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حماية أطفالنا من كورونا

#حماية_أطفالنا_من_كورونا

من الصور املهداة لليونيسف
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سمو األمري عبد العزيز بن طالل 

يدعو إىل التعاون ومساعدة املهمشني
ويشكر منظمة الصحة العاملية والطواقم الطبية والعلماء 

بن  العزيز  عبد  األميـر  امللكـي  السمـو  لصـاحب  تصـريح  في   

طالل بن عبد العزيز، رئيس املجلس العربي للطفولة والتنمية، ورئيس 

جلنة »جائزة األمير طالل الدولية للتنمية البشرية«، أعرب سموه عن 

العالم،  اجتاحت  التي  املستجد  كورونا  جائحة  انتشار  بسبب  قلقه 

وتصاعد أعداد ضحايا هذا الفيروس مع تزايد أرقام املصابني في كل 

حلظة، واضطرار  نحو 3 مليارات نسمة للبقاء في منازلهم في أنحاء 

اتخذتها  التي  االحترازية  للتدابير  واستجابة  الوقاية  أجل  من  العالم 

الدول، الغنية والفقيرة، على حد سواء.

العالم وأرامله وأطفاله  كما أعرب سموه عن تضامنه مع فقراء 

ومعدميه، في هذه الفترة العصيبة التي يواجه فيها العالم انتشار فيروس 

»كورونا املستجد«، داعيًا كل املنظمات واملؤسسات واجلمعيات التي ُتعنى بالشأن اإلنساني إلى الوقوف إلى 

جانب الشرائح املهّمشة التي حتتاج إلى الدعم بكل أنواعه في هذه الظروف الصعبة، خصوصًا الذين يجنون 

قوتهم يومًا بيوم، وال يجدون غير طاقتهم ليبذلوها، والذين سيجدون أنفسهم مضطرين للخروج من منازلهم 

يوميًا ساعني وراء رزق يقيتون به أفراد أسرهم. 

ه سموه بجهود منظمة الصحة العاملية لنشر الوعي بالوقاية من انتشار الفيروس، موجهًا الشكر   ونوَّ

لألطباء واملمرضني والطواقم الطبية الذين يبذلون الغالي والنفيس للحفاظ على أرواح البشر، وكذلك العلماء 

في مراكز األبحاث الطبية إقليمّيًا ودولّيًا والذين يسعون بجد ليل نهار إليجاد عالج لهذا املرض، وإيجاد لقاح 

يحّصن الناس، خصوصًا الطبقات العاجزة عن تلقي العالج وتسديد تكاليفه.

ه سمو األمري عبد العزيز بن طالل - رئيس املجلس العريب للطفولة والتنمية - يف ظل  عىل جانب آخر  وجَّ

هذه الظروف الراهنة وتفيش فريوس كورونا - إىل استمرار املجلس يف التحول الرقمي مبا يحقق رسالته نحو خدمة 

ورعاية وتنمية حقوق وتنشئة الطفل العريب وتهيئته للمستقبل الذي يحمل كثرياً من التغيريات الجذرية. وكذلك 

استمرار املجلس يف تنفيذ دوره التوعوي يف الوقت الراهن، والسعى نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة من 

خالل بناء الرشاكات مع املنظامت اإلقليمية والدولية املعنية.
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املجلس العربي للطفولة والتنمية
يطلق حملة توعية ضد فريوس كورونا

الحملة تحمل هاشتاج #حماية_أطفالنا_من_كورونا
في ضوء الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا، وتأثير ذلك على حياة املاليني من البشر في معظم 

دول العالم، قام املجلس العربي للطفولة والتنمية بإطالق حملة توعية ملواجهة فيروس كورونا عبر صفحاته 

على مواقع التواصل االجتماعي، وذلك حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن طالل بن عبد 

العزيز رئيس املجلس، ومن خالل هاشتاج #حماية_أطفالنا_من_كورونا.

إلى  وشعوبًا  ومؤسسات  حكومات  اجلميع؛  حملته  خالل  من  يدعو  والتنمية  للطفولة  العربي  واملجلس 

التكاتف والتعاون لتجاوز هذه األزمة، والعمل 

بروح املسئولية وااللتزام من أجل وقف انتشار 

هذا الفيروس. وقد أكد الدكتور حسن البيالوي 

أمني عام املجلس العربي للطفولة والتنمية الثقة 

فيما مت اتخاذه من إجراءات وتدابير من قبل 

دول العالم، إال أننا الزلنا ننشد أخذ احليطة 

االحتياطات  بكل  التام  االلتزام  مع  واحلذر 

التي وضعتها اجلهات املعنية ملواجهة فيروس 

أن  الله  ندعو  بأننا  سيادته  مضيفًا  كورونا. 

ومين  اجلميع،  ويحفظ  قريبًا،  الوباء  ينتهي 

بالشفاء على املصابني، والرحمة لضحايا هذا 

الفيروس. 

للطفولة  العربي  املجلس  حملة  بأن  ُيذكر 

هاشتاج: حتمل  التي  والتنمية 

#حماية_أطفالنا_من_كورونا،

تعتمد على مرجعيات علمية، وُتركز على االلتزام 

باالحتياطات الواجب اتباعها عبر صفحاته على مواقع التواصل االجتماعي. 
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نحن وأطفالنا وكورونا
د. شـبل بـدران

أستاذ علم االجتماع وعميد كلية التربية األسبق ـ جامعة اإلسكندرية

ن وال قادة رأي وال مفكرين  ي العالم، ال رؤساء دول وال زعماء سياسي�ي
لم يكن يخطر عىل بال أحد �ن

ن المجردة بحبس أنفاس العالم  وس كورونا« الذي ال يُرى بالع�ي أو ح�ت فالسفة، أن يقوم »ف�ي

ي المنازل، ولم تستطع 
ي العالم �ن

وإشاعة الرعب والخوف. وأن يُحبس أك�ث من ستة مليار شخص �ن

، ولم  ي
وس غ�ي المر�ئ أك�ث الدول قوًة وتسليحاً وعتاداً عسكريّاً رهيباً أن تفعل شيئاً إزاء هذا الف�ي

ي كنف الثورة الصناعية الرابعة أن تفعل 
ي تعيش �ن

تستطع الدول الرأسمالية المتقدمة صناعياً وال�ت

ي الدخل والموارد والتسليح والعلم والتكنولوجيا.
شيئاً، وأصبحت مثلها مثل أفقر الدول �ن

