حامية األطفال خالل جائحة كوفيد19-
األطفال والرعاية البديلة
تدابري االستجابة الفورية

الجهات التي وضعت هذه الوثيقة هي :شبكة
الرعاية األفضل  ،Better Care Networkوتحالف
حامية الطفل يف العمل اإلنساين ،ويونيسيف.

الصفحة الرئيسية

مقدمة

الحفاظ عىل سالمة األطفال ضمن الرعاية األرسية
حامية األطفال الذين يعيشون ضمن ترتيبات الرعاية البديلة
حامية أطفال الشوارع
دعم الشباب الذين تركوا الرعاية وأولئك الذين يعيشون بشكل مستقل
موارد أخرى

تهدف هذه املذكرة التقنية إىل دعم أخصائيي حامية الطفل املامرسني واملسؤولني الحكوميني
يف استجابتهم الفورية ملخاوف حامية الطفل التي يواجهها األطفال املعرضون لخطر االنفصال
أو األطفال الذين يعيشون ضمن تدابري الرعاية البديلة أثناء جائحة كوفيد .19-وقد قامت
مجموعة عمل مشرتكة بني الوكاالت من
املامرسني املتخصصني يف حامية الطفل
ورعايته بوضع هذه املذكرة ،وهي تستند
إىل املذكرة الفنية :حامية األطفال خالل
وباء فريوس كورونا التي وضعها التحالف
لحامية الطفل يف العمل اإلنساين ،والتي
تستند بدورها إىل املعايري الدولية واملامرسة
املتعلقة برعاية األطفال وحاميتهم.1
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لقد تم وضع هذه املذكرة التقنية ضمن إطار املعايري الدولية املعمول بها ،مبا يف ذلك اتفاقية حقوق الطفل،
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،واملبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال		،
واملعايري الدنيا لحامية الطفل لعام  ،2019وال سيام :املعيار  :13األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم ؛
املعيار  :16تعزيز بيئات األرسة ومقدمي الرعاية؛ املعيار  :18إدارة الحاالت؛ املعيار  :19الرعاية البديلة.

الصورة مقدمة من Unsplash, Argenzian

مقدمة
تأثري كوفيد 19-عىل األطفال املعرضني لخطر االنفصال
أو األطفال الذين يعيشون ضمن تدابري الرعاية البديلة
نُهج تصميم برامج االستجابة

تشري األدلة التي تكونت لدينا من تفيش األمراض املعدية السابقة إىل أن مخاطر حامية
الطفل املوجودة سابقاً يف املجتمعات تتفاقم بعد تفيش األوبئة ،كام تظهر مخاطر جديدة
عىل األطفال نتيجة للوباء ذاته ،وكذلك نتيجة لآلثار االجتامعية واالقتصادية لتدابري الوقاية
منه والسيطرة عليه .إذ يتعرض بعض األطفال لخطر متزايد يف هذه الظروف ،خاصة أولئك
الذين ال يتمتعون برعاية والدية أو أرسية ،واألطفال املعرضني لخطر االنفصال عن أرسهم،
واألطفال الذين يعيشون ضمن تدابري الرعاية البديلة ،وأولئك الذين تخرجوا حديثاً من
الرعاية البديلة.

الصفحة الرئيسية
مقدمة
التأثري
ال ُنهج
رعاية األرسة
البديلة الرعاية

تأثري كوفيد 19-عىل األطفال املعرضني لخطر االنفصال أو األطفال الذين يعيشون ضمن تدابري الرعاية البديلة
تشري األدلة التي تكونت لدينا من تفيش األمراض املعدية السابقة إىل تأثري الوباء عىل األطفال
واألرس وعىل البيئة املحيطة .حيث يتم خالل االستجابة لحاالت الطواريء باغالق لحاالت
الطوارئ بإغالق بعض منافذ الخدمات العامة يف حني تعتمد بشكل كبري عىل منافذ خدمات
أخرى ،والتي غالبًا ما تكون تعمل فوق طاقتها مسبقاً .وستتحمل البيئات األرسية التي تتميز
بالفقر أو املوارد املحدودة العبء األكرب للتدابري املستخدمة للوقاية من كوفيد -19والسيطرة
عليه ،مثل القيود املفروضة عىل الحركة واستخدام وسائل النقل العام ،مام يؤدي إىل انخفاض
الدخل  /العاملة ،وإغالق املدارس ،ومحدودية الوصول إىل الخدمات االجتامعية والدعم،
والجوع ،والعزلة االجتامعية .وتزيد البيئات املنزلية عالية التوتر من احتاملية تعرض األطفال
للعنف املنزيل ،كام تزيد من النزاعات األرسية والعنف وتؤدي إىل االضطرابات املدنية.

أوضاع الشوارع

من املتوقع أن يزداد عدد األطفال املعرضني لخطر االنفصال والذين سيحتاجون إىل رعاية
بديلة  -سواء خالل األزمة ،حيث قد تؤدي تدابري احتواء الوباء إىل انفصال األطفال عن
أرسهم ،ونتيجة لألثر االجتامعي واالقتصادي طويل األجل ألزمة كوفيد -19عىل قدرة األرس
عىل تقديم الرعاية لألطفال.

