
خطة من أجل العمل

 فریق األمم المتحدة العامل المشترك بین الوكاالت
المعني بالعنف ضد األطفال

الصفحة 1 أبریل 2020

 یؤید الفریق تأییدا قویا نداء األمین العام لألمم المتحدة، أنطونیو غوتیریش،
 من أجل حمایة حقوق األطفال وصون رفاھیتھم في أثناء تفشي جائحة

.كوفید-19 وفي أعقابھا
 لقد أدت جائحة كوفید-19 إلى تفاقم ضعف األطفال المعرضین للخطر ألن

 الھشاشة االقتصادیة المتنامیة ستزید من خطر عمل األطفال وتزویجھم
 واالتجار بھم واستغاللھم جنسیا وتجنیدھم في الجماعات اإلجرامیة ومن

 قبل الجماعات والقوات المسلحة. وإضافة إلى ذلك، أفضت القیوُد
 المفروضة على التنقل، وفقداُن الدخل والعزلةُ واالكتظاظ واحتدام مشاعر

 التوتر والقلق، إلى نشوء فئة جدیدة غائبة عن األنظار من األطفال
 المعرضین للخطر الذین یزداد احتمال تعّرضھم أو معاینتھم لممارسات

 العنف البدني والنفسي والجنسي واإلھمال داخل منازلھم. فقد ظھرت بالفعل
 دالئل على ازدیاد العنف ضد األطفال

 

 یؤید الفریق تأییدا قویا نداء األمین العام لألمم المتحدة، أنطونیو غوتیریش، من أجل حمایة
.حقوق األطفال وصون رفاھیتھم في أثناء تفشي جائحة كوفید-19 وفي أعقابھا

توفیر مزید من المعلومات

 بجمیع أشكالھ، سواء تعلق األمر بالعنف العائلي المرتكب بحقھم أم
 باالعتداء علیھم في عقر دارھم أم باالستخدام المفرط للقوة ضدھم من
 جانب أجھزة إنفاذ القانون في سیاق تنفیذ قرارات الحجر ضد أطفال

 الشوارع. ومثلما جاء على لسان األمین العام لألمم المتحدة، فإن ما بدأ
ً كأزمة صحیة قد یتحول إلى أزمٍة لحقوق الطفل أوسع نطاقا

 لذلك، یدعو فریق األمم المتحدة العامل المشترك بین الوكاالت المعني
 بالعنف ضد األطفال، بأعضائھ جمیعاً، الحكومات والمجتمع الدولي

 والمجتمع المدني ومؤسسات حقوق اإلنسان والقطاع الخاص ومنظمات
 العمال والقادة في كل قطاع إلى ضمان التصدي لجائحة كوفید-19 باتخاذ
 إجراءات مراعیة لحقوق الطفل من منظور متعدد القطاعات، وذلك في

ثالثة مجاالت ھي
 

:

 ال بد من قیاس البیانات المصنفة حسب العمر ونوع الجنس والمتعلقة
 بزیادة أو تراجع انتشار مختلف أنواع العنف ضد األطفال، بغیة

ً  االسترشاد بھا في عملیة اتخاذ القرارات. وینبغي أن یشمل ذلك أیضا
 تحلیل العواقب الصحیة واالجتماعیة المترتبة على سیاسات الحجر في

 األجلین المتوسط والطویل، من قبیل إجراء عملیات شاملة لجمع البیانات
 المصنفة حسب العمر ونوع الجنس عن المخاطر التي یواجھھا األطفال

 وقدرتھم على التكیف في إطار إجراءات مكافحة جائحة ـكوفید-19
 وتحلیل تلك البیانات

تعزیز التضامن

 واستخدامھا، واتخاذ تدابیر مدروسة وفعالة تأخذ في االعتبار المخاطر 
.األخرى الناجمة عن إجراءات مكافحة الجائحة

 وینبغي توعیة األطفال بطریقة مالئمة وبلغة تناسب أعمارھم بآثار
 جائحة كوفید-19 والتدابیر المتخذة للتصدي لھا. وینبغي أیضا اإلصغاء
 إلى روایاتھم عن تجاربھم في ظل اإلجراءات الحالیة لمكافحة الجائحة

 واستخالص العبر منھا. وینبغي التعاون أیضا مع منظمات المجتمع
 المدني التي قامت بالفعل باستقصاء آراء األطفال والتي تخطط حالیا

 إلجراء مزید من التشاور معھم في جمیع أنحاء العالم، وإسداء الدعم لھذه
 المنظمات

 
. 