وال شك أن عالم ما قبل اجلائحة لن يكون هو العالم 

نفسه بعدها. لقد تأكد لدينا أن النظام الرأسمالي الذي 

سعى من خالل العوملة إلى تفكيك الدول وتهميش دور 

الدولة الوطنية والقومية وإلغاء احلدود اجلغرافية لصالح 

الدولة  دور  عودة  إلى  اآلن  يتراجع  احلر،  االقتصاد 

مجال  في  ملواطنيها  والراعية  احلامية  الدولة  الوطنية؛ 

حتديات  من  فإن  كذلك  واإلسكان.  والتعليم  الصحة 

التنشئة  في  األسرة  دور  تراجع  هو  السابقة  العوملة 

ثورة  قبل  فيما  األسرة  كانت  إذ  لألطفال؛  االجتماعية 

األطفال  تنشئة  بها  املناط  والتكنولوجيا هي  املعلومات 

وسائل  مظاهر  ظل  في  دورها  فتراجع  ورعايتهم؛ 

عمومًا. وامليديا  االجتماعي  التواصل 

اآلن جاء دور األسرة في التنشئة االجتماعية بحكم 

تواجد األسر في املنازل. لكن السؤال الذي يطرح نفسه 

علينا هنا هو: كيف تتعامل اأُلسر مع األطفال بعد غياب 

اأُلسر  ُيصيب  الذي  والهلع  اخلوف  ظروف  ظل  وفي 

والعالم؟، األطفال اآلن في بيوتهم بعد تعليق الدراسة في 

املؤسسات التعليمية. ولقد أبرز ذلك لنا دور التعليم عن 
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ُبعد والتعليم املستمر مدى احلياة وتوظيف ذلك 

التعليمية.  املؤسسات  مع  التواصل  في  تربويًا 

إال أن ذلك ال يعني حل املشكلة في بقاء األطفال 

واألسر داخل البيوت فترات طويلة.

رمبا يعيد ذلك العالقة احلميمية لألسرة في 

واألبناء؛  األباء  بني  والنقاش  واحلوار  التعاون 

تلك  مثل  في  يتم  أن  ونقاش ميكن  فأي حوار 

الظروف؟

كورونا«  »فيروس  حول  والنقاش  احلوار    -

من  اآلن  حتى  عنه  املتاحة  واملعلومات 

خالل امليديا، لكن على األباء االنتباه إلى أن هذا 

احلوار والنقاش الُبدَّ أن ينطلق من معارف علمية 

وليست معارف تشوبها الشعوذة واجلهل. يجب على 

أطفالنا أن يعرفوا عن هذا الفيروس، املتاح حتى 

علميًا. اآلن 

والتعليم،  التربية  قضايا  حول  والنقاش  احلوار    -

املؤسسات  مع  التواصل  على  األطفال  ومساعدة 

التعليمية وفيما بينهم. فمن هنا يكون احلكي حول 

)الكوليرا،  األمراض  بعض  بوباء  تتعلق  فترات 

املالريا، اإلنفلونزا اإلسبانية وغيرها( وكيف استطاع 

العلم مواجهة تلك األزمات. العلم هو السالح الوحيد 

واالستقرار. السعادة  لإلنسان  يحقق  الذي 

-  حوار ونقاش حول ما ُيعرض على وسائل التواصل 

االجتماعي والفضائيات، حوار ونقاش يصحح أو 

يدعم اإليجابي منها.

هذا  الكورونا،  بعد  والعلم  املستقبل،  حول  حوار    -

العالقات  إلى  الدفء  يعيد  والنقاش سوف  احلوار 

وتلك حلظة  واألبناء من جديد،  األباء  األسرية بني 

في  األساس  هي  األسرة  أن  نعرف  لكي  تاريخية 

لألطفال. والثقافية  االجتماعية  التنشئة  عملية 

-   إن طول الوقت الذي يقضيه األطفال باملنزل اآلن، 

رمبا يكون نافعًا وضارًا في الوقت نفسه، من هنا 

كيف نستثمر هذا الوقت الطويل لألطفال باملنازل، 

لها  مبا  االجتماعي  التواصل  وسائل  عن  بعيدًا 

وعليها من سلبيات وإيجابيات. البد من تربية والدية 

تقوم بهذا الدور املهم. لم يعد التعليم والتعلُّم قاصرًا 

على املدرسة؛ بل أصبحت األسرة شريك أساسي 

في  احلقيقي  الفاعل  هي  اآلن  بل  األمر،  هذا  في 

عملية التربية وذلك من خالل قيام األباء واألمهات 

بالدور التربوي أو السؤال كيف ومن أين؟ هنا برزت 

ضرورة االهتمام بالتربية الوالدية، ألنهم اآلن ليسوا 

شركاء، بل هم الفاعل احلقيقي لعملية التربية.

وعلى الرغم من اإلنترنت والتعليم عن بعد والتعليم 

عملية  في  احلديثة  التقنيات  وكل  واإللكتروني  املستمر 

التعليم والتربية، إال إنه لن يكون في استطاعة »اإلنترنت« 

نفوسنا  التعليمية« أن تزرع في  التلفزيون  أو »شبكات 

وسوف  والعواطف،  واملشاعر  النبيلة  اإلنسانية  القيم 

عن  أواًل:  الشخصي؛  االتصال  إلى دفء  دائمًا  نحتاج 

في  ُيثير  معلم  وجود  خالل  من  وثانيًا:  األسرة،  طريق 

تضئ  التي  الغالية  والرموز  القيم  معاني  طالبه  نفوس 

التقدم  نحو  اإلنسان  مسيرة  وتدفع  والقلوب  العقول 

احلقيقي.

واآلن وفي غيبة املعلم، سيكون الدور كله ٌملقى على 

الوحيدة  وبوصفها  الطبيعي،  املعلم  بوصفها  األسرة 

القادرة على إكساب األطفال القيم واملشاعر اإلنسانية 

اليومي  التفاعل والتعامل  النبيلة وذلك من خالل عملية 

باملنزل. طويلة  لساعات 
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أو  الشباب  يعد  لم  كورونا  جائحة  وبسبب  اآلن 

والتعلُّم  التعليم  بعملية  يقومون  الذين  هم  املعلمون 

األباء  من  الكبار  اآلن  اخلط  على  دخل  لكن  والتربية، 

واألمهات فلديهم الوقت الكافي ملمارسة عملية التنشئة 

االجتماعية لألطفال في إطار من 

النبيلة. اإلنسانية  القيم 

لت  بدَّ كورونا«  »جائحة  كانت  إذا 

وغيَّرت األدوار على مستوى الدول 

التربية  في  فإنها  واحلكومات؛ 

في  املفقود  دورها  لألسرة  تعيد 

وتعيد  االجتماعية  التنشئة  عملية 

االعتبار للعالقات اإلنسانية ودفء 

والتي ال تستطيع  النبيلة  املشاعر 

التكنولوجيا الصماء أن تقوم بها. 

