
يعرضهممسلحة    جماعاتأو  سلحة    اتقو مع  األطفال    وجودإن   واحد  ليوم  والنفس ي ا  ملخاطر   ولو  الجسدي  لعنف 

، وتلبية احتياجاتهم، ودعم عملية  الجماعاتو   تلك القواتعن    هموفصلمنع تجنيد األطفال  و لموت.  لوالجنس ي، وحتى  

األطفال  هؤالء  الرامية إلى تلبية احتياجات  التدابير  إعادة إدماجهم كلها خطوات كفيلة بإنقاذ حياتهم. لذا، يجب أن تستمر  

    2. تهملواجه األخرى تدابير  ال، وبالتنسيق مع  19-رغم وباء كوفيد  املرتبطين

،  19-، قد تؤدي التبعات االجتماعية واالقتصادية واسعة النطاق لوباء كوفيدنزاعكل ب  الخاصة إلى الديناميكيات    ةإضاف

 القمعية،    التدابيرو 
ً
 يسفر عناستقرار البلدان املتضررة من النزاعات. وهذا قد    زعزعةإلى  حتوائه  ال التقييدية، وأحيانا

أن تعمد بشكل تغييرات سريعة وغير متوقعة في ديناميكيات النزاعات. لذا، ينبغي على األطراف املعنية بحماية األطفال  

 بما في ذلك:   تنجم عنها ر التي قد  اخطرصد وتحليل املشكالت واأل دوري إلى  

 اسية والسلطة بسبب الوباء أو تدابير احتوائه.  التغييرات في القوى السي   •

مسلحة أو   جماعات إلى  أو  املسلحة    اتالقو العوامل االجتماعية واالقتصادية التي تدفع األطفال إلى االنضمام إلى     •

تعوق أو تعزز تجنيدهم أو إطالق سراحهم أو إعادة إدماجهم.

 توسيع أو تنويع الجريمة أو األسواق غير القانونية.    •

العنف  مساراتوتغيير األطفال بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي،  حماية املخاطر الحالية على  تفاقم   •

. يةجتمعامل   فئاتالغيرها من  الضعيفة أو األقليات أو  باتجاه الجماعات  

، 19- ئحة كوفيداستشهاد مقترح: الرسائل واالعتبارات الرئيسية إلعداد البرامج التي تستهدف األطفال املرتبطين بالقوات أو الجماعات املسلحة أثناء جا   1

 2020، أيار/مايو 1النسخة 

ارة األوبئة: حقائق أساسية عن أمراض رئيسية مميتة.  انظر: إد  تشمل تدابير مواجهة الوباء الكشف املبكر، واحتوائه، ومكافحته وتخفيفه، والقضاء عليه.2

 interactive.pdf-epidemics-https://www.who.int/emergencies/diseases/managing، 2018منظمة الصحة العاملية؛  جنيف:
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على و   جتمعات املحليةاملسر و األ األطفال و على    19-ينبغي على وكاالت حماية األطفال تقييم املخاطر التي يشكلها كوفيد

وعلى العاملين في . مبدأ "عدم اإليذاء" بكافة التدابير املتخذة  تلتزم. ويجب أن  وتدابير مواجهته حماية األطفال  العاملين في 

عدوى لباملرض، وتعريض األطفال واملجتمعات املحلية والشركاء    إصابتهم هذه الوكاالت تطبيق تدابير لتخفيف مخاطر  

 . الفيروس

وفير املعلومات املسلحة لت  الجماعاتأو  املسلحة    اتالقو إلى  لرصد مستجدات انضمام األطفال  باستمرار  وهم مدعون    

 . الوباءمراحل  تطور  مع  برامج  للدعاوة وإعداد الالالزمة  

القوات    فياألطفال    على ارتباطالوقاية واالستجابةبخاصة  برامج  وضع  تلقي هذه الوثيقة الضوء على القضايا املتعلقة ب

 :  لوثيقةاملراجع الرئيسية الداعمة ل  منمسلحة أثناء تفش ي الوباء. و   جماعاتفي  أو  املسلحة  

 . البروتوكول االختياري بشأن اشتراك األطفال في النزاعات املسلحةو  اتفاقية حقوق الطفل   •

 املسلحة.   الجماعاتبشأن األطفال املرتبطين بالقوات أو    قواعد ومبادئ توجيهية  باريس:  مبادئ   •

 . مبادئ فانكوفر بشأن حفظ السالم ومنع تجنيد واستخدام الجنود األطفال   •

 . اإلنسانيمن املعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل    11املعيار     •

 .املعدية  األمراض  تفش ي   حاالت  في  األطفال  حماية توجيهية:  مذكرة •

 (.19-فيروس كورونا )كوفيد  -اإلرشادات الفنية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية   •

  
ً
، وسيتم مراجعتها بشكل )19-كوفيدالكورونا )وباء    في حالة تفش يحماية األطفال    للمذكرة الفنية:تعتبر هذه الوثيقة ملحقا

األطفال املرتبطين بالقوات املسلحة أو الجماعات على برامج    19-( املعلومات الجديدة عن أثر كوفيد1)  مستمر إلظهار:

 .والتوجيه  ( طلبات الدعم الفني2)  املسلحة

 املحتويات فهرس

 19-أثناء تفش ي كوفيد األطفال املرتبطين بالقوات املسلحة أو الجماعات املسلحة  حماية برامج  إلعدادالرسائل الرئيسية   .1

 :القضايا الرئيسية التي يجب دراستها  .2

 .: منع عمليات التجنيد الجديدة أو إعادة التجنيد 1القضية    •

 بالقوات 2القضية    •
ً
 .مسلحة، وإطالق سراحهم جماعات بأو  املسلحة : التحقق من األطفال املرتبطين سابقا

