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 مذكرة مشرتكة من مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، ووزارة التنمية اإلجتامعية ويونيسف

والهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان

يف خضم اإلستجابة النتشار فريوس كورونا )كوفيد-19( يف دولة فلسطني، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

الفريوس يف 5 آذار 2020 ملدة 30 يوًما، جرى متديدها ملدة 30 يوم اضافية  يف 3 نيسان  حالة الطوارئ ملواجهة 

2020، وجرى تجديدها يف 5 أيار 2020 ملدة 30 يوم أخرى. استُتبع اإلعالن بعدد من التدابري الوقائية واإلجراءات 

اإلحرتازية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية وأعلنها رئيس الوزراء د. محمد اشتية؛ منها: اغالق املدارس والجامعات، 

والحجر والعزل الصحيني، والتباعد اإلجتامعي. الحقاً لذلك، أصدر فخامة الرئيس الفلسطيني قرار بقانون بتاريخ 22 

آذار 2020 بشأن حالة الطوارئ؛ وأصدر وزير التنمية االجتامعية عدة قرارات، أهمها إغالق دور الحضانة ومالجئ 

الحامية، عىل النحو الوارد يف القرار رقم )2(، وامللحق الخاص به، بتاريخ 8 آذار 2020.

التمنية الاجامتعية وزارة 
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قرارات  اإلجتامعية  التنمية  اتخذت وزارة  املنحى،  ويف ذات 

اضافية لضامن استمرارية عمل مركز األمل لحامية األحداث يف 

رام الله ومركز رعاية الفتيات يف بيت جاال، واطالق ُرزمة من 

املبادرات التي تهدف إىل توفري احتياجات األطفال يف مراكز 

العزل الصحي الحكومية ويف الحجر املنزيل. وأطلقت الوزارة 

بسمة”  بنصنع  ازمة  “من  ومبادرة  “صّورها”،  مبادرة  أيضاً 

وكلتاهام  االطفال،  للدفاع عن  العاملية  الحركة  بالرشاكة مع 

الوزارة  أصدرت  كام  املنازل.  يف  األطفال  جميع  استهدفتا 

والتوضيحية  التوعوية  القصرية  والسبوتات  األفالم  من  عدد 

الذكر،  السالفة  القرارات  هذه  ُجملة  تتضمن  والتعريفية. 

والتعليم، عدد  الرتبية  وزارة  اتخذتها  التي  القرارات  وكذلك 

من اإلجراءات والتدابري التي تهدف لتحسني ظروف األطفال، 

الحامية،  إلجراءات  وصولهم  بامكانية  يتعلق  فيام  سيام 

والتعليم األسايس والثانوي، والرتفيه ومزاولة األلعاب، وأنشطة 

اإلستجامم،  والتأهيل -وغريه من الخدمات- املقدمة داخل 

املرافق اإليوائية لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

االلتزامات  من  عدد  عىل  الطوارئ  حالة  إعالن  عىل  يرتتب 

الدولية  واملعاهدات  الفلسطيني  األسايس  للقانون  وفًقا 

لحقوق اإلنسان التي انضمت إليها دولة فلسطني وتلتزم بها؛ 

الطوارئ،  اإلنسان يف حاالت  لحقوق  الدويل  القانون  ويُجيز 

مثل الوباء الحايل، فرض تقييدات عىل التمتع ببعض الحقوق 

من أجل حامية الصحة العامة وبشكل استثنايئ عىل أن تكون 

هكذا تقييدات مرتبطة بالرضورة، ومتناسبة، ويف حدها األدىن 

املدارس  إغالق  كلام طال  فإنه  اإلطار،  املمكن. وضمن هذا 

املدرسة  اىل  املهمشني  األطفال  عودة  نسبة  انخفضت  كلام 

األطفال  حق  عىل  السلبي  األثر  أن  كام  فتحها،  إعادة  عند 

العائالت  بالنسبة ألطفال  أعىل  يكون  األغلب  التعليم يف  يف 

التعليم  اىل  الوصول  وسائل  لهم  تتوفر  ال  قد  الفقرية حيث 

عن بعد خالل فرتة إغالق املدارس. ال يجب أن يُشكل األثر 

عائقاً  املالية  املوارد  عىل  كوفيد19-  لوباء  املُحتمل  السلبي 

أمام إعامل حقوق الطفل يف املقام األول مع  رضورة وضع 

مبدأ مصلحة الطفل الفضىل بعني اإلعتبار عند اتخاذ التدابري 

إىل جانب  املوارد.  بتخصيص  املتعلقة  التقييدية  واإلجراءات 

تدابري  هناك رضورة إلعتامد  وتخصيصها،  باملوارد  يتعلق  ما 

يتأثرون  قد  ممن  أو  ضعفاً،  األكرث  األطفال  لحامية  محددة 

الوباء،  أوجدها  التي  الظروف  مع  متناسب  غري  بشكل 

واألطفال الذين يعيشون يف مناطق مهمشة مثل قطاع غزة، 

الغربية،  الضفة  من  “ج”  مناطق  يف  السكانية  والتجمعات 

األطفال ذوي  اإلعاقة، وخاصة  األطفال ذوي  وكذلك حامية 

اإلعاقات العقلية، واألطفال الذين يعيشون يف فقر، واألطفال 

البدوية،  التجمعات  يف  واألطفال  حريتهم،  من  املحرومني 

والالجئني. ينبغي احرتام حق كل طفل يف أالّ يتعرض للتمييز 

عند وضع أية تدابري ملواجهة للوباء أو السيطرة عىل تفشيه. 