موارد أخرى

ويف معظم الحاالت ،سيتمكن الوالدان ومقدمو الرعاية األساسيون اآلخرون من االعتامد عىل
أفراد األرسة واألقارب اآلخرين للتدخل لرعاية أطفالهم؛ إال أنه يف بعض الحاالت ،ستكون
هناك حاجة إىل ترتيبات الرعاية البديلة .ولذا تُعد الجهود املبذولة لرفع قدرة الرعاية األرسية
وأنظمة الحامية االجتامعية بشكل استباقي أم ًرا بالغ األهمية لتعزيز مرونة األرس ومنع
اللجوء غري الرضوري إىل املؤسسية “املتضمنة اقامة داخل مؤسسات” أو املؤسسية.

املغادرين لدور

يختلف تأثري الوباء عىل األطفال واألرس
واملجتمعات باختالف السياق ومرحلة وحجم
الوباء .وباملثل ،تتفاوت قدرات األنظمة -
األنظمة الحكومية بشكل عام ،وأنظمة حامية
الطفل بشكل خاص ،عىل التعامل مع تأثري
الوباء عىل األطفال واألرس.
الصورة مقدمة من .Unsplash, Araujo
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ويواجه األطفال الذين يعيشون أصالً يف رعاية بديلة تحديات خاصة:
•مقدمو الرعاية من األقارب قد يحتاج األجداد و  /أو كبار السن يف كثري من األحيان
إىل التخيل مؤقتًا عن واجبات الرعاية هذه وذلك بسبب سوء حالتهم الصحية ،كام قد
يؤدي التأثري املايل للوباء عىل األرس الحاضنة إىل التخيل عن األطفال الذين يحتضنونهم.
•أما بالنسبة لألطفال الذين يعيشون يف الرعاية املؤسسية فقد تنشأ املخاطر التي قد
تؤثر عليهم من اإلغالق الرسيع لهذه املؤسسات االيوائية وإعادة األطفال إىل العائالت
واملجتمعات دون أن يكون لدى هؤالء االستعداد املناسب .كام قد تنبع املخاطر
أيضً ا من البقاء يف الرعاية السكنية ضمن مجموعات مام يجعلهم أكرث عرضة لإلصابة
بالعدوى الجامعية ،إذ يكون األطفال الذين يعيشون يف هذه البيئات أكرث عرضة
ملخاطر اإلصابة بالعدوى باإلضافة إىل كونهم عرض ًة لإلساءة واإلهامل واالستغالل.
ويعد هذا خط ًرا كب ًريا بشكل خاص عىل األطفال ذوي اإلعاقة ،والذين تزيد احتاملية
وجودهم يف مراكز الرعاية السكنية ،كام قد يكونون يف بعض الحاالت (بسبب ظروف
معينة أو حاالت ضعف موجودة مسبقًا ،مبا يف ذلك نقص املناعة) أكرث عرضة لإلصابة
بـوباء كوفيد 19-وأكرث عرضة للتأثر به.
•أما بالنسبة لألطفال الذين يعيشون يف ترتيبات املعيشة املستقلة فهم سيكونون يف
خطر متزايد من العزلة واالنفصال عن أقرانهم ،وسيفتقرون إىل املال وأشكال الدعم
األخرى الحتياجاتهم اليومية.
•وسيشعر بعض األطفال الذين يعيشون يف الرعاية البديلة ،ممن ال يعجبهم هذا الوضع
أساساً ،أن الحبس القرسي هو أم ٌر ال يطاق .وقد يواجه بعض األطفال اآلخرين الذين
تم تخريجهم مؤخرا ً من الرعاية البديلة عزلة اجتامعية شديدة وقد ال يحصلون عىل
الدعم املايل والعميل يف هذا الوقت شديد الحساسية بالنسبة لهم.
وأما أطفال الشوارع واألطفال الالجئني واملهاجرين فسيصبح وصولهم إىل املساعدات
والخدمات أكرث صعوبة بسبب عمليات اإلغالق وإغالق الخدمات االجتامعية ،وحتى أنهم
قد يتعرضون لالعتقال واالحتجاز .وقد ُينع األطفال الالجئون واملهاجرون أيضً ا من الوصول
إىل الخدمات األساسية بسبب العوائق القانونية أو اللغوية أو األمنية.

الصفحة الرئيسية
مقدمة

الحفاظ عىل سالمة األطفال ضمن الرعاية األرسية

نُهج تصميم برامج االستجابة
يُعت ُرب إرش َاك ومشاركة جميع أصحاب املصلحة أم ًرا أساس ًيا للحفاظ عىل استمرارية
الخدمات لألطفال .إذ يتألف قطاع الرعاية من مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة ،مبا
يف ذلك األطفال والشباب واألرس والحكومات واملجتمع املدين واملانحني وغريهم .وتجد
عرب هذا الرابط هنا بعض النصائح املفيدة (باإلنجليزية) حول:

رعاية األرسة

•	 العمل عرب القطاعات املختلفة ومع الحكومات

يجب عىل الحكومات واملجتمع املدين التخطيط لتقديم دعم قوي لألرس واملجتمعات املحلية
وذلك إلعطاء األولوية للحفاظ عىل سالمة األطفال ضمن بيئات الرعاية األرسية .والعائالت هي
من تتخذ القرارات حول ترتيبات الرعاية ،بينام يساعد موظفو الرعاية االجتامعية العائالت يف
تحديد الدعم املطلوب لضامن بقائهم م ًعا بأمان .2وسيتطلب متكني األرس من التأقلم بأمان
تقليل الضغوطات التي يواجهونها ،مثل عدم االستقرار الغذايئ واالقتصادي ،وزيادة قدراتهم
مثل دعم املهارات الوالدية اإليجابية .3كام سيقلل هذا الدعم من خطر املامرسات الضارة مثل
عاملة األطفال وزواج األطفال واالتجار بهم.

