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 ما هي الفريوسات التاجية 

)فريوسات كورونا( ومرض كوفيد-١9؟

الفريوســات التاجيــة أو فريوســات كورونــا هــي ســالة مــن الفريوســات التي قد تســبب 

املــرض للحيــوان واإلنســان. ومــن املعــروف أنهــا تســبب للبــر أمــراض تنفســية، مثــل 

ــرد الشــائعة ومتازمــة الــرق األوســط التنفســية )MERS-CoV(. وقــرب  ــزالت ال ن

SARS- ــا )يُســمى نهايــة عــام 2019، اكتشــفت نســخة جديــدة مــن فــريوس كورون

CoV-2(،  يعتقــد العلــاء أنــه انتقــل مــن الحيــوان إىل اإلنســان، مســبباً اإلصابــة مبرض 

كوفيــد-19 املعــدي. وتتمثــل األعــراض األكــر شــيوعاً لهــذا املــرض يف الحمــى والســعال 

الجــاف ،غــري أن حــوايل 1 مــن كل 6 أشــخاص رمبــا يعانــون مــن أعــراض أشــد خطــورة، 

مــن بينهــا الصعوبــة يف التنفــس وآالم مرحــة يف الصــدر1  2، وعــى مســتوى العــامل، ال 

يــزال هــذا املــرض يصيــب املايــن مــن البــر ويــودي بحيــاة مئــات اآلالف.

ــكل  ــد-19( يش ــا )كوفي ــريوس كورون ــة أن ف ــة العاملي ــة الصح ــت منظم ــد أعلن وق

ــه كجائحــة يف مــارس 2020 بعــد  ــم أعلنت ــر 2020، ث ــة يف يناي ــة طــوارئ صحي »حال

ــامل. ــاء الع ــدان يف شــتى أنح ــن البل ــد م ــر يف العدي ــري للذع انتشــاره املث

وإىل اآلن فــإن عــدد الحــاالت يف العديــد مــن البلــدان األفريقيــة ال يــزال قليــل نســبياً، 

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فمــن املحتمــل أن يتغــري هــذا الوضــع تغــرياً رسيعــاً، ووفقــاً 

ــم  ــى الرغ ــه ع ــو، فإن ــة يف 1 يوني ــة العاملي ــة الصح ــن منظم ــادرة ع ــات الص للبيان

ــات حــول العــامل حــوايل 6 مليــون شــخص، وعــدد الوفيــات قــد  مــن أن عــدد اإلصاب

تجــاوز 367 ألــف شــخص، فــإن مــر تظهــر مقاومــة كبــرية يف تقليــل إجــايل عــدد 

الحــاالت اإليجابيــة إىل حــوايل 23000 حالــة، وعــدد الوفيــات إىل حــوايل 913 حالــة3، 

وقــد اتخــذت مــر خطــوات مهمــة للحــد مــن انتشــار الفــريوس، مــن بينهــا إغــاق 

املــدارس واملؤسســات التعليميــة، ووقــف األنشــطة االقتصاديــة واالجتاعيــة، وال ســيا 

تلــك املتعلقــة بقطاعــي الرتفيــه والضيافــة، كــا كثفــت الحكومــة جهودهــا واتخــذت 

خطــوات واســعة النطــاق يف تحديــد املصابــن وعاجهــم، وعــى الرغــم مــن ذلــك، مــن 

املحتمــل أن تؤثــر جائحــة فــريوس كورونــا )كوفيــد-19( عــى االقتصاد املــري، ويرجع 

الســبب الرئيــي وراء ذلــك إىل تقليص أنشــطة الســفر والســياحة، وانخفــاض تحويات 

ــن  ــا نجــم ع ــة، وهــو م ــود يف األنشــطة املحلي ــال، والرك ــات رأس امل ــن وتدفق العامل

دعــوة النــاس للبقــاء يف منازلهــم.