املفروضة  العامة  والقيود  التعليمية،  املؤسسات  إغالق  أدى 

عىل الحركة، إىل بقاء األطفال يف املنازل، والذي بدوره فرض 

تحديات اضافية بشأن حاميتهم. تُقدم هذه املذكرة توصيات 

توفريها  التي ميكن  والحامية  الدعم  اجراءات  محددة حول 

لألطفال خالل اإلستجابة لفريوس كوفيد-19، والتي ميكن من 

خاللها الحفاظ عىل حقوقهم األساسية، وضامن توفر الحامية 

لهم. 
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الراحة، ووقت الفراغ، واللعب، 

واألنشطة الثقافية والفنية

أماكن  الحالية بشكل سلبي عىل توفر  الطوارئ  تؤثر تدابري 

ترفيهية لألطفال ملامرسة الرياضة واللعب، وهو أمر أسايس 

وثقتهم  وخيالهم  إبداعهم  وتنمية  ورفاههم  لصحتهم 

مهاراتهم  ولتطوير  جهة،  من  الذاتية  وكفاءتهم  بأنفسهم 

البدنية، واالجتامعية، واملعرفية، والعاطفية، من جهة ثانية. 

توفري فرص للعب واإلستجامم وملامرسة األنشطة الثقافية، يف 

الظروف الحالية، ميكن أن يخلق دوراً عالجياً وتأهيلياً كبرياً 

بحياة طبيعيةـ، واستعادة  الشعور  لألطفال، ويساعدهم يف 

الشخصية  بالقيمة  السيطرة عىل حياتهم، وتعزيز شعورهم 

والذاتية، واستكشافهم إلبداعاتهم، وصوالً لتحقيق شعورهم 

باإلنتامء والتواصل مع محيطهم. 

الخيار الواقعي القائم حالياً يتمثل يف استنباط حلول بديلة 

ومبتكرة لتمتع األطفال بحقوقهم يف الراحة والرتفيه والتسلية 

ومامرسة األنشطة الثقافية والفنية. وقد يشمل ذلك أنشطة 

خارجية ملرة واحدة عىل األقل يوميا وتحت اإلرشاف املبارش، 

األخرى  النظافة  ومعايري  التباعد  وبروتوكوالت  يتناسب  مبا 

عرب  لألطفال  املالمئة  والفنية  الثقافية  الربامج  وبث  القامئة، 

القنوات التلفزيونية واإلذاعية، وعىل شبكة اإلنرتنت.

الطعام الكايف واملغذي

فرضت التدابري املتعلقة بفريوس كوفيد19- اجراءات تقييدية 

للحركة العامة، مبا يف ذلك تحديد الساعات التي ميكن فيها 

رشاء اإلمدادات الغذائية، وكذلك زادت من فرص من امكانية 

الوصول  يجعل  قد  نحٍو  لألرس، عىل  األسايس  الدخل  فقدان 

اإلحتياجات  يلببي  والذي  واملغذي،  الكايف  للطعام  الوصول 

تحدياً  والحوامل،  املرضعات  والنساء  لألطفال  الغذائية 

األطفال  يكون  أن  السياق-  هذا  –يف  املُرجح  من  حقيقياً. 

الذين ينتمون إىل األرس األكرث  والنساء املرضعات والحوامل 

فقراً واألكرث ضعفاً، أو األرس يف الحجر الصحي أو العزل، األكرث 

ترضراً من هذه التدابري.

يف وقت يبقى فيه من غري املؤكد –وعىل نحٍو قاطع- األثر 

لألطفال،  التغذوية  الحالة  عىل  كوفيد-19  لفريوس  الكامل 

مبا يف ذلك أولئك الذين يعانون من الهزال ونقص املغذيات 

الدقيقة، من املفرتض أن يكون األطفال الذين يعانون من سوء 

التغذية هم أكرث عرضة لإلصابة  بالفريوس أو مبضاعفات ذات 

صلة به. من املتوقع أن تتأثر الحالة التغذوية لألطفال ممن 

يعانون من ضعف شديد واألطفال الذين يعانون من إعاقات 

املقبلة  األشهر  يف  سلباً  والحوامل  املرضعات  والنساء  أخرى، 

بسبب التأثري االجتامعي االقتصادي لـفريوس كوفيد19-. 

