
حماية أطفالنا من كورونا

(  19كوفيد)اإلعالم ومعالجة تداعيات أزمة "
"على حقوق الطفل

أحمد زايد. د
جامعة القاهرة–كلية اآلداب –أستاذ علم االجتماع 



محتويات الورشة



متداعيات كورونا على العال

1



التداعيات االقتصادية( 1)
نكامشالامنوحاةلتباطؤاً العامليالاقتصادمنويشهد1.

.م2021عامهنايةا يلتس مترأ نيتوقع

س هتالكالايفاملمتثةلالعامليالطلبحمدداتتباطؤ2.

ادلوليةجارةالتحركةا ىلابل ضافةالعامليني،والاستامثر

ولادلا غالقعقبالشللمنحباةلُأصيبتاليت

ولودخوال فراد،السلعانتقالتوتقييدحدودها،

ليتاتكلمنأ معقركودمرحةليفالعامليالاقتصاد

-1929)العظميالعامليالكسادفرتةخاللشهدها

.م2008عاميفالعامليةاملاليةال زمةوخالل(1939



خاللمنالعامليالعرضجانبلتصيبالفريوستداعياتمتتد.3

نتاجيةالطاقةحمراكت غريتأ صبحاليت(املالورأ سالعامةل،)ال 

.رضاملتفيشفرتةطيةلالانتاجيةطاقهتاباكملمس تغةل

تفيشمنةوجًيفرتةخاللابلشللادلوليةالتجارةحركةأ صيبت.4

حيث،والوارداتالصادراتمنلكعىلبدورهأ ثرمماكوروانفريوس

العاملحولعيةالسًلالتجارةحركةتباطؤالعامليةالتجارةمنظمةتوقعت

.القصريال جليف



أ كرثبارهامابعًتوالنقلالس ياحةقطاعييفالعامةلالقوىتأ ثرت.5

ليشملدامتال ثرأ نغريالفريوس،تفيشمنترضراً القطاعات

اليتالاحرتازيةابلتدابريلحقاً تأ ثرتأ خرىمعلجمالتيفالعاملني

غالققضتاليتاحلكوماتأ علنهتا ناطقوًمالتجارية،احملالاب 

القطاعاتذههيفالعاملنيبأ نعلام ًالرتفهيية،وال ماكنالتسوق،

.واملؤقتةاحلرةالعامةلمنغالبيهتم

ةالاقتصاديالتداعياتأ نا ىلادلوليةالعملمنظمةأ شارت.6

يفوظيفةمليون25ا ىليصلمافقدانيفتتسببقدللفريوس

.العامل



COVID-19قبلارتفاعيفالعربيةادلوليفالفقراكن

أ وجهمناملزيدسوىاحلايلالوابءيكشفلوابلتايل،

يفاملساواةوعدمابلفقرتدفعاليتالقامئة،الهيلكيالقصور

خشصماليني9أ نيقدرحيثحدة،ويزيدهااملنطقة

البالغالفقرخطحتتيعيشونالعربيةاملنطقةيفا ضايف

.2021عامحبلولدولر1.9



أ كرثبارهامابعًتوالنقلالس ياحةقطاعييفالعامةلالقوىتأ ثرت.6

ليشملدامتال ثرأ نغريالفريوس،تفيشمنترضراً القطاعات

اليتالاحرتازيةابلتدابريلحقاً تأ ثرتأ خرىمعلجمالتيفالعاملني

غالققضتاليتاحلكوماتأ علنهتا ناطقوًمالتجارية،احملالاب 

القطاعاتذههيفالعاملنيبأ نعلام ًالرتفهيية،وال ماكنالتسوق،

.واملؤقتةاحلرةالعامةلمنغالبيهتم

ةالاقتصاديالتداعياتأ نا ىلادلوليةالعملمنظمةأ شارت.7

يفوظيفةمليون25ا ىليصلمافقدانيفتتسببقدللفريوس

.العامل





التداعيات االجتماعية( 2)