واملؤقتة  3القضية   • االنتقالية  الرعاية  مراكز  الرعاية  :  بغرض  املؤقت  بالقوات  واإليداع   
ً
سابقا املرتبطين  ألألطفال    و املسلحة 

 . مسلحة جماعاتب

 .شملها: تعقب األسر ولم 4القضية   •

 .مع أطراف النزاعتواصل : الرصد واإلبالغ وال5القضية    •

 . عات املحليةجماال إشراك: 6القضية   •

 مهام األطراف املعنية الرئيسية   .3

 املصادر .4

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://www.refworld.org/docid/465198442.html
https://www.vancouverprinciples.com/wp-content/uploads/2017/11/17-204-Vancouver-Principles-%20Doc-EN-v3.pdf
https://www.vancouverprinciples.com/wp-content/uploads/2017/11/17-204-Vancouver-Principles-%20Doc-EN-v3.pdf
https://www.vancouverprinciples.com/wp-content/uploads/2017/11/17-204-Vancouver-Principles-%20Doc-EN-v3.pdf
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch005_006
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-note-protection-children-during-infectious-disease
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-note-protection-children-during-infectious-disease
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications?healthtopics=b6bd35a3-cf4f-4851-8e80-85cb0068335b&publishingoffices=aeebab07-3d0c-4a24-b6ef-7c11b7139e43&healthtopics-hidden=true&publishingoffices-hidden=true
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
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 الرسائل الرئيسية

، يعرضهم  مسلحة    جماعاتأو  املسلحة    اتالقو مع  األطفال    وجودإن    
ً
مهما كان قصيرا معين،  خاطر جسيمة مل لوقت 

التي تبذلها الجهات   الدعاوةإلى توجيه جهود  تهدف  الرسائل التالية  و العنف الجسدي والنفس ي والجنس ي، وحتى املوت.  ك

 حماية األطفال مع أطراف النزاع والحكومات واملانحين واألطراف الفاعلة األخرى. املعنية ب

ا   • في النزاعات املسلحة، وتسليم جميع الفتيات والفتيان على كافة أطراف  إنهاء تجنيد األطفال واستخدامهم  لنزاع 

 .  ودون أي شروط مسبقة  ةحماية األطفال مباشر   هيئاتإلى    في فصائلهم  املرتبطين

أو   • القوات  عن  ارتباطهم  فك  أو  األطفال  إطالق  تأخير  عدم  انتقال   الجماعاتيجب  من  الخوف  بسبب  املسلحة 

 الفيروس. 

امليدانية، واألطراف     • املتحدة  األمم  الحكومات، وبعثات  بعلى  املحلية  املعنية  األطفال، واملجتمعات  التعاون  حماية 

، وإطالق سراحهم، املجندين  منع التجنيد، والتحقق من األطفالالخاصة ب لحياة  التدخالت املنقذة ل  مواصلةلضمان  

 ولم شملهم مع أسرهم، وإعادة إدماجهم.

o     ضمن تطبيق تدابير للوقاية من الفيروس ومكافحة انتقاله.بحيث ت  الخطوات  تعديليجب 

o     املعيار األساس ي في كافة القرارات التي تؤثر عليهم.   الفضلى للطفليجب أن يكون تحقيق املصلحة 

لألمم املتحدة لوقف إطالق  نداء األمين العام  بما يتوافق مع    ةعلى كافة أطراف النزاع إيقاف األعمال العدائية مباشر    •

 الوباء، وتطبيق تدابير املكافحة والتخفيف، وعدم إعاقتها.   احتواءلتمكين   النار في جميع أنحاء العالم

 دراستها طلوب القضايا الرئيسية امل

 حاالت التجنيد الجديدة وإعادة التجنيد   ع: من1القضية    

مسلحة، وبالتالي، ارتفاع نسب  جماعاتإلى أو املسلحة إلى زيادة دوافع انضمام األطفال إلى القوات  19-قد يؤدي كوفيد  

 د احتمال تعرض األطفال للتجنيد والخطف جراء: داتجنيد الفتيات والفتيان. وقد يز 

 والعناصر األمنية.  ةاإلنساني  هيئاتحماية األطفال والاملعنية بحضور األطراف    تقلص   •

 ضعف هيكليات املجتمع املحلي.    •

 غياب إشراف ورعاية الوالدين.    •

املسلحة ألول مرة أو   الجماعاتالفتيات والفتيان إلى االنضمام إلى القوات أو    19-قد تدفع عوامل معينة مرتبطة بكوفيد  

 تشجعهم على العودة إليها: 

 العيش.كسب  التي تجبر األطفال على البحث عن الطعام والسلع األساسية وفرص    19-اآلثار االقتصادية لكوفيد   •

 املجتمعات املحلية بما في ذلك ازدياد العنف القائم على النوع االجتماعي. و ازدياد العنف والتوترات في األسر     •

 ضعف الوصول إلى خدمات الدعم. •

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-03-23/secretary-generals-appeal-for-global-ceasefire
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-03-23/secretary-generals-appeal-for-global-ceasefire
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-03-23/secretary-generals-appeal-for-global-ceasefire
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-03-23/secretary-generals-appeal-for-global-ceasefire
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البدائل املناسبة لالنضمام   تتقلصوقد    الجهود الرامية إلى معالجة األسباب األساسية للتجنيد.لإلعاقة    يمكن أن تتعرض

الحماية ، وفرص توليد الدخل، والحصول على فرص 3املنهي التدريب وبرامج  التعليم ك ،املسلحة الجماعاتإلى القوات أو 

فيها، والقيود على الحركة، ومحدودية الوصول    اإلطعاماملدارس، وغياب برامج    إغالقيؤدي    كما  االجتماعية وسبل العيش.