 ینبغي اعتبار حمایة أطفال العالم قضیةً مشتركةً یمكن أن تحفز على تعزیز
 الشعور بالوحدة فیما بین الناس. وینبغي مواصلة أو زیادة الدعم المقدم إلى
 البلدان النامیة، مع التركیز بوجھ خاص على نظم الحمایة االجتماعیة ونظم
 حمایة الطفل، وإیالء اھتمام خاص لألطفال األكثر عرضة للخطر. وال بد
 من مساندة األطفال والمراھقین في الدور القوي الذي یمكن أن یضطلعوا
 بھ في تنمیة ھذه الروح على نحو ما برھن علیھ كثیرون منھم بالفعل في

 جمیع أنحاء العالم - سواء من خالل تطوعھم لتقدیم المساعدة داخل
 المجتمعات المحلیة أو انخراطھم في مكافحة الوصم بالعار وكره األجانب

 . والتمییز على اإلنترنت

. 

. 

. 

. 

. 

https://news.un.org/en/story/2020/04/1061052
https://www.un.org/ar/un-coronavirus-communications-team/protect-our-children


الصفحة 2 أبریل 2020

 تعزیز اإلجراءات المراعیة لحقوق الطفل من
منظور متعدد القطاعات

 تشكل النقاط التالیة أجزاء مترابطة من إطار عمل قائم على حقوق الطفل
 من منظور متعدد القطاعات. وینبغي أن تسترشد جمیع القرارات واألنشطة
 التي تخص األطفال بمبدأ تحقیق مصلحة الطفل الفضلى المنصوص علیھ
 في اتفاقیة حقوق الطفل وفي االلتزامات الدولیة التي قطعتھا الدول على
 نفسھا في مجال حقوق اإلنسان والتوصیات الصادرة عن اآللیات الدولیة

واإلقلیمیة لحقوق اإلنسان

 الحمایة من أخطار اإلنترنت: ینبغي تعزیز نشر المعلومات التي تشجع
 األطفال على استعمال اإلنترنت بطریقة مأمونة ومسؤولة وتعزیز الدعم
 المقدم لھم من أجل تطویر مھاراتھم الرقمیة وتوطید قدرتھم على التكیف،
 بما في ذلك قدرتھم على مراجعة المواد الذي ینشئھا المستخدمون وحذفھا،

 واإلبالغ عن المواد الضارة وعن الخطاب المحّرض على الكراھیة
 والسلوك غیر القانوني. وینبغي أیضا اتخاذ تدابیر وافیة من أجل التصدي

 للعنف عبر اإلنترنت، تشمل توفیر إرشادات وأدوات لآلباء والقائمین
 بالرعایة بشأن كیفیة حمایة األطفال بشكل أفضل من األخطار التي

 یواجھونھا سواء أثناء استعمال اإلنترنت أم في سیاقات أخرى، بما في ذلك
 سبل التصدي لالتصاالت والسلوكیات والمواد المؤذیة واإلبالغ عنھا عند

 االقتضاء. ویلزم تحدیث سیاسات الحمایة الحالیة المعمول بھا في
 المؤسسات التعلیمیة لكي تراعي مخاطر اإلنترنت واألضرار المحتملة
 التي قد یسھُل وقوعھا بسبب تلقّي التعلیم عبر اإلنترنت. وینبغي للجھات