:الاجامتعًالبرشيًاملس تجد. 1

.التباعدًالاجامتعيًومسافاتًاجامتعيةًأ منة➢

عالقاتًاحلذرًوالرتقب➢

تشظيًالعالقةًبنيًال انًوال خر➢

عالقاتًالبرشًابلزمانًواملاكن➢

جممتعاتًموصومة➢



اجلنساينبنيًالضغوطًالاقتصاديةًوالعنف: ال رسةًبعدًاجلاحئة. 2

يريًالعملفقدانًالعملًواخنفاضًادلخلًوالاقرتاضًمنًالغريًوتًغ➢

أ كرثياتوالفًتالنساءتكوناملرض،تفيشمع:ال رسيالعنف➢

اكلأ شمنذكلوغريامحلميالرشيكجانبمنللعنفعرضة

.ةال رًسداخلالتوتراتحدةزايدةبسببال رسيالعنف

ذكليفمباوالفتيات،النساءحتمياليتال نظمةأ نوحيث

تدابرينفيذًتجيبفأ نهتهنار،أ وتضعفقداجملمتعية،الهيألك

معمحلمياالرشيكعنفخطرمنوالفتياتالنساءمحلايةحمددة

املس تجدانكوروفريوسعنالنامجةاملتغريةاخلطرديناميكيات



املرأ ةًوالمتيًالقامئًعيلًالنوعًالاجامتعي. 3

النوعيةعةالطبييؤكدمماالصحة،جماليفالعامليةالعامةلالقوىمن%70نس بةالنساءمتثل➢

للجزءنساءاًللتقدمينظرا.الصحياتالعامالتتواهجهاذليالعدوىوخطرالعامةلللقوى

.ال ساس يةالصحيةالرعايةأ نشطةمنالرئييس

احيةالنمنالنساءعىلفارقاً تأ ثرياً (19-كوفيد)انتقالعىلللس يطرةاملدارسل غالقاكن➢

النساءأ عباءفامقتال رسة،داخلالرمسيةغريالرعايةمعظمتقدمييفدلورهننظراالاقتصادية

.ال رسيةمسؤولياهتنمنيثقلمماكذكلاملزنلية

.الاقتصاديةوفرصهنمعلهنمنحتدأ نشأ هنامناليتالعواقبمع➢

تتعلقيتالابلصناعاتيعملنمنأ وواحمللياتال جنبياتالعامالتأ غلبيةحولمغوض➢

.السفربقيودتأ ثرتواليتابخلدمات



القدرةًالتكيفيةًللمجمتع. 3

.قدرةًالنسقًعيلًأ نًيتواكبًمعًالتغرياتًالرسيعةًاليتًخلفهتاًاجلاحئة➢

.القدرةًعىلًالاس تقاللًوسدًاحلاجاتًالساكنيةًدونًمساعدات➢

(.اجملمتعًاملدين-التعلميً-الصحةً)ضعفًوهشاشةًبعضًال نساقًالاجامتعيةً➢

ش باكا ىلا ضايفخشصمليون8.3يدفعقدمماالعربية،املنطقةيفاملتوسطةالطبقةتتقلص➢

والش بابنساءاًللس اميالضعيفة،الفئاتعىلحدةأ كرثال زمةهذهتداعياتوس تكون.الفقر

التأ منيمنولعيةالاجامتامحلايةبرامجمنيس تفيدونلاذلينالنظايمغريالقطاعيفوالعاملني

.البطاةلً ًضد



ةالتداعيات السياسي( 3)
ابُءًعنًقوةًأ نظمةًانكشافًادلولًالعظميًوأ نظمهتاًاخملتلفة؛ًحيثًَكَشَفًهذاًالو➢

وهشاشةًأ خرى،ً

انكشافًاجملمتعًادلويلًوفاعليته➢

ال نظمةًامحلائيةًالقدمية،ًا➢ ليتًأ صبحتًسقوطًدورًاملؤسساتًالعامليةًخصوصاً 

منًاملايضً (.يةمنظمةًالصحةًالعامليةًوجملسًال منًواحملمكةًادلوًل)جزءاً 

.نعًالقراروسقوطًدورًمراكزًال حباثًالاسرتاتيجيةًاملُتَّصةلًبدوائرًًص➢

.مساواةًيفًاملرضًولمساواةًيفًالاقتصاد➢

.ختليقًرصاعاتًس ياس يةًجديدة➢

التداخلًبنيًاملصاحلًالس ياس يةًوالاقتصادية➢
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البيئية-التأثيرات االجتماعية ( 1)



التأثيرات الصحية( 2)

ويمناليتالبيئاتتعطيل19-كوفيدبوسع:لل طفالالصحيةامحلايةا هامل▪

والصداقاتال رسهلتتعرضاذليالتعطيلويؤدي.ال طفالفهياوينشأ ً

حصةعىللبيةًستبعاتا ىلأ مشل،بصورةاحمليلواجملمتعاليوميةوالربامج

.وحاميهتمومناهئمال طفال

دوةل23يفصبةاحًلضدالتطعميمحالتتعليقفا نً موثقة،لتقديراتوفقاً ▪

ًأ ث رال قلً عىل 9يبلغونممنطفلمليون78منأ كرثعىلاليومحت 

.دونوماس نوات

.املؤذيةال صاابتعنال بالغأ مامالعقباتازدايد▪



التأثيرات النفسية( 3)

