
 

 

  إدماج األطفال وحمایتهم
 تتسبب جائحة كوفید-19 بالضغط النفسي علینا جمیعًا. یواجه األطفال تحدیاتهم الخاصة: لقد انقطعت حیاتهم المدرسیة ویتوجب علیهم

  اآلن البقاء في منازلهم ومواصلة تعلیمهم منها. وقد توقفت التفاعالت االجتماعیة مع األقران والتي تدعم عملیة نمو الطفل.

 من المهم لقادة الكنائس والمجتمعات المحلیة، والشركاء وموظفي تیرفند أن ُیشركوا األطفال في عملیات اتخاذ القرار. سیعطي هذا
  األطفال فرصة المساهمة تجاه مجتمعهم وسیزید مدى ثقتهم بأنفسهم.

 ینبغي علینا أیضًا أن ندرك كیفیة التواصل الصحیح مع األطفال بشأن الجائحة، وأن نعتني بهم على النحو المناسب خالل هذه الفترة.

 ُیعّد الهدف من هذه الوثیقة هو تقدیم معلومات واضحة والتوجیه بشأن ضمان مشاركة األطفال وحمایتهم أثناء الجائحة، بما في ذلك
  الحاالت التي یتم فیها تطبیق تدابیر التباعد الجسدي و عملیات الحظر.

 

 األسئلة الرئیسیة
 كیف ُندمج األطفال في استجابات مجتمعنا وكنیستنا لكوفید-19؟●

  كیف نضمن حمایة األطفال خالل هذه الفترة؟●

  كیف نتواصل ونتفاعل مع األطفال بشكٍل مالئم؟●

  كیف نجمع البیانات في برامجنا لتحدید وجود أي ثغراٍت محتملة في الوصول إلى أكثر األطفال تهمیشًا وضعفًا؟●

  كیف یمكننا مساعدة المجتمعات والكنائس على تكییف ممارساتها لضمان حمایة الطفل ومشاركته في هذا الوقت الحالي؟●
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  كیف نستجیب لذلك؟
 

 

  بأن نكون على علم بالمبادئ األساسیة لحمایة الطفل:
 تعزیز مصلحة الطفل الفضلى.●
 لبقاء الطفل ونموه اإلیجابي األهمیة القصوى.●
 عدم التمییز.●
 تعزیز مشاركة األطفال.●

 

 

  حدد األهداف التي تضمن ما یلي:
 الفتیات والفتیان في أمان حیث یعیشون ویتعلمون ویلعبون.●
 یمكن  لألطفال  الحصول على المعلومات مثل رسائل الصحة العامة والخدمات●

 الرئیسیة.
  مراعاة تقدیم الخدمات لمختلف احتیاجات الفتیات والفتیان.●
 تحدید المخاطر المحتملة و االستجابة لها (على سبیل المثال الصحة العقلیة●

  واالعتداء).
 تقویة نظم حمایة الطفل.●

 

 التكییف بشكل شامل وإیجابي:
 ضمان حصول األسر التي لدیها أطفال على موارد الصحة والنظافة.●
 مراعاة االحتیاجات الخاصة لألطفال  ذوي اإلعاقة الجسدیة و المشاكل الصحیة●

  األخرى.
  تضمین األطفال في اجتماعات الكنیسة االفتراضیة ودراسات الكتاب المقدس.●
 ضمان إتاحة فرص لتلقي ردود الفعل (اإلیجابیة والسلبیة) بشأن التحدیات التي●

 یواجهها األطفال.

 

 اإلبالغ عن التدابیر الجدیدة بشكل شامل:
 اعتماد الرسائل التي تتمحور حول استعمال تعابیر صدیقة للطفل لتشرح معنى●

 التدابیر والتعدیالت المختلفة، باستخدام معلومات من مصادر موثوقة (مثل منظمة
 الصحة العالمیة).

 ضمان استیعاب الوالدین ومقدمي الرعایة لهذه التدابیر أیضًا.●
 ضمان استیعاب المعلومات من مختلف األشخاص بمختلف االحتیاجات.●
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 مصادر مفیدة
       مؤسسة آسیا:  كوفیبوك (Covibook) (كتاب لألطفال حول كوفید-19 للكاتب مانویال مولینا)

      إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي:  كوفید-19: كیفیة تضمین األشخاص المهمشین والضعفاء

  المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین:  "حمایة الطفل"

  الیونیسف:  دلیل حقوق الطفل وأمنه

   األمم المتحدة:  اتفاقیة حقوق الطفل

  وزارة التعلیم والمهارات اإلیرلندیة:   مصادر فیروس كورونا / كوفید-19 (بما في ذلك الُملصقات المالئمة لألطفال)

  الیونیسف:  المركز اإلعالمي لمرض فیروس كورونا (كوفید-19)
 

 

 تمت ترجمة هذا المورد إلى العربیة بفضل الدعم الذي قدمته منظمة مترجمون بال حدود

 

 

https://storage.googleapis.com/lets-read-asia/pdfs/7f3d8a82-f2c5-4189-99f7-76008e40672f/COVIBOOK_English_PORTRAIT_V1585344029897.pdf
https://storage.googleapis.com/lets-read-asia/pdfs/7f3d8a82-f2c5-4189-99f7-76008e40672f/COVIBOOK_English_PORTRAIT_V1585344029897.pdf
https://storage.googleapis.com/lets-read-asia/pdfs/7f3d8a82-f2c5-4189-99f7-76008e40672f/COVIBOOK_English_PORTRAIT_V1585344029897.pdf
https://storage.googleapis.com/lets-read-asia/pdfs/7f3d8a82-f2c5-4189-99f7-76008e40672f/COVIBOOK_English_PORTRAIT_V1585344029897.pdf
https://storage.googleapis.com/lets-read-asia/pdfs/7f3d8a82-f2c5-4189-99f7-76008e40672f/COVIBOOK_English_PORTRAIT_V1585344029897.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/43381/child-protection
https://www.unicef.org/csr/css/Child_Rights_and_Security_Handbook_ENGLISH.pdf
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.education.ie/covid19
https://www.education.ie/covid19
https://www.education.ie/covid19
https://www.unicef.org/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unicef.org/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