 فريوس كورونا 

)كوفيد - ١9( يف مرص
حامية األطفال والشباب يف وقت األزمات

أبرز النقاط

عىل الرغم من أن األطفال والشباب ليسوا الضحايا الرئيسيني لهذا الوباء، إال إن آثاره االجتامعية واالقتصادية األوسع نطاًقا تعد 	 

كارثية وعواقبها طويلة األجل عىل املجتمع ككل.

ميثل األطفال والشباب )من سن صفر – 24( 52% من سكان مرص، ويعتربون من الفئات األكرث تعرضاً لآلثار االجتامعية واالقتصادية 	 

لفريوس كورونا )كوفيد-19(.

وقد بدأت تأثري التدابري التي تم اتخاذها الحتواء الجائحة، يف الظهور بالفعل عىل األطفال والشباب، ويتمثل ذلك يف الحد من 	 

إمكانية حصولهم عىل التعليم وجعلهم أكرث عرضة لشتى صور العنف والفقر واملشكالت املتعلقة بالصحة النفسية.

من املتوقع أن تؤدي الجائحة إىل حالة من عدم االستقرار يف فرص العمل املتاحة للشباب الذين بصدد االنتقال إىل سوق العمل.	 

:http�://www.who.int/health-topic�/الرابط  .Who.int .2020. أصل الفريوس / الحد من انتقال العوامل املمرضة بن اإلنسان والحيوان ، )WHO( 1  منظمة الصحة العاملية

coronaviru�/who-recommendation�-to-reduce-ri�k-of-tran�mi��ion-of-emerging-pathogen�-from-animal�-to-human�-in-live-animal-
market�

http�://www.cdc.gov/coronaviru�/2019-ncov/  :19( - األعراض.الرابط-COVID( 2019 2020. أمراض الفريوسات التاجية ، )CDC( 2  مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها

 �ymptom�-te�ting/�ymptom�.html

http�://covid19.who.int/region/emro/ :19( ملنظمة الصحة العاملية.الرابط-COVID( 2020. لوحة املعلومات الخاصة مبرض فريوس كورونا ، )WHO( 3  منظمة الصحة العاملية

country/eg



ــر – 24( 52% مــن ســكان مــر4،  وعــى  ــال والشــباب )مــن ســن صف ــل األطف ميث

الرغــم مــن أن أعــراض مــرض فــريوس كورونــا )كوفيــد-19( أكــر اعتــداالً بــن األطفال 

ــار،  ــل الكب ــة بالفــريوس مثلهــم مث بشــكل عــام، فــإن هاتــن الفئتــن عرضــة لإلصاب

ــي  ــري الت ــة والتداب ــإن الجائح ــة، ف ــة الصحي ــن األزم ــداً ع ــك، وبعي ــن ذل ــاً ع فض

ــا. ــة واقتصادن ــا االجتاعي ــر ســلباً عــى حياتن ــدأت تؤث ــا ب اتخــذت ملواجهته

ويعتــر األطفــال والشــباب مــن الفئــات األكــر تــرراً مــن اآلثــار االجتاعيــة 

إىل  األغلــب  عــى  ذلــك  ويعــزي  )كوفيــد-19(،  لفــريوس كورونــا  واالقتصاديــة 

االحتياجــات اإلمنائيــة لهاتــن الفئتــن العمريتــن، والتهديــد الــذي تفرضــه الجائحــة 

عــى إمكانيــة النمــو وفــرص كســب الــرزق، مــع عــدم إغفــال أن خياراتهــم الحياتيــة، 

تعتمــد اعتــاداً كبــرياً عــى القــرارات التــي يتخذهــا اآلبــاء واألمهــات أو رب األرسة.

وجائحــة فــريوس كورونــا )كوفيــد-19(  لهــا تأثــري بعيــد املــدى عــى األطفــال، إال أن 

آثارهــا لــن تكــون موزعــة بالتســاوي، فبعــض األطفــال ســيكون قدرهــم تحمــل أكــر 

التكاليــف يف حالــة غيــاب اإلجــراءات التخفيفيــة. 