البديلة الرعاية

•	 التعامل مع الجهات املانحة

ما يجب فعله ملنع انفصال األطفال عن األرسة وحامية األطفال ضمن ترتيبات الرعاية األرسية

التأثري
ال ُنهج

•	 إرشاك األطفال واألرس واألوصياء واملجتمعات ،مبا يف ذلك القادة الدينيني

الصورة مقدمة من Save the Children

أوضاع الشوارع
املغادرين لدور
موارد أخرى
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موارد

الدعم الوقايئ واالستجابة لألطفال واألرس ومقدمي الرعاية البديلة خالل
( COVID-19تغيري الطريقة التي نهتم بها) (متوفر باإلنجليزية)
ما يجب أن يعرفه اآلباء (اليونيسف)
األبوة اإليجابية (إنهاء العنف) (متوفر باإلنجليزية)
حامية األطفال أثناء تفيش األمراض املعدية (التحالف) (متوفر باإلنجليزية)
كوفيد 19-وحركة اإلعاقة ()IDA
اعتبارات الصحة العقلية خالل جائحة كوفيد)WHO( 19-
معالجة الجوانب العقلية والنفسية االجتامعية لكوفيد)IASC( -19
التأقلم النفيس أثناء تفيش املرض (( )PS Center - IFRCRCمتوفر باإلنجليزية)
األبوة واألمومة خالل كوفيد 19
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•توفري املعرفة للعائالت ومقدمي الرعاية واألطفال عن كيفية منع انتشار كوفيد،19-
مبا يف ذلك يف املواقف التي يصعب فيها الوصول إىل املاء  /الصابون ،وتوفري املوارد مثل
سالل النظافة ،وضامن أن تكون املعرفة واملوارد متاحة لألطفال و  /أو الوالدين من ذوي
								
اإلعاقة.4
•نرش رسائل شاملة للمجتمع (أي أنها تشمل ذوي اإلعاقة) حول الرعاية الذاتية والصحة
النفسية والدعم النفيس واالجتامعي ،5وأساليب التأديب اإليجابية ،6وسلوكيات األطفال،
واألنشطة املنزلية .7وانتبه بشكل خاص لضامن وصول الرسائل لألشخاص ذوي اإلعاقة.
•وألن كبار السن يواجهون مخاطر صحية أكرب ،احرص عىل إعطاء األولوية ألولئك الذين
				
يقومون برعاية األطفال عند توزيع الدعم أو املوارد.8
•يجب تشجيع العائالت ومساعدتهم يف التخطيط ملن سيهتم باألطفال إذا أصيب أحد
الوالدين أو مقدمي الرعاية باملرض ،أو يف حال توجب عليهم االعتناء بأحد أفراد األرسة
املرىض ،كام يجب تشجيع أفراد األرسة واألقارب عىل تقديم الدعم من بعيد باستخدام
							
التكنولوجيا املتاحة.9

7
8

9

أنت بطلتي ،كتاب مصور لألطفال حول كوفيد )IASC( 19
صحيفة وقائع كوفيد -19للعائالت التي يرأسها الجدود والعائالت متعددة األجيال (( )GUمتوفر باإلنجليزية)
الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي أثناء تفيش املرض  -كبار السن (( )PS Center - IFRCRCمتوفر باإلنجليزية)
كيف تتحدث مع طفلك عن فريوس كوفيد ( 19اليونيسف)

الصفحة الرئيسية
مقدمة
•يجب إزالة العوائق التي تحول دون الحصول عىل الدعم عن طريق إزالة الرشوط
املرتبطة بتقديم املساعدات النقدية ،وقم بتعزيز الوصول إىل األموال خارج مكان إقامة
السكان املعتاد							.10
التأثري
					
ال ُنهج
•يجب إعالم األرس واملعلمني والعاملني يف مجال الصحة وغريهم من العاملني يف املجتمع
املحيل بكيفية تحديد األطفال الذين يحتاجون بشدة للحامية والذين يواجهون خطر
رعاية األرسة
االنفصال ،مبا يف ذلك األطفال ذوي اإلعاقة ،يف حال حدوث وفاة أو مرض يف األرسة.11
			

•ويتعني عىل موظفي الرعاية االجتامعية تقديم الدعم واملتابعة املستمرة لألطفال
املعروف بأنهم كانوا يواجهون خطر االنفصال قبل انتشار الوباء ،وذلك من خالل
			
الهاتف العادي أو وسائل االتصال االفرتاضية األخرى.
•قم بالعمل مع قادة املجتمع ،مبا يف ذلك القادة الدينيني ،ملكافحة وصمة العار
والشائعات حول كوفيد -19وأولئك املصابني به أو الذين أصيبوا به فعالً ونجوا منه،
وقم بدعمهم لنرش الحقائق األساسية حول األعراض وطرق االنتقال ،والتعايف منه
12
(باستخدام الراديو ،مكرب الصوت أو وسائل التواصل االجتامعي وما إىل ذلك)

			