 المعنیة في القطاع الخاص أن تتخذ التدابیر التقنیة المناسبة لمنع القاصرین
 من االطالع على مواد غیر الئقة أو الحصول على خدمات غیر مالئمة أو
 التعّرض لھا، ومن تلك التدابیر مثال وضع أدوات الرقابة األبویة، والتحقق
 من العمر، ومراعاة اعتبارات األمان أثناء التصمیم، وإتاحة تجارب مختلفة

 باختالف العمر، وحمایة المحتوى بكلمات سر، وقوائم الحظر/السماح،
 والضوابط المتعلقة بالشراء وبالوقت، وخیارات عدم التقید، وتصفیة

المحتوى وتحدید مدى مالءمتھ

 الصحة العقلیة: ینبغي تقدیم معلومات آلباء األطفال والقائمین على رعایتھم
 تساعدھم على معرفة طریقة التحدث مع األطفال في موضوع الجائحة،
 وكیف یعتنون بصحتھم العقلیة وبالصحة العقلیة ألطفالھم، وتزویدھم

 باألدوات التي یمكنھم أن یستعینوا بھا في مساعدة أطفالھم على التعلم.
 وینبغي تعزیز تدریب العاملین في مجال الصحة والتعلیم والخدمات
 االجتماعیة على معالجة اآلثار التي قد تخلفھا جائحة كوفید-19 على

 رفاھیة الطفل، بما في ذلك تنمیة مھاراتھم في التحدث إلى األطفال بشأن
القلق وانعدام األمن

التدابیر التي ینبغي اتخاذھا على الفور 

 . 

 العنف ضد األطفال: ینبغي ضمان االعتراف بالخدمات األساسیة لحمایة
 الطفل بوصفھا خدمات منقذة لحیاة األطفال ومواصلة توفیرھا لھم وإتاحة
 استفادتھم منھا جمیعا حتى في أثناء عملیات الحجر وغیر ذلك من أنواع

 القیود المفروضة. وینبغي أیضا توسیع نطاق الدعم المالي والموارد
 المقدمة لخدمات الخطوط الھاتفیة الوطنیة المخصصة لنجدة األطفال

 والخدمات الُمْسداة لضحایا العنف الجنساني لزیادة قدرتھا على االستجابة
 الحتیاجات ضحایا أو شھود العنف من األطفال الذین قد یجدون أنفسھم
 محاصرین في حاالت الحجر مع المعتدین علیھم. وینبغي كذلك توسیع

 نطاق حمالت التثقیف والتوعیة العامة بشأن العنف ضد األطفال، بما یشمل
 سبل وقایتھم من العنف، مثل تقدیم النصائح المتعلقة بتربیة األطفال لمنع
 إساءة معاملتھم، وإتاحة سبل التعرف على العالمات المنبِّھة إلى احتمال

 تعّرض األطفال للعنف في المنزل، وكیفیة الحصول على الخدمات،
 والوسائل التي یمكن أن یستعین بھا الجیران أو األصدقاء إلسداء المساعدة

 . لشخٍص یعاني من سوء المعاملة

 مشاركة األطفال: ینبغي إتاحة الفرصة لالستماع إلى آراء األطفال وأخذھا
 بعین االعتبار في عملیات اتخاذ القرارات المتعلقة بالجائحة، من خالل
 التشاور والحوار. فاألطفال یستخدمون التكنولوجیا الرقمیة في مؤازرة

 بعضھم بعضاً، ویتبادلون اآلراء فیما بینھم ویحددون ما یشوب اإلجراءات
 التي تتخذھا الحكومات من ثغرات. وسوف یواجھ األطفال والشباب واقعا

 مختلفا جدیدا بعد مرور ھذه األزمة ومستقبالً محفوفا بالغموض، مما
 . سیتطلب انخراطھم في عملیة إیجاد الحلول

 تعزیز إمكانیة الحصول على الحواسیب واستعمال اإلنترنت: تشكل زیادة
 قدرة األطفال على استعمال اإلنترنت وعلى تحمل التكالیف المرتبطة بھ،
 وال سیما في األماكن الخاضعة إلجراءات الحجر، كوسیلة لتوفیر التعلیم