ــريوس  ــة ف ــتكون جائح ــاواة، س ــدم املس ــكال ع ــوأ أش ــهد أس ــذي يش ــر ال ويف الع

ــن  ــر بشــكل جــذري باملســاواة، وم ــي ت ــن األحــداث الت ــد-19(  م ــا )كوفي كورون

املتوقــع أن تكــون آثارهــا أكــر رضراً عــى األطفــال يف األرس واملناطــق األكــر فقــراً.

ــأن  ــد ب ــع مؤك ــاك توق ــة، فهن ــذه األزم ــن يف ذروة ه ــال العالق ــبة لألطف ــا بالنس أم

آثارهــا ســتؤدي إىل تغيــري مســتديم يف حياتهــم، كــا أن األطفــال الذيــن يعانــون مــن 

الحرمــان الشــديد مــن التغذيــة أو الحايــة أو التحفيــز، أو الذيــن يتعرضــون لإلجهــاد 

الضــار لفــرتات طويلــة، أثنــاء الفــرتات الحاســمة يف تنميــة الطفولــة املبكــرة، فمــن 

املحتمــل أن يواجهــوا تحديــات تســتمر مــدى الحيــاة، بســبب ضعــف منــو الجهــاز 

العصبــي لديهــم.

ــزواج  ــرض ل ــر بالتع ــر أك ــدارس، خط ــن امل ــون م ــن يترسب ــال الذي ــيواجه األطف وس

ــة األطفــال والحمــل يف مرحلــة املراهقــة، ليــس هــذا فحســب، بــل  األطفــال وعال

انــه مــن املتوقــع ان يشــهدوا انخفاضــاً حــاداً يف الدخــل الــذي يحصلــون عليــه طــوال 

ــا  ــد فيه ــي يزي ــرتة الت ــذه الف ــكك األرسي يف ه ــن للتف ــال املعرض ــم. واألطف حياته

ــه  ــذي يعتمــد علي ــر، ســيتعرضون لخطــر فقــدان الشــعور بالدعــم واألمــان ال التوت

ــم5. رفاهه

ــن  ــل 18.2% م ــي متث ــنة(، والت ــباب )15-24 س ــة الش ــر فئ ــل أن تتأث ــن املحتم وم

إجــايل عــدد ســكان مــر، تأثــراً كبــرياً بالعواقــب الوخيمــة طويلــة األمــد للجائحــة، 

فســيؤدي الركــود االقتصــادي الــذي بــدأ بالفعــل، إىل خلــق عقبــات جديــدة تحــول 

دون دخولهــم إىل ســوق العمــل وتحقيــق طموحاتهــم، مــا قــد يســهم يف شــعورهم 

بالقلــق وعــدم االســتقرار.
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4  الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء – تعداد مر 2017

 5  مجموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة )UNSDG( موجز سياسات: أثر كوفيد-19 عى األطفال.  

http�://un�dg.un.org/re�ource�/policy-brief-impact-covid-19-children :الرابط

 األولوية لألطفال والشباب يف استجابتنا 

لفريوس كورونا )كوفيد-١9( - ملاذا؟

 نسبة األطفال 

والشباب من 

سكان مرص

٪٢

٪٩

٪١٠

٪١٠

٪١١

٪١١

٪٤٨

(١-٤ سنوات)(٥-٩ سنوات)(٢٥-٩٠+ سنة فأك")

(٢٠-٢٤ سنة)(١٥-١٩ سنة)(١٠-١٤ سنة)

أقل من سنة واحدة 
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وفيام ييل عرض لبعض الطرق التي تؤثر بها الجائحة حالياً 

عىل الشباب واألطفال، وكيف يتوقع أن تؤثر عليهم يف 

املستقبل القريب:

