
یبدداضت فٌی: حوبیت اس وَدوبى در دٍرُ ّوِ گیزی ٍیزٍس وزًٍب)ًسخِ اٍلیِ(1

 هٌجى يىس: یًَیسف، لئًَبردٍ فوٌذس، ٌّذ 2019

1

:پیطٌْبد هی ضَد وِ ثزای ارجبو ثِ ایي هٌجى اضبرُ وٌیذ

The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, Technical Note: Protection of Children during the Coronavirus 
Pandemic, Version 1, March 2019 



 2 

 همذهِ

خبًَادُ،  در در ایي ضزایف ّبیی وِ اختاللوٌٌذ.  ثبضٌذ وِ وَدوبى در آًْب رضذ هی ّبیی وٌٌذُ هحیف تَاًٌذ هختل هی 19ّبی يفًَی ًهیز وٍَیذ  ثیوبری

تَسًِ ٍ حوبیت اس وَدوبى پیبهذّبی هٌفی ثز ثْشیستی، رضذ، تَاًذ  هی ،ضَد ایجبد هیّبی رٍسهزُ ٍ در سكحی ٍسیى تز در اجتوبو  رٍاثف دٍستبًِ، فًبلیت

تَاًذ هخبقزاتی را در سهیٌِ حوبیت اس  ضَد ًیش هی هیاًجبم  19زل ضیَو ٍیزٍس وٍَیذ داضتِ ثبضذ. يالٍُ ثز آى الذاهبتی وِ ثِ هٌهَر پیطگیزی ٍ وٌت

اس جولِ هَاردی  هحذٍد یه هحیف یب ایشٍلِ ضذى درلزًكیٌِ هجتٌی ثز هزاوش یب ًَاحی یٌِ خبًگی، ثِ يٌَاى ًوًَِ لزًك. ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضذوَدوبى 

  2 گذارد. ّبیطبى ث بحیزات هٌفی ثز وَدوبى ٍ خبًَادُذ تٌتَاً ّستٌذ وِ هی

وٌٌذ تب ثتَاًٌذ پبسخگَیی ثْتزی ًسجت ثِ  سهیٌِ حوبیت اس وَدوبى فًبلیت هیپطتیجبًی اس وسبًی است وِ در  آیذ ی وِ در اداهِ هیّذف اس هختػز

گیزی ٍیزٍس  ی حوبیت اس وَدوبى در دٍرُ ّوِ در ثخص اٍل ثِ خكزات ثبلمَُگیزی ٍیزٍس وزًٍب داضتِ ثبضٌذ.  زات حوبیت اس وَدوبى در سهبى ّوِهخبق

ت اس حوبیٍ  (2019ٍستبًِ)استبًذاردّبی حوبیت اس وَدوبى در الذاهبت ثطزدحذالل  ّبی پیطٌْبدی ثز اسبس پزداختِ ضذُ ٍ در ثخص دٍم ثزًبهِ 19وٍَیذ 

 آهذُ است.  ّبی يفًَی وَدوبى در سهبى ضیَو ثیوبری

 

 ٍیزٍس وزًٍب ثستز.حوبیت اس وَدوبى در 1
 ،جبیی ثِ یز تًكیلی هذارس ٍ هحذٍدیت در جبای ًه الذاهبت لزًكیٌِتغییز دّذ.  ،وٌٌذ تزی را وِ وَدوبى در آى سًذگی هیثِ سزيت ثستَاًذ  هی 19وٍَیذ 

پذیذ  آى دستِ اس ٍالذیي ٍ هزالجبىثزای  ای را تبسُّبی  وٌذ ٍ در يیي حبل ًگزاًی وبیت اجتوبيی اس آًبى را هختل هیرٍال سًذگی رٍسهزُ وَدوبى ٍ ح

ًیش  19وٍَیذ اًگ ٍ تجًیؽ هزتجف ثب ضًَذ.  ذا وٌٌذ یب ًبگشیز ثِ تزن وبر هیضبى پی جذیذی را ثزای هزالجت رٍساًِ اس وَدوبى ّبی آرٍد وِ یب ثبیذ گشیٌِ هی

ب وٌتزل ثیوبری ذاهبت هزتجف ثال ّوچٌیيضَد.ثِ آًبى  اجتوبيی -فطبرّبی رٍاًیتحویل   در ثزاثز خطًَت ٍ یبپذیزی وَدوبى  هوىي است هٌجز ثِ آسیت

گیزد)حسبس ثز جٌسیت ًیست( ًیش هوىي است هخبقزات حوبیت اس آًبى را افشایص دادُ ٍ یب  ّبی سًبى ٍ دختزاى را در ًهز ًوی پذیزی وِ ًیبسّب ٍ آسیت

یی پذیز ثَدًذ ٍ آًْب بی اجتوبيی ٍ التػبدی آسیتّ ِ پیص اس آى ًیش ثِ دلیل هحزٍهیتّبیی و بثلِ هٌفی ضَد. وَدوبى ٍ خبًَادُّبی هم ز ثِ هىبًیسنهٌج