 املسلحة.   الجماعات إلى األسواق املحلية، وانخفاض دخل األسر إلى زيادة انضمام األطفال إلى القوات أو  

 سبل:  النظر فييجب    

انضمام األطفال إلى القوات استشارة األطفال وأسرهم ومجتمعاتهم املحلية أثناء تصميم استراتيجيات ونشاطات منع   •

منها   اورات، يجب دراسة خيارات بديلةوعند عدم إمكانية تطبيق الطرق القياسية إلجراء املش  ،أو الجماعات املسلحة

ات مكتوبة، وجلسات في الهواء الطلق ساهم ل بريد الكتروني، ومإجراء مكاملات هاتفية، وإرسال رسائل قصيرة، ورسائ

 ويجب أن تراعي الطرق املستخدمة معايير السالمة والسرية.  .  مع مراعاة قواعد التباعد الجسدي

تقديم الدعم لألفراد واألسر واملجتمع املحلي عبر تعديل أسلوب إدارة الحاالت أو تقديم خدمات الدعم   االستمرار في    •

اإلدماج.   إعادة  مرحلة  في  أو  التجنيد  لخطر  املعرضين  لألطفال  املساعدة و النفس ي  جهود  كافة  تلتزم  أن  يجب 

 شر فيها الوباء. باإلرشادات املتعلقة بتقديم الدعم حسب كل حالة في البلدان التي ينت

األطفال    لبعض فئاتتعليمية  صحية أو مواد  النظافة  ال  وسائل قرارات بتقديم مساعدات مادية كال  تنفيذيجب عدم     •

 أو غير املصحوبين أو الفتيات األمهات إال:  ذوي اإلعاقةك 

o وتخفيفها  بعد تقييم مخاطر الوصم أو األذى غير املقصود . 

o     بشكل غير وال يميزهم  املرتبطين بالقوات املسلحة أو الجماعات املسلحةألطفال  لوصم  يسبب البأسلوب ال

 األطفال.  عن بقية  مالئم  

، في جلسات    •
ً
تعديل خدمات إعادة اإلدماج بما فيها التدريب املنهي لضمان استمرارها برغم تدابير الصحة العامة. مثال

 شخص
ً
 بشرط: التدريب املنهي، يمكن متابعة النشاطات التي تتطلب حضورا

ً
 يا

o  .تخفيض عدد املشاركين في الجلسات 

o   صابون وغيرها. الاء و املتنظيف و النظافة صحية كافية كمواد    وسائلتزويد املدربين والطالب ب 

o .إجراء فحوصات طبية لكل املشاركين وامليسرين قبل كل جلسة 

o  تنظيف شامل لغرف التدريب واألثاث واملواد قبل الجلسات وبعدها  .  

لتحديث خطط الخدمات ومسارات اإلحالة لالحتياجات الطارئة التنسيق مع   • الوكاالت األخرى في كافة القطاعات 

القضا ومسائل  االجتماعية،  الحماية  أو  الدخل  وتعويض  واملهنية،  التعليمية  واالحتياجات  الغذائي،  ، ءكاألمن 

من   19-أثناء وباء كوفيد اتدو الخدموالصحة، والدعم النفس ي، والعنف القائم على النوع االجتماعي. قد يعاني مزو 

ضعف القدرات أو يتوقفوا عن تقديم الخدمة أو يغيروا أسلوب تعاملهم مع الحاالت واستهداف العمالء، أو يتبعوا  

 أساليب جديدة. 

 
 . للشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ  اإللكتروني في املوقع  19- صفحة مصادر كوفيد، انظر 19- يد من املصادر عن التعليم وكوفيدملز  3

 

https://inee.org/covid-19/resources
https://inee.org/covid-19/resources
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 بالقوات  2القضية  
ً
 وإطالق سراحهم  مسلحة  جماعاتب أو  املسلحة  : التحقق من األطفال املرتبطين سابقا

أن كوفيد إلى  التقارير  املرتبطين    19-تشير  األطفال  من  التحقق  إمكانية    يؤثر على 
ً
أو  سابقا مسلحة    جماعاتببالقوات 

إلى   أو تأخير عمليات التحقق من األطفال وإطالق  إعاقة  وإطالق سراحهم. في بعض الدول، يؤدي الخوف من العدوى 

لم يتم و .  والتجمعات العامة على حركة العاملين في مجال حماية األطفالسراحهم. وفي دول أخرى، تؤثر القيود على السفر  

( الخوف من انتشار الفيروس في 2( حاالت وقف إطالق النار أو )1أي زيادة في نسب إطالق سراح األطفال بسبب )تسجيل  

 4املسلحة.  الجماعاتصفوف القوات أو  

 ينبغي على األطراف الفاعلة دراسة سبل:

 تنفيذ البرامج.   استمرارر، وتطبيق تدابير لتخفيف انتقال الفيروس إلتاحة  تحديد املخاط •

 إنقاذ الحياة ذات األولوية:برامج  لتحديد  املعنية  العمل مع كافة األطراف   •

o   سراح. الالعمليات الرسمية للتحقق وإطالق 

o قق تحلاآلليات املحلية غير الرسمية ل . 

عمليات التحقق وإطالق السراح مع مراعاة الكرامة والصحة والسرية املحافظة على أقص ى سرعة ممكنة في تنفيذ   •

 بوصفها اعتبارات رئيسية. 