البديلة الرعاية

الصورة مقدمة من Save the Children

أوضاع الشوارع
املغادرين لدور
موارد أخرى
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•تحديد وإدراج أطفال وأرس املهاجرين والالجئني وعدميي الجنسية والنازحني ،مبا يف
ذلك األطفال الذين ليس لديهم وثائق ،يف اإلجراءات الرئيسية ذات األولوية مثل
الوصول إىل الخدمات الصحية للوقاية والعالج واالختبار وبرامج الحامية االجتامعية
ونرش املعلومات الصديقة لألطفال وآليات اإلحالة مبا يف ذلك الدعم عرب االنرتنت.13

برمجة النقد والقسائم للحامية االجتامعية أثناء ( COVID-19الرؤية العاملية) (متوفر باإلنجليزية)
التحليل العاملي الرسيع للنوع (( )IRCمتوفر باإلنجليزية)
دليل وصمة العار خالل جائحة كوفيد19-
التوسع يف عمليات االستعداد واالستجابة لجائحة كوفيد 19مبا يف ذلك املخيامت واإلعدادات املشابهة للمخيامت (( )IASCمتوفر باإلنجليزية)
نصائح  IASCالرسيعة بشأن كوفيد -19واألطفال املهاجرين والالجئني واملرشدين داخل ًيا (األطفال أثناء التنقل) (متوفر باإلنجليزية)
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الصفحة الرئيسية
مقدمة

حامية األطفال الذين يعيشون ضمن ترتيبات الرعاية البديلة

البديلة الرعاية

عندما تكون الخدمات االجتامعية مشلولة أو تعمل فوق طاقتها ،وعندما تكون هنالك حاجة
إىل تدابري العزلة االجتامعية ،فإنه من املهم إعطاء أولوية للدعم ملقدمي الرعاية األرسية
البديلة (مثل مقدمي الرعاية األقارب وأولئك الذين يتبنون األطفال أو يكفلونهم ضمن
أرستهم) ،كام يجب اإلبقاء عىل استخدام الرعاية املؤسسية (ضمن دور اإليواء) يف حدودها
الدنيا أثناء مرحلة الطوارئ هذه .كام يتأثر مقدمو الرعاية البديلة واملوظفون الذين يرشفون
عىل أماكن الرعاية بالوباء ،ويتعني وضع اسرتاتيجيات جديدة عىل وجه الرسعة ملعالجة ذلك.
ونظ ًرا لحجم ونطاق هذه الحالة الطارئة ،ستكون هناك حاجة متزايدة للرعاية البديلة ،وال
سيام الرعاية املؤقتة الطارئة ،ويجب أن يكون لدى مقدمي الخدمات خطط عمل جاهزة
لتلبية هذا الطلب املتزايد.

أوضاع الشوارع

ما يجب القيام به لحامية األطفال الذين يعيشون يف ترتيبات الرعاية البديلة:

التأثري
ال ُنهج
رعاية األرسة

•ينبغي وضع خطط الطوارئ التي تشمل خدمات الرعاية البديلة من قبل سلطات رعاية
الطفل بالرشاكة مع مقدمي الخدمات وقادة املجتمع .ويجب أن يأخذ التخطيط يف
االعتبار تقلبات حالة الطوارئ ومدتها املحتملة (حتى  18شه ًرا) .أما يف السياقات التي
ال تكون فيها أو مل يعد فيها سلطات معنية برعاية الطفل ،فيجب عىل املامرسني يف
مجال حامية الطفل العمل مع قادة املجتمع ومقدمي الخدمات ،مبا يف ذلك العاملني
املجتمعيني يف مجال الصحة والتعليم لوضع مثل هذه الخطط.

املغادرين لدور
موارد أخرى

ويف حدها األدىن يجب أن تتضمن هذه الخطط:
•اعداد سياسة واضحة تعطي األولوية للرعاية البديلة ضمن األرس ومنع االنفصال بدالً
عن اللجوء إىل الرعاية املؤسسية ،وأن يتم تعميم هذه السياسة عىل مرافق الرعاية
الصحية ومراكز الرشطة واملحاكم واملجالس املحلية وهياكل  /آليات حامية الطفل
املجتمعية.
•ويجب تصنيف خدمات الرعاية البديلة عىل أنها “خدمات أساسية” ضمن أطر وخطط
إدارة الطوارئ الحكومية.
•ويجب أن تتضمن اإلجراءات املنقّحة لضبط هذه العملية فحص اإلحاالت عن طريق
الهاتف أو وسائل االتصال عرب اإلنرتنت ،وتقييم مدى الرضورة ومدى مالءمة وضع
الرعاية ومنح الترصيح لوضع الطفل ضمن الرعاية البديلة ومراقبة هذه الرعاية من قبل
سلطات رعاية الطفل.
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•ويجب وضع قيود أو حظر عىل وضع األطفال ضمن مرافق الرعاية املؤسسية بشكل غري
منظم أثناء الطوارئ .ويجب أن يُطلب من مقدمي الخدمة إخطار السلطات عىل الفور
إذا تم إحضار طفل إىل مرافقهم دون أن يكون ذلك من خالل اآلليات الرسمية لضبط
هذه العملية.
•ويجب عىل السلطات املحلية توفري إجراءات عمل قياسية لتلبية احتياجات الرعاية
املؤقتة لألطفال املنفصلني عن ذويهم أو األطفال غري املصحوبني ،مبا يف ذلك إرشادات
واضحة بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها يف حالة أصيب الطفل بالفريوس أو ظهرت
عليه أعراض اإلصابة وتطلب األمر أن يبقى يف عزلة لفرتة معينة .وينبغي إيالء اهتامم
خاص ملنع اللجوء غري الرضوري إىل الرعاية املؤسسية استجابة لـوباء كوفيد ،-19مبا يف
ذلك لألطفال ذوي اإلعاقة.14
•يجب أن تصدر سلطات رعاية الطفل أمرا ً بتعليق إنشاء مرافق رعاية سكنية جديدة،
ويجب أن يتم نرش هذا املنع عىل نطاق واسع مع التوجيهات والرسائل التي تعزز آليات
الضبط الحالية أو املعدلة لإلحاالت الجديدة إىل املؤسسات الحالية.
•يجب تصنيف كل مؤسسة رعاية عىل أنه وحدة قامئة بذاتها لغرض اللوائح  /التوجيهات
الحكومية للعزل الذايت ويجب توزيع إرشادات واضحة عىل جميع مقدمي الخدمة بشأن
متطلبات التباعد االجتامعي ،والعزل وتدابري الحجر الصحي يف أماكن الرعاية السكنية.
•يجب ّأل يتم إغالق مؤسسات الرعاية السكنية برسعة وبدون خطط رعاية فعالة ودعم
مناسب لكل طفل.
•ويجب عىل الحكومات بالرشاكة مع الجهات الفاعلة املعنية بحامية الطفل أن تضمن
 /تؤمن سالسل التوريد للسلع األساسية (الغذاء ومنتجات النظافة واألدوية األساسية /
البسيطة) والخدمات التي يصعب االستغناء عنها (مبا يف ذلك الخدمات التي يحتاجها
بشكل خاص األطفال ذوي اإلعاقة) ملقدمي خدمات الرعاية البديلة يف حال تم فرض
قيود عىل الرشاء والسفر ،أو يف حال أصبحت البضائع نادرة ويصعب الحصول عليها من
خالل الوسائل العادية.
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مورد