  گیزًذ.لزار ای در هًزؼ خكز  ثِ غَرت ٍیژُ هوىي است ًیش در ایي ضزایفوزدًذ  وِ در هتبقك پزتزاون سًذگی هی
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  ایي راٌّوب هزاجًِ وٌیذ 15ٍ  14ثزای دریبفت اقاليبت ثیطتز در سهیٌِ لزًكیٌِ پیطٌْب هی ضَد وِ ثِ غفحِ   

Guidance Note: Protection of Children during Infectious Disease Outbreaks  
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 . هخبقزات حوبیت اس وَدوبى2.1

ای  ثبلمَُُ ضذُ ٍ ثخطی ًیش هخبقزات هطبّذ 19گیزی وٍَیذ  ِ در جذٍل سیز آهذُ، در سهبى ّوِثخطی اس هخبقزات حوبیت اس وَدوبى و

    .ًذّبی يفًَی پیطیي ثِ چطن خَردُ ثَد ثیوبریّستٌذ وِ در ضیَو 

 

ثب آى هزثَـٍ الذاهبت وٌتزلی  19هخبقزت ایجبد ضذُ ثز احز وٍَیذ   يلل هخبقزات 

 هخبقزات حوبیت اس وَدوبى:سَء رفتبرّبی جسوی ٍ يبقفی

 تَجْی ثِ آًبى وبّص ًهبرت ثز وَدوبى ٍ ثی ●

 ّبی خبًگی/ثیي فزدی آساری ٍ خطًَتافشایص وَدن  ●

 هسوَهیت ٍ سبیز خكزاتی وِ هی تَاًذ هٌجز ثِ هػذٍهیت وَدوبى ضَد ●

دستزسی ثِ در سهیٌِ دستزسی ثِ خذهبت حوبیت اس وَدوبى ٍ یب يذم فطبر  ●

 آًْب

تًكیلی هذارس ٍ هزاوش ًگْذاری وَدوبى، الشام ثِ اداهِ وبر ٍالذیي یب  ●

 یب ایشٍلِ وزدى ٍالذیي یب هزالجبى هزالجبى، ثیوبری، لزًكیٌِ ٍ

 اجتوبيی ثز رٍی ٍالذیي، هزالجبى ٍ افزاد جبهًِ -افشایص فطبرّبی رٍاًی ●

 وٌٌذُ ٍ الىل تفبدُ ثیص اس حذ اس هَاد ؾذيفًَیدر دستزس ثَدى ٍ اس ●

 افشایص هَاًى ثزای گشارش حَادث ●

ّبی هجتٌی ثز جٌسیت هخبقزات حوبیت اس وَدوبى: خطًَت  

ِ جٌسی در دُ جٌسی اس وَدوبى، ضبهل ثزلزاری راثكبسَء استف فشایص خكزا ●

وطی جٌسی تجبری اس وَدوبى ٍ اسدٍاد ّبی  لجبل دریبفت ووه، ثْزُ

 سٍدٌّگبم ٍ اججبری

فطبر در سهیٌِ دستزسی ثِ خذهبت هجتٌی ثز جٌسیت حوبیت اس وَدوبى ٍ یب  ●

 يذم دستزسی ثِ آًْب

 اس فزسًذاى ّب ّبی خبًَادُ وبّص حوبیت ●

 وبد ثِ افزاد خبرجی ثزای ارائِ خذهبت ثِ جبهًِتوبّص درآهذ خبًَار/ یب اي ●

اس جولِ هزالجت اس  اس سَی خبًَادُ  ثِ دختزاى ّبی تحویلی هسئَلیت ●

 ايؿبی خبًَادُ یب اًجبم اهَرات هٌشل

ث ٍ درگیز ضذى در فزآیٌذ یبفتي افشایص هَاًى ثزای گشارش وزدى حَاد ●

 ّب  حوبیتهًبلجبت پشضىی یب سبیز 

اجتوبيی -هخبقزات حوبیت اس وَدوبى: سالهت رٍاى ٍ فطبرّبی رٍاًی   

پزیطبًی وَدوبى ثِ دلیل فَت، ثیوبری ٍ یب جذایی اس وسی وِ دٍستص  ●

 دارًذ ٍ یب تزس اس ثیوبری

 ِثذتز ضذى ٍؾًیت سالهت رٍاى ًسجت ثِ آًچِ لجال ٍجَد داضت ●

ٍ یب يذم  اجتوبيی  -ّبی رٍاًی فطبر در سهیٌِ دستزسی ثِ خذهبت حوبیت ●

 دستزسی ثِ آًْب

 

ضذى در هحیف درهبًی ٍ یب لزًكیٌِ  افشایص سكح استزس ثِ دلیل ایشٍلِ ●

 خبًگی

ى ٍ هًوَل ثزای وَدوبّبی  ّب ٍ یب درهبى يذم دستزسی ثِ حوبیت ●

 اًذ سالهت رٍاى ثب هسبئلی هَاجِ ثَدُهیٌِ س ٍالذیي/هزالجبًی وِ اس لجل دد

در هیبى وَدوبى اس الذاهبت ٍحطت در جبهًِ ٍ ثِ ٍیژُ ایجبد تزس ٍ  ●

  درن ًىٌٌذ وِ چِ اتفبلی در جزیبى است( ی وِدر غَرت)ای  لزًكیٌِ

  



