال يتمكن األطفال والوالدين  /مقدمو الرعاية الذين يعانون
ً
النفس من حاالت صحية نفسية موجودة مسبقا من الوصول إىل الدعم
● الضغط عىل خدمات الصحة العقلية والدعم
ي
أو العالج المعتاد
االجتماع أو عدم القدرة إىل الوصول إليها
ي
● يمكن أن تولد تدابي الحجر الصح الخوف والذعر فن
ر
ي
ي
المجتمع ،وخاصة عند األطفال ،إذا لم يفهموا ما يحدث
يفرضه كوفيد  ١٩وأسباب المخاطر
مخاطر حماية الطفل :االستغالل والعمل القرسي واالختطاف والتجنيد
األسباب المحتملة

الخطر بسبب كوفيد  ١٩يف اليمن
● زيادة مشاركة األطفال ن يف العمالة الخطرة أو االستغاللية

● فقدان دخل األرسة أو انخفاضه
●من المحتمل أن تظهر أشكال جديدة من أسوأ عمالة األطفال ● أن ُيتوقع من األطفال أن يذهبوا للعمل بسبب إغالق المدرسة
● القرب من نقاط التفتيش

الت يمكن أن تظهر نتيجة لحالة الطوارئ
ي
3

●موقف المجتمعات وممارساتها تجاه حماية األطفال من أسوأ
وأخطر عمالة األطفال
●مخاطر تجنيد األطفال

والمنفصلي عن ذويــهم
المصحوبي
غي
خطر حماية الطفل :األطفال ر
ر
ر
األسباب المحتملة

الخطر بسبب كوفيد  ١٩يف اليمن
● االنفصال األرسي
ً
غي مصحوب أو يصبح معيال
● أن يصبح الطفل ر

● فقدان الوالدين /
مقدم الرعاية بسبب المرض
ي
ً
● عزل  /حجر مقدم/ي الرعاية بعيدا عن الطفل (األطفال)

لألرسة
ن
● أن يتم وضع الطفل يف مؤسسات ودور الرعاية

● األطفال الذين أرسلهم الوالدان للبقاء مع عائلة أخرى ن يف
غي المتأثرة.
المناطق ر
ً
النازحي وبسبب ن ن
رن
اليوح
يمكن أن يتفاقم ذلك أيضا ن يف مخيمات

االجتماع
خطر حماية الطفل :اإلقصاء
ي
األسباب المحتملة

الخطر بسبب كوفيد  ١٩يف اليمن

رن
رن
والعرف ضد أفراد  /مجموعات يشتبه ن يف
االجتماع
التميي
الت ●
االجتماع لألفراد
● الوصم
ي
ي
المصابي أو األفراد /المجموعات ي
ي
رن
إصابتها
المهمشي ،وأطفال الشوارع
يشتبه ن يف أنها مصابة مثل
ر
األكي حرمانا والجماعات
غي متناسب عىل األشخاص
تأثي ر
● زيادة المخاطر  /انخفاض الدعم لألطفال الذين يعيشون ● /ر
ً
رن
المهمشة
المعرضي للخطر أساسا
يعملون ن يف الشارع واألطفال
● زيادة المخاطر  /انخفاض الدعم بالنسبة لألطفال ن يف تماس مع ● إغالق  /عدم إمكانية الوصول إىل الخدمات األساسية
بالنسبة لألطفال و  /أو العائالت الضعيفة
القانون ،بما ن يف ذلك األطفال المحتجزون
● ر
الصح
تعي عمليات تسجيل المواليد بسبب الحجر
ي
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إجراءات للوقاية  /لالستجابة لمخاطر حماية الطفل:


وضع إجراءات وقائية  /مالحظات توجيهية لضمان بيئة عالجية آمنة لألطفال.
ً
ن ن
غي مجال حماية الطفل والذين هم عىل اتصال باألطفال
عامىل حماية الطفل وأيضا
تأكد من أن يتم توعية وتوجيه
العاملي يف ر
ر
ي
حول مخاطر حماية الطفل ذات الصلة بـ كوفيد .١٩



رن
المعرضي للخطر.
قم بتحديث خرائط الخدمة وتسليط الضوء عىل اآلليات اآلمنة لتحديد وإحالة األطفال
ن
رن
رن
والمعرضي للخطر وأرسهم بما
ستضعفي
المجات إىل الخدمات المتاحة لجميع األطفال الم
قم بالمنارصة من أجل الوصول
ي
رن
المهمشي واألطفال ذوي اإلعاقة.
ن يف ذلك
قم بتطوير وحدة تعليمية شبه ممنهجة للصحة العقلية والدعم النفس االجتماع مع الي ر ن
الوع حول
كي عىل رفع مستوى
ي
ي
ي
األوىل ،والخوف والقلق من كوفيد  ١٩والحفاظ عىل
النفس
التقنيات الصحيحة للتكيف مع الضائقة النفسية ،واالسعاف
ي
ي
ً
العقل سليما ن يف هذه الظروف.
ىإرساك شبكات حماية الطفل المجتمعية من خالل وحدة عي اإلنينت للمساهمة ن يف الوقاية واالستجابة لمخاطر حماية الطفل
ن يف مجتمعاتهم.