وبالنظر ملا سبق ذكره، ال بد من تنفيذ تدابري فورية لضامن 

األطعمة  والحوامل عىل  املرضعات  والنساء  األطفال  حصول 

املغذية خالل فرتة الطوارئ، أو اإلغالق املستمر، مع األخذ 

األوضاع  –يف  اعتادوا  األطفال  من  العديد  أن  اإلعتبار  بعني 

خالل  من  الوحيدة  املغذية  وجبتهم  تلقي  عىل  اإلعتيادية- 

رياض األطفال واملدارس.



4

التعليــم

رياض  ذلك  يف  مبا  التعليمية،  املرافق  جميع  اغالق  جرى 

األطفال واملدارس، وكذلك كافة مرافق التدريب منذ 6 آذار 

2020 وحتى تاريخ نرش هذه املذكرة. واعتمدت وزارة الرتبية 

عن  “التعليم  منط  الحني-  ذلك  -منذ  الفلسطينية  والتعليم 

وألهداف  الرسمي  النظامي  للتعليم  مؤقت  كبديل  بُعد” 

الطالب  بني  التفاعل  عىل  الحفاظ  مقدمتها  يف  متعددة، 

ومعلميهم. ضمن هكذا سياق، من الرضوري أال تؤدي التدابري 

املتخذة إىل تعميق انعدام املساواة، خاصة بالنسبة لألطفال 

املهمشني باألصل قبل حالة الطوارئ، مثل األطفال القاطنني 

يف التجمعات البدوية، أو ممن يقطنون وعائالتهم يف املناطق 

املصنفة “ج” من الضفة الغربية، حيث قد ال يتمكن هؤالء 

األطفال من الوصول إىل وسائل التكنولوجيا التي تساعد يف 

استمرار العملية التعليمية، مثل أجهزة التلفزيون، أو الهواتف 

الذكية، أو أجهزة الحاسوب.   

أقرب  ويف  بديلة،  وسائل  خالل  من  التعليم،  استمرار  يُعترب 

وقت ممكن، أولوية وذلك لتجنب ارتفاع معدالت الترسب 

من املدارس؛ وتحقيق تعليم عن بُعد ُمستدام وفعال، ميكن 

من خالله أيضاً استدراك احتياجات الحامية لألطفال، يحتاج 

وذويهم،  لألطفال  الالزمة  املعلومات  توفري  إىل  بالرضورة 

واستخدام برمجيات وتقنيات يسُهل الوصول إليها. ويف هذا 

الصدد ، يبقى من الرضوري أال يؤدي التعلم عرب اإلنرتنت إىل 

تفاقم عدم املساواة القامئة أو استبدال التفاعل بني الطالب 

يف  للتعلم  مبتكرًا  بديالً  اإلنرتنت  عرب  التعلم  يُعد  واملعلم. 

الفصول الدراسية ولكنه يفرض –بذات الوقت- تحدياٍت عىل 

أو معدومة  إمكانية وصول محدودة  لديهم  الذين  األطفال 

للتكنولوجيا أو شبكة اإلنرتنت، وكذلك األمر بالنسبة لألطفال 

ممن ليس لديهم دعم أبوي كاٍف ، واولئك الذين يواجهون 

صعوبات يف التعلم، واألطفال ذوي اإلعاقة. يجب أن تتوفر 

الحلول البديلة لهؤالء األطفال لالستفادة من التوجيه والدعم 

أن  املهم  من  ذلك،  عىل  عالوة  املعلمني.  قبل  من  املقدم 

استحداث خطة للتعايف ملرحلة ما بعد الوباء، تضمن العودة 

التدريجية إىل املدرسة مبجرد أن تسمح الظروف عىل أرض 

واضحة  إسرتاتيجية  خطة  هكذا  تتضمن  أن  يجب  الواقع. 

حول كيفية استعادة الوقت الدرايس –الذي ضاع خالل حالة 

الطوارئ- برسعة للتخفيف من مخاطر الترسب من املدرسة 

ولضامن انتقال وعودة سلسة إىل املدرسة والتعلم. إن وجود 

إرشادات واضحة حول العمليات املدرسية اآلمنة سيمكن من 

الوقاية من العدوى بني األطفال واملعلمني مبجرد إعادة فتح 

املدارس.