 2 

ثب آى هزثَـٍ الذاهبت وٌتزلی  19هخبقزت ایجبد ضذُ ثز احز وٍَیذ   يلل هخبقزات 

وبر وَدنهخبقزات حوبیت اس وَدوبى:   

 اس دست رفتي ٍ یب وبّص درآهذ خبًَار ● وبرّبی خكزًبن ٍ یب استخوبرگزاًِضذى وَدوبى در  افشایص درگیز ●

 ایجبد فزغت ٍ یب اًتهبر اس وَدوبى ثزای وبر ثِ دلیل تًكیل ضذى هذارس ●

 هخبقزات حوبیت اس وَدوبى: وَدوبى ثذٍى ّوزاُ ٍ جذا ضذُ

 اس خبًَادُ جذا ضذى ●

 خبًَارضذى ثِ وَدن سزپزست  ضذى ٍ یب تجذیل سزپزست ثی ●

 لزار گزفتي در هَسسبت ●

 اس دست دادى ٍالذیي یب هزالجبى ثز احز ثیوبری ●

 جذا اس وَدوبىدر هحیكی زًكیٌِ وزدى ٍالذیي/ هزالجبى لایشٍلِ ٍ یب  ●

فزستبدى وَدوبى ًشد سبیز ايؿبی فبهیل تَسف ٍالذیي یب هزالجبى ثزای آًىِ در  ●

 هحیكی دٍر اس ثیوبری ثبضٌذ

وَدوبى: قزد/هحزٍهیت اجتوبيیهخبقزات حوبیت اس   

ّبیی  د آلَدُ ضذُ ثِ ٍیزٍس ٍ یب افزاد ٍ گزٍُاًگ اجتوبيی ًسجت ثِ افزا ●

 وِ هطىَن ثِ اثتال ّستٌذ

وبًی وِ در ّب ًسجت ثِ وَد افشایص هخبقزات ٍ یب هحذٍد ضذى حوبیت ●

وٌٌذ ٍ سبیز وَدوبًی وِ پیص اس آى ًیش در هًزؼ  خیبثبى سًذگی/وبر هی

 خكز ثَدًذ

دوبى هًبرؼ ثب وَّب ًسجت ثِ  افشایص هخبقزات ٍ یب هحذٍد ضذى حوبیت ●

 ضذگبى جولِ ثبسداضتلبًَى اس 

ّبیی وِ هطىَن ثِ اثتال  ی ٍ ًژادی ًسجت ثِ افزاد یب گزٍُّبی اجتوبي تجًیؽ ●

 ّستٌذ

 ضذُ ّبی هحزٍم ٍ ثِ حبضیِ راًذُ بهتٌبست ثز گزٍُتبحیزات ً ●

پذیز ٍ  خذهبت اثتذایی ثزای وَدوبى آسیت تًكیلی یب يذم دستزسی ثِ ●

 یطبىّب خبًَادُ

 اختالل در فزآیٌذ حجت تَلذ ثِ دلیل ضزایف لزًكیٌِ ●

 

 ّبیی ثزای حوبیت اس وَدوبى . پبسخ2

ّبی اغلی در پبسخ ثِ ٍؾًیتی  ٍیژُ حوبیت اس وَدوبى  اس اٍلَیتریشی  ّب ٍ ثزًبهِ اّی ثب دٍلت، ّوىبری ثب سبیز ثخصقلجی در ّوز حوبیت

 ایجبد ضذُ است.   19ّستٌذ وِ ثِ ٍاسكِ ضیَو ٍیزٍس وٍَیذ 

 

 ثخطی ٍ ّوىبری ثب دٍلت ثیي ّبی . ّوىبری1.2

ًیبسهٌذ  ّبی يفًَی ضیَو ثیوبریپیطگیزی ٍ پبسخ ثِ هَرد تبویذ لزار گزفتِ:  (CPMSاستبًذاردّبی حوبیت اس وَدوبى )حذالل گًَِ وِ در  ّوبى

آى هطبروت داضتِ ثبضٌذ( ّبی هختلف در  ثخطی)یًٌی پبسخی وِ ثخص پبسخ چٌذّبی هختلف است.  ّوبٌّگی ٍ ّوىبری ًشدیه هیبى ثخص

ًگزاًِ ای ضٌبسبیی ٍ ثزقزف ضًَذ. ة( هٌجز ثِ پیبهذّبی ثْتزی ثزای  ضبى ثِ قَر جبهى ٍ ول وَدوبى ٍ هزالجبى( ًیبسّبی الف وٌذ وِ تؿویي هی

ثز آى  يالٍُالجتِ  ّوىبری ثب رّجزاى هذّجی ٍ سٌتی را ًیش هذ ًهز داضتِ ثبضٌذ. وَدوبى خَاّذ ضذ. ّوچٌیي ثبسیگزاى يزغِ حوبیت اس وَدوبى ثبیذ 

 ضًَذ:ثٌذی  خطی، اٍلَیتث چٌذالسم است وِ هذاخالت 

 

 

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch002_013_009
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 ّبی وَدوبى وِ هوىي است ًیبس ثِ پیگیزی داضتِ ثبضذ.  و پزًٍذُفزآیٌذّبی استبًذارد ثزای هستٌذسبسی ٍ ارجب 