تقييم لصحة األطفال الجسدية أثناء عمليات التحقق وإطالق السراح.    • أعراض كتشاف  ال  األطفال  فحص   إجراء 

الكادر الصحي املسؤول عن الفحوصات أثناء التحقق تدريب يجب  .منظمة الصحة العاملية إرشادات وفقالفيروس  

 مسلحة.   جماعاتبأو  املسلحة  التعامل مع األطفال املرتبطين بالقوات  على  سراح  الوإطالق  

 ألطفال وأسرهم ومجتمعاتهم املحلية بمعلومات عن: تزويد   •

o  اإلطالقخيارات  تحديد  حق األطفال في إطالق سراحهم و  . 

o لى مجتمعاتهم املحلية.أو انتقال الفيروس عند عودتهم إ  مخاطر إصابة األطفال  تدابير الحد من 

 بدء  املراحلفي كافة    خدمات الدعم النفس يإدراج   •
ً
  كافة مراحل إعادة إدماجهم ملعالجة   في من إطالق سراح األطفال وا

 .ملواجهتهة  يتدابير الصحالناجمة عن انتشار الوباء و   شدة نفسيةأي  

 تواجه األطفال بعد إطالق سراحهم. قد    19-وصمات إضافية بسبب كوفيدمعالجة أي   •

أو املسلحة  لجميع األطفال املحتجزين بسبب ارتباطهم الحقيقي أو املزعوم بالقوات    الفوريإعطاء أولوية اإلفراج   •

فيروس   الفنية:  املذكرة   للحصول على إرشادات محددة عن األطفال املحرومين من حريتهم، انظر.  مسلحة  جماعاتب

 . واألطفال املحرومون من حريتهم  19-كوفيد

االنتقالية واملؤقتة  3القضية     الرعاية  مراكز  الرعاية  :  بغرض  املؤقت  بالقوات واليداع   
ً
املرتبطين سابقا لألطفال 

 مسلحة  جماعاتب أو  املسلحة  

في مراكز   19-مواقع محتملة النتقال الفيروس. وتشمل املخاطر املحتملة لكوفيدتعتبر مراكز الرعاية االنتقالية واملؤقتة  

 الرعاية االنتقالية واملؤقتة وخيارات الرعاية البديلة:

 
 لم يتم توثيق أي زيادات مفاجئة في نسب إطالق سراح األطفال أثناء تفش ي وباء إيبوال.   4

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#COVID-19-and-Children
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/briefing-note-about
https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%202019%20(COVID-19).pdf
https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%202019%20(COVID-19).pdf
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/technical-note-covid-19-and-children-deprived-their-liberty
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/technical-note-covid-19-and-children-deprived-their-liberty
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/technical-note-covid-19-and-children-deprived-their-liberty
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انخفاض مستوى اإلشراف على األطفال ورعايتهم بسبب تدابير الصحة العامة الحتواء الوباء ومكافحته وتقليل عدد    •

االستغالل أو سوء املعاملة في مراكز الرعاية بما في ذلك العنف القائم على النوع   مخاطر  يزيدوهذا قد    .اإلصابات

 االجتماعي. 

 اإلغالق املفاجئ لهذه املراكز دون تخطيط كاٍف.    •

 لة بسبب التأخير في لم شمل األسر، وضعف نجاعة أنظمة حماية األطفال.يطو لفترات  قامة  اإل •

من انتشار الفيروس أو عدم قدرتها على   تلك األسر   أسر بديلة بمخاوف دى  الرعاية املؤقتة لإيداع األطفال في  قد يتأثر  

 ضمان العزل. 

 لهذه املخاطر، ينبغي اإلسراع بتطبيق تدابير    
ً
النظر منع انتشار الفيروس في مراكز الرعاية االنتقالية واملؤقتة. يجب  تنظرا

 سبل:   في

، وعمليات التسجيل، وخدمات إطالق السراح وإعادة االستمرار في تشغيل مراكز الرعاية االنتقالية واملؤقتة الحالية •

  حماية األطفال    التدابيروعلى كافة    ابات.ومكافحته وتقليل اإلص  19-اإلدماج مع بعض التعديالت الحتواء كوفيد
ً
دوما

 .واملخاطر األخرى   بشكل مالئم من االستغالل الجنس ي وسوء املعاملة

  األولوية  إعطاء   •
ً
االنتقالية  دوما الرعاية  مراكز  في  األطفال  يمضيه  الذي  الوقت  لتقليل  شملها  ولم  األسر  لتعقب 

 واملؤقتة.  

واحتوائها ومكافحتها وتقليل عددها بما في ذلك، عند الضرورة، إعداد    19-اتخاذ تدابير للكشف عن حاالت كوفيد •

عليهم   تظهر  الذين  األطفال  ومعالجة  االختبارات  املرض.بروتوكوالت إلجراء  كافة    أعراض  تكون  أن   التدابير يجب 

 . إرشادات منظمة الصحة العاملية  متسقة مع

الصحة العقلية األساسية لألطفال الخاضعين لتدابير العزل أو الحجر كتعقب األسر و توفير الوصول إلى الخدمات  •

واالجتم النفس ي  و اعيوالدعم  و التعليم،  الجنسية  ،  والحقوق واإلنجابيةالصحة  الرعاية 5،  عاملي  مع  واالتصال   ،

 وأسرهم.

 منلتقديم الرعاية املؤقتة في األسر  ما أمكن  إعطاء األولوية   •
ً
بالتعاون مع األطراف الفاعلة في القطاع و املراكز.    بدال

 : ، يجب الصحي وقبل توزيع األطفال على األسر

o  .فحص األطفال واألسر املضيفة 

o 19-على تدابير الوقاية من كوفيد  اطالعهم . 

أحد  يجب أن تكون األسر املضيفة قادرة على االستمرار في استضافة األطفال حتى لو ظهرت أعراض املرض على   •

 عند اختيار األسر املضيفة، تعطى األولوية لألسر: .  أفرادها

o 196-التي ال يعاني أحد أفرادها من أمراض مزمنة قد تفاقم خطورة حاالت كوفيد. 