 COVID-19وحركة اإلعاقة (املؤسسة الدولية للتنمية)

الصفحة الرئيسية
مقدمة
التأثري
ال ُنهج

البديلة الرعاية
أوضاع الشوارع
املغادرين لدور
موارد أخرى

•يجب تطوير إجراءات عمل قياسية ( )SOPsإلعادة دمج األطفال ضمن أرسهم عىل
نحو منظّم ومدروس ،وذلك بالنسبة لألطفال الذين ميكن ألرسهم أن تقدم لهم الرعاية،
وبالتايل يجب إعطاء األولوية إلعادة دمجهم مع أرسهم .ويجب أن يتضمن ذلك
تسجيل وتوثيق املكان الذي عاد إليه الطفل ومعلومات االتصال به.

الصورة مقدمة منUnsplash ,Dalton

رعاية األرسة

•وينبغي إجراء مراجعة للموظفني والعاملني الرئيسيني وتحديدهم ،مبا يف ذلك أخصايئ
الحاالت ،باإلضافة لتحديد املوارد األساسية الالزمة لهذه الفرتة من حالة الطوارئ ،مع
وضع خطط ملوظفني مؤقتني بدالء عن أولئك الذين يحتاجون إىل الحجر الصحي الذايت،
وتوفري أموال مرنة إضافية لسلطات حامية الطفل من أجل متكني التكييف الرسيع
لألنظمة والخدمات استجابة لألزمة.

•يجب تعزيز قدرات الخطوط الساخنة وخطوط مساعدة األطفال بحيث تكون متاحة
لألطفال واألرس ومرافق الرعاية لإلبالغ عن أي حالة إساءة أو إهامل.
وتشمل االجراءات األخرى ذات األولوية ما ييل:
•يجب أن يتلقى جميع األطفال ومقدمي الرعاية واملوظفني تدري ًبا عىل الصحة والسالمة
ذي صلة بـفريوس كوفيد ،-19مع مراعاة جعل الرسائل مالمئة لألطفال وتقديم التدريب
بطرق متكّن األطفال ذوي اإلعاقة من الوصول إليه واملشاركة فيه.15
•يجب أيضً ا توفري معدات الوقاية الشخصية الكافية ملقدمي الرعاية الذين يعملون مع
األطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة أو أي حاالت صحية حرجة أو تعرضوا للفريوس،
وكذلك يف الحاالت التي يوجد فيها أفراد آخرون معرضون للخطر داخل املنزل أو داخل
مركز الرعاية.
•يجب تقديم الدعم املادي اإلضايف للعائالت التي تقدم خدمات الرعاية البديلة من
أقارب وغريهم ،مبا يف ذلك الدعم املايل والصحي والتعليمي ،وذلك نظ ًرا للنفقات
اإلضافية لرعاية الطفل يف وقت األزمات.
•
15
16

7

موارد

•تحديد وتأمني مصادر الدعم اإلضايف باالشرتاك مع السلطات الصحية ذات الصلة لضامن
دعم األطفال الذين تم وضعهم يف الرعاية البديلة باالحتياجات الخاصة يف حال كانوا
من األطفال ذوي اإلعاقة أو ذوي االحتياجات الخاصة و  /أو ممن يعانون من املشاكل
الصحية الذين قد يتأثرون أكرث من غريهم بـ كوفيد ،19-مبا يف ذلك عندما يكون من
الرضوري ادخالهم إىل املشفى.16
•يجب عىل مقدمي الرعاية البديلة مراجعة جميع الحاالت التي تم فيها تعليق إعادة
دمج الطفل يف أرسته .والهدف هو تحديد ما إذا كان ال يزال ممكناً وآمناً امليض قدماً
يف إعادة دمج الطفل ،وإذا كان ذلك يصب يف مصلحة الطفل الفضىل ،وما إذا كان
ميكن تقديم إعادة دمج الطفل يف أرسته عن املوعد الذي كان قد تم تحديده قبل
وباء كوفيد .-19كام يجب تحديد احتياجات الدعم التي تحتاجها أرسة الطفل وتلبيتها
لتمكينها من تقديم الرعاية املناسبة لهذا الطفل.