 وبّص جذا ضذى ايؿبی خبًَادُ اس یىذیگز ٍ سبیز هخبقزات حوبیت اس وَدوبىّبی رٍضي ثِ هٌهَر جلَگیزی/ پزٍتىل 

   ٍ وبّص اًگ ٍ هحزٍهیت/قزد اجتوبيی ًبضی اس ثیوبری 

 ّبی ٍیژُ وَدوبى در سهبى ضیَو ثیوبری پذیزی ستذار وَدن در هَرد خكزات ٍ آسیترسبًی اجتوبيی ضفبف، ّوبٌّگ ٍ دٍ پیبم 

وِ هجتٌی ثز استبًذاردّبی ثیي الوللی، هكبثك ثب ًهزات هطَرتی  ثبیذ الذاهبتی را پطتیجبًی وٌٌذثبسیگزاى يزغِ حوبیت اس وَدوبى در ّوىبری ثب دٍلت 

  سبسهبى ثْذاضت جْبًی ٍ هجتٌی ثز حمَق ثطز، يذم تجًیؽ ٍ هتٌبست ثبضذ.  

 

 ر ثستِ ضَد. وب ِخطی ٍ ّوىبری ثب دٍلت ث ثیي ّبی  ّوىبریتَاًذ در  هی وِ ست لَیت ٍ حسبس ثز حوبیت اس وَدوبًیآًچِ در اداهِ هی آیذ الذاهبت در اٍ

 

 (اس حذالل استبًذاردّبی حوبیت اس وَدوبى 24استبدارد سالهت)

  حوبیت وٌیذّبی ثْذاضتی  ّبیطبى ثِ هزالجت پذیز ٍ خبًَادُ دستزسی رایگبى وَدوبى آسیت اس. 

 ِّبی هزثَـ ثِ حوبیت اس وَدوبى در اثشارّبی ارسیبثی ٍ پبیص ثب ثخص ثْذاضت ّوىبری وٌیذ ثزای لزار دادى هَلف.  

 ّبی وَدوبى )هیبى حوبیت اس وَدوبى ٍ خذهبت ثْذاضتی( را تَسًِ دّیذ تب اقویٌبى  هٌهَر هستٌذسبسی ٍ ارجبو پزًٍذُ ّبی استبًذارد هتذاٍل ثِ رٍش

 )در غَرتی وِ اس خبًَادُ خَد جذا ضذُ ثبضٌذ( دستزسی دارًذ. ّبی اهي، هتٌبست ٍ هجتٌی ثز خبًَادُ هزالجتًوبییذ وِ وَدوبى ثِ حبغل 

 خبًَادُ حفم ضذُ ٍ خكز جذا ضذى ايؿبی خبًَادُ اس  تتب ٍحذ راى حوبیت وٌیذبّبی ضفبف ٍ دٍستذار وَدن در هزحلِ پذیزش ٍ تزخیع ثیواس فزآیٌذ

 یىذیگز وبّص پیذا وٌذ. 

 اًذ را ثِ ارتجبـ ایوي ٍ هٌهن ثب یىذیگز تسْیل وٌیذ.    ضبى وِ هَلتب ثستزی ضذُ دستزسی وَدوبى ٍ ٍالذیي/ هزالجبى 

 ّبی ثْذاضتی ٍ ایٌىِ راٌّوبّبیی ثزای وبروٌبى  ثِ هزالجتْذاضتی، دستزسی وَدوبى زدى اس دٍستذار وَدن ثَدى اهىبًبت ثو ثزای اقویٌبى حبغل

اًجبم ثْذاضت در حَسُ ارتجبقبت دٍستذار وَدن ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍ الذاهبت ٍیژُ ای ثزای حوبیت اس ثْشیستی وَدوبى در دٍراى درهبى ٍ لزًكیٌِ 

 ضَد، ّوىبری وٌیذ.  

 ٍ ِضبى جذا ضذُ اًذ( را پطتیجبًی وٌیذ.  یژُ در هَاردی وِ وَدوبى اس خبًَادُ ّب/ هزالجبىآهَسش ثِ وبروٌبى ثْذاضتی ثزای حفبنت اس وَدوبى )ث 

 را ایجبد ًوبییذ تب وَدوبى سهبًی وِ در هزاوش ثْذاضتی ٍ درهبًی ّستٌذ ثتَاًٌذ ضىبیت یب ارائِ ثبسخَرد داضتِ ّبی اهي ٍ دٍستذار وَدوی  هىبًیسن

 ثبضٌذ. 

 (تَاى هذیزیت ولیٌیىی تجبٍسCMRرا تمَیت وٌیذ ٍ اقویٌبى حبغل وٌیذ وِ حذالل هٌبثى ٍ اهىبًبت ) ّبی  ولیذی ثزای پبسخ هٌبست ثِ خطًَت

 جٌسی ٍجَد دارد.  