نحن اآلن نتحول من عالم األآلت 

التي تتحرك تلقائيًا إلى البشر الذين حتركهم مشاعرهم 

املصرية  األسرة  هل  اآلن  والسؤال  اإلنسانية.  وقيمهم 

الغائب؟  الدور  هذا  لتلعب  مستعدة  والعاملية  والعربية 

القادم. واملستقبل  املعيش  الواقع  في  تكون  اإلجابة 

إرشادات ونصائح ألولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة 
للتعامل معهم يف املنزل بسبب اإلجازة الوقائية

ر الطاقات واإلبداعات والتميز، والتأقلم مع األزمة احلالية يحافظ على حياة  n  القبول والرضى النفسي ُيفجِّ
اجلميع وهو بداية النجاح في تنمية القدرات.

عه دائمًا، وقل له إنك تثق بقدراته وإنه يستطيع أداء العمل الذي أمامه  n  اظهر حبك لطفلك واهتمامك به وشجِّ
مهما كان صعبًا.

n  حتدث كثيرًا إلى ابنك واستمع ملا يقول؛ فهي فرصة جيدة لزيادة مخزونه اللغوي وأيضًا لزيادة الترابط 
بينكما. الوالدية  والعالقة 

ر من قدراته، مناسبًا الحتياجاته وعمره وقدراته احلالية، ويقوم  n  يحتاج الطفل ذو اإلعاقة إلى برنامج ُيطوِّ
بإعداده األخصائي، وبتنفيذه أفراد االسرة، مع حتديثه وتطويره أواًل بأول. 

n  عدم إيقاف اجللسات التدريبية التعليمية خالل اإلجازة االضطرارية.
n  فترة اإلجازة االضطرارية فرصة كبيرة الكتشاف مواهب الطفل ومنوها مما ُيقوى شخصيته.

n  عمل نشاط حركي يومي داخل املنزل وعدم اخلروج خارج املنزل بقدر املستطاع.
م للطفل. n  يجب على ولي االمر التأكد من سالمة وصحة الغذاء املتوازن الذي ُيَقدَّ

إعداد: أ.أسامة مدبويل

خبير في مجال اإلعاقة 
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إن انتشار وباء كورونا يفرض على العالم العديد من التحديات؛ 

وُيزيد من أهمية  دور األسرة في توعية وتدريب األطفال على 

كيفية مواجهتها بحيث متثل األسرة مصدر دعم ومساندة لهم 

في تلك الظروف. ومن هنا يجب على األباء واألمهات اتباع 

اخلطوات اآلتية: 

1- الحوار مع األبناء والنقاش معهم حول كورونا:
 ،”Health Day News“ األمريكي  الطبي  للموقع  وفقًا 

تقدم جنيفر رودمياير، مديرة برنامج حياة الطفل، النصح ببدء 

األباء احملادثة بسؤال الطفل: »ما رأيك في فيروس كورونا؟« 

إن ذلك السؤال مينحنا الفهم ملا يعرفه الطفل وأفكاره، أو ما 

يعتقد أنه يعرف أو كيف يفسر املرض. وليس هناك ضرورة 

ألن يكون احلوار مثيرًا لرعب األطفال، بل من املمكن أن يكون 

احلوار مصحوبًا بالغناء والرقص معهم  ليستمتعوا بالتعلّم. 

في  مباشرة  والكبار  األبوين  إبالغ  األطفال  من  نطلب  وأن 

 )COVID-19(  ال شك أن انتشار وباء كـورونـا املستجد

في معظم دول العالم مـنذ بـدايـة تفشي املـرض في  ديسمبر 

2019، قد أثر بشكل كبير على مختلف املستويات فى دول 

الشغل  هي  ومتابعتها  املرض  أخبار  وصارت  كافة،  العالم 

إلى  باإلضافة  مكان،  كل  في  اإلعالم  لوسائل  الشاغل 

اإلجراءات االحترازية التى طبقتها دول العالم؛ ومنها تعليق 

الدراسة، ومنع التجمعات، وفرض احلظر اجلزئي أو الكلي، 

وغير ذلك من اإلجراءات. كل ذلك ألقى بتأثيرات مختلفة على 

في  والهلع  الذعر  نشر  فى  وأسهم  ككل،  واألسرة  األطفال، 

توعية  الوالدين في  أهمية دور  تأتي  البشر، ومن هنا  قلوب 

األبناء بكيفية التعامل والتأقلم مع تلك الظروف، وتدريبهم على 

اإلجراءات الواجبة للحفاظ على سالمتهم. وهذا ما نناقشه 

عبر السطور اآلتية. 

حال ظهور أي أعراض كشعور األطفال باحلمى والرغبة في 

السعال ووجود صعوبة في التنفس. )اليونسيف، 2020(.

هو  كورونا  فيروس  أن  على  التركيز  األباء  على  املهم  ومن 

كائن صغير جدًا ال يرى بالعني املجردة؛ وانه ينتقل من خالل 

مالمسة األسطح املصابة به، ومن ثم مالمسة الفم أو العني 

وأنه  املرض؛  انتقال  ملنع  جيدًا  اليدين  املهم غسل  من  لذلك 

يسبب ارتفاع درجة احلرارة والسعال، وآالم فى اجلسم تشبه 

فيروس البرد، وأن األطباء والعلماء يعملون كل يوم على إيجاد 

عالج له. وشرح اإلجراءات اآلتية لألطفال: )منظمة الصحة 

)2020 ،WHO العاملية 

للتباعد  الصحيحة  املسافات  على  يحافظوا  أن  ضرورة   -

االجتماعي اآلمنة عند احلديث مع األشخاص، تزيد على متر 

العناق. أو  املصافحة  وعدم  ونصف، 

- جتنب مخالطة األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تشبه 

كيف نتعامل مع أطفالنا يف مواجهة فريوس كورونا؟
د. خالد صالح حنفي محمود

أستاذ أصول التربية املساعد - كلية التربية - جامعة اإلسكندرية
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أعراض البرد أو االنفلونزا، وعدم زيارة كبار السن واملرضى.