ا من  والعمل والمعلومات العامة بشأن جائحة كوفید-19، جزءاً مھّمً
 اإلجراءات التي یلزم اتخاذھا لمواصلة تمكین األطفال من التعلم وتلقي

 الدعم وممارسة األنشطة الترفیھیة. ومن التدابیر التي یمكن اتخاذھا في ھذا
 الصدد توفیر برامج مالیة لتحسین القدرة على االتصال اإللكتروني، وتقدیم

 إعانات لدعم حزم خدمات البیانات واالتصاالت السلكیة والالسلكیة،
 . وإعارة األجھزة، وتوفیر خطوط ھاتفیة مباشرة للدعم التقني

 . 

 . 

 الرعایة البدیلة: ینبغي ضمان استمرار تقدیم الخدمات األساسیة لحمایة
 الطفل، بما في ذلك الرعایة البدیلة، وتمكین جمیع األطفال من الحصول

 علیھا حتى في أثناء تنفیذ إجراءات الحجر وغیره من أنواع القیود
 المفروضة. وینبغي تقدیم الدعم المناسب الحتیاجات مراكز الرعایة المؤقتة
 واألسر، بما فیھا األسر التي یعیلھا أطفال واألسر التي تحتضنھم، وذلك

 بھدف مؤازرة األطفال عاطفیاً وتشجیعھم على االعتناء بأنفسھم على النحو
 المناسب. وینبغي كذلك تجنب إیداع األطفال في مؤسسات تفتقر إلى مقدمي
 الرعایة، مع إعطاء األولویة للرعایة األسریة، ومنھا الرعایة التي یقدمھا

 . األقارب
 إدارة حاالت األطفال المعرضین للعنف: ینبغي إنشاء آلیات لضمان

 استمرار حصول المجتمعات المحلیة التي فُرضت علیھا قیود تمنعھا من
 التنقل على الرعایة الشاملة المالئمة لألطفال الذین یتعرضون ألعمال

 العنف، ویشمل ذلك إدارة حاالت من وقعوا ضحیة للعنف. وینبغي توفیر
 التدریب والدعم لألخصائیین االجتماعیین والعاملین في الخطوط الھاتفیة
 المتاحة لنجدة األطفال في ظروف جائحة كوفید-19، بما یشمل إطالعھم

 على الحقائق األساسیة والمعتقدات الخاطئة، واألثر المترتب على
 االنشغاالت المتعلقة بحمایة الطفل، والخدمات المدعومة. ویتعین تحدید ما

 یمكن أن یتخذه األخصائیون االجتماعیون من تدابیر للتخفیف من حدة
 المخاطر واألسالیب البدیلة التي یمكنھم اعتمادھا لكفالة المتابعة في حال

 .  تعّذر القیام بزیارات منزلیة

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vEAXPu5AtSWvliDPBvwUDNUh2TBkKwCtkCReXbDoDUWzoZge8DWp2x7da9oaYVS7gtTPCQttGIKbTJh%2fyijxPOs
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.unicef.org/media/67396/file/COVID-19%20and%20Its%20Implications%20for%20Protecting%20Children%20Online.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing
https://www.childhelplineinternational.org/child-helplines/tools/coronavirus/the-covid-19-outbreak-and-child-helpline-services/
https://ar.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/covid-19_alternative_care_technical_note_final.pdf?file=1&type=node&id=37605
https://alliancecpha.org/ar/child-protection-online-library/guidelines-virtual-monitoring-children-their-families-and


الصفحة3 أبریل 2020

 األطفال والنزاع المسلح: ینبغي االلتزام بدعوة األمین العام لألمم
 المتحدة إلى وقف إطالق النار على الصعید العالمي. ویجب تیسیر