 رسبًی ثِ وَدوبى، ٍالذیي ٍ هزالجبًی وِ هتبحز اس ٍیزٍس  ّبی رٍاًی ٍ ًیش پیبم ّب ٍ هزالجت وِ سالهت رٍاى جبهًِ حفم ضَد در حَسُ حوبیت ثزای آى

 ّستٌذ ّوىبری وٌیذ.  19وٍَیذ 

 ّبی احتوبلی لحبل وٌیذ.  را در ثزًبهِ 19یَو ٍیزٍس وٍَیذ الذاهبت السم ثِ هٌهَر حوبیت اس وَدوبى در سهبى ض 

  در  ( )اس جولِ اقاليبت هزثَـ ثِ خذهبت هَجَد ارتجبقبتٍ  هزتجف ثب اقالو رسبًی، آهَسشاقویٌبى حبغل وٌیذ وِ هحػَالت

 ّبی دٍستذار وَدن ًیش تَلیذ ٍ ًوبیص دادُ ضًَذ.  ًسخِ

 

 

 

 

 

 

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007_005
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_007


 4 

 (اس حذالل استبًذاردّبی حوبیت اس وَدوبى 26استبًذارد آة سبلن ٍ فبؾالة ثْذاضتی)

  ّب در هزاوش ثْذاضتی ٍ درهبًی، هذارس، هزاوش هزالجت اس وَدوبى،  وَدوبى ثِ هحلی ثزای ضستطَی دست دستزسیثزای اقویٌبى حبغل وزدى اس

 وٌٌذ( ّوىبری وٌیذ.   یی وِ احتوبال وَدوبى اس آًْب ثبسدیذ هیّب سبیز هىبىهزاوش هزالجت جبیگشیي) ٍ ًیش 

 ّبیی  پَستزّب یب ایٌفَگزافی ّب هی تَاًذ ضبهل تْیِ ٍ تَسیى یذ. ایي فًبلیتثیوبری ّوىبری وٌ ّبی تزٍیجی ثْذاضتی پیص ٍ در حیي ضیَو در فًبلیت

 دٌّذ.   ّب/ هزالجبى را ّذف لزار هی ثبضذ وِ وَدوبى، خبًَادُ

  .در ثبسرسی اس ایوٌی تبسیسبت آة سبلن ٍ فبؾالة ثْذاضتی ّوىبری وٌیذ تب ّزگًَِ ًیبسی وِ در ایي حَسُ ّست رفى ضَد 

 

 (اس حذالل استبًذاردّبی حوبیت اس وَدوبى 25استبًذارد تغذیِ)

 

  ّبی  ووههزاوش ثْذاضتی ٍ درهبًی، ثِ  اًذ ٍ یب در ب در هحلی وِ خَد را ایشٍلِ وزدُّبیطبى در لزًكیٌِ ی ٍ خبًَادُاقویٌبى حبغل وٌیذ وِ وَدوبى

 غذایی السم دستزسی داضتِ ثبضٌذ. 

  ّوىبری وٌیذ تب ّزگًَِ ًیبسی وِ در ایي حَسُ ّست رفى ضَد.  هزاوش تغذیِدر ثبسرسی اس ایوٌی 

 

 (هٌبثى ضجىِ ثیي ثخطی آهَسش در ضزایف ثحزاى؛ وَدوبى اس حذالل استبًذاردّبی حوبیت اس 23استبًذارد آهَسش) 

 

 هحذٍد ّبی آًالیي ،رادیَ ٍ یب آهَسشّبی اس راُ دٍر هخل تلَسیَى  آهَسشافتذ را ثب استفبدُ اس  رسِ رفتي وَدوبى اتفبق هیتبحیزاتی وِ اس ٍلفِ در هذ ،

 وٌیذ. 

 اس رٍساًِ ذیي/ هزالجیٌی وِ ثِ هزاوش هزالجت لپذیز را ثزای ٍا ّبی وبری اًًكبف قلجی وٌیذ تب اهىبى فزهبیبى دٍلتی ٍ ثخص خػَغی حوبیتاس وبر

 ضبى اداهِ دٌّذ. فزاّن آٍرًذ تب آًبى ثتَاًٌذ ثِ هزالجت ٍ آهَسش فزسًذاى ،دستزسی ًذارًذوَدوبى 

 ّبیطبى دادُ ضَد وِ ًگزاًی ٍ ٍحطت  ای ثِ وَدوبى ٍ خبًَادُ ّبی هزثَـ ثِ ایوٌی ثِ گًَِ تب اقویٌبى حبغل ًوبییذ وِ پیبم ثب هذارس ّوىبری وٌیذ

 را تطَیك ًوبیذ.   یثْذاضتًىبت ضبى ثِ ريبیت  ثجخطذ ٍ پبیجٌذیآًبى را وبّص دادُ ، ثِ آًبى اقویٌبى 

  وِ هوىي است ًیبسّبی خبغی داضتِ را وسبًیثبضٌذ ٍ در وَدوبى هًلوبى ٍ سبیز پزسٌل هذارس را آهَسش دّیذ تب لبدر ثِ ضٌبسبیی يالئن اؾكزاثی 

 ارجبو دٌّذ.  ، ثبضٌذ

 ًّبی هجتٌی ثز جٌسیت، پیطگیزی اس سَء استفبدُ  بی السم در سهیٌِ وبّص خكز خطًَتّ داًص ٍ هْبرتلوبى ٍ داٍقلجبى اس اقویٌبى حبغل وٌیذ وِ ه

 ّبی ارجبو ایوي ثزخَردارًذ.   جٌسی ، هحبفهت اس وَدوبى ٍ ضیَُ ٍ سَء استفبدُ

 زاوش آهَسضی پطتیجبًی وٌیذ.در هذارس ٍ سبیز هاس سَی آًبى ّبی وَدوبى ٍ سبس ٍ وبرّبیی ثزای ارائِ ثبسخَرد  آٍری ضىبیت اس جوى 

 ّب ٍ ثبسپیًَذضبى( تَلیذ ٍ  ویس، ردگیزی خبًَادُ جَد در ایي سهیٌِ)اس جولِ هذیزیتّبیی را در هذارس در راثكِ ثب حوبیت اس وَدوبى ٍ خذهبت هَ پیبم

 هٌتطز ًوبییذ. 