 
العاملية،    5 الصحة  وكوفيد2020نيسان/أبريل    6منظمة  األسري  الحمل/التخطيط  منع  وأجوبة:  أسئلة   ، -19 ،

-family-detail/contraception-a-hub/q-answers-and-2019/question-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel

19-covid-and-planning 

منظمة الصحة   إرشاداتلذا يجب االطالع على آخر    في ذلك تحديد األشخاص املعرضين للخطورة بدرجة أكبر.إن فهم الفيروس في تطور مستمر بما  6

وباء كوفيد :  19- العاملية بشأن 
ً
انظر مثال تحديث قائمة عوامل الخطورة.  )كوفيددورة عن    لضمان  بفيروس كورونا املستجد  العدوى  (  19- الوقاية من 

 AR-IPC-19-https://openwho.org/courses/COVIDومكافحتها

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/covid-19-guidance-interim-care-centres
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplaces-institutions
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/briefing-note-about
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/briefing-note-about
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/briefing-note-about
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/briefing-note-about
https://inee.org/covid-19/resources
https://www.unfpa.org/covid19
https://www.unfpa.org/covid19
https://www.unfpa.org/covid19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/contraception-family-planning-and-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/contraception-family-planning-and-covid-19
https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-AR
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o 7تطبيق العزل الذاتي عند الحاجة   هاأفراد  يستطيع. 

 . ةفورياالستجابة ال  إجراءات  األطفال والرعاية البديلة:للحصول على إرشادات عن األطفال في الرعاية البديلة، انظر   •

 : تعقب األسر ولم شملها4القضية  

 مسلحة:   جماعاتبأو  املسلحة  تشمل اآلثار السلبية املحتملة على األطفال املرتبطين بالقوات  

 تأخير أو إعاقة جهود تعقب األسر ولم شملها بسبب القيود على الحركة.    •

 قلة املوظفين. •

 تردد األسر واملجتمعات املحلية في استقبال أطفال بسبب الخوف من انتشار الفيروس.  •

 األسر واملجتمعات املحلية املتضررة بشكل مباشر من انتشار املرض على استقبال أطفال.عدم قدرة   •

 سبل:   النظر في يجب  

مسلحة بما في   جماعاتبأو  املسلحة  رتبطين بالقوات  املطفال  األ تعقب األسر بشكل عاجل مع تحديد    مواصلة ●

موظفي    اعتبارعلى الحكومات    .  املحلية في أسرع وقت ممكن  األسر واملجتمعاتذلك االتصال بشكل آمن مع  

 عملهم   لتنفيذ تقديم الدعم ملوظفي التعقب ولم الشمل  ويجب  تعقب األسر ومن يعمل معهم موظفين أساسيين.  

 بشكل آمن.

وينبغي .  19-لألطفال عدم إمكانية لم شملهم مباشرة بسبب قيود كوفيد ن مع بالغين موثوقين يشرحو  التعاون    ●

. مع األسر  وقنوات للتواصل  إلبقاء االتصال  خطوات    اتخاذ
ً
 حتى يصبح لم الشمل ممكنا

الرعاية للعمل عبر الهاتف أو  موظفيحماية املعلومات السرية والشخصية لألطفال وأسرهم في حال اضطرار    ●

 من املنزل.

سيعود إليها األطفال أو    التي  ملحليةلحوار والتواصل مع املجتمعات اا رق وقنوات بديلة آمنة ملواصلة  إنشاء ط   ●

األطفال بسبب   يواجه  قد   تخفيف أي وصم أو تمييز إضافي   بهدف رسائل توعية    إيصاليتم إعادة إدماجهم فيها.  

 .19-كوفيد

األطفال بالفيروس. وقد   إصابةبمخاطر    ةفوائد لم الشمل مقارنبما في ذلك  ،  19-إجراء تقييمات ملخاطر كوفيد   ●

)كاملواصالت، ومعدات الحماية الشخصية، وغيرها(.   مكنةتسهم عملية التقييم في تحديد تدابير التخفيف امل

صلحة امل. لذلك، يجب أن تكون أسرتهففي بعض الحاالت، قد تكون هذه فرصة الطفل الوحيدة للم شمله مع 

 أي قرار.   عند اتخاذاالعتبارات األساسية    بينلطفل  لفضلى لا

 مع أطراف النزاع   تواصل: الرصد والبالغ وال 5القضية  

نزاعات مسلحة. ويجب االستمرار   شهدرصد االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال واإلبالغ عنها في جميع الدول التي ت يتواصل  

انتهاكات   ويتواصلإلى أقص ى درجة ممكنة.  في تلك الدول  مع أطراف النزاع  تواصل  بال ورود تحذيرات وتقارير أولية عن 

 
ملنظمة الصحة   اإللكتروني في قسم الرعاية املنزلية من موقع  19- تقدم االستشارات عن الرعاية املنزلية لألشخاص الذين يشتبه أو تتأكد إصابتهم بكوفيد 7

 public-for-2019/advice-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel العاملية:

https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/protection-children-during-covid-19-pandemic-children-and
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/protection-children-during-covid-19-pandemic-children-and
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/FINAL-Update1-how-to-include-marginalizedvulnerable-people-in-RCCE-24042020.pdf
https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%202019%20(COVID-19).pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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على   تتوقفة. ولكن القدرة على التحقق من الحاالت املبلغ عنها  جسيمة ترتكب ضد األطفال من مصادر محلية عديد

في الدول التي تقل أو تنعدم فيها القيود فمستوى الحركة في كل دولة، واملنطقة الجغرافية املتأثرة بتدابير الصحة العامة.  