استثنايئ  دور  لألطفال-  األساسية  الرعاية  –ومقدمي  لآلباء 

وحاسم يف الحفاظ عىل الرفاه النفيس واالجتامعي ألطفالهم، 

وتشجيعهم عىل تطوير قدراتهم عىل التعلم الذايت، وضامن 

أكدت عليه وزارة  أمر  القصوى من وقتهم، وهو  االستفادة 

الرتبية والتعليم الفلسطينية. يجب أيضاً إيالء اهتامم خاص 

باألطفال األيتام، واألطفال الذين يتم نقل أولياء أمورهم -أو 

مقدمي الرعاية األساسيني لهم- إىل املستشفى أو يكونوا غري 

متوفرين ضمن أي سياق آخر.
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الخدمات األساسية والرعاية الصحية

خالل حالة الطوارئ القامئة، من األهمية مبكان ضامن وصول 

سيام  الصحي،  الرصف  ومرافق  النظيفة،  املياه  إىل  األطفال 

اليدين  غسل  يعد  طويلة.  لفرتات  املنزل  يف  يبقون  عندما 

استخدامها  ميكن  التي  التدابري  أهم  أحد  والصحيح  املتكرر 

الصحي  والرصف  واملياه  كوفيد-19؛  بفريوس  اإلصابة  ملنع 

من  للحد  رئيسية  وقائية  متطلبات  تعترب  الصحية  والنظافة 

انتشار الفريوس. لهذا كله، يصبح من األهمية ضامن حصول 

جميع األطفال، وأرسهم، عىل خدمات املياه والرصف الصحي 

مأمونة وميسورة التكلفة، وكذلك األمر بشأن أدوات النظافة 

والتعقيم.

يعترب األثر االقتصادي الشديد والسلبي لألزمة عىل دخل عدد 

ينبغي  وبالتايل،  واقعة.  حقيقة  فلسطني  يف  األرس  من  كبري 

الخدمات  استمرار  لضامن  ومؤقتة  مناسبة  تدابري  اتخاذ 

األساسية لألرس التي انخفض مصدر دخلها بشدة أو توقف 

بشكل كامل، ومن بني ذلك الحفاظ عىل التحويالت النقدية 

إىل الفئات األكرث فقراً وضعفاً، وتوسيع نطاقها قدر اإلمكان، 

ومراجعتها بانتظام.

أدى وباء كوفيد-19 إىل زيادة الضغط عىل الُنظُم الصحية، 

وأبرز نُدرة املوارد عىل الصعيد العاملي ويف فلسطني. ورغم 

هذا الواقع، يجب أن يستمر ضامن حصول األطفال والنساء 

الحوامل واملُرضعات عىل خدمات الرعاية الصحية األساسية، 

يُحتمل  الذي  واللقاح  بالوباء،  املتعلق  الفحص  ذلك  يف  مبا 

توفره يف املستقبل للوقاية والعالج الطبي، وخدمات العالج 

طبية  حاالت  بأي  الخاصة  والعالجات  األخرى،  النفيس 

الوجود، وعىل نحٍو يضمن الخصوصية، ويتوافق مع  سابقة 

اإلحتياجات الخاصة باألطفال، ويحميهم من العدوى. ميكن 

للحفاظ  التوعية  متنقلة وخدمات  عيادات  إنشاء  يكون  أن 

عىل اللقاحات الروتينية واإللزامية لألطفال حديثي الوالدة، 

وحامية ودعم الرضاعة الطبيعية الحرصية، بعض الخيارات 

لضامن  خاصة  تدابري  وضع  يجب  حياتهم.  إلنقاذ  املتوفرة 

حصول الفئات الضعيفة من األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة 

عىل عالج طبي وأدوية ذات نوعية جيدة، مبا يف ذلك األطفال 

يف املناطق النائية واملهمشة، واألطفال الذين يعيشون يف فقر، 

واألطفال الذي يعيشون مع أمهاتهم فقط، واأليتام، واألطفال 

املصابني بأمراض مزمنة، واألطفال ذوي اإلعاقة. وأخرياً، يجب 

تظهر  ممن  للحوامل  املخصصة  للوالدات  أجنحة  تتوفر  أن 

نتيجتهم ايجابية لفريوس كوفيد-19. 

ينبغي إيالء اهتامم خاص للنساء الحوامل املصابات بأمراض 

للمخاطر.  تعرضهّن  احتاملية  زيادة  بسبب  التنفيس  الجهاز 

وهذا يستوجب الحاجة إىل فصل أقسام الرعاية الصحية التي 

تقدم خدماتها لألمهات ما قبل الوالدة، وتلك لحديثي الوالدة 

وامهاتهم، عن تلك األقسام التي يتواجد فيها حاالت ايجابية، 

او مشتبه بإصابتها، بفريوس كوفيد-19. 