 هذارس ّوىبری وٌیذ.ّب/ قزد اجتوبيی هَجَد در  ّب ٍ هحذٍدیت بسیگزاى يزغِ آهَسش ثزای رفى اًگثب ث 

 

 

 

 

 

 

 

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007_007
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007_006
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007_004
https://inee.org/collections/coronavirus-covid-19
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures/solutions
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 ّبی ٍیژُ حوبیت اس وَدوبى . ثزًبه2.2ِ

در  اس وَدن  تیهزثَـ ثِ حوب یحذالل استبًذاردّبدر  آًچِهىول  ذیثب یچِ الذاهبت، 19گیزی ٍیزٍس وٍَیذ  هَر حوبیت اس وَدوبى در سهبى ّوِثِ هٌ

 يالٍُ ثز وٌین ثبیذ  آًچِ هب ثٌب هی ضًَذ؟هَجَد است،   یبدداضت راٌّوبی حوبیت اس وَدوبى در سهبى ضیَو ثیوبری ّبی يفًَی ٍ  الذاهبت ثطزدٍستبًِ

 ًیش تىیِ داضتِ ثبضذ.  ٍجَد دارد ّب، هزالجبى ٍ وَدوبى  هى، خبًَادُهمبثلِ هخجتی وِ در جَاّبی  ّص خكزات ثز ًمبـ لَت ٍ هىبًیسنوب

 

لذاهبت دارای اٍلَیت در حوبیت اس وَدوبىا  

 الذاهبت هزثَـ ثِ پبسخگَیی الذاهبت هزثَـ ثِ آهبدگی

 استزاتژی حوبیت اس وَدوبى: الذاهبت فزدی ٍ گزٍّی ثِ هٌهَر ثْشیستی وَدوبى)استبًذارد 10 تب 15 اس حذالل استبًذاردّبی حوبیت اس وَدوبى(

 ّبی جبیگشیي ثزای سالهت رٍاى، در هطَرت ثب دیگزاى، اهىبى ●

 آهَسضی ثزای وَدوبى را ضٌبسبیی وٌیذ.  ّبی اًی ٍ فًبلیتّبی رٍ حوبیت

 اس جولِ دختزاى هطَرت وٌیذ.اًبى در قزاحی هذاخالت ثب وَدوبى، ًَجَ ●

خذهبت هزثَـ ًیش حَسُ وبروٌبى فًبل در حَسُ ثْذاضت ٍ درهبى، آهَسش ٍ  ●

گیزی  ات حوبیت اس وَدوبى در ضزایف ّوِثِ وَدوبى را در راثكِ ثب هخبقز

 ، آهَسش دّیذ.  19ٍیزٍس وٍَیذ 

اجتوبيی اس وَدوبى ثِ ٍیژُ  -ّبی رٍاًی ّبیی را ثِ هٌهَر حوبیت استزاتژی ●

 آًْبیی وِ در لزًكیٌِ ّستٌذ، هطخع وٌیذ.

 .گیزی وٌیذ اسبس سي ٍ جٌس اس راُ دٍر اًذاسُافشایص آگبّی را ثز  ●

 وٌیذ.هسیزّبی ارجبو را ثز اسبس ضزایف ثِ ٍجَد آهذُ، هطخع  ●

 استزاتژی حوبیت اس وَدوبى: تمَیت هحیف ّبی خبًَادگی ٍ هزالجتی) استبًذارد 16 اس حذالل استبًذاردّبی حوبیت اس وَدوبى( 

ثب وَدوبى، هزالجبى ٍ سبیز دست اًذروبراى وبر وٌیذ تب دریبثیذ چِ يزف ٍ  ●

تَاًٌذ وَدوبى را در ٌّگبم ضیَو هحبفهت وزدُ ٍ  هیثبٍرّبی فزٌّگی 

 یب در خكز لزار دٌّذ.

ّبیی را ضٌبسبیی وٌیذ وِ اهىبى افشایص آگبّی در سهیٌِ اّویت  فزغت ●

 آٍرًذ. ًذ فزاّن هیراثكِ ٍالذ/فزس

همبهبت  ی، ثب ّوىبر زیپذ تیهزالجت اس وَدوبى آس تیتمَثِ هٌهَر  ●

 .ذیوٌ ِیتْ یسبسهبً يیثزًبهِ ث هی،  هسئَل

ّبی وَدن سزپزست ٍ  ّب )اس جولِ خبًَ.ادُ هزاوش هزالجت هَلت، خبًَادُ ثزای ●

در سهیٌِ حوبیت يبقفی اس  پطتیجبًی ّذفوٌذیاهىبى  ّبی فزسًذپذیز( خبًَادُ

 . فزاّن آٍریذٍ هطبروت آًبى در هزالجت اس خَد وَدوبى 

تبحیز ضزایف وبّص پیذا  ضبى تحت ّبی درآهذسایی ّبیی وِ فزغت ثِ خبًَادُ ●

 ( ارائِ وٌیذ. ايتجبریّبی هبلی)ًمذی یب  وزدُ، ووه

بـ رٍسهزُ هیبى وَدوبى ٍ ّبیی ثزای حوبیت اس ارتج آٍردى فزغت فزاّن ●

اًذ را تطَیف وزدُ ٍ یب ایجبد  فیشیىی اس ّن جذا ضذُِ قَر ّبیطبى وِ ث خبًَادُ

 ًوبییذ.