الحركة التحقق  ،على  إجراءات  كان  تتواصل  كوفيد  تكما  التي  أما  .  19-قبل  الدول   ودقي  تطبقفي 
ً
تسجيل  ف،  ا يجري 

هذا و .  قد تكون محدودةفيها حماية األطفال على التحقق من املعلومات الواردة املعنية بالتحذيرات، ولكن قدرة األطراف 

 ملتطلبات آلية الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال التي تم تبنيها 
ً
يؤثر على توثيق التقارير ومعالجتها وفقا

 .2005لعام    1612مجلس األمن رقم  بموجب قرار  

 أمام العمل مع أطراف النزاع،  اللقاء ال تزال استحالة
ً
يمكن تكييف ومواصلة الحوار الذي   ولكنالشخص ي تشكل تحديا

 لبدء حوارات جديدة أو تطوير الحوارات    19-في بعض الحاالت، قد تخلق جهود مواجهة كوفيدف.  19-بدأ قبل كوفيد
ً
مجاال

، قد 
ً
مع أطراف كان يتعذر يحصل التواصل أن  19-ة عن كوفيديتقديم رسائل صح يعنيالقديمة مع أطراف النزاع. مثال

  .
ً
األطفال استغالل فرصة املشاركة في حوارات جديدة،   حمايةاملعنية بفي هذه الحاالت، على األطراف  والوصول إليها سابقا

 ملعالجة املشكالت املتصلة باحتياجات األطفال.
ً
 والسعي تدريجيا

النزاع   • أطراف  مع  الحالي  العمل  مواصلة  ممكنيجب  حد  أقص ى  العدوى   إلى  من  الوقاية  تدابير  مع  باالنسجام 

 الوباء فرص الحوار الناشئة عن  واستغالل تكشاف  يجب اسو استخدام أساليب التواصل عن بعد.  مثل    ، ومكافحتها

 .  ملواجهتهالطارئة  الخطط  و 

على الحركة في الدول، ينبغي على موظفي آلية الرصد واإلبالغ في كافة الدول   ةالحاليالتقييدات  بغض النظر عن مستوى 

 النظر لم تتغير. باإلضافة إلى ذلك، يجب  لتحقق  والرصد واإلبالغ  لالعاملية    فاملقاييساستكشاف خيارات التحقق عن بعد.  

 ما يلي:   في  

واإلبالغ   • الرصد  أو تعّرض    أال يجب  نشاطات  املحلي  املجتمع  األطفال وأسرهم وأفراد  فيهم  بمن  الضحايا والشهود 

 . 19-حماية األطفال لخطر انتشار كوفيداملعنية باألطراف  

و/أو    • الضحايا  إلزام  واإلبالغ  الرصد  آلية  نشاطات  تتضمن  أال  يجب  الحالية،  العاملية  التوجيهية  املبادئ  بموجب 

معلومات عن حوادث في بيئات قد تعرضهم ملخاطر أو تهديدات أمنية،  يم  بتقدالشهود بمن فيهم األطفال وأسرهم  

، بعيدة وغير آمنة، وعندما ال تتوفر املحمولة  وال سيما عندما تكون وسائل التواصل البديلة، كاألجهزة والتطبيقات

 إمكانية متابعة أوضاع الضحايا والشهود.

تجنب هذه الطرق في حال وجود خطر التنصت على خطوط ن طرق التحقق عن بعد. ولكن يجب  اأم  مستوى تقييم     •

 . 9أو اعتراض االتصاالت عبر االنترنت   8الهاتف

تحقق شروط السالمة واألمان أو  ت  إذا لمحماية األطفال عدم اإلبالغ عن الحاالت والتحقق منها  املعنية بعلى األطراف   •

 غير مستحسن أو غير قانوني. اتعتبر  القيود على الحركة    إذا كانتاالعتبارات الصحية أو  
ً
 لقيام بذلك أمرا

على الفرق القطرية للرصد واإلبالغ في كل دولة تحديد شبكات مصادرها، وبيان توقعاتها بوضوح بشأن تلقي اإلنذارات   •

 والتحقق من الحوادث.

 
 االستماع بشكل سري للمحادثات بين طرفين أو أكثر. 8

 إلى أشخاص آخرين. موجهةمشاهدة أو االستماع إلى )رسائل، اتصاالت، وغيرها(  9
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أثر   • إلى   
ً
استنادا العمل  ظروف  حسب  وتعديلها  املعلومات  ملشاركة  بروتوكوالت  إعداد  تدابير الو   19-كوفيديجب 

جمعها كافة مراحل التوثيق بما في ذلك    في. وينبغي أن تضمن هذه البروتوكوالت حماية البيانات  ملواجهتهة  يالصح

 وتخزينها.  ونقلها

 املحلية   الجماعات: إشراك  6القضية    

 املحلي على: ن على حماية األطفال في املجتمع  عامليالعلى قدرة أساليب حماية األطفال و   19-قد يؤثر كوفيد

 .  مسلحة  جماعاتبأو  املسلحة  تحديد األطفال املرتبطين بالقوات  املساعدة في   •

 حمالت توعية.   تنظيم •

 تقديم دعم ملتابعة إدارة الحاالت. •

 بسبب كوفيد
ً
  وتدابير الصحة العامة ملواجهته  19-قد يصبح وصول األطراف الفاعلة املحلية إلى األطفال واألسر محدودا

 بسبب: 

 القيود على الحركة.  •

 حماية األطفال.ب  املعنيةقلة الدعم املقدم من الوكاالت   •

 العيش.  كسبقلة الدخل وفرص  •

 . األسرة والرعايةأعباء  ازدياد   •

 الوباء. بسبب    ةتدهور الصح •

 سبل:   النظر في يجب    .املحليضعف أساليب إعادة اإلدماج على املستوى  ت، قد  ملا سبق  نتيجة

عن القرابة  املجتمعية وتلك القائمة على  أنظمة الرعاية    إحجامحمالت توعية لضمان عدم    تنظيمتقديم الدعم و  •