يف  الصحي  والرصف  املياه  توفري خدمات  أيضاً  األهمية  من 

مرافق الرعاية الصحية، سيام يف املرافق التي تستقبل املرىض 

بشكل مستمر أو يجري  استخدامها كنقاط فحص للفريوس، 

مبا يف ذلك اعتامد بروتوكوالت مناسبة إلدارة النفايات، وتوفري 

النظافة بشكل دوري، وتوفري مواد التنظيف، لضامن حصول 

جميع األطفال وعائالتهم الخدمات الصحية اآلمنة والكافية.
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األطفال يف مرافق الحجر أو العزل الصحيْي

الصحي يف مرافق  الحجر  عملية نقل األطفال، ووضعهم يف 

متخصصة، أو يف املنزل، من شأنها أن تزيد من مشاعر اإلجهاد 

والخوف والذعر لديهم، خاصة عندما يكون هناك حاجة صحية 

لفصلهم عن آبائهم، أو أرسهم، أو مقدمي خدمات الرعاية 

األولية، وعندما يتم إيواء األطفال يف مرافق تستضيف بالغني 

غري األقارب. وجود احد هذه العوامل، أو بعضها مجتمعة، 

تجعل من الرضوري ضامن النقل السلس واآلمن إىل مرافق 

العزل مع توفري الخصوصية، وتجنيب األطفال خطر التعرض 

للوصم أو التمييز املتصل بفريوس كوفيد-19. 

قد ال تحتوي مرافق حجر او عزل األفراد عىل خدمات ُمصممة 

خصيًصا لتلبية االحتياجات الخاصة لألطفال، مبا يف ذلك فرص 

التحفيز املعريف واإلجتامعي. وهنا يصبح من املُفيد تكييف 

هذه املرافق مع احتياجات األطفال، مبا يف ذلك فصلهم عن 

األنشطة  عىل  والحصول  الصحية،  الرعاية  وتوفري  البالغني، 

املالئم  التواصل  بشأن  املوظفني  وتوجيه  الرتفيهية،  واملوارد 

لألطفال، وتبني تدابري خاصة لدعم الرفاه النفيس واالجتامعي 

يف  يتواجدون  أو  للعالج  فيها  يخضعون  مراحل  يف  لألطفال 

الحجر الصحي.

يؤدي تواجد األطفال لفرتات طويلة ومتواصلة من اإلنعزال 

املنزيل، وتعرضهم لتدابري الحجر املفروضة عىل عموم املجتمع، 

مبا يف ذلك تدابري التباعد االجتامعي، إىل تأثريات نفسية سلبية 

عىل األطفال، مبا يف ذلك الشعور بالقلق، واالكتئاب، وحالة 

من انعدام اليقني والرفض، وامللل، والعزلة، واإلحباط. يف مثل 

هذه الحاالت، يُوىص مبا ييل:

اعتامد تدابري لتقديم الدعم النفيس لألطفال وأرسهم، مبا 	.أ

يف ذلك من خالل االستشارة عرب شبكة اإلنرتنت أو الهاتف.

أ تكون 	. أن  ينبغي  األطفال:  لحامية  بروتوكوالت  وضع 

مرافق الحجر الصحي أماكن آمنة لجميع األطفال. ال بد 

من تبني وتنفيذ سياسة لحامية األطفال يف جميع مراكز 

الحجر الصحي، تشمل املوظفني واملتطوعني فيها؛ تتضمن 

عنارص أساسية يتوجب توعية وتعزيز انتباه املوظفني لها، 

مثل: توفر االحرتام والتواصل املالئم لألطفال أوالً، وتجنيبهم 

الجنيس  واإلعتداء   ، الجسدي  والعنف  العاطفية،  اإلساءة 

ثانياً، وضامن الرسية ثالثاً. وكذلك، يجب إنشاء خط مبارش 

لإلبالغ عن اإلنتهاكات، ميكن من خالله تقديم الشكاوى إىل 

شخص ما خارج مرافق الحجر الصحي )الرشطة، األخصايئ 

االجتامعي،..وغريها(.

أ األكرث 	. يُصنفون  الذين  األطفال  حالة  لرصد  أطر  إنشاء 

األطفال  مثل  واإلهامل،  واالعتداء  العنف  لخطر  عرضة 

أو  املزمنة  األمراض  ذوي  األطفال  أو  اإلعاقة،   ذوي 

املصابني باملهق، واألطفال الضحايا أو املتعافني من فريوس 

كوفيد-19؛ واألطفال الذين يعيشون يف عائلة أصيبت، أو 

أصيب أحد أو بعض أفرادها، بالفريوس. 

دعم وتوجيه األرس للحفاظ عىل روتني يومي ألطفالهم. قد 	.أ

يشمل هذا الروتني بعض األنشطة ذات الصلة باملدرسة، 

وأنشطة اللعب والرياضة ، واألنشطة العائلية مبا يف ذلك 

الِحرف اليدوية وإنتاج األلعاب، وأنشطة التدبري املنزيل مبا 

يتامىش مع أعامر األطفال وقدراتهم، ومشاهدة األفالم.

أ ضامن الوصول الكايف إىل مرافق املياه والرصف الصحي 	.

والنظافة الصحية يف مراكز الحجر الصحي، مع ضامن توفر 

الخاصة  تلك  سيام  الصحية،  النظافة  ومواد  الرشب  مياه 

إلستخدام األطفال.