اليدين بشكل متكرر بطريقة  - تشجيع األطفال على غسل 

صحيحة أو استخدم معقم اليدين، ومالمسة الصابون اليدين 

لفترة كافية )حوالي 20 ثانية(.

- توضيح كيفية احتواء السعال والعطاس في طية الذراع.

- البقاء في املنزل في حال املرض، واالستراحة حتى تعود 

احلالة الصحية جيدة مرة أخرى.

- تدريب األطفال على استخدام املطهرات والكمامات.

٢- االستماع لألطفال للتعرف على مخاوفهم: 
يتأثر األطفال مبا يشاهدونه فى نطاق األسرة أو من خالل 

وسائل اإلعالم حول فيروس كورونا، وكيف يتعامل الكبار في 

محيطهم مع هذه املسألة، وما قد تطبقه احلضانات واملدارس 

يثير قلق  العدوى، مما قد  انتشار  من إجراءات جديدة ملنع 

فعل  ردود  وتتباين  خطيرًا.  شيئًا  هناك  أن  حول  األطفال 

األطفال؛ فبعضهم ال يتأثر على اإلطالق، بينما يشعر البعض 

انتقال  حال  فى  والذعر، خصوصًا  والتوتر  والقلق  باخلوف 

املرض ألحد أفراد األسرة أو تسببه فى وفاة أحد أفرادها، 

مما قد يصل باألمر إلى حد الصدمة؛ لذلك الُبدَّ من النقاش 

التعامل  وكيفية  على مخاوفهم  والتعرف  األبناء  مع  واحلوار 

احمليطني  كل  من  االجتماعية  املساندة  وتقدمي صور  معها، 

بالطفل.

أهم ما في األمر أال يتم تهميش أو جتاهل مخاوف األطفال، 

الشعور  أن  وتوضيح  مبشاعرهما  اإلقرار  األبوين  على  بل 

إظهار  من  والُبدَّ  طبيعي.  أمر  هو  يحدث  ما  جتاه  باخلوف 

حسن االستماع لهم من خالل االنتباه ملا يقولونه، وحريتهم 

في احلديث عن موضوع الفيروس، واختيار الوقت املناسب 

للحديث مع األطفال مثاًل أثناء االجتماع على مائدة العشاء أو 

وقت النوم، وعندما يكون أفراد األسرة مهيئني للحوار.

ومن املهم عند التحدث إلى األطفال، استغالل أسئلة األطفال 

تقدمي  إلى  حاجة  وال  الوباء،  حول  والنقاش  احلوار،  لفتح 

الكبار،  إلى  األساس  فى  موجهة  ضرورية  غير  معلومات 

وإغراقهم فى تفاصيل غير مهمة لن يفيد الطفل معرفتها. وال 

ضرورة إلخافة الطفل وذلك من خالل توفير معلومات أكثر 

مما هو مستعد لها أو يطلبها.، ولكن املطلوب هو اإلجابة عن 

على  يعملون  الكبار  أن  األطفال  يعرف  وأن  بالفعل.  أسئلته 

حتسني الوضع وأن يكون األطفال قادرين على الثقة في عالم 

الكبار، وهذه الثقة يتم بناؤها من خالل الصدق في التعامل.

الكثير  إلى  املدرسة  قبل  ما  وغالًبا يحتاج األطفال في سن 

من املساعدة من الكبار كي ُيعبروا عن أفكارهم في كلمات، 

أفكارهم بصورة واضحة؛  التعبير عن  أو قد ال يستطيعون 

من  عالمة  األطفال  أظهر  إذا  الكبار  ينتبه  أن  املهم  من  لذا 

عالمات القلق، فمع تغيير روتني ومنط احلياة، ومع مشاهدة 

العديد من اللقطات املزعجة التي تظهر املرض واملرضى على 

التلفزيون واإلنترنت وحاالت املوت والوفاة، يزداد الشعور لدى 

اجلميع كبارًا وصغارًا باقتراب الكارثة، لذلك على األباء أن 

يساعدوا األطفال لتخطي هذا القلق من خالل تقدمي فرص 

اللعب والراحة لهم، وأن يحرص األباء على حفاظ األطفال على 

ما اعتادوا القيام به قدر اإلمكان؛ خاصة أنشطة ما قبل النوم، 

أو مساعدتهم على القيام بشيء جديد في وسط مختلف. 

وال بد من احلديث مع األطفال عن قصص األطباء والعلماء 

انتشار  لوقف  جهدًا  يدخرون  ال  ممن  وغيرهم  والشباب، 

معرفة  إن  ومعاٍف.  سليمًا  املجتمع  على  واحلفاظ  املرض 

األطفال أن هناك أشخاصًا لطفاء يبذلون قصارى جهدهم 

كثيرًا. ُيريحهم 

3- االلتزام بالحقائق واملعلومات الصحيحة: 
الطفل  أسئلة  على  اإلجابة  واألمهات  األباء  يحاول  أن  الُبدَّ 

ما  معرفة  األطفال  حق  من  ألن  اإلمكان،  قدر  مبوضوعية 

يجري في العالم واستخدام لغة تتناسب مع عمر الطفل. وعلى 

أفراد األسرة احمليطني بالطفل أن يتحروا مصادر املعلومات 

التي  املعلومات  يعتمدوا على  فيها، وأن  الصحيحة واملوثوق 

تقدمها منظمة الصحة العاملية ووزارات الصحة والدول فيما 



9

يتعلق بالوضع واملوقف الراهن. وتقدمي معلومات لألطفال حول 

اإلجراءات اجلديدة وشرح سبب القيام بذلك. على سبيل املثال، 

أخبرهم أن هناك علماء وباحثني في كوريا واليابان والصني 

والدول العربية يعملون على تقدمي املشورة حول كيفية القيام 

بإدارة عدم انتشار عدوى فيروس كورونا؛ وأن معظم الناس 

الذين يصابون بالعدوى يصابون بأعراض خفيفة ثم يشفون، 

ولكن هناك أشخاص يصابون مبرض خطير أو حتى ميوتون، 

ى املجموعات األكثر عرضة  وأن األطفال ال ينتمون إلى ما ٌيَسمَّ

يعانون  الذين  واألشخاص  السن  كبار  تشمل  والتى  للخطر 

من أمراض أخرى من قبل. أما إذا كنت ال تستطيع اإلجابة 

على أسئلتهم فال تستخدم التخمني لتجيب؛ بل يجب استغالل 

الفرصة للبحث عن املعلومة كاملة. وأن نؤكد لألطفال أيضًا 

أن بعض املعلومات املتداولة على اإلنترنت ليست دقيقة، ومن 

األفضل أن نضع ثقتنا بأهل اخلبرة واالختصاص.