 وصول العاملین في المجال اإلنساني إلى األطفال واألسر
 لتزویدھم بالخدمات األساسیة، بما في ذلك الغذاء والرعایة
 الصحیة والحمایة والمیاه والصرف الصحي، واالمتناع عن

 عرقلة إیصال إمدادات اإلغاثة أو منع المحتاجین من الحصول
 على الخدمات. وینبغي ضمان تنفیذ القیود المفروضة على الحدود

 وعلى إمكانیة التنقل بطرق تكفل لألطفال واألسر الھاربة من
 النزاع واالضطھاد القدرة على التماس اللجوء، وتسمح للنازحین

من األطفال واألسر باالنتقال إلى مناطق أكثر أمناً في بلدھم
 

 األطفال المحتجزون: ینبغي اإلفراج عن األطفال من جمیع أشكال
 االحتجاز حیثما أمكن، وخفض عدد األطفال المحرومین من حریتھم
 خالل حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كوفید-19 من أجل الحد من
 احتماالت تعرضھم للعدوى بسبب االكتظاظ والحبس وقلة فرص

 الحصول على الخدمات الصحیة والنظافة الصحیة. وینبغي منع اعتقال
 األطفال أو احتجازھم بسبب انتھاكھم التوجیھات المتعلقة بإجراءات
 مكافحة كوفید-19، وإنھاء احتجاز األطفال وأسرھم ألسباب تتعلق

 بالھجرة، وضمان إعادة أي طفل أُلقي القبض علیھ أو احتُجز إلى أسرتھ
 . فوراً

 عمل األطفال واالتجار بھم: یلزم تقدیم مساعدة اقتصادیة مناسبة إلى
 المجتمعات المحلیة المتدنیة الدخل، مثل التحویالت النقدیة، لمساعدة

 األسر الفقیرة وغیرھا من األسر الضعیفة على تلبیة احتیاجاتھا األساسیة
 دون اللجوء إلى عمل األطفال أو تزویجھم. وینبغي تعزیز التنسیق بین

 الوزارات، وكذلك التنسیق في إطار الشراكات بین الجھات المعنیة
 المتعددة بشأن أھداف التنمیة المستدامة ذات الصلة بالموضوع، مثل
 التحالف المعني بالغایة 7.8 من أھداف التنمیة المستدامة، ومضاعفة

 الجھود لمنع عمل األطفال وكشفھ والتخفیف من أثره ومعالجتھ، مع إیالء
 . اھتمام خاص لمسألة تزاید خطر االتجار باألطفال

 األطفال في الظروف اإلنسانیة: ینبغي توفیر إمكانیة الحصول على ما یلزم
 من مؤازرة عاطفیة ودعم مالي لمقدمي الرعایة أو األسر التي یعیلھا أطفال

 والمعرضة للخطر بشكل خاص أو التي تضررت بالمرض تضررا
 مباشرا. ویلزم تدریب العاملین في القطاع الصحي والمربّین على المخاطر
 المتعلقة بحمایة الطفل وتحدید آلیات الدعم النفسي - االجتماعي واألنشطة

 التعلیمیة البدیلة. وینبغي التماس مساھمات أفراد المجتمعات المحلیة
 ودعمھم (بما یشمل الزعماء التقلیدیین والدینیین) بشأن تصمیم وتنفیذ

 استراتیجیات فعالة في مجال الرسائل واالتصاالت تكون مراعیة
 الحتیاجات األطفال وتھدف إلى تعزیز حمایتھم، ووقایتھم من المخاطر،
 والتوعیة العامة بإجراءات اإلحالة المناسبة. وینبغي أیضا إتاحة خیارات
 آمنة لألطفال غیر المصحوبین ووضع ترتیبات بدیلة لألطفال الذین تقیم

 . أسرھم في مرافق اإلیواء المكتظة

 . 