 الخوف منعن ذويهم بسبب    املنفصلينمسلحة واألطفال    جماعاتبأو  املسلحة  رعاية األطفال املرتبطين بالقوات  

 .19-كوفيد

 . وهذا يشمل على سبيل املثال ال الحصر: ةاستمرار دعم األطراف الفاعلة املحليتحديد طرق   •

o  نظافة صحية.  أدواتتقديم معدات حماية و 

o الوقاية من العدوى ومكافحتهاتدابير    التدريب على . 

o  كتعبئة أرصدة إضافية للهواتف املحمولة. تقديم دعم إضافي لتسهيل التواصل 

 استشارة األطراف الفاعلة املحلية بشأن القنوات اآلمنة والسرية الستمرار تحديد األطفال املعرضين للخطر.  •

ميدانية لفهم   • والقيود التي   احتياجاتهم املتغيرةاالتصال بشكل دوري مع األطراف الفاعلة املحلية، وإجراء زيارات 

 يواجهونها.

 املحتمل على برامج إعادة اإلدماج.   هوصف أثر ، و 19-بآخر املعلومات عن كوفيدزويد األطراف الفاعلة املحلية  ت •

 و طاملا    -   تشجيع األطراف الفاعلة املحلية •
ً
 -   مع تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها املوص ى بها   ينسجم كان ذلك آمنا

 : رصد  عملياتلعب دور مهم في    مواصلةعلى  

https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-AR
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o ( ال رسمي وغير  الالتجنيد وإطالق السراح)رسمي . 

o   19-بسبب كوفيد  ،بمن فيهم الفتيات  ،األطفال  فئاتاملخاطر الجديدة أو املتغيرة على. 

الوكاالت  جميع  بين    ينحلياالتصال امل   مسؤولياألولويات، وتنسيق الطلبات املوجهة إلى  على  بشكل مشترك  االتفاق   •

 لية. لتجنب زيادة أعباء األطراف املح

استشارة الفتيات والفتيان واألسر واألطراف الفاعلة املحلية بشأن تقديم وتعزيز الدعم املحلي املقدم في مجال إعادة  •

 اإلدماج.

عند عدم إمكانية إجراء مشاورات شخصية  و على أفكارهم بشأن تعديل البرامج.    لالطالعإشراك األطفال بشكل مباشر   •

 . واإلنترنت استخدام األجهزة املحمولة  كة، يجب تحديد خيارات بديلة مباشر 

التعافي وإعادة  • في  نفس ي واجتماعي ملساعدتهم  ودعم  لهم   
ً
األطفال على خدمات مصممة خصيصا ضمان حصول 

 االندماج في أسرهم ومجتمعاتهم املحلية.

املبادئ التوجيهية إلدارة حاالت  للحصول على إرشادات محددة بشأن مواءمة أساليب إدارة الحاالت واملعلومات، انظر   •

 .19-حماية األطفال أثناء وباء كوفيد

 . العمل مع املجتمعات املحلية للحفاظ على سالمة األطفالبشأن إشراك املجتمع املحلي، انظر  للحصول على إرشادات   •

 الرئيسيةمهام األطراف املعنية 

 في ظروفيعتبر التنسيق والتعاون بين األطراف املعنية الرئيسية  
ً
 جدا

ً
التحديات الجديدة والناشئة  ألن    19-كوفيد  مهما

 . تعديل املنهجياتتتطلب  

 :حماية األطفالب  املعنيةالوكاالت  ينبغي على    

استمرار البرامج الحالية   ضمنبطريقة توتعديل البرامج  19-ملواجهة كوفيدلعب دور رئيس ي في إعداد خطط طوارئ  •

 . للوقاية، إطالق سراح وإعادة اإلدماجمسلحة   جماعاتبأو  املسلحة  املعنية باألطفال املرتبطين بالقوات  

   ،19-دعم نشر معلومات عن أثر كوفيد •
ً
من، ومشاركتها املعلومات  عبر جمع  وينبغي القيام بذلك  .  عندما يكون ذلك آمنا

الحكومية، واألطراف   للرصد واإلبالغ، والوزارات  القطرية  الفرق  املحلية، والبعثات، وأعضاء  الفاعلة  األطراف  مع 

 .األخرى املعنية  

إعداد بروتوكوالت ملشاركة املعلومات، ومراجعة منهجيات البرامج في ضوء تدابير الصحة العامة الوطنية، واملشاركة  •

 مشتركة مع الفاعلين في القطاعات األخرى كالتعليم وسبل العيش والصحة.في جهود  

التعاون مع األطراف املعنية األخرى من خالل مجموعات مشتركة من الوكاالت ذات الصلة تضم على سبيل املثال ال  •

ر املصحوبين مسلحة، واألطفال غي  جماعاتبأو  املسلحة  األطفال املرتبطين بالقوات  الحصر مجموعات عمل معنية ب

 . واملنفصلين عن ذويهم، وإدارة الحاالت

املسلحة التنسيق مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين في القضايا املتصلة بعودة األطفال املرتبطين بالقوات  •

 ن.و مسلحة عبر الحدود بمن فيهم األطفال الالجئ  جماعاتبأو  

 واإلبالغ: وينبغي على الفرق القطرية للرصد  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1m2-OGY-pGBDIexaIK7ifK7xKD8FxDIzP
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1m2-OGY-pGBDIexaIK7ifK7xKD8FxDIzP
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1m2-OGY-pGBDIexaIK7ifK7xKD8FxDIzP
https://www.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/covid-19_working_with_communities.pdf?file=1&type=node&id=38329


11 
 

 
 