4- املحافظة على الهدوء ونشر األمل:
الهدوء؛ ألنه  على  بالطفل احلفاظ  للكبار احمليطني  املهم  من 

عندما ُيظهر الكبار القلق أمام الطفل؛ فإن ذلك يؤثر على الطفل 

سلًبا أكثر بكثير مما يعرفه الطفل بالفعل عن هذه املسألة، وأن 

نتأكد بأننا لم ننه حديثنا مع األطفال وهم في حالة قلق. والُبدَّ 

من مراقبة ومتابعة مستوى قلق األبناء من خالل لغة اجلسد، 

وذلك من خالل نبرة صوتهم إذا مازالت اعتيادية، وتنفسهم 

أنهم  واألبناء  األطفال  تذكير  والُبدَّ من  كان طبيعيًا.  ما  إذا 

يستطيعون طرح أسئلتهم في أي وقت يحبون، وتذكيرهم بأنك 

كأب أو كأم تهتم بهم وتستمع إليهم وأنك موجود دائمًا إلى 

جانبهم عند أي قلق ينتابهم.

5- الحرص على الدراسة وتعليم األبناء: 
أوضح تقرير لـ»اليونسكو« الصادر في مايو 2020 واملعنون 

أن  له«،  والتصدي   19  - كوفيد  بسبب  التعليم  »اضطراب 

»انتشار الفيروس سجل رقمًا قياسّيًا لألطفال والشباب الذي 

انقطعوا عن الذهاب إلى املدرسة أو اجلامعة؛ فقد قام أكثر 

من 100 بلد بإغالق املدارس في جميع أنحائه، مما أثر في 

أكثر من نصف طالب العالم، وقامت عدة بلدان أخرى بإغالق 

املدارس في بعض املناطق فيها. وهناك واحد من كل خمسة 

طالب في جميع أنحاء العالم يتخلف عن الدراسة بسبب أزمة 

جائحة كورونا. 

لذلك يجب على األباء أن يحرصوا على تعليم أبنائهم في تلك 

الفترة، وأن يشاركوهم فى التواصل مع املعلمني واملعلمات 

وزمالئهم عبر فصول التعليم عن بعد؛ فال يجب أن تكون فترة 

احلجر املنزلي فترة توقف عن التعليم بل يجب تشجيع األبناء 

أطلقت  وقد  التعلُّم.  في  التكنولوجيا  واستخدام  التعليم  على 

منظمة الصحة العاملية واحتاد الناشرين الدوليني واليونيسف 

 »Read the world فى 2 إبريل مبادرة »اقرأ حول العالم

الشخصية  مخترعة  دامي،  إليزابيتا  اإليطالية،  املؤلفة  مع 

لتشجيع  وذلك  ستلتون.  جيرونيمو  األطفال:  لدى  احملبوبة 

التواجد  وقت  من  واإلفادة  القراءة،  على  واألطفال  الوالدين 

املنزلى ألفراد األسرة. واالنعزال 

وميكن للوالدين فى املنزل تعويد الطفل على القيام مبا كان 

جدوله  الوالدان  ينظم  بأن  وذلك  املعتاد؛  يومه  في  به  يقوم 

اليومي، ويجعالنه يرتدي زي املدرسة فى الصباح ويتابعان 

معه اليوم الدراسي والتعلُّم عن ُبعد والتواصل مع املعلمني كل 

يوم، بحيث يشعر الطفل بأن يومه يسير كاملعتاد، ويعتاد على 

التعلم والدراسة من خالل اإلنترنت.

بني  التضامن  يتطلب  كورونا  جائحة  تحدي  فإن  ختاماً، 

جميع أفراد األرسة، بحيث تقلل من حدة آثارها السلبية، 

تجمع  ىف  تتمثل  التى  اإليجابية  الجوانب  من  واإلفادة 

أفراد األرسة عىل مدار اليوم، وإتاحة الفرص لهم للتقارب 

روح  وتنمية  وذواتهم،  أنفسهم  عن  والتعبري  والتواصل 

ومهارات التعاون والتضامن بني جميع أفراد األرسة، وذلك 

هو مفتاح الفوز يف تلك املعركة، وحتى تتحول تلك املحنة 

إىل منحة نُعيد فيها ترتيب أوراقنا، وإعادة التفكري يف حياتنا 

فيام بعد عرص الكورونا.
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مثة اعرتاف واسع اليوم بأهمية التنشئة الثقافية لألطفال؛ فخاللها تتم عملية االنتامء وتشكل 

الهوية الذاتية، بل تتعدى ذلك إىل تكوين الشخصية، من خالل عمليات النمو يف مختلف أبعادها؛ 

العاطفية واملعرفية، واالجتامعية والسلوكية والجاملية.

إن ثقافة الطفل ليست مجرد عملية ارتقاء فكري وتهذيب للحواس؛ بل هي إعداد للمستقبل 

وصناعة له من خالل أجيال الغد، »هذا املستقبل رهن بعملية التنشئة ومدى العناية التي تُعطى 

لها، ونوع التوجهات األساسية التي تتخذها، ولذلك فال مبالغة يف القول بأن مدى تقدم املجتمع 

يرتبط مبدى أهمية النظرة إىل الطفولة والتعامل معها وإعدادها«.

األسرة والتنشئة الثقافيـّة يف ظّل وباء كورونا
د. سعيد بهون علي

باحث في أدب األطفال وثقافتهم - جامعة بومرداس - اجلزائر

وباء  تداعيات  اليوم من  اإلنسانية  تتقاسمه  ما  إلى  وبالنظر 

كورونا على اختالف مواقعها اجلغرافية وتعدد أمناط حياتها، 

في ظل منجزات علمية وتقنية لم يسبق لإلنسان حتقيقيها وال 

االعتماد عليها، فعطل مسيرة التنشئة في كثير من سياقاتها، 

وألزم مكونات اأُلسر محاضنها، وأفرز حقائق في العالقات 

والكيانات واألشياء، مما دفع باجلميع إلى التكيف والـمواءمة، 

والتفكير بجد وفي أسرع وقت في إعادة تنظيم احلياة مبا 

تفرضه إكراهات الوباء.