تب الذاهبت  ّوىبری وٌیذ ّبی هختلف اس جولِ دٍلت ثب دیگز ثبسیگزاى ثخص ●

 السم ثزای پیطگیزی اس جذایی وَدن ٍ خبًَادُ اًجبم ضَد.

 استزاتژی حوبیت اس وَدوبى: رٍیىزدّبیی در سكح اجتوبو)استبًذارد 17 اس حذالل استبًذاردّبی حوبیت اس وَدوبى( 

ٍ  یآگبّ صیتَاًٌذ در افشا یه یوِ جَاهى چِ ًمط ذیهطخع وٌ ●

 ّب داضتِ ثبضٌذ اس وَدوبى ٍ خبًَادُ تیحوب

 یّب ٍ هحبفهت اس گزٍُ یزیطگیپ یتب راّىبرّب ذیوٌ یثب جَاهى ّوىبر ●

 ی وِ)ثِ يٌَاى هخبل پٌبٌّذگبى ، وَدوبً ذیوٌ ییرا ضٌبسب زیپذ تیآس

ٍ  اًگوِ در هًزؼ خكز  ی، افزاد ّستٌذ يیگشیتحت هزالجت جب

، 19وٍَیذ  ی هتٌبست ثب وَدوبى در خػَظ ٍیزٍسّب ثِ هٌهَر تْیِ پیبم ●

 .خكزات هزتجف ثب آى ٍ هسیزّبی ارجبو ثب جَاهى ّوىبری وٌیذ

ّبیی را ضٌبسبیی وٌیذ وِ هًٌكف ثبضٌذ ٍ ثتَاًیذ اس راُ دٍر ثب  استزاتژی ●

 جبهًِ ارتجبـ ثزلزار وٌیذ.  

سًی،  هٌهَر پبیبى دادى ثِ اًگ ٍ ثزچستدر ّوزاّی ثب جبهًِ ٍ ثِ  ●

https://alliancecpha.org/en/CPMS_home
https://alliancecpha.org/en/CPMS_home
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-note-protection-children-during-infectious-disease
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_003
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_004
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_005
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لذاهبت دارای اٍلَیت در حوبیت اس وَدوبىا  

 الذاهبت هزثَـ ثِ پبسخگَیی الذاهبت هزثَـ ثِ آهبدگی

 (لزار دارًذ یاجتوبي /قزدتیهحزٍه

  

وي هَاجِْ ٍ حوبیت اس الطبر ّبی ای شّبیی را اًجبم دّیذ وِ رٍ فًبلیت

 وٌٌذ. پذیز را تمَیت هی آسیت

 در غَرت لشٍم  تبى را ثب رّجزاى سٌتی ٍ هذّجی ّوىبری وٌیذ تب الذاهبت ●

هخبل در  ثز اسبس آداة ٍ رسَم پذیزفتِ ضذُ اًجبم دّیذ)ثِ يٌَاى 

 ّبیی ًهیز خبوسپبری ٍ ..(   هزاسن

 استزاتژی حوبیت اس وَدوبى: هذیزیت هَرد)استبًذارد 18 اس حذالل استبًذاردّبی حوبیت اس وَدوبى(

وٌٌذ ٍ خكَـ ووىی/هطبٍرُ ای هَجَد در  ّب وبر هی وسبًی وِ ثب ویس ●

ٍ ثبٍرّبی را در سهیٌِ حمبیك هزتجف ثب ایي ٍیزٍس  19سهیٌِ وٍَیذ 

ًبدرستی وِ هی تَاًذ ثز حوبیت اس وَدوبى تبحیزگذار ثبضذ، آهَسش دادُ ٍ 

 پطتیجبًی وٌیذ.

رثزگیزًذُ وَدوبى ثِ حبضیِ ّبیی وِ د ثِ هٌهَر تذٍیي استزاتژی ●

تز در دستزس ثبضٌذ، ثب ثبسیگزاى ثخص ثْذاضت ٍ  تضذُ ٍ سخ راًذُ

 درهبى ّوىبری وٌیذ. 