 15إرشادات حول الوقاية من العدوى ومكافحتها يف مرافق الرعاية طويلة األجل يف سياق ( COVID-19منظمة الصحة العاملية) (متوفر باإلنجليزية)
نصيحة بشأن استخدام األقنعة يف سياق ( COVID-19منظمة الصحة العاملية) (متوفر باإلنجليزية)
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الصفحة الرئيسية
مقدمة
التأثري
ال ُنهج
رعاية األرسة
البديلة الرعاية
أوضاع الشوارع
املغادرين لدور
موارد أخرى

رس جديدة
•ويجب أن يتم التواصل مع األرس التي تقدم أصالً رعاية بديلة وأيضاً مع أُ ٍ
لتحديد ما إذا كانوا عىل استعداد لرعاية طفل آخر ،مع تقديم الدعم املناسب لهم
إذا لزم األمر .وينبغي تحديد أرس حاضنة ذات خربة سابقة يف تقديم الرعاية البديلة
وذلك إليداع األطفال الذين يواجهون مخاطر خاصة ،مثل األطفال الصغار والرضع،
واألطفال واملراهقني الذين تعرضوا للعنف ،واألطفال ذوي اإلعاقة الذين لديهم
احتياجات طبية أو احتياجات رعاية خاصة أخرى ،واألطفال املهاجرين والالجئني
الذين ال ميكن مل شملهم مع أقاربهم ،وغري ذلك		.
•يجب أن يتم استخدام طرقاً جديدة إلدارة الحالة وذلك ملراقبة األطفال الذين تم
إعادة دمجهم وذلك نظ ًرا للقيود املفروضة عىل التنقل والتقارب االجتامعي.
•يجب تسهيل االتصال والتواصل عن بعد بني األطفال الذين يعيشون يف أرس بديلة أو
يف مؤسسات رعاية سكنية ،مبا يف ذلك السعي إىل إرشاك مقدمي الرعاية يف القرارات
الرئيسية التي تخص الطفل .يجب بذل كل جهد ممكن لضامن أن تكون وسائل
االتصال يف متناول األطفال ومقدمي الرعاية ذوي اإلعاقة
•يجب أن يعمل العاملون يف مجال حامية الطفل مع قادة املجتمع والعاملني املحليني
رس بديلة
يف مجال الصحة وغريهم عىل تحديد األطفال الذين يعيشون يف رعاية أ ٍ
عالية املخاطر .يف السياق الحايل ،يجب أن تشمل عوامل الخطر أيضً ا زيادة تعرض
مقدم الرعاية أو الطفل لإلصابة باملرض يف حال التعرض للفريوس؛ باإلضافة إىل
احتامل انهيار ترتيبات الرعاية بسبب انخفاض قدرة مقدم الرعاية عىل رعاية الطفل
نتيجة لفقدان سبل العيش أو السكن أو فقدان الوصول إىل الخدمات االجتامعية أو
التعرض للوصم أو التمييز.

قم باستخدام
التكنولوجيا
للتواصل والتنسيق
بشكل فعال
يجب عىل العاملني يف مجال الخدمات االجتامعية إعادة التفكري يف نُهج إدارة الحاالت -
كالتقييم وتحديد املخاطر والدعم واملتابعة من خالل الهاتف العادي أو وسائل االتصال
االفرتاضية األخرى.
قم بإنشاء إجراءات تحقق لإلحاالت عرب اإلنرتنت والهاتف ،ولتقييم االحتياجات ومدى
مالءمة الرعاية البديلة ،واجراءات للموافقة عىل الرعاية املؤقتة ومراقبتها.
قم بتأمني التواصل بني الوالدين  /مقدمي الرعاية واألطفال املعرضني يف حالة العزل أو
الحجر  -وميكن أن تقلل منصات التواصل عرب اإلنرتنت ومجموعات النقاش عرب تطبيق
واتس آب  WhatsAppوغريها من الوسائل الهاتفية واالفرتاضية بشكل كبري من العزلة.
يجب مراجعة خيارات اإلحالة مبا يف ذلك إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس
واالجتامعي واملوارد املتاحة عرب اإلنرتنت.
قم بتعزيز قدرات الخطوط الساخنة وخطوط مساعدة األطفال بحيث تكون متاحة لألطفال
واألرس ومرافق الرعاية لإلبالغ عن أي حالة إساءة أو إهامل.
يجب استكشاف اسرتاتيجيات افرتاضية (مثل الراديو أو اإلنرتنت أو التلفزيون) للوصول
بشكل خاص إىل العائالت الحاضنة التي متت املوافقة عليها سابقًا والتي قد ال تشارك حال ًيا
يف نظام الرعاية.