الفقرالتعليم

مغلقة

ــون  ــق املــدارس عــىل مــا يقــرب مــن 25.3 ملي ــر غل أث
طالــب يف مــرص، وقــد يؤثــر تعطيــل التعلــم وعــدم 
التفاعــل مــع األقــران عــى النــاء االجتاعــي والســلويك 
لهــم، كــا أن توقــف برامــج التغذيــة املدرســية قــد 
يؤثــر عــى الحالــة التغذويــة لألطفــال، عــاوة عــى 
ــراءات  ــبب اإلج ــل بس ــدان الدخ ــر فق ــإن خط ــك، ف ذل
ــق  ــل غل ــة، مث ــأة الجائح ــن وط ــف م ــذة للتخفي املتخ
ــد  ــل، ق ــى التنق ــة ع ــود املفروض ــل والقي ــن العم أماك
ــطة  ــن أنش ــث ع ــى البح ــباب ع ــال والش ــر األطف تج
مولــدة للدخــل، مــا يعــرض تعليمهــم للخطــر، ويهــدد 

ســامتهم وأمنهــم.   

يعتــرب  أطفــال   3 كل  مــن   1 كان   ،2014 عــام  يف 
ــون مــن الفقــر املتعــدد األبعــاد يف  بالفعــل ممــن يعان
ــباب  ــول الش ــة حص ــى إمكاني ــر ع ــر يؤث ــرص، والفق م
ــة  ــة الصحي ــم والرعاي ــن التعلي ــد م ــتوى جي ــى مس ع
ــع  ــن املتوق ــة، وم ــل مامئ ــرص عم ــى ف ــة، وع والتغذي
أزمــة  عــن  الناجــم  االقتصــادي،  الركــود  يــؤدى  أن 
كوفيــد-19، إىل عرقلــة النمــو االقتصــادي وفقــدان فــرص 
ــون  ــل األرس، وســيتعرض العامل ــاض دخ ــل وانخف العم
يف القطــاع غــري الرســمي )وال ســيا العاملــن بأجــر 
يومــي( واملؤسســات املتوســطة والصغــرية واملتناهيــة 
ــة يف مــر، إىل خطــر  ــة القــوى العامل الصغــر، أي غالبي
فقــدان دخلهــم و/ أو وظائفهــم، ومــن املتوقــع أن تؤدي 
الجائحــة إىل حالــة مــن عــدم االســتقرار يف فــرص العمــل 
املتاحــة للشــباب الذيــن هــم بصــدد االنتقــال مــن 

ــل. ــوق العم ــم إىل س التعلي
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93% مــن الشــباب )1-14 ســنة( 
للمامرســات  يتعرضــون  مــرص  يف 
مــن  و%25  العنيفــة،  التأديبيــة 
ــات يف  ــيدات املتزوج ــان/ الس الفتي
الفئــة العمريــة 15-19 ســنة، أفــدن 
ــف  ــكال العن ــض أش ــن لبع بتعرضه
البــدين أو الجنــي أو العاطفــي6.  
فــرض الحجــر الصحــي واالفتقــار 
ــة  ــات الحاي ــى خدم ــول ع للحص
قــد يزيــد مــن انتشــار العنــف ضــد 

األطفــال والشــباب والنســاء.

ــن اليومــي للشــباب،  ــل الروت تعطي
ــن  ــم م ــف، وخوفه ــم للعن وتعرضه
ــم وســامتهم وســامة  ــدان أمنه فق
ذويهــم، قــد يــؤدي إىل إصابتهــم 
مــن  وغريهــام  والتوتــر  بالقلــق 
اإلصابــات الطويلــة األمــد املتعلقــة 

ــية. ــة النفس بالصح

ــر  ــر وأك ــون مهاج ــوايل 5 ملي ــر ح ــأوي م ت
مــن 256 ألــف شــخص مــن الاجئــن وطالبــي 
اللجــوء )فرايــر 2020(، مــن بينهــم مــا يقــرب 
 4500 مــن  وأكــرث  طفــل،  ألــف   698 مــن 
طفــل مــن األطفــال غــري املصحوبــني بذويهــم 
ــرون يف  ــون واملهاج ــم، والاجئ ــني عنه واملنفصل
ــة  ــامل عرض ــاء الع ــن أنح ــد م ــر ويف العدي م
للفقــر والعنــف، وعــدم إمكانيــة الحصــول عــى 
ــدة، وعــى فــرص مامئــة لكســب  خدمــات جي
الــرزق، وقــد يــؤدي الكســاد االقتصــادي إىل 
ــبب  ــن بس ــن واملهاجري ــان الاجئ ــادة حرم زي
انخفــاض فــرص كســب الــرزق واملــوارد العامــة 