دعم إدارة الحاالت عن بعد للحاالت الضعيفة المتأثرة بـ كوفيد .١٩



الت تأثرت لديها فرص خلق الدخل.
تقديم المساعدة المناسبة لألرس ي
ن
قم بإنشاء أعمال اجتماعية مرتبطة بنظام حماية الطفل بما يف ذلك التسجيل الرسي ــع القتفاء أثر األرسة ولم شملهم.
إنشاء آليات تغذية راجعة صديقة للطفل ن يف المجتمع



الوع حول أساليب اليبية الجيدة
قم برفع مستوى
ي



قم بتنفيذ حمالت منع انفصال األرس



رن
رن
والمنفصلي عن ذويــهم
المصحوبي
غي
قم بتحديد فرص رعاية األرس المؤقتة لألطفال ر












5

والت لديها تواصل
غي المختصة يف مجال حماية الطفل
قائمة افعل وال تفعل تتضمن مبادئ توجيهية للجهات الفاعلة ر
ي
أو احتكاك مع األطفال
ال تفعل

افعل
• عرف بنفسك

ن
المحارصات واللوم
• تقم بإعطاء

• أوجد الثقة

• تترسع

• استخدم لغة بسيطة

• تأكد من وجود خصوصية كافية
ً
حساسا لمشاعر الطفل
• كن

• تنتقد
ُ
• تقاطع الكالم
ُ
• تسيطر أو تهيمن عىل النقاش
ً
رن
غارقا ر ن
بالغي من مقيمو االحتياجات
بي عدة
• تجعل الطفل

• اطلب من الطفل اإلذن

• إحراج األطفال أو الضحك عليهم

• حافظ عىل رسية آراء األطفال وإجاباتهم
ً
ً
ومبدعا
• كن مرنا

تفسي ما يقوله األطفال
• إعادة
ر
ً
• تتحدث مع األطفال وكأنهم أقل منك شأنا
ً
عاليا إذا كان األطفال يقفون أو يجلسون ن
أدت
• تقف أو تجلس

• كن صبورا

• استمع آلراء األطفال واحيمها

منك
• سجل بالضبط ما يقوله األطفال
ّ
ً
ً
• اخفض نفسك إىل مستوى األطفال ،ال تقف عىل مستوى • تعلق سلبا عىل األطفال أو تتحدث سلبا عنهم
غيهم
أعىل منهم ،وال تجلس عىل
كرش ،بل اجلس معهم عىل • تمدح بعض األطفال ،أو تفضلهم عىل ر
ي
األرض
ً
• كن ناقدا لنفسك عندما تفكر ن يف سلوكك تجاه األطفال

غي محبب مع اآلخرين
• تقارن بعض األطفال بشكل ر
ً
ر
األكي تعليما أو الذين
• تعامل األوالد أو البنات ،أو األطفال