يجب إيجاد طرق جديدة للمشاركة يف أنشطة التعليم ،واألنشطة الرتفيهية ،والحفاظ عىل
الصحة واللياقة البدنية ،واكتساب املهارات الحياتية واألهداف املهنية ،وتلقي الخدمات يف
حاالت التقييد واإلغالق.
تأكد من تحديث إجراءات حامية الطفل للتخفيف من أي مخاطر يشكلها االستخدام
املتزايد للتكنولوجيا.
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الصورة مقدمة من .Unsplash, McGowan

يجب تيسري االتصاالت والتواصل عن بعد بني أفراد العائلة .يجب بذل كل جهد ممكن
لضامن أن تكون وسائل االتصال يف متناول األطفال ومقدمي الرعاية ذوي اإلعاقة.

الصفحة الرئيسية

•يف الحاالت عالية الخطورة ،يجب عىل أخصايئ الحاالت ومنظامتهم التأكد،
حيثام أمكن ،من وجود تواصل منتظم عرب الهاتف أو عرب االنرتنت (عىل سبيل
املثال ،ثالث مرات يف األسبوع) ،كام يجب التأكد من أنه يتم تطوير خطط
الدعم وخطط الطوارئ مسبقًا .17يجب وضع الخطط مع مقدم الرعاية والطفل
والوالدين وأفراد األرسة اآلخرين .يجب أيضً ا مناقشة الخطط مع (والتوافق
عليها) مقد ًما من قبل مقدمي الرعاية البديلني املحتملني.18

مقدمة
التأثري
ال ُنهج
رعاية األرسة

موارد

اتخاذ القرارات األخالقية يف مواجهة كوفيد( )IFSW( -19متوفر باإلنجليزية)
 18إرشادات للمراقبة االفرتاضية لألطفال خالل كوفيد ( )BCN( 19متوفر باإلنجليزية)
17

البديلة الرعاية
أوضاع الشوارع
املغادرين لدور
موارد أخرى

الصورة مقدمة من Save the Children
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•بالنسبة للعائالت املعرضة لخطر كبري والتي ال يوجد بها هاتف أو اتصال إنرتنت ،يجب
عىل العاملني يف الحاالت الذين لديهم تدابري وقائية مناسبة االستمرار يف زيارة األرسة
باتباع إرشادات وإجراءات الصحة العامة املتفق عليها.
•عندما يكون لدى طفل ما احتياجات معقدة ،مبا يف ذلك التحديات العاطفية
والسلوكية ،ويكون معرضاً أيضاً لخطر االستغالل ،أو يعاين من أزمة معينة ،مثل وفاة
أحد افراد أرسته ،أو إصابة مقدم الرعاية له باملرض ،فقد يكون هنالك حاجة إىل إحالته
إىل خدمات مؤمترات املجموعات العائلية حيثام تكون متاحة .وقد بدأت السلطات
املحلية يف بعض املناطق بعقد مؤمترات مجموعات عائلية افرتاضية ،عىل سبيل املثال
عرب  WeChatأو  WhatsAppأو  Skypeأو  ،Zoomللموافقة عىل الخطط وترتيبات
الرعاية املؤقتة .للحصول عىل أمثلة للمعلومات حول مؤمترات املجموعات العائلية.
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موارد أخرى

حامية أطفال الشوارع
يعتمد أطفال الشوارع عىل الخدمات املقدمة من خالل مراكز استقبال لتلبية
احتياجاتهم األساسية .وغال ًبا ما يكون وضع األطفال الصحي ضعيفًا وقد يكونون أكرث
عرضة لإلصابة بفريوس كوفيد .1919عالوة عىل ذلك ،ميكن أن يجد هؤالء األطفال
أنفسهم عرضة لالعتداء الجنيس والعنف إذا كانوا يعيشون مبفردهم يف الشوارع ،خاصة
يف ظل الظروف الحالية ،وذلك ألنه قد يغادر األطفال  /البالغون اآلخرون الذين يقيمون
عادة معهم املناطق الحرضية .كام يكسب العديد من هؤالء األطفال أيضً ا معيشتهم
بأنفسهم ،ومن املحتمل أن يواجهوا خسارة يف الدخل بسبب تدابري االحتواء ويحتاجون
إىل دعم إضايف من أجل البقاء.
ما يجب القيام به لحامية أطفال الشوارع
•يجب عىل الحكومات ومنظامت املجتمع املدين ضامن أن يتم تصنيف مراكز
االستقبال واملرافق املامثلة عىل أنها مراكز خدمات أساسية ،وأن تكون مجهزة
مبعلومات عن كيفية منع انتشار كوفيد ،19-باإلضافة إىل الخدمات األساسية مثل
الصحة والنظافة والحامية والتعليم والتغذية.
•يجب توجيه الرشطة لضامن عدم اعتقال أطفال الشوارع بسبب عدم عزلهم
ألنفسهم ،وبدالً من ذلك ،يجب دعمهم بالوصول إىل مراكز اإليواء أو غريها من
املساكن البديلة املناسبة؛ كام يجب دعمهم للحصول عىل خدمات الصحة وحامية
الطفل وخدمات الدعم األخرى ،مبا يف ذلك من خالل خطوط مساعدة األطفال.20
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موارد