:العزةلبسببالاس تثناءحاةلخلفهتااليتالنفس يةالتأ ثريات▪

.ال طفالا يلتنتقلأ نميكن..العملفقدانأ وابلفريوسال صابةبسببالقلقحاةل•

.لل طفالاليويمالروتنيتعطل•

أ وعهنم،انفصاهلموأً مرضهمأ وأ حباهئمبنيالوفياتبسببنفيسلضغطال طفالتعرض•

.املرضمناخلش ية

.البيتيفالصحياحلجرأ والعالجوحداتيفالعزلبسببالتوترمس توايتازدايد•

ذاال طفال،بنيوالهلعاخلوفالصحياحلجرا جراءاتتثري• .حيدثملاكنيمدًريكونواملا 



:العاطفيةاملعامةلا ساءة▪

تغاللالاسً خطروازدايدال طفال،ضدالشخيص/املزنيلوالعنفال ساءاتازدايد❖

اجلنيسغاللوالاس تاملساعدة،تقدميمقابليفاجلنسذكليفمبالل طفال،اجلنيس

.القرسياملبكروالزواجلل طفال،التجاري

للعنفال طفالتعرضاحامتليةيفزايدةا ىلاملزنليفاملطولاحلبسيؤديقد❖

ًجأ واجلنيس،والاس تغاللالاعتداءذكليفمباوالنفيس،اجلسدي ال طفالبارا 

ال منكنالسظروفمنال دىناحلدا ىلوتفتقرمكتظةمنازليفالبقاءعىل

.واملرحي



ماكنية:أ رسيعنفوجودحاةليف▪ وخباصةالنفيسوالكربوال ساءةلال هاملالطفلتعرضا 

.واملهمشةالفقريةال رسيف

ل غالقرانظالاس تغاللعىلقامئةأ وخطرةأ عامليفال طفالاخنراطازدايد:ال طفالعامةل▪

.املدارس

فالوال طالشوارع،يفيعيشوناذلينال طفال)هشةأ وضاعيفال طفالأ عدادزايدة▪

مناطقيفشونيعًياذلينوال طفالالهتريب،أ وال جتارحضاايوال طفالوالالجئون،املهاجرون

مبنللقانون،فنيواخملالللخطرأ صالً املعرضنيال طفالمنوغريمهال عاقةذوووال طفالالزناع،

.خملاطرغريمهمنأ كرثمعرضون(.احملتجزونفهيم

.ابملرضال صابةعنينجمقداذليالاجامتعيوال قصاءالومص▪



التأثيرات التربوية( 3)

حيثالعامل،حولطفلمليار1.6منل كرثالتعلمييفاحلق ًتعطيلمت:املنظمالمتدرسفقدان▪

قفالالعاملحولدوةل190فرضت اترًضأ كرثالفتياتتكونأ ناملرحجومن.املدارسا  منر 

كام.والتعلً الرعايةتقدميبنييوازننً أ ناحلالت،منالكثرييفمهنناملتوق عمنأ ن همباالفتيان،

تركخطرخاصشلكًبويواهجنالفتيان،معمتساويةغريبعدعنالتعلا ىلوصولهنً فرصأ نً 

اينعكسماابلاكمل،املدرسة .الاقتصاديةرصهنً وفوحص هتنتعلميهنً عىلال مدطويلتأ ثري 

.املدريسالتحصيلمقابلاملزنيلادلرايسالتحصيل:ادلرايسالتحصيلجفوة▪

.الرتبويةالعمليةيفال سايساجلزءوهو:ابملعلالعالقةفقدان▪

ماكنيةالفقراء▪ .للمدرسةالعودةعدموا 
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الجائحة وأزمة حقوق الطفل



ما هي حقوق الطفل؟
إعالن حقوق الطفل

  
 
الذيالطفل،حقوقإعالنالمتحدةلألممالعامةالجمعيةاعتمدت،1959عامف

  الطفلحقوقيحدد 
 
..الجيدةوالتغذيةوالمأوىالصحيةوالرعايةوالتعليمالحمايةف

(198 9)

.
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➢:,
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:التاليةاملبادئعيلالعريبالطفلميثاقينص
.جامتعيةالاالتمنيةمكوانتمنأ سايسمكونحقوقهاوصونورعايهتاالطفوةلتمنية✓