يف  يُستضافون  الذين  والنساء  األطفال  يحتاج  قد   ، وأخريًا 

القائم  الدعم  يتجاوز  إضايف  إىل دعم  الصحي  الحجر  مراكز 

تحديد  مبكان  االهمية  من  يكون  وهنا  بداخلها،  املتوفر  أو 

الحاالت التي تثري قلقاً خاصاً له عالقة بتوفري الحامية. عند 

اإلستقبال يف هذه املرافق، يجب أن تتضمن اإلجراءات توثيق 

وتوفري  واالجتامعي،  النفيس  الدعم  وتوفري  األطفال،  وصول 

اعتامد  يتوجب  ذلك  مع  بالتوازي  لألطفال.  خاصة  رعاية 

اجراءات أخرى متعلقة بخروجهم منها، مبا يف ذلك تحديد 

التي  السكانية  التجمعات  يف  البديلة  للرعاية  أماكن  وتوفري 

يقطن فيها األطفال، واستحداث حلول لتوفري الرعاية البديلة 

حني تكون الرعاية األرسية غري متوفرة ألي سبٍب كان.
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األطفال املحرومون من حريتهم

من املُرجخ ان يكون أن يكون األطفال املحرومون من حريتهم، 

وبخاصة األطفال الذين يعانون من ظروف صحية أو نفسية 

كورونا.  بفريوس  لإلصابة  ُعرضة  أكرث  عقلية،  أو  جسدية  أو 

بالتوازي مع ذلك، يجري فرض تقييد عىل الزيارات العائلية 

مؤسسات  يف  يعيشون  الذي  لألطفال  التواصل  وإمكانية 

ايوائية واولئك املحرومني من حريتهم، بسبب تدابري الوقائية 

املتخذة خالل حالة الطوارئ. يحدث هذا ضمن سياق يُعترب 

فيه األطفال املحتجزون أكرث ُعرضة لإلهامل وإساءة املعاملة 

والعنف القائم عىل نوع الجنس، سيام إذا كانت مستويات 

سلبًا  تأثرت  قد  الرعاية  أو  الحجز  مؤسسات  يف  التوظيف 

بالوباء أو بالتدابري التقييدية.

أو  الفريوس  انتقال  منع  تدابري  تقوض  اإلطار، قد  ويف نفس 

احتوائه حقوق األطفال املحتجزين، مام يفاقم من عزلتهم 

وتعرضهم للعنف واإلهامل. ميكن أن يؤدي تقييد أو تعليق 

إجراءات املحكمة اإلعتيادية إىل احتجاز األطفال لفرتة أطول 

املفروضة  القيود  لإلحتجاز”.  مناسبة  زمنية  “أقرص فرتة  من 

أو  أومحاميهم  أرسهم  مع  املحتجزين  األطفال  تواصل  عىل 

حجرهم  أو  عزلهم  تتطلب  التي  أو  الطفولة،  حامية  مرشد 

ألسباب صحية أثناء احتجازهم، من شأنها أن تُفيض إىل تجربة 

عوائق  إىل  ذاته-  الوقت  –يف  وتشكل  لهم،  مؤملة  احتجاز 

حقيقية تجاه قدرة األطفال املُحتجزين عىل اإلبالغ عن أي 

انتهاكات لحقوقهم وطلب التعويض عنها.

هو  كام  وحقوقهم،  الفضىل  األطفال  مصالح  تحقيق  يُعترب 

منصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل، األمر األكرث أهمية 

خالل فرتة الوباء العاملي، وذلك باعتبارهم من الفئات األكرث 

أصحاء  األطفال  جميع  يكون  أن  يجب  باألساس.  هشاشة 

ومحميني، برصف النظر عن خلفياتهم أو ظروفهم، مبا يضمن 

احتفاظهم بفرص تعزيز وتنمية واستخدام قدراتهم الكامنة. 

وبالنظر إىل العوامل املُقلقة التي جرى تفصيلها هنا، يُوىص 

بشدة بإطالق رساح األطفال من جميع أشكال االحتجاز عىل 

الفور، سيام اولئك الذين ميكنهم العودة بأمان إىل أرسهم أو 

إىل خيارات رعاية بديلة ومناسبة، مع مراعاة مصالح الطفل 

حقوق  لجنة  عن  الصادر  البيان  مع  ذلك  يتامىش  الفضىل. 

الطفل الذي دعى إىل إطالق رساح األطفال يف جميع أشكال 

االحتجاز حيثام أمكن ذلك، وتزويد األطفال الذين ال ميكن 

اإلفراج عنهم بوسائل مناسبة للحفاظ عىل تواصلهم املُنتظم 

مع أرسهم. هذا وتشمل بدائل االحتجاز األرس املمتدة، وغريها 

من أطر الرعاية القامئة يف املجتمع. عند اعتامد قرار بإطالق 

رساح األطفال، يجب أن تؤخذ عدة عوامل بعني اإلعتبار، من 

بينها: قرار الطفل ورأيه، وظروفه الصحية، ومرحلة املحاكمة 

القامئة، ونوع الُجنحة التي يُحتجز بسببها الطفل، والجدوى 

الفردية للقرار، واتساق قرار اإلفراج مع مبدأ سالمة األحداث 

أنفسهم ومجتمعهم. وبالتوازي مع قرار اإلفراج، يجب فرض 

حظر فوري عىل دخول األطفال الجدد إىل مرافق االحتجاز 

أثناء حالة الطوارئ املستمرة.