ــم. ــة لدعمه املتاح

 التعرض 

للعنف

 الالجئني 

واملهاجرين

 الصحة 

النفسية

6  املسح السكاين الصحي مر - 2014
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ما الدور الذي تقوم به يونيسف لحامية 

األطفال والشباب من عواقب كوفيد-١9؟

املخــاوف املتعلقــة باآلثــار القامئــة/ املتوقعــة لفــريوس كورونــا )كوفيــد-19( تدفــع الحكومــات يف جميــع أرجــاء العــامل، ويف مــر أيضــاً، إىل اتخــاذ تدابــري وقائيــة الحتــواء 

األزمــة الصحيــة والحــد مــن حــاالت الوفيــات الناجمــة عنهــا، وكذلــك تخفيــف األرضار االقتصاديــة التــي بــدأت بالفعــل تصيــب الفئــات األكــر ضعفــاً يف مجتمعنــا.

ومــن املهــم التأكــد مــن أن األطفــال والشــباب يف طليعــة اســتجابتنا، مــن أجــل حارضنــا ومســتقبلنا املشــرتك، وتعمــل يونيســف عــن كثــب مــع الحكومــة املريــة ورشكاء 

التنميــة اآلخريــن للتخفيــف مــن حــدة اآلثــار الســلبية للجائحــة عــى رفــاه الجميــع بشــكل عــام ورفــاه األطفــال بشــكل خــاص، وفيــا يــي بعــض مــن املبــادرات التــي 

تدعمهــا يونيســف:

6   مرافق التوليد التي تعزز الرضاعة الطبيعية وتوفر الدعم يف مجال الرضاعة الطبيعية

١

2

الحامية االجتامعية

ترتبــط الحايــة االجتاعيــة ارتباطــاً وثيقــاً مبخرجــات التعليــم والصحــة والتغذيــة، والتوســع يف الوصــول إىل برامــج 

الحايــة االجتاعيــة ميكــن أن يســاعد يف الحــد مــن »اســتخدام آليــات التكيــف الســلبية«، مثــل ترشــيد االســتهاك 

)أي تنــاول كميــات أقــل مــن الطعــام أو خفــض اإلنفــاق عــى التعليــم والصحــة(، أو عالــة األطفــال، للتغلــب عــى 

الفقــر، ومــن أجــل تحقيــق التوســع املنشــود يف برامــج الحايــة االجتاعيــة، تضطلــع يونيســف مبــا يــي:

رصد اآلثار وتتبعها وفهمها:	 

ــال يف ظــل هــذه  	 ــة األطف ــر املعلومــات بشــأن حال ــم ون ــار الجائحــة للمســاعدة يف تقيي الرصــد اآلين آلث

ــة. ــات االجتاعي ــا مقدمــي الخدم ــي يواجهه ــات الت ــم التحدي ــة، وفه األزم

تحديد تقديرات ألثر الفقر بناء عى سيناريوهات متعددة. 	

تقديــم الدعــم الفنــي للحكومــة املرصيــة اســتناداً إىل تقييــم أثــر فريوس كورونــا )كوفيــد-19( عى الفئــات األكر 	 

عرضــة للخطــر، وتحليــل الفقــر، والرصــد اآلين للعواقــب املبــارشة لألزمــة، وذلــك مــن أجــل التخفيف مــن آثارها.

األمن الغذايئ والتغذية

نظــراً لتعطيــل الخدمــات األساســية يف مجــال الغــذاء/ التغذيــة، ووقــف برامــج التغذيــة املدرســية، وتوقــع التضخم 

يف األســعار وفقــدان الدخــل بســبب الجائحــة، مــن األهميــة مبــكان الرصــد واالســتجابة عن كثــب لافتقــار للحصول 

عــى الخدمــات، وآليــات التكيــف الســلبية املتوقعــة )عــى ســبيل املثــال ترشــيد االســتهاك(، ومــن أجــل بلــوغ هذا 

الهــدف، تعمــل يونيســف عى:

ضــامن الحصــول عــىل املعــدات والســلع الغذائيــة األساســية مــن خــال رشاء وتوزيــع هــذه املنتجــات عــى 	 

مرافــق خدمــات الرعايــة الصحيــة لــألم والطفــل.