األطفال املرتبطني بالشارع وجائحة كوفيد ( )CSC( 19متوفر باإلنجليزية)
مالحظة فنية :كوفيد  19واألطفال املحرومون من حريتهم
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دعم الشباب الذين تركوا الرعاية وأولئك الذين يعيشون بشكل مستقل
يواجه الشباب الذين يتخرجون من مراكز الرعاية البديلة (خريجي دور الرعاية) مخاطر
كبرية خالل أزمة كوفيد -19هذه .فقد يكون بعض الشباب يف مرحلة ترك الرعاية البديلة
واالنتقال إىل العيش املستقل أو إىل مراكز خدمات الكبار يف نفس وقت ظهور الوباء .ومن
املرجح أن يكونوا من بني األشخاص األكرث تأثرا ً بالوباء عىل املدى الطويل ألنهم يواجهون
بالفعل تحديات كبرية يف الوصول إىل فرص التعليم وسبل العيش والتهميش والوصم عىل
نطاق واسع.
ما الذي يجب عمله لحامية من يتخرجون من دور الرعاية والذين يعيشون بشكل مستقل
•يجب عىل عاميل الحاالت التواصل مع أكرب عدد ممكن من خريجي دور الرعاية ،مع
إيالء اهتامم خاص لخريجي دور الرعاية الذين يعيشون مبفردهم ،وإجراء استفسارات
أولية للتحقق من حياتهم ورفاههم ،وتقييم احتياجات الدعم لديهم وتزويدهم
باملعلومات األساسية حول الحامية من .Covid-19
•ويجب عىل املنظامت إعطاء األولوية لخريجي دور الرعاية الذين مل يحصلوا عىل
سكن ومل ّا يتمكنوا من الحصول عىل خيارات سبل كسب العيش ،وتزويدهم بالدعم
الطارئ املستهدف .ويجب عىل عاميل الحاالت العمل مع منظامتهم األم للتأكد من أن
الرتتيبات مثل قسائم الرشاء متاحة لفئة الشباب وذلك لرشاء اللوازم األساسية للشباب
الذين سيواجهون انعدام األمن املايل والنقدي لتلبية احتياجاتهم اليومية.
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•ويجب عىل املنظامت متكني وصول هؤالء إىل خدمات الصحة النفسية والدعم النفيس
واالجتامعي ،مبا يف ذلك من خالل خدمات دعم الصحة العقلية عرب اإلنرتنت وتسهيل
التواصل املنتظم مع مقدمي الرعاية لهم عرب الهاتف أو عرب اإلنرتنت.
•ويجب أن يساعد عاملو الحاالت الشباب الذين يعيشون بشكل مستقل ،وخاصة أولئك
الذين يعيشون يف سكن جامعي أو ضمن مجموعات ،عىل االتفاق بشكل جامعي عىل
قواعد أساسية معينة لضامن التنفيذ السلس والفعال ملتطلبات التباعد االجتامعي
والعزلة والحجر.
•وغالباً ما تلعب خدمات املنارصة ومجموعات الدعم املتبادل دورا ً حاسامً يف تقديم
الدعم العميل والتوجيه واإلرشاد .ويجب توفري متويل متزايد لهذه املنظامت لتمكينها
من تطوير الدعم عرب اإلنرتنت والهاتف وتوسيع نطاق وصولها .عىل سبيل املثال ،من
خالل مجموعات  WhatsAppالتي يتم اإلرشاف عليها ،حيث ميكن دعم الشباب إلنشاء
“نظام القرين” مع أقرانهم للبقاء عىل اتصال والتحقق من رفاهية بعضهم البعض
وصحتهم وتقديم الدعم عند الرضورة.

الصفحة الرئيسية

موارد أخرى

مقدمة

Better Care Network (BCN): Resource Center on COVID-19 and Children’s Care
https://bettercarenetwork.org/library/particular-threats-to-childrens-care-and-protection/resource-center-on-covid-19-and-childrens-care

التأثري

The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action:
https://alliancecpha.org/en/COVD19

ال ُنهج

UNICEF:
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19

رعاية األرسة

International Disability Alliance (IDA):
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement

البديلة الرعاية
أوضاع الشوارع

Early Childhood Development Action Network (ECDAN):
https://www.ecdan.org/

املغادرين لدور

COVID-19 Parenting:
https://www.covid19parenting.com/

موارد أخرى

Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE):
https://inee.org/collections/coronavirus-covid-19
Global Social Service Worker Alliance (GSSWA):
http://socialserviceworkforce.org/resources/blog/social-service-workers-mitigating-impact-covid-19
International Organization for Migration (IOM):
https://www.iom.int/covid19
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شكر وتقدير

.مع الشكر الجزيل للزمالء يف منظمة الصحة العاملية ملراجعتهم ملسودة هذه الوثيقة

The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action
Better Care Network
Catholic Relief Services
The Centre for Excellence for Children’s Care and Protection (CELCIS)
Changing the Way We Care
CRIN
Family for Every Child
Faith to Action Initiative
Hope and Homes for Children
International Disability Alliance
International Organization on Migration (IOM)
International Rescue Committee (IRC)
International Social Service
LUMOS

:املنظامت التالية صادقت عىل هذه املذكرة الفنية

Unsplash ,Hryshchen صورة الغالف مقدمة من

Maestral International
The Martin James Foundation
Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence Against Children
Plan International
RELAF
Save the Children
SOS Children’s Villages International
UNHCR
UNICEF
World Vision
John Williamson, Children in Adversity, USAID
Joan Lombardi (Early Opportunities)

www.prinsdesign.co.za :التصميم الجرافييك بواسطة

:املنظامت واألشخاص التالني ساهموا يف وضع هذه املذكرة الفنية

