
 

 

 19المعايير الدنيا لحماية الطفل وكوفيد  

   الطفل لحماية  الدنيا  المعايي  إن 
   العمل ف 

ورية إلبقاء األطفال األطفال آمني   وتدعم رفاه األطفال  2019 اإلنسان  توفر إجراءات ض 

  سياقات العدوى المرضية مثل جائحة كورونا )كوفيد 
 (. 19والعائالت ف 

ي سياق انتشار كوفيد  2019ماهي أقسام المعايير الدنيا لحماية الطفل للعام 
 
 ؟19القابلة للتطبيق ف

  سياقات انتشار جائحة كوفيد   2019إن جميع المعايي  الدنيا لحماية الطفل للعام 
بتوجيهات  ، وقد تم تزويدها 19قابلة للتطبيق ف 

، أنظر األيقونة:    أغلب المعايي 
 محددة حول اإلجراءات االساسية خالل انتشار العدوى المرضية ف 

 

  مجال حماية الطفل والعمل اإلنسا
  إن العاملي   ف 

تشار المرض عىل رفاه وحماية األطفال، يتم تشجيعهم عىل تحليل آثار انن 

  تمر بها الجائحة. إن االستعداد واالستجابة وعائالتهم، والمجتمعات، وتحديد اإل 
جراءات ذات األولوية حسب السياق والمرحلة الت 

  أم
وريان، إال أنه ينبغ  ا ران ض  ت الثانوية للجائحة عىل حقوق األطفال وحمايتهم )مثال:  علينا التخطيط قبل الوصول لمرحلة التأثي 

 ل. االنفصال عن العائلة ألسباب اقتصادية، أسوء أشكال عمالة الطفل، إلخ(. ال تنىس الرجوع للركائز األربعة للمعايي  الدنيا لحماية الطف

 ؟19انتشار كوفيد  أن تقوي من حماية الطفل خالل 2019كيف يمكن للمعايير الدنيا لحماية الطفل للعام 

  خالل انتشار كوفيد   2019ية الطفل للعام االمعايي  الدنيا لحمإن 
  مجال حماية الطفل والعمل اإلنسان 

 عىل:  19تساعد العاملي   ف 

اتيجيات االستجابة لمشاكل حماية الطفل •    تقوية اسي 
ة نظر ا)بالتوازي مع النموذج االجتماع  البيت  والنهج  ( 14 المعيار  ،3  الركي  

  مختلف المراحل العمرية ومقدم  الرعاية لهم 
 المعيار )المدمجة للصحة العقلية والضائقة النفسية االجتماعية لدى األطفال ف 

10) . 

الكتل، ومجموعات التنسيق األخرى لضمان وضع خطط استعداد واستجابة متعددة  و القيام بدور المناضة مع القطاعات،  •

نظر  عىل وجه التحديد )ا ية وصحة الطفلاوذات حساسية تجاه حماية الطفل وتضم نهجا مدمجة متعلقة بحم القطاعات

ة  (. الطفل وحماية الصحة: 24 المعيار ، خاصة 4  الركي  

•    
  لنهج وطرائق جديدة )مثال: ف 

  المجال اإلنسان 
 : تقوية بيئات العائلة والرعاية(. 16 المعيار توجيه عملية بناء قدرات العاملي   ف 

، أو المهاجرين، أو النازحي    •  ( 28و  27 المعيار )التعاون مع زمالء إدارة المخيمات والمأوى لضمان حماية األطفال الالجئي  

https://www.dropbox.com/s/yexmq12ulpp2gd9/CPMS_AR_2020_HIGHRES_COMP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yexmq12ulpp2gd9/CPMS_AR_2020_HIGHRES_COMP.pdf?dl=0


 

 

 

 

 

 عندما يكون التواجد الشخصي محظورا؟ 2019لمعايير الدنيا لحماية الطفل للعام اتطبيق كيف يمكننا 

•   
نت لتقديم ما هو جديد ف  وكيف يمكن تطبيقها خالل انتشار  2019المعايي  الدنيا لحماية الطفل للعام  عقد ندوة عير اإلني 

  للتحالف(. 
ون   العدوى المرضية )ستجد مواد متعلقة بالتيسي  عىل الموقع اإللكي 

 خطط االستجابة لحماية الطفل بي     كدليل مرشد لتكييف أو كتابة مسودات  2019المعايي  الدنيا لحماية الطفل للعام استخدم   •

 الوكاالت. 

نت مع الزمالء الميدانيي   حول  • تكييف االستجابة متعددة القطاعات لحماية الطفل   طرقتنظيم مجموعات نقاش عير اإلني 

ات الموسع 2019بالتوافق مع المعايي  الدنيا لحماية الطفل للعام  نت بعي   االعتبار.  الموجود عىل ، مع أخذ جدول المؤشر  اإلني 

نت مثل تقوية بيئات العائلة والرعاية، الرعاية البديلة والعدالة لألطفال. أحداث تعلمية استضافة  •  عير اإلني 

ة  •  وقيادة جهود المناضة مع الحكومات، الفرق اإلنسانية القطرية والقطاعات األخرى.  لتشجيع النهج المدمجة 4استخدام الركي  

عند انتشار   2019المعايير الدنيا لحماية الطفل للعام كيف أستطيع أن أتلقى دعًما إضافًيا حول استخدام 

  ؟19كوفيد 

بزيارة موقع   قم  . cpms.wg@alliancecpha.org ية الطفل عىلاتواصل مع المجموعة العاملة العالمية للمعايي  الدنيا لحم
  عىل:  

ون   . https://alliancecpha.org/en/CPMS_home التحالف اإللكي 
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