االســتعانة بقنــوات متعــددة إلعــداد ونــر املعلومــات بشــأن مبــادرة املستشــفيات املامئــة لألطفــال7، وأفضــل 	 

املارســات يف تغذيــة الرضــع واألطفــال الصغــار، وصحــة األم والطفــل، وأهميــة األنشــطة البدنيــة واللعــب، مــن 

أجــل النمــو والنــاء الصحــي.

تدريــب العاملــني يف مجــال الصحــة ودعــم اإلرشاف عليهــم )بنــاء القــدرات( يف مرافــق الرعايــة الصحيــة األولية، 	 

لتقديــم تدخــات التغذيــة ورصدها.
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التعليم

التدابــري الوقائيــة التــي تــم اتخاذهــا ملواجهــة جائحــة فــريوس كورونــا )كوفيــد-19( واألثــر االجتاعــي واالقتصــادي 

لهــا، أدت إىل انخفــاض إمكانيــة الوصــول إىل املــدارس وأثــر تأثــرياً قويــاً عــى جــودة التعليــم وكــم التحصيــل، عــاوة 

عــى ذلــك، ســتقل الفــرص التــي ســتتاح للشــباب واألطفــال الذيــن يعيشــون يف األرس املحرومــة اقتصاديــاً ملواصلــة 

تعليمهــم عقــب انتهــاء األزمــة، وســعياً منهــا لدعــم مواصلــة التعلــم، تقــوم اليونيســف مبــا يــي: 

دعم الحصول عىل التعليم وتنمية املهارات لألطفال والشباب، من خال:	 

وضع مبادئ توجيهية للمدارس بشأن الوقاية من فريوس كورونا )كوفيد-19(  ومكافحته 	

توزيــع مســتلزمات النظافــة الصحيــة )مبــا يف ذلــك مقيــاس الحــرارة الــذي يعمــل باألشــعة فــوق الحمــراء(،  	

ــة، وال ســيا للفئــات الســكانية الضعيفــة، ومنهــم  والكتــب املدرســية، وكتــب التلويــن، واألدوات املكتبي

الاجئــن.

وضع محتوى تعليمي ترفيهي متعدد الوسائط، ميكن االستعانة به يف تنمية املهارات والتعلم باملنزل. 	

تدريب امليرسين بدور الحضانة عى كيفية العمل عن بعد وتقديم مواد التعلم الازمة. 	

تعزيــز القــدرات املؤسســية لــوزارة الشــباب والرياضــة، مــن خــال تدريــب العاملن عــى اســتخدام املنصات  	

اإللكرتونيــة يف تقديــم برامــج تنميــة املهــارات للشــباب واملراهقن، وال ســيا الفقــراء واملعرضــن للفقر.

تعزيــز مشــاركة الفتيــات والرتبيــة اإليجابيــة للمســاعدة يف التصــدي لآلثــار الســلبية املتوقعــة للجائحــة عــى 	 

مشــاركة الفتيــات والنســاء، ويقــرتح أن يتــم تحقيــق ذلــك مــن خــال:

االســتعانة مببــادرة »دّوي« القوميــة )مبــادرة وطنيــة لتمكــن الفتيــات(8، لتعزيــز املشــاركة بــن الشــباب  	

وتعزيــز محــو األميــة الرقميــة.