هذا احلراك املتعدد والشامل ينبئ بتغييرات كبيرة ومتسارعة، 

احلياة  مناحي  لـمختلف  القريب  املستقبل  في  ستحدث 

وأساليبها لدى أغلب الكيانات واألفراد، وستلقي بظاللها على 

جهود رعاية األطفال وتثقيفهم، سواء على مستوى املضامني 

أو على مستوى الوسائط واألساليب.

هيئات  من  وال  االستشراف  خبراء  من  أحد  ال  اآلن،  وحلد 

التفكير ميلك معطيات دقيقة ُيعول عليها في  القطع بزمنية هذا 

الوباء وتداعياته، وال مبالمح املرحلة التالية، وما ميكن أن يعد 

لها من إعدادات في أي مجال، ومنها ثقافة األطفال، ملا يكتنف 

م. الواقع من غموض واضطراب يحول دون ما تقدَّ

هذا األمر إذن يدفعنا إلى التساؤل بعمق، والبحث بسرعة عن 

ُسبل تثقيف أطفالنا ورعايتهم في ظل األزمة، وما فرضته من 

حجر منزلي، منع الصغار والكبار على السواء من االنطالق 

واحلركة في رحاب احلياة الفسيحة ودروبها.
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وال شك أن مبادرات عديدة قد انطلقت من مؤسسات رعاية 

الطفولة، على اختالف دوائرها ضيقًا واتساعًا، تسعى عبر 

وسائط رقمية إلى تقدمي برامج تثقيفية وتوجيهات إرشادية 

لأُلسر في ظل هذا الوضع، تتقاسم أغلبها مضامني ثالثة:

وُسبل  كورونا،  وباء  بحقيقة  لألطفال  الصحية  التوعية   -

منه. الوقاية 

الفكرية  أنواعه  مبختلف  اأُلسري،  الثقافي  التنشيط   -

والترفيهية. اجلدية  والـمهارية، 

- العناية التعليمية مبسارهم املدرسي، بتنسيق وبغيره مع 

الهيئات ذات صلة.

إال أن كفايات الرعاية األسرية لهذه اجلوانب الثالثة في أغلب 

األقطار العربية، تتفاوت نوعًا وكمًا وكيفًا، العتبارات عدة ال 

االهتمام  إلى ضرورة  يحيلنا  فيها، مما  البسط  املقال  يسع 

أكثر بتأهيل القائمني على الرعاية األسرية، أيًا كانت صلتهم 

باألطفال؛ والدية أم أخوية أم غيرهما.

ولتحقيق كفايات الرعاية الوالدية لألطفال في ظل وباء كورونا؛ 

يتطلب األمر عناية مستمرة ومتنامية بثالث مرتكزات، هي:

- التأهيل الفكري واملعرفي.

- التأهيل النفسي والوجداني.

- التأهيل املهاري والتقني.

قدرات  عن  الكشف  يستهدف  واملعرفي  الفكري  فالتأهيل 

رعايتها  وُسُبل  الفردية  والفروق  واستعداداتهم،  األبناء 

واستثمارها، إلى جانب تعديل القناعات بخصوص أساليب 

على  النفسية  وتداعياته  املنزلي  احلجر  ظل  في  التعامل 

األبناء، وكذا الوعي باملضامني التثقيفية املطلوبة وجتديدها.

األباء  مبشاعر  فيتصل  والوجداني  النفسي  التأهيل  أما 

ومشاكساتهم،  املزعجة  األطفال  سلوكات  جتاه  واألمهات 

فائض  على  وتداعياته  املنزلي  احلجر  فترات  متديد  بسبب 

الطاقة لديهم؛ إذ يقتضي وعيًا متواصاًل بالدوافع واحلاجات 

والرغبات، وطرق اإلشباع وأساليبه، فضاًل عن ُسُبل املعاجلة 

والتعديل.

بينما التأهيل التقني واملهاري يتطلب حتفيزًا قويًا في السعي 

نحو التمكني الرقمي ومتطلباته، في ظل ما يطرحه من فرص 

وبدائل في مجال رعاية األطفال وتثقيفهم، إلى جانب سعي 

متصلة  وفنون  وهوايات  مهارات  األبناء  إكساب  في  حثيث 

باحلياة املنزلية، ومشاركة ما مييلون إليه من ألعاب وتسلية، 

وحتويل قاعات في البيت لفترات منتظمة إلى مناشط لألطفال 

على نحو ما درجوا عليه في العادة، من قبيل أقسام املدرسة، 

ونادي املسرح، واإلذاعة، وقاعات الرياضة وما شابه.

ولتحقيق هذا األمر يتعني على مختلف دوائر الرعاية الثقافية 

إنتاج  في  الشروع  وخيرية،  ربحية  عامة وخاصة،  لألطفال؛ 

مواد ثقافية وبرمجيات رقمية متنوعة عبر العالم االفتراضي، 

توفر فرصًا ثرية ونوعية للقائمني على الرعاية في ظل احلجر 

املنزلي.

كما يتعني عليها أيضًا انتقاء مضامني تربوية وتثقيفية تواكب 

حاجات األطفال واهتماماتهم في ظل وباء كورونا، وُتعدهم 

ملختلف التغيرات املرتقبة، مبا في ذلك أمناط التعلم عن ُبعد، 

ومدرسة املستقبل.