نساينوقويمووطينديينالزتامورعايهتاالطفوةلتمنية✓ .وا 

.عامةمس ئوليةل طفالناالاجامتعيةالتنش ئة✓

.ل فرادهالرعايةاوتوفريحاميهتامس ئوليةتقعادلوةلوعيلوأ ساسهاجملمتعنواةال رسة✓

.الطفوةلةتمنيهجوديفال ساسهوأ بناهئاحنومبس ئوليهتاللهنوضال رسةدمع✓

.ورعايتهالطفللتنش ئةاملفضةلال ويلالبيئةيهالطبيعيةال رسة✓

ودوناكفةالعربل طفالالطفلحلقوقالعامليال عالنيفالواردةاحلقوقبتأ منيالالزتام✓

.متيي



كن أن نتصور  بالنظر إل  هذه المبادئ وهذه الحقوق يم
كوفيد  عل  حقوق الطفل19إل  أي مدي أثر 

الجائحة وأزمة حقوق الطفل

.خريأً اهامتماتا يلالطفوةلعنالعامةاملس ئوليةحيولقدوالتحذيراتابخملاوفالانشغال❑

ال مرالطفل،حقوقيةاتفاًقيفعلهيامنصوصهوكاموحقوقهم،الفضىلال طفالمصاحلحتقيقتعترب❑

أ نجيب.ل ساسابهشاشةال كرثالفئاتمنابعتبارمهوذكلالعاملي،الوابءفرتةخاللأ مهيةال كرث

بفرصاحتفاظهممنيضمباظروفهم،أ وخلفياهتمعنالنظربرصفومحميني،أ حصاءال طفالمجيعيكون

.الاكمنةقدراهتمواس تخداموتمنيةتعزيز

منالفئاتبعضةهشاشمضاعفةًُا ىلالوابءسبهبااليتاملس بوقةوغريالاس تثنائيةالظروفأ دت❑

والالجئون،ارع،الشيفيعيشونواذلينفقر،يفيعيشونوممنال عاقة،ذويال طفالومهنمال طفال،

.حرجةحصيةأ وضاعيفأ وقبلمنقامئةحصيةظروفمنيعانوناذلينوال طفال



تقييديةاجراءات19-كوفيدبفيروسالمتعلقةالتدابيرفرضت:والمغذيالكافيالطعام➢

ائية،الغذاإلمداداتشراءفيهايمكنالتيالساعاتتحديدذلكفيبماالعامة،للحركة
عليجقدنحوعلىلألسر،األساسيالدخلفقدان ٍإمكانيةمنفرصمنزادتوكذلك

طفاللألالغذائية ًاالحتياجاتيلبيوالذيوالمغذي،الكافيللطعامالوصولالوصول
.حقيقياً تحدياوالحوامل،المرضعاتوالنساء

بشكلةالحاليالطوارئتدابيرتؤثر:والفنيةالثقافيةواألنشطةواللعب،الفراغ،ووقتالراحة،➢

اسيأسأمروهوواللعب،الرياضةلممارسةلألطفالترفيهيةأماكنتوفرعلىسلبي
جهة،نمالذاتيةوكفاءتهمبأنفسهموثقتهموخيالهمإبداعهموتنميةورفاههملصحتهم
.والعاطفيةوالمعرفية،واالجتماعية،البدنية،مهاراتهمولتطوير

عملية نقل األطفال، ووضعهم في الحجر : الصحيياألطفال في مرافق الحجر أو العزل ➢

الصحي في مرافق متخصصة، أو في المنزل، من شأنها أن تزيد من مشاعر اإلجهاد 
والخوف والذعر لديهم وتجعل من الضروري ضمان النقل السلس واآلمن إلى مرافق 

لمتصل العزل مع توفير الخصوصية، وتجنيب األطفال خطر التعرض للوصم أو التمييز ا
.19-كوفيدبفيروس 