االســتعانة بالرســائل الرقميــة وإعانــات الخدمــات العامــة والقنــوات التعليميــة التابعــة لــوزارة الرتبيــة  	

ــد  ــة وتزوي ــة اإليجابي ــز الرتبي ــلبية وتعزي ــف الس ــلوكيات التكي ــة س ــي، ملكافح ــم الفن ــم والتعلي والتعلي

ــاء بالدعــم النفــي. الشــباب واآلب

تعزيز دمج/ مشاركة الشباب يف االستجابة للجائحة من خال:	 

العمــل مــع وزارة الشــباب والرياضــة لغــرس األفــكار والحلــول املقدمــة مــن الشــباب/ املجتمعــات األكــر  	

فقــراً، فيــا يتعلــق بخطــة االســتجابة لكوفيــد-19، ودعــم املقرتحــات املختــارة.

الصحة

عــادت جائحــة فــريوس كورونــا )كوفيــد-19( بخســائر فادحــة عــى نظــام الرعايــة الصحيــة والعاملــن يف مجــال 

الصحــة، الذيــن يتعــن عليهــم العمــل يف ظــروف خطــرية للحــد مــن انتشــار املــرض ومواجهــة األمــراض األخــرى. 

تدعــم اليونيســف قطــاع الصحــة مــن خــال:

ضان استمرار الحصول عى خدمات الرعاية الصحية األساسية لألم والطفل، من خال:	 

تدريــب العاملــن الصحيــن عــى التخطيــط ملواصلــة الخدمــات املقدمــة مبرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة  	

وتتبعهــا.

ــاالت  	 ــن إدارة ح ــي تتضم ــة، والت ــراض الطفول ــة ألم ــإلدارة املتكامل ــة ل ــة املحدث ــادئ التوجيهي ــم املب تقدي

ــد-19. ــرض كوفي ــة مب اإلصاب

رشاء وتوزيع املعدات واألدوية الازمة لصحة األم والطفل. 	

مواصلــة تعزيــز صحــة األم والطفــل وتغذيتهــم مــن خــال تدريــب العاملــن يف املجــال الصحــي عــى اســتخدام 	 

املنصــات اإللكرتونيــة يف نــر املعلومــات ورفــع الوعــي.

املســاعدة يف حاميــة النــاس والوقايــة مــن انتشــار الجائحــة مــن خــال تجديــد شــبكات امليــاه والــرف الصحي 	 

مبرافــق الرعايــة الصحية.

8  تركز مبادرة دّوي عى تزويد املراهقن، الذكور واإلناث عى حد سواء، مبهارات محو األمية الرقمية، وتعزيز التعبري عن الذات والحوار بن األجيال واملساواة بن 

الجنسن، من خال أنشطة مثل رسد الحكايات، واملرسح التفاعي، والفعاليات الرياضية. وملزيد من املعلومات عن هذه املبادرة، يرجى زيارة املوقعن التالين: 
www.dawwie.net; http�://www.facebook.com/DawwieInitiative/
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)RCCE( اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية

تعمــل يونيســف مــع األطفــال واآلبــاء ومقدمــي الخدمــات واملجتمعــات وأكــر عــدد مــن الســكان يف االســتجابة 

لكوفيــد-19 وتضــع خطــط واســرتاتيجيات RCCE شــاملة تعمــل بشــكل وثيــق مــع املجتمعــات املتــررة لتعزيــز 

الســلوكيات الصحيــة والوقائيــة واالســتجابة آلثــار الوبــاء الثانويــة. تعمــل يونيســف يف مــر عــى:

العمــل مــع وزارة الصحــة والســكان ومنظمــة الصحــة العامليــة عــى اإلســتجابة والتصــدي للفــريوس عــن طريــق 	 

قيــادة جهــود اإلبــاغ عــن املخاطــر وتشــجيع املشــاركة املجتمعيــة.

إنتــاج مــوارد متعــددة الوســائط عــن كوفيــد-19 ملواجهــة املعلومــات الخاطئــة الوفــرية حــول املــرض وإرشاك 	 

وتلبيــة احتياجــات األطفــال واآلبــاء والنســاء، مبــا يف ذلــك النســاء الحوامــل واملرضعــات.