إجراءات  اعتامد  الرضورة  فيها  تستوجب  التي  الحاالت  يف 

ينبغي  املحتجزين،  لألطفال  العائلية  الزيارات  تقييدية عىل 

منتظم مع أرسهم،  اتصال  باملحافظة عىل  لألطفال  السامح 

ويف جميع األوقات. وان مل يُتاح هكذا تواصل بشكل شخيص، 

ميكن اعتامد اإلتصال الهاتفي أو اإللكرتوين، وذلك أن انعدام 

تأثري  إىل  يؤدي  أن  شأنه  من  عائالتهم  مع  املطّول  التواصل 

ضامن  يجب  وأخرياً،  عليهم.  األمد  وطويل  ملحوظ  سلبي 

مبا  حريتهم،  من  املحرومني  لألطفال  والدعم  الطبي  العالج 

والنظافة، ومواد  الجودة،  ذو  املغذي  الطعام  توفري  ذلك  يف 

التعقيم، واعتامد وتطبيق بروتوكوالت مناسبة لعزل األطفال 

عىل الفور وإتاحة العالج يف حالة تفيش فريوس كوفيد-19 يف 

املرافق التي يُقيم فيها األطفال املحرومني من حريتهم، سيام 

يف املؤسسات اإليوائية، ومراكز حامية األحداث .
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اجراءات الحاميـة لألطفال

من الرضوري اإلبقاء عىل توفر واستمرارية الخدمات األساسية 

لحامية األطفال، مبا يف ذلك خدمات الصحة النفسية املهنية، 

خالل حالة الطوارئ القامئة، مبا يف ذلك عن طريق الزيارات 

املنصات  املنزلية وقتام تفرض الرضورة ذلك،  أو من خالل 

املتوفرة عرب اإلنرتنت. قد يؤدي الحبس املطول يف املنزل إىل 

زيادة يف احتاملية تعرض األطفال للعنف الجسدي والنفيس، 

مبا يف ذلك االعتداء واالستغالل الجنسينْي، أو إجبار األطفال 

من  األدىن  الحد  إىل  وتفتقر  مكتظة  منازل  يف  البقاء  عىل 

ظروف السكن اآلمن واملريح. قد يواجه األطفال ذوو اإلعاقة، 

واألطفال ذوي املشاكل السلوكية ، وكذلك أرسهم، صعوبات 

تعزيز  يجب  ذلك،  لكّل  املغلقة.  األبواب  خلف  إضافية 

أنظمة اإلبالغ واإلحالة الهاتفية أو عرب اإلنرتنت، يُضاف إليها 

أنشطة توعوية ذات صلة عرب القنوات التلفزيونية واإلذاعية 

واملنصات املُتاحة عرب شبكة اإلنرتنت. كام ينبغي أن تتضمن 

االقتصادي  األثر  من  للتخفيف  املُستحدثة  اإلسرتاتيجيات 

واالجتامعي لوباء كوفيد-19  تدابري محددة لحامية األطفال، 

وألولئك الذين يعيشون يف فقر ويفتقرون إىل السكن املالئم، 

عىل وجه التخصيص.

أدت الظروف االستثنائية وغري املسبوقة التي سببها الوباء إىل 

ُمضاعفة هشاشة بعض الفئات من األطفال، ومنهم األطفال 

يف  يعيشون  والذين  فقر،  يف  يعيشون  وممن  اإلعاقة،  ذوي 

ظروف  من  يعانون  الذين  واألطفال  والالجئون،  الشارع، 

صحية قامئة من قبل أو يف أوضاع صحية حرجة، واألطفال 

املحرومني من حريتهم، واألطفال الذين يعيشون يف مخيامت 

مراكز  أو  مؤسسات  يف  يعيشون  الذين  واألطفال  الالجئني، 

تفيش  ملواجهة  املتخذة  التدابري  تحرتم  أن  ينبغي  إيوائية. 

وأن  لكل طفل  األساسية  اإلنسان  كوفيد-19 حقوق  فريوس 

مثل  يف  لألطفال  الخاصة  االحتياجات  تراعي  بحيث  تُصمم 

هذه الحاالت املُستضعفة.