➢



بقاءا ىل،احلركةعىلاملفروضةالعامةوالقيودالتعلميية،املؤسساتا غالقأ دى❑

.محاميهتبشأ ناضافيةحتدايتفرضبدورهواذلياملنازل،يفال طفال

املدرسةاىلاملهمشنيال طفالعودةنس بةاخنفضتلكاماملدارسا غالقطاللكام❑

عادةعند يكونال غلبيفالتعلمييفال طفالحقعىلالسليبال ثرأ نكامفتحها،ا 

اىلالوصولائلوسهلمتتوفرلقدحيثالفقريةالعائالتل طفالابلنس بةأ عىل

.املدارسا غالقفرتةخاللبعدعنالتعلمي
➢



عىلوارداملنُدرةوأ برزالصحية،النُظمعىلالضغطزايدةا ىل19-كوفيدوابءأ دى❑

ال طفاللحصًوضامنيس مترأ نجيبالواقع،هذاورمغ.والعريبالعامليالصعيد

ذكليفامبال ساس ية،الصحيةالرعايةخدماتعىلواملُرضعاتاحلواملوالنساء

والعالجللوقايةبلاملس تًقيفتوفرهحُيمتلاذليواللقاحابلوابء،املتعلقالفحص

ً ًبيةًطحالتبأ ياخلاصةوالعالجاتال خرى،النفيسالعالجوخدماتالطيب،

اخلاصةال حتياجاتمعويتوافقاخلصوصية،يضمنحنووعىلالوجود،سابقة

.العدوىمنوحيمهيمابل طفال،



اذلين)محريهتمناحملرومونال طفاليكونأ نيكوناناملُرحجمن❑

وال طفالم،حريهتمناحملرومنيواولئكايوائيةمؤسساتيفيعيشون

ابةلال صعرضةأ كرث(الرعايةأ واحلجزمؤسساتيفاحملتجزون

ساءةلال هاملعرضةوأ كرثكوروان،بفريوس القامئفوالعناملعامةلوا 

.عزلهتممنيفامقممااجلنس،نوععىل



4

لنظرة علي المستقب



وتقدمياملشألكمواهجةال طفالتعلأ نشأ هنامنمدرس يةأ نشطةتقدمي❑

.لهاحلول

ليكرتونيةوأ لعابأ فالمتصممي❑ وال دارةاخلطرهجةمواكيفيةال طفاللتعلميا 

.والنفس يةاجلسميةالناحيةمنلذلاتال جيابية

والتسليةوالرتفيهاحةالًريفحبقوقهمال طفاللمتتعومبتكرةبديةلحلولتوفر❑

وتمنيةههمورفالصحهتمأ سايسأ مروهووالفنية،الثقافيةال نشطةوممارسة

بداعهم البدنية،هماراهتمطويرولتهجة،مناذلاتيةوكفاءهتمبأ نفسهموثقهتموخياهلما 

.اثنيةهجةمنوالعاطفية،واملعرفية،والاجامتعية،



الومص،ل هناءليةاحمًلاجملمتعاتمعبعدعنللتواصلمرنةاسرتاتيجياتحتديد❑

.ال منةالصمودأ لياتوتعزيز

التقليديةاملامرساتلتكييفوال عالمينيوادلينينياجملمتعينيالقادةمعالعمل❑

واملامرساتاملعتقداتوفهماجلاحئةبعداجلديدةاملس تقبليةال وضاعمع

يذاهئمأ وال طفالحاميةبوسعهااليتالثقافية .اجلاحئةتفيشأ ثناءا 

يفوىالشاكلتقدميومالمئةلل طفالوصديقةأ منةأ لياتتطويردمع❑

.بتنفيذهاوالبدءال خرى،التعلمييةواملرافقاملدارس



.الوابءبعدماملرحةلللتعايفخطةاس تحداثاملهممن❑

بنيجواتالفسدعىليساعدانواملراهقنيال طفالمعالتعاونبروحالعمل❑

.اخملتلفةالعمريةالفئاتبنيالتضامنتعزيزيفيُسهموأ ناخملتلفة،ال جيال

نقاطًوال خطارحوللل طفالومالمئةومنسقةواحضةجممتعيةرسائلنرش❑

.املرضبتفيشواملتعلقةال طفاليواهجهااليتالفريدةالضعف

-كوفيد»جاحئةاءانهتبعدمنوهاس تواصلال نرتنتعىلادلمعومجموعاتاجللسات❑

التفاعلمنناساًلومتك ِّنامجليعتضمجديدةجممتعاتتشكيلتتيحل هنا،«19

جيابية .ةاملسافبُعدأ وال موالنقصمشالكتذكلمنمتنعهمأ ندوناب 



؟19كوفيدوماذا بعد 



:الثالثةالسيناريوهات

.ادلوليةابملواثيقالاهامتممنومزيدابل طفالالاهامتممنمزيد(1)

–ترشداًل-ال يواء–احلروب)خاصةظروفيفابل طفالالاهامتممنمزيد(2)

همنيفالعاملني–الهاجرين–القرسيوالاس تغاللالعنف–الاحتجاز

(اخل...خطرة

زمنيفال رسةدمعباملتصةلوالوليةاحملليةواملواثيقابل رسة،الاهامتممنمزيد(3)

.الاس تثناءوظروفاخلطر



م شكرا لحسن تفاعلك