العمــل مــع الحكومــة املريــة عــى اســتخدام تطبيــق RapidPro للتواصــل مــع األرس األكــر فقــراً وجمــع البيانات 

يف الزمــن الحقيقــي للمســاعدة عــى تصنيــع السياســات يف الوقــت الحايل.

إرشاك شــبكات الشــباب واملؤثريــن، مبــا يف ذلــك الشــبكات اإلعاميــة والقطــاع الخــاص، يف أنشــطة لدعــم صمــود 	 

األطفــال واألرس خــال فــرتة الجائحــة.

حامية الطفل

تتســم خدمــات حايــة الطفــل بأهميــة خاصــة يف ظــل هــذه األزمــة، ألنهــا ميكــن أن تســاعد يف الحيلولــة دون 

وقــوع بعــض املخاطــر التــي يواجههــا األطفــال والشــباب، والتخفيــف مــن حدتهــا، ولضــان الحصول عــى خدمات 

كافيــة يف مجــال حايــة الطفــل، تتــوىل يونيســف:

دعم مواءمة خدمات حاية الطفل مع ظروف كوفيد-19، وذلك من خال: 	

تعزيز تقديم الدعم النفي لألطفال واألرس يف األوساط األكر فقراً. 	

ضــان مواءمــة الخدمــات املقدمــة عــن طريــق خــط مســاعدة الطفــل )16000( ولجــان حايــة الطفــل مــع  	

احتياجــات األطفــال يف ظــل األزمــة الراهنــة

ضان أن األطفال األكر ضعفاً لديهم إمكانية الحصول عى الخدمات األساسية الجيدة، من خال:	 

دعــم تطويــر مســارات اإلحالــة للمنظــات والهيئــات األخــرى للحايــة املتخصصــة للطفــل والعنــف القائــم  	

عــى النــوع االجتاعــي، وخدمــات الصحــة العقليــة وغريهــا مــن االحتياجــات األساســية.

تعزيــز آليــات ترتيبــات الرعايــة البديلــة لألطفــال، الذيــن تركــوا بــدون مقدمــي الرعايــة بســبب احتجازهــم  	

باملستشــفيات أو وفاتهــم.

تزويد دور الرعاية مبعدات الوقاية الشخصية واملعلومات ذات الصلة بالوقاية من املرض ومكافحته. 	
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الالجئون واملهاجرون وطالبو اللجوء

ــك إىل افتقارهــم  ــار الجائحــة، ويعــزي ذل ــن آث ــرر م ــو اللجــوء معرضــون بشــكل خــاص للت ــون وطالب الاجئ

للحصــول عــى ســبل العيــش املســتدامة، ورأس املــال االجتاعــي، وتناقــص املــوارد املتاحــة لدعمهــم. ومــن أجــل 

دعــم الاجئــن وطالبــي اللجــوء تقــوم يونيســف مبــا يــي:

ضامن الحصول عىل الخدمات األساسية واملعلومات من خال: 	 

دعــم الحصــول عــى التعليــم مــن خــال تيســري توزيــع مجموعــات مســتلزمات النظافــة الصحيــة، والكتــب  	

املدرســية، وكتــب التلويــن، واألدوات املكتبيــة األساســية، مــن خــال املنــح العينيــة التــي تقدمهــا يونيســف.

التعــاون مــع وزارة الصحــة والســكان بغــرض تقديــم الوعــي الصحــي والوقايــة بشــأن كوفيــد-19، وزيــادة  	

الرتويــج للمارســات الصحيــة الوقائيــة ووضــع نظــام مجتمعــي لرصــد كوفيــد-19.

إصــدار منتجــات متعــددة الوســائط وتنظيــم أنشــطة اتصــال يقــوم بقيادتهــا الاجئــن، بشــأن كيفيــة إدارة  	

ــك  ــات )مبــا يف ذل ــاء واألمه ــال واآلب ــة لألطف ــد-19، مــع إعــداد رســائل موجه ــاه يف ظــل جائحــة كوفي الرف

الســيدات الحوامــل واملرضعــات(.

www.unicef.org/egypt/

UNICEFEgypt

UNICEF_Egypt

unicef.egypt
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