أخريًا، ألي طفل منفصل عن أحد الوالدين -أو كليْهام- الحق 

الكامل يف الحفاظ عىل العالقات الشخصية، واالتصال املبارش 

مع كال الوالدين بشكل منتظم، إال إذا كان ذلك يتعارض مع 

مصالح الطفل الفضىل. وميتد هذا أيًضا ليشمل التواصل مع 

أي شخص لديه الحق يف الحضانة، ومقدمي الرعاية األولية 

القانونية أو الُعرفية، واآلباء بالتبني، واألشخاص الذين تربطهم 

عالقة شخصية قوية بالطفل. إذا استدعت القيود املفروضة 

عىل الحركة، او تلك املفروضة كإجراء وقايئ ملكافحة انتشار 

الوباء، أن يُصبح مثل هذا اإلتصال مستحياًل أو صعبًا، يجب 

منصات  عرب  ذلك  يف  مبا  عليه،  للحفاظ  بديلة  تدابري  اتخاذ 

وسائل التواصل االجتامعي والهاتف.

.
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املشاركة الفعالة لألطفال

خالل حالة الطوارئ القامئة، من الرضوري ايجاد الفرص لإلستامع 

إىل وجهات نظر األطفال، واإلستامع إليها، وأخذها بعني اإلعتبار 

يف عمليات صنع القرار املتصلة باإلستجابة لتفيش الوباء. يجب 

يف  يشاركون  أنهم  ويشعرون  يحدث،  ما  األطفال  يفهم  أن 

القرارات التي يتم اتخاذها. ميكن ملشاركة األطفال يف عمليات 

الخوف  تبديد مشاعر  القرار أن تساعدهم وتدعمهم يف  صنع 

واإلحباط والقلق، وأن تساعد يف بناء وعي أفضل بحقوقهم حتى 

بعد األزمة الصحية، يف املقام األول وعىل املدى البعيد. وأيضاً 

يضمن ذلك أن تكون مختلف التدخالت بشأن الوباء، والظروف 

املتصلة به، تستجيب الحتياجات ورغبات األطفال.

مُيكن لألطفال واملراهقني املشاركة بشكل فعال يف تقل املعرفة 

التغيري بني أقرانهم ويف مجتمعهم. وحتى  كمؤثرين، وإحداث 

عىل  املختلفني  الواجب  أصحاب  تشجيع  يجب  ذلك،  يتحقق 

تقدير املراهقني والشباب، والتعامل معهم عىل قدم املساواة، 

يف  اإلضافية  قيمتها  من  واالستفادة  نظرهم  وجهات  واحرتام 

إن من شان  الفريوس.  وتبعات تفيش  لظروف  اإلستجابة  اطار 

العمل بروح التعاون مع األطفال واملراهقني ان يساعد عىل سد 

التضامن  تعزيز  يُسهم يف  املختلفة، وأن  األجيال  الفجوات بني 

بني الفئات العمرية املختلفة.

التواصل املالئم مع األطفال

والتي  بها  املتصلة  وتلك  الوباء،  ملواجهة  املتخذة  التدابري  تؤثر 

التعليمية  املرافق  كإغالق  األطفال،  عىل  مبارش  بشكل  تؤثر 

والقيود عىل الحركة، عىل الصحة النفسية واالجتامعية والعقلية 

لألطفال. وهنا يُعترب توفري ونرش املعلومات الدقيقة والحقيقية، 

بالغ  أمرًا  السكان  لجميع  وشفاف،  ومنتظم  رسيع  نحٍو  وعىل 

األهمية يف جميع مراحل حالة الطوارئ، وينطوي عىل أهمية 

إضافية لألطفال من حيث الحاجة إىل التخفيف من مشاعر عدم 

القلق  إىل  كنتيجة  وتؤدي  تكتنفهم  قد  التي  والغموض  اليقني 

واملضاعفات النفسية واالجتامعية األخرى.

يوىص بشدة بنرش معلومات دقيقة فريوس كوفيد-19، وكيفية 

ومتاحة  مالمئة  ووسائل  بأشكال  به،   اإلصابة  أو  العدوى  منع 

لجميع األطفال، مبن فيهم األطفال ذوو اإلعاقة، واألطفال الذين 

تستخدم  لرسالة  مُيكن  اإلنرتنت.  إىل  محدود  وصول  لديهم 

محتوى بسيطًا وملونًا، مقروناً بصور، و/أو أداء متثييل حقيقي أو 

عرب الدمى أو باستخدام راوي قصيص، وتستخدم لغة ومحتوى 

قامئنْي عىل حقوق اإلنسان، أن تصل بنجاح إىل جمهور األحداث. 

يجب تشجيع صناع القرار عىل استخدام قنوات اتصال ثنائية 

االتجاه مع األطفال للتأكد من أنه ميكنهم مشاركة األراء، وإبداء 

املخاوف، واقرتاح األفكار، وطرح األسئلة.

تستقبل اإلدارة العامة لشؤون األرسة والطفولة يف وزارة التنمية اإلجتامعية توجهاتكم، عرب 

معلومات التواصل التالية: 

919507gaburob@mosa.gov.ps-0592غالية أبو الرب

934468hjebat@mosa.gov.ps-0592هبة جيبات