 التماسك االجتماعي: یلزم اتخاذ إجراءات لمكافحة مظاھر
 العنصریة وكره األجانب التي قد تنشأ ضد فئات معینة یعتقد أن
 لھا صلة بفیروس كورونا. وقد یشمل ذلك تبادل المعلومات عن
 طبیعة الفیروس وانتشاره، ورصد خطاب الكراھیة وما یتصل

بھ من أنشطة، وما إلى ذلك

 . 

 التدابیر التي ینبغي اتخاذھا في 
األجلین المتوسط والطویل

 المراحل االنتقالیة: ینبغي إعطاء األولویة الستئناف تقدیم خدمات
 األطفال في سیاق التخفیف التدریجي إلجراءات الحجر. كما ینبغي
 إعطاء األولویة الستمراریة الخدمات التي تركز على الطفل، مثل

 التعلیم، وبرامج التغذیة، ورعایة األمھات وحدیثي الوالدة، وخدمات
 التلقیح، وخدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة، وعالج فیروس نقص
 المناعة البشریة، والصحة العقلیة، والخدمات النفسیة واالجتماعیة
 وخدمات الحمایة األساسیة. ویلزم القیام بحمالت التوعیة وإعادة

 التسجیل لضمان أالّ یُترك أي طفل بدون تعلیم وبدون حمایة. وینبغي
 أیضا ضمان أن یفضي الحوار االجتماعي مع الحكومات وممثلي
 أصحاب العمل والعمال إلى وضع سیاسات قویة مبنیة على توافق

 اآلراء، وضمان تسخیر تلك السیاسات لخدمة من ھم في أشد الحاجة
 إلیھا. وینبغي كذلك التعرف على أكثر األطفال ضعفا وأشدھم فقرا
 ومّد أسرھم بالمساعدة االقتصادیة المناسبة، بما في ذلك التحویالت
 النقدیة، والدعم بالغذاء والتغذیة، وتحسین سبل االستفادة من فرص

 . العمل واألنشطة المدرة للدخل

 السیاسات والمیزانیات المالیة: یلزم إعادة صیاغة األولویات
 االجتماعیة ووضع خطة استراتیجیة لمستقبل الخدمات العامة، وال
 سیما خدمات الحمایة االجتماعیة وخدمات حمایة الطفل، والحد من

 عدم المساواة من أجل إعادة إرساء المالیة العامة على أسس
 االستدامة – واكتساب القدرة على الصمود استعدادا لمواجھة أي

 . أزمة وطنیة أو عالمیة أخرى

https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/covid-19_and_children_deprived_of_their_liberty_v1_lowres_0.pdf?file=1&type=node&id=37576
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_557729/lang--ar/index.htm
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/the_alliance_covid_19_brief_version_1.pdf?file=1&type=node&id=37184
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-58-covid-19-addressing-the-social-crisis-through-fiscal-stimulus-plans/
https://www.sbs.strath.ac.uk/feeds/news.aspx?id=2023


الصفحة41 أبریل 2020

دعوة للعمل

 تستوجب األزمات العالمیة اتخاذ إجراءات عالمیة. لذلك، أصبحت الحاجة إلى
 التضامن والتعاون بین الجھات المتعددة المعنیة وكذلك تعددیة األطراف ضروریة
 أكثر من أي وقت مضى. وقد بات لزاماً على الحكومات والجھات المانحة الثنائیة
والمتعددة األطراف والمجتمع المدني والقطاع الخاص أن تحشد جھودھا من أجل
         صون الحمایة االجتماعیة والصحة والتعلیم وحمایة خدمات األطفال؛ 

        ضمان حمایتھم على النحو الواجب، وتمكینھم من االزدھار؛ 
                

 یجب علینا جمیعا أن نتعاون لضمان إشراك األطفال في جمیع
 القرارات المتخذة لمواجھة جائحة كوفید والتعافي منھا، وأن

نحرص على أالّ یُترك أي طفل خلف الركب

:

.

 تحقیق كامل إمكاناتھم عندما تنفرج ھذه األزمة وصوال إلى
.تحقیق خطة التنمیة المستدامة

https://www.un.org/ar/un75