ّبی جبیگشیٌی را ثزای  غیزهوىي ضذُ، رٍشٍیشیت در هٌشل  اگز اهىبى ●

ّب وبر  ذ تب خكزات ثزای وسبًی وِ ثب ویسپیگیزی هَارد ضٌبسبیی وٌی

 وٌٌذ وبّص پیذا وٌذ.    هی

ِ هزاوشی وِ در سهیٌِ وبّص رسبًی اس جول ارجبو ثِ سبیز هزاوش خذهت ●

 وٌٌذ را تسْیل وٌیذ.  ّبی هجتٌی ثز جٌسیت فًبلیت هی خطًَت

ّبی يولیبتی استبًذارد را ثبسًگزی  ثب ثخص ثْذاضت، رٍشدر ّوىبری  ●

وزدُ یب آًْب را تَسًِ دّیذ تب اس ضٌبسبیی ٍ ارجبو وَدوبًی وِ در هًزؼ 

 خكز ّستٌذ اقویٌبى حبغل وٌیذ. 

ًوبییذ وِ جَاهًی وِ ثب  سبس ٍ وبرّبیی را ایجبد وٌیذ تب اقویٌبى حبغل ●

ّبی جبهى در سهیٌِ  هزالجت د هَاجِ ّستٌذ، ّوچٌبى ثِّبی تزد هحذٍدیت

حوبیت اس وَدوبًی وِ در حبل تجزثِ وزدى خطًَت ّستٌذ، دستزسی 

 دارًذ. 

ضبى  پذیزتز ضذى وٌیذ وِ هحزٍهیت آًْب ثبيج آسیت وَدوبًی را ضٌبسبیی ●

دگی هحزٍهٌذ، وَدوبى ّبی خبًَا جتضَد) هخال وَدوبًی وِ اس هزال هی

وٌٌذ، وَدوبى  بثبى وبر/ سًذگی هیوبًی وِ در خیخبًوبى، وَد هْبجز یب ثی

 دارای هًلَلیت ٍ ...(

 استزاتژی حوبیت اس وَدوبى: هزالجت ّبی جبیگشیي)استبًذارد 19 اس حذالل استبًذاردّبی حوبیت اس وَدوبى(

ًیزٍّبی هحلی ثْذاضت را ثِ هٌهَر پیطگیزی اس جذا ضذى ايؿبی  ●

خبًَادُ، ضٌبسبیی ٍ ارجبو وَدوبًی وِ ثذٍى ّوزاُ ٍ یب جذا ضذُ ّستٌذ، 

 ضٌبسبیی وزدُ، آهَسش دّیذ ٍ سزپزستی ًوبییذ. 

افزادی را وِ در اجتوبيبت هحلی دارای هَلًیت هٌبسجی ّستٌذ)هَرد  ●

تب در سهبى ضیَو ٍیزٍس وزًٍب ثتَاًٌذ در  اقویٌبى ّستٌذ( ضٌبسبیی وٌیذ

 سهیٌِ هزالجت اس وَدوبى ثذٍى ّوزاُ ٍ جذا ضذُ فًبلیت ًوبیٌذ. 

سبسی وٌیذ تب ثتَاًٌذ اس جذا ضذى وَدوبى پیطگیزی  ّب نزفیت در سیستن ●

بسپیًَذضبى ٍ ّوچٌیي ارائِ خذهبت هزالجت ّب، ث ردیبثی خبًَادٍُ در  وزدُ

 بضٌذ.  جبیگشیي هطبروت داضتِ ث

اهىبى هزالجت جبیگشیي اهي ٍ هجتٌی ثز خبًَادُ)تزجیحب هزالجت  ●

 خَیطبًٍذی( را ایجبد ًوبییذ.

وِ اس سزپزستبى خَد جذا ضذُ اًذ ،  یوِ وَدوبً ذیحبغل وٌ ٌبىیقوا ●

 ایي اهىبى را دارًذ وِ ثِ قَر هزتت ثب آًْب در ارتجبـ ثبضٌذ. 

ّب را ثِ  ًبخَاستِ خبًَادُوىي است ثِ قَر وِ ه یاس اًتطبر اقاليبت ●

 .ذیوٌ ی، خَددارًوبیذ تیتزغ آًبى تزن بی ضبى ٍ اس فزسًذاى غفلت

ِ اس جذا ثب همبهبت هسئَل ّوىبری وٌیذ تب سیستن حجتی را ایجبد وٌٌذ و ●

ّب پیطگیزی وزدُ ٍ ثبسپیًَذ آًبى را تسْیل  ضذى قَالًی هذت خبًَادُ

 ًوبیذ.

 

 

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_006
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_007
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  . هٌبثى3

Child Protection Area of Responsibility Child 
Protection Resource Menu for COVID-19 

A collection of child protection resources related to 
a COVID-19 response 

Key messages and actions for coronavirus 
disease (COVID-19) prevention and control in 
schools 

Operational guidance on protecting children and 
schools from COVID-19 

INEE Resource Page on Novel Coronavirus 
(COVID-19) 

A collection of COVID-19 and education in 
emergencies resources 

IASC MHPSS Reference Group’s Briefing Note 
about MHPSS Aspects of COVID-19 

A briefing note about MHPSS aspects of the 2019 
novel coronavirus (COVID-19) outbreak 

 

 

https://www.dropbox.com/s/7xp0bmgxl1v4rcn/1.%20COVID19%20CP%20AoR%20Resource%20Menu_Working%20Doc%20March2020.docx?dl=0
https://www.unicef.org/reports/key-messages-actions-coronavirus-disease-prevention-control-schools
https://inee.org/emergencies/novel-coronavirus-covid-19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/briefing-note-about