#حماية_أطفالنا_من_كورونا
إىل كل أم وأب:

n  راقب صحة طفلك.
n  علِّم أطفالك ممارسة النظافة الجيدة وقيادته بالقدوة.

n  امنح طفلك املزيد من الحب واالهتمام.
n  شجِّع طفلك على طرح األسئلة والتعبري عن مشاعره.

n  استمع إىل مخاوف طفلك، وتحدث معه بلطف وطمئـِنه.
n  أتح لطفلك الفرصة للعب واالسرتخاء.
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املجلس العربي للطفولة والتنمية بالشراكة مع 
املنظمة الكشفية العربية يناقش »الدعم النفسي 
لألطفال يف ظل جائحة كورونا« يف ندوة افرتاضية 

عرض: مروة هاشم
مدير حترير مجلة خطوة

بمشاركة 5٠ من قادة الجمعيات الكشفية يف 13 دولة عربية

عقد املجلس العريب للطفولة والتنمية بالرشاكة مع املنظمة الكشفية العربية ندوة رقمية بعنوان 

»الدعم النفيس لألطفال يف ظل جائحة كورونا« تحت شعار »حامية أطفالنا من كورونا«، وذلك 

يوم الثالثاء 5 مايو 2020، وبحضور أكرث من 50 من مسئويل الجمعيات الكشفية العربية ومديري 

الربامج والرشاكات من 13 دولة عربية هى: األردن - اإلمارات -  تونس - الجزائر - السعودية - 

سلطنة عامن - الكويت - لبنان - ليبيا - مرص - املغرب - موريتانيا - اليمن.
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في مستهل أعمال الندوة، أشار الدكتور حسن البيالوي أمني 

عام املجلس العريب للطفولة والتنمية إلى أنه قبل جائحة كورونا 

تنبأ العلماء بأنه سوف تتسع احلياة الرقمية خالل العقدين 

القادمني، والتي كان املجلس سباقا فيها حينما طالب منذ أكثر 

من عامني بضرورة تهيئة أطفالنا ليكونوا مستعدين لدخول 

موضوع  أيضا  هو  والذي  الرابعة،  الصناعية  الثورة  عصر 

الدورة الثانية جلائزته باسم امللك عبد العزيز للبحوث العلمية. 

وأضاف البيالوي أن جائحة كورونا قد جاءت، ومع تأكيدها 

جديدًا؛  واقعًا  فرضت  إنها  إال  الرقمية  احلياة  هذه  على 

احلياة  من  باالنتقال  مختلف  حياة  منط  تقدمي  خالل  من 

وتغيير  للتساند  إمنا  للتباعد  ليست  عزلة  إلى  االجتماعية 

العمل وتغيير التوجهات، ومؤكدًا على أنه بعد انتهاء اجلائحة 

تكاتف يحتاج  جديد،  إنساني  اجتماعي  واقع  إلى  سننتقل 

وتعاون املنظمات اإلنسانية والتنموية، وفي مقدمتها املنظمة 

الشباب  من  حرجة  كتلة  أكبر  تضم  التي  العربية  الكشفية 

التغيير  إحـداث  في  يسهموا  أن  ميكن  الذين  واليافعني 

واملساندة.

الدكتور  وأوضح 

أمني  حمدي  عمرو 

عام املنظمة الكشفية 

جائحة  أن  العربية 

فرضــت  كورونــا 

تغييرات منذ شهور؛

فرض  بينها  من 

املنزلي  العزل 

املرض،  وتفشي 

مما نتج عنه تأثيرات 

ولذلك  والقلق؛  اخلوف  مثل  والكبار  الصغار  على  سلبية 

أجل  من  احلوارية  الندوة  هذه  بتنظيم  املبادرة  جاءت 

املبادئ  أحد  مع  متاشيًا  ألطفالنا،  النفسي  الدعم  تقدمي 

من  اجلميع  حماية  وهي:  الكشفية  للحركة  األساسية 

التدابير  إطار  في  املنظمة  أنشطة  كل  بأن  مضيفًا  األذى،. 

وهو  توقفت،  قد  اتخاذها  مت  التي  االحترازية  واإلجراءات 

ما يعني حرمان أكثر من 5 مليون شاب ويافع من أنشطة

املبادئ األساسية للدعم النفسي اأُلسري
يف ظل العزل املنزلي

العزل واتباع قواعد احلماية باملشاركة واملناقشة واحلوار مع األطفال مهما كانت  - االقتناع بأهمية 

أعمارهم.

- إعادة ترتيب اجلدول اليومي مبا يتناسب مع التغير في األدوار واألنشطة املطلوبة، وتوزيع األدوار على 

جميع أفراد األسرة.

- وضع قواعد لألداء تنطلق من شعار »جد ولعب وحب«. 

- محاولة فحص ومراجعة وتصحيح األفكار أو املعتقدات غير الواقعية أو غير املنطقية التي كنا منارسها 

سابقًا في تفاعالتنا مع أفراد األسرة ومع أنفسنا أيضًا؛ مثل: التهويل، التهوين، التطرف واملثالية في 

تطبيق إجراءات احلماية، الترصد واالنتباه االنتقائي لألخطاء التي قد تكون غير مقصودة، التوقعات 

السلبية.  

فئة األطفال هي أكثر
الفئات التي تزيد عليها

مخاطر الجائحة، ليس فقط 
من جهة سرعة تفشي

الوباء، ولكن أيضًا التأثريات 
التي ستقع عليها من تدني 
الحالة االقتصادية ألسرهم، 
وتوقف املدارس
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تربوية وترفيهية، مما دفعنا إلى تبني مجموعة من املبادرات 

واألنشطة الرقمية التي ترتكز على ثالثة محاور رئيسة هي: 

اإلعالم والتدريب والتثقيف إلى جانب تنمية وتوسيع احلركة 

الكشفية.  

وخالل الندوة قدمت الدكتورة عفاف عويس أستاذ علم النفس 

حول  عرضًا  القاهرة،  بجامعة  املبكرة  للطفولة  التربية  بكلية 

كيفية تقدمي الدعم النفسي لألطفال في ظل جائحة كورونا وما 

بعدها، مقدمة مجموعة من املقترحات التي ميكن أن 

يقوم بها أفراد األسرة مبا يحقق التقارب واملشاركة 

واملعايشة، واكتساب وتعلُّم مهارات جديدة. 

التنمية  خبير  صموئيل،  نبيل  الدكتور  وأكد 

العربي  املجلس  أمناء  مجلس  وعضو  االجتماعية 

أكثر  هي  األطفال  فئة  أن  على  والتنمية،  للطفولة 

ماذا نفعل مع أطفالنا خالل فرتات البقاء يف املنزل؟
-   االتفاق على أدوار منزلية محددة لكل فرد من أفراد األسرة حسب العمر، ال فرق بني الذكور واإلناث. 

-  العمل على إجناز بعض األعمال التي كانت مؤجلة في السابق مثل: قراءة الكتب، ممارسة الهوايات احملببة: 

الكتب، الصور،  الفنية والطبخ، ترتيب األدوات الشخصية )املالبس، األلعاب،  والتلوين واألشغال  الرسم 

األوراق..(.