• أظهر االهتمام واحيم آراء األطفال ومعارفهم ومهاراتهم هم من مجموعات عرقية معينة بشكل مختلف.
ً
 ال تقم أبدا بطرح أسئلة شخصية لمحاولة معرفة ما إذا
• دععم يقومون باألشياء بأنفسهم ،وبطريقتهم الخاصة
ً
ً
كانوا ضحايا للعنف أم ال .بدال من ذلك ،وإذا كنت تشك
• كن متواضعا
ن يف ذلك ،قم بإحالة الطفل إىل ىرسيك يعمل ن يف مجال
بالتعبي عن
الت تسمح لألطفال
ر
• استخدم األساليب ي
حماية الطفل.
آرائهم ومعارفهم ومهاراتهم.
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الصحة
ً
• قم بالمنارصة من أجل حصول األطفال الضعفاء وأرسهم عىل الرعاية الصحية مجانا
رن
المحتاجي حسب الجنس والعمر
• قم بتفصيل بيانات
• تأكد من أنه يتم ابالغ أرباب األرس األطفال بالخدمات المتاحة المتعلقة بـ كوفيد  ١٩بما ن يف ذلك عند نقطة الدخول
رن
الصح.
لتضمي مخاوف حماية الطفل ن يف أدوات تقييم ورصد القطاع
• قم بالتعاون
ي
• قم بإحالة حاالت األطفال إىل خدمات حماية الطفل (وخاصة وزارة العمل والشؤون االجتماعية) والخدمات الصحية لضمان حصول
مقدم الرعاية لهم أثناء االستجابة الصحية.
األطفال عىل رعاية أرسية مناسبة وآمنة ن يف حال انفصلوا عن
ي
ن
ن
الصح) وذلك بهدف تعزيز وحدة
المشاف ومراكز الحجر
(ف
ي
ي
• قم بالمنارصة من أجل وضع إجراءات واضحة الستقبال وتخري ــج األطفال ي
األرسة وتقليل مخاطر االنفصال.
ً
بتيسي التواصل اآلمن والمنتظم ر ن
بي األطفال وأولياء األمور /
مقدم الرعاية الذين تم فصلهم عنهم مؤقتا أو تم وضعهم ن يف الحجر
• قم
ر
ي
الصح.
ي
ن
• قم بالتعاون لضمان أن تكون المرافق الصحية صديقة للطفل وكذلك الوصول إىل الرعاية الصحية ،بما يف ذلك وضع إرشادات
رن
رن
واالجتماع
النفس
والتدابي الخاصة لدعم الرفاه
الصحيي  /فرق االستجابة العاجلة عىل طرق التواصل الصديقة للطفل
للعاملي
ر
ي
ي
الصح.
لألطفال عند الخضوع للعالج والحجر
ي
رن
رن
مقدم الرعاية لهم).
الصحيي (وال سيما عندما يتم فصل األطفال عن عائالتهم أو
للعاملي
• قم بدعم تدريب حماية الطفل
ي
• قم إنشاء آليات للشكاوى وآليات التغذية الراجعة تكون آمنة ومالئمة لألطفال ن يف مرافق الرعاية الصحية.
واالجتماع ( )MHPSSلألطفال وإيصال رسائل لألطفال حول الصحة
النفس
• قم بالتعاون ن يف مجال رعاية الصحة النفسية والدعم
ي
ي
ً
ن
المترصرين من كوفيد .١٩
لمقدم الرعاية لهم
االجتماع وأيضا
النفس
النفسية والدعم
ي
ي
ي
• قم بإدراج احتياجات الطفل خالل ى
تفس كوفيد  ١٩ن يف خطط الطوارئ.
ي
معلومات عن الخدمات المتاحة ،وأن يتم إنتاجها وعرضها بأقل قدر
• تأكد من أن تتضمن مواد المعلومات والتعليم والتواصل ()IEC
ٍ
ممكن من الكتابة واالستعاضة عنها بالرسوم ن يف إصدارات مالئمة لألطفال.

الصح والنظافة الصحية WASH
المياه وخدمات الرصف
ي
• قم بالتعاون لضمان توافر اماكن لغسل اليدين تكون صديقة لألطفال ن يف المرافق الصحية والمدارس ،من المحتمل أن يقوم األطفال
بزيارة مراكز رعاية األطفال ومراكز الرعاية البديلة والمواقع األخرى ن يف اليمن.
رن
المحتاجي حسب الجنس والعمر
• قم بتفصيل بيانات
لتوفي أنشطة تعزيز النظافة الصحية اآلمنة والصديقة لألطفال قبل ى
تفس الوباء وخالله ،بما ن يف ذلك تطوير الملصقات
• قم بالتعاون
ر
ي
رن
والمدرسي.
الت تستهدف األطفال والوالدين/
مقدم الرعاية
ي
والرسوم البيانية ي
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الصح والنظافة ،وضمان
• قم بالتعاون ن يف عمليات تدقيق السالمة لتقييم ومعالجة أي احتياجات سالمة ن يف مرافق المياه والرصف
ي
الصح والنظافة الصحية ونقاط المياه.
وصول األطفال وخاصة األطفال أرباب األرس بانتظام إىل مرافق المياه والرصف
ي
ى
فس كوفيد  ١٩ن يف خطط الطوارئ.
• قم بإدراج احتياجات الطفل خالل ت ي
معلومات عن الخدمات المتاحة ،وأن يتم إنتاجها وعرضها بأقل قدر
• تأكد من أن تتضمن مواد المعلومات والتعليم والتواصل ()IEC
ٍ
ممكن من الكتابة واالستعاضة عنها بالرسوم ن يف إصدارات مالئمة لألطفال.

التغذية
ن
الغذات.
يكف من الدعم
• قم بضمان حصول األطفال واألرس ن يف الحجر
ي
ي
الصح أو العزلة الذاتية أو المرافق الصحية عىل ما ي
• قم بالتعاون ن يف عمليات تدقيق السالمة لتقييم ومعالجة أي احتياجات سالمة ن يف مراكز التغذية.
واالجتماع ( )MHPSSلألطفال وإيصال رسائل لألطفال حول الصحة
النفس
• قم بالتعاون ن يف مجال رعاية الصحة النفسية والدعم
ي
ي
ً
ن
المترصرين من كوفيد .١٩
لمقدم الرعاية لهم
االجتماع وأيضا
النفس
النفسية والدعم
ي
ي
ي
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