11 

اإلدماج  • وإعادة  والتسريح  السالح  نزع  آليات  وعلى  إدماجهم،  وإعادة  األطفال  الحكومات إلطالق سراح  مع  العمل 

األطفال حياة  بإنقاذ  الكفيلة  السراح  وإطالق  التحقق  نشاطات  جنبملواصلة  إلى   
ً
جنبا مالئمة    اتخاذمع    ،  تدابير 

 .19-لتخفيف مخاطر كوفيد

 املراجع 

 املصدر  الجهة املصدرة 

  أسئلة متكررة بشأن فيروسات كورونا املستجدة  منظمة الصحة العاملية

- دالوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية عند االشتباه باإلصابة بكوفي  منظمة الصحة العاملية

19  

   للمدارس وأماكن العمل واملؤسسات  19-إرشادات فنية حول كوفيد  منظمة الصحة العاملية

- إرشادات مؤقتة عن الصحة العامة والتدابير االجتماعية الخاصة بالتأهب لكوفيد  الوكاالتاللجنة الدائمة املشتركة بين  

   ومواجهته في املناطق ضعيفة القدرات واألوضاع اإلنسانية  19

العمل  في  األطفال  حماية  تحالف 

 اإلنساني 

واملالحق التي تغطي عمل األطفال؛   19-حماية األطفال خالل وباء كوفيد  دراسة فنية:

األطفال املحرومون من حريتهم؛ الرعاية البديلة؛ تعديل إدارة حاالت حماية األطفال؛  

  سالمة وعافية العاملين في الخدمات االجتماعية؛ مشاركة املجتمع املحلي.

العمل تحالف   في  األطفال  حماية 

  اإلنساني

  حماية األطفال أثناء جائحات األمراض املعدية  دراسة فنية:

  19-إرشادات ملراكز الرعاية املؤقتة بخصوص كوفيد  جمعية إنقاذ الطفل

العنف   توجيهية إلدراج تدخالت  مبادئ 

العمل  في  االجتماعي  النوع  على  القائم 

اللجنة   بين اإلنساني،  املشتركة  الدائمة 

  الوكاالت والتجمع العاملي للحماية

  19-تحديد وتخفيف مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي أثناء مواجهة كوفيد

مصادر نظام معلومات إدارة العنف القائم على النوع االجتماعي وإدارة حاالت العنف  

  19-مواجهة كوفيد  لدعمبعد    االجتماعي عنالقائم على النوع  

مواجهة    اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت أثناء  املعاملة  وسوء  الجنس ي  االستغالل  من  الحماية  مؤقتة:  فنية  دراسة 

  19-كوفيد

الوكاالت،   بين  املشتركة  الدائمة  اللجنة 

بالصحة  املعنية  املرجعية  املجموعة 

  النفسية والدعم النفس ي واالجتماعي

   19-دراسة موجزة عن الصحة النفسية والدعم النفس ي واالجتماعي في ظروف كوفيد

لجمعيات   الدولي  االتحاد  اليونيسيف، 

الصليب األحمر والهالل األحمر، منظمة  

  الصحة العاملية

  التواصل مع األطفال واألسر واملجتمعات املحلية ملنع الوصمة االجتماعية

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplaces-institutions
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20Public%20Health%20and%20Social%20Measures%20for%20COVID-19%20Preparedness%20and%20Response%20Operations%20in%20Low%20Capacity%20and%20Humanitarian%20Settings.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20Public%20Health%20and%20Social%20Measures%20for%20COVID-19%20Preparedness%20and%20Response%20Operations%20in%20Low%20Capacity%20and%20Humanitarian%20Settings.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20Public%20Health%20and%20Social%20Measures%20for%20COVID-19%20Preparedness%20and%20Response%20Operations%20in%20Low%20Capacity%20and%20Humanitarian%20Settings.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-05/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20Public%20Health%20and%20Social%20Measures%20for%20COVID-19%20Preparedness%20and%20Response%20Operations%20in%20Low%20Capacity%20and%20Humanitarian%20Settings.pdf
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cp_during_ido_guide_0.pdf?file=1&type=node&id=30184
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cp_during_ido_guide_0.pdf?file=1&type=node&id=30184
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cp_during_ido_guide_0.pdf?file=1&type=node&id=30184
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cp_during_ido_guide_0.pdf?file=1&type=node&id=30184
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/covid-19-guidance-interim-care-centres
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/covid-19-guidance-interim-care-centres
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://gbvguidelines.org/en/gbvims-releases-remote-gbv-case-management-video-and-podcast-series-to-support-the-covid-19-response/
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-during-covid-19-response
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-during-covid-19-response
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-during-covid-19-response
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/briefing-note-about
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/briefing-note-about
https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%202019%20(COVID-19).pdf
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الخاص   املسؤولية  بحماية مجال 

  األطفال 

  19-حماية األطفال في ظروف كوفيد قائمة مصادر

حماية   العمل تحالف  في  األطفال 

  اإلنساني

  19-حماية األطفال في ظروف كوفيد مصادر

مجال املسؤولية الخاص بالعنف القائم 

  على النوع االجتماعي

   19-العنف القائم على النوع االجتماعي في ظروف كوفيدأدوات ومصادر  

للتعليم  الوكاالت  بين  املشتركة  الشبكة 

 (  19-في حاالت الطوارئ )كوفيد

 والتعليم في ظروف الطوارئ   19مجموعة من املصادر عن كوفيد  

 

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://gbvaor.net/thematic-areas?term_node_tid_depth_1%5b121%5d=121
https://gbvaor.net/thematic-areas?term_node_tid_depth_1%5b121%5d=121
https://gbvaor.net/thematic-areas?term_node_tid_depth_1%5b121%5d=121
https://gbvaor.net/thematic-areas?term_node_tid_depth_1%5b121%5d=121