-   مساعدة الطفل على فهم املطلوب في الواجبات املدرسية، خاصًة بعد تغير أسلوب التعليم النظامي إلى أسلوب 

التعليم اإللكتروني، وتخصيص وقت ثابت ألداء الواجبات املدرسية يكون متاحًا للطفل أن يجد من يسأله 

ويصحح له ما هو مطلوب.  

-   تخصيص وقت لالجتماع األسري ُتناقش فيه كل املالحظات والطلبات واألدوار في جو من دميقراطية احلوار 

والتفاوض واملرح. 

واملرح  للتقارب  التليفزيوني؛ فهي فرصة  لعبة احلوار  اإليجابي من خالل  التواصل  أساليب  التدريب على    -

ال مثل: طرق مخاطبة اآلخرين، وتوجيه األسئلة، االنصات، ُحسن االستماع،  والكتساب قواعد التواصل الفعَّ

عدم االنشغال، عدم املقاطعة...(.  

-   املشاركة في األلعاب اجلماعية أو مشاهدة فيلم تليفزيوني محبب لألطفال أو مشاهدة فيديوهات عائلية 

والترابط. والتأمل  البهجة  ومناسبات سابقة يشيع جوًا من  وألبومات صور ألحداث 

-   تصوير بعض األنشطة التي تعكس املرح والفكاهة واألدوار املستجدة واملنافسة اإليجابية )أكالت مفضلة أو 

رسوم وأشغال فنية، مت إعدادها باملشاركة، فديو حوار تليفزيوني عائلي(.  

الفئات التي تزيد عليها مخاطر اجلائحة، ليس فقط من جهة 

سرعة تفشي الوباء بها وتعرضها ألعراضه املؤملة واخلطر على 

حياتها، لكن أيضًا التأثيرات التي ستقع عليها من تدني احلالة 

االقتصادية أُلسرهم، وتوقف املدارس، وبالتالي تعرضهم أكثر 

للتسرب خاصًة في املناطق الفقيرة، وكذلك تعرضهم للعنف 

الشديد نتيجة لإلجراءات االحترازية التي تكبلهم فيتم حبسهم 

في منازلهم، مما يزيد حاالت التوتر داخل اأُلسر خاصًة في 

بالسكان.  الفقيرة واملكدسة  املناطق 

وفي ظل هذه الظروف، يرى الدكتور نبيل أن دور 

املجتمع املدني يتعاظم في ظل جائحة كورونا؛ حيث 

تستطيع املنظمات األهلية أن تبدع وتبتكر وتستحدث 

تدخالت مؤثرة في وقت األزمات واحملن، بحيث تكون 

تلك التدخالت مستدامة ومن شأنها حماية الفئات 

جائحة كورونا 
فرضت واقعًا 
جديدًا ونمط
حياة مختلف
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ماذا نفعل إذا ظهرت أعراض التوتر أو الغضب
على األطفال من دون أسباب واضحة؟

من الطبيعي أن ُيصاب الطفل بالتوتر بسبب تغيير عاداته اليومية من )النادي، األلعاب، األصدقاء، النزهات، 

الرحالت..( إلى )عزل كامل وإضافة أدوار جديدة قد تكون غير محببة إليه خاصًة أداء الواجبات املدرسية 

بطريقٍة غير التي تعود عليها(. وقد يكون هذا التوتر ناجتًا عن توتر الوالدين أنفسهم بسبب احلرص على 

إنهاء واجباتهم املهنية أو املنزلية في وقت محدد.  

لذلك علينا االنتباه ومحاولة أخذ فترة راحة قصيرة مُنارس فيها بعض األنشطة الترويحية احملببة لألطفال؛ 

مثل: 

التدريبات الرياضية اخلفيفة، لعبة جماعية مبهجة، الفوازير، التمثيل اإلبداعي، لعب األدوار، الهزار، الفكاهة، 

الغناء، والرقص، والتمشية حول املنزل مع مراعاة قواعد السالمة. كل هذا سوف ُيَخلِّص األطفال والكبار 

أيضًا من التوتر دون أن يؤثر ذلك على وقت اإلجناز لكل منهم. 

األكثر تعرضًا للخطر، وتعاونهم على احلياة الكرمية.

وانتهت مداخالت احلضور بالتأكيد على أهمية العمل في ظل 

جائحة كورونا وما بعدها، وفق خريطة طريق تضع اجلائحة 

وسلبيات،  إيجابيات  من  حتمله  مبا  التاريخي  إطارها  في 

وذلك بهدف حماية األطفال صحيًا ونفسيًا واحلد من تنامي 

رسائل  وتوصيل  املنزلي،  العزل  فترة  اأُلسري خالل  العنف 

حول مفاهيم التربية الصحيحة، والتعامل اآلمن لألطفال مع 

والتوعية  ُبعد  عن  التعليم  مفهوم  في  التوسع  مع  اإلنترنت، 

عبر مواقع التواصل االجتماعي. وطالبوا العلماء وخبراء علم 

النفس واالجتماع باملزيد من البحث والدراسة لعالم ما بعد 

كورونا، وما سيحمله من تداعيات في املستقبل.    

#حماية_أطفالنا_من_كورونا
بسبب تهديدات فريوس كورونا، تدعو اليونيسف إىل عمل عاملي من أجل:

1- املحافظة عىل صحة األطفال.

2- تزويد األطفال املستضعفني بخدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الشخصية.

3- مواصلة تعليم األطفال.

٤- دعم األرُس لتغطية احتياجاتها والعناية بأطفالها.

5- حامية األطفال من العنف واالستغالل واإلساءات.

٦ - حامية األطفال الالجئني واملهاجرين واألطفال املتأثرين بالنزاعات.



يسعد مجلة خطوة من خالل هذا العدد )38(، واستجابة لألحداث الجسام التي مير بها العامل أجمع نتيجة 

انتشار فريوس كورونا املستجد )كوفيد - 19(، وما تبعه من تأثريات وتداعيات صحية وتعليمية واقتصادية 

واجتامعية بل وسياسية، أن تُقدم ملحقاً خاصاً عن األطفال وفريوس كورونا، تحت شعار »حامية أطفالنا من 

كورونا«، إدراكاً بأن األطفال هم أول املتأثرين بهذه األزمة وما بعدها. 

العاملي،  النظام  أننا عىل بداية مرحلة جديدة يف  التي تؤكد  ضم امللحق عدداً من املوضوعات واإلرشادات 

الجميع مبا فيها تنشئة وتنمية األطفال.  تتشكل مالمحه، ويُحدث تغيريات جذرية عىل 


