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انتهاكات حقوق الطفل في سياق الحجر الصحي 
 COVID-19لمواجهة تفشي فيروس 

 

 

 (DCI) الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، يساور COVID-19في ضوء األزمة الحالية التي تسببها جائحة 
لحقوق اإلنسان لألطفال، والتي تسببها بعض االستجابات التي اعتمدتها بعض قلق عميق إزاء االنتهاكات الخطيرة 

الدول للحد من تفشي فيروس كورونا والتصدي له. وفي سياق هذه األزمة العالمية غير المسبوقة، تؤكد الحركة 
ال على العالمية للدفاع عن األطفال على ضرورة أن تلتزم الدول، أكثر من أي وقت مضى، بدعم حقوق األطف

النحو المنصوص عليه في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل وضمان حمايتهم دون تمييز. كما ينبغي للدول أن 
تأخذ بعين االعتبار احتياجات األطفال في بعض حاالت وسياقات محددة من االستضعاف، ومن بينها األطفال 

األصليين واألقليات، وضمان حمايتهم من العنف  المحرومون من الحرية واألطفال المتنقلون أو أطفال السكان
 وتكافؤ فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية.

 

المتزايدة، مؤيدة بذلك ما جاء على   االستضعاف  حاالت  في  األطفال  لحماية  محددة  تدابير  الدول  تعتمد  أن  الُمِلح  ومن
 واحد كل حماية تتم عندما إال الفيروس هذا هزيمة يمكننا ال" اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية لسان
 ".منا
 

 :أجل من وعاجلة محددة تدابير اتخاذ على الحكومات األطفال عن للدفاع العالمية الحركة تحث
 
 من الحرمان أماكن من العديد في الصحية المقلقة الظروف تؤدي  قد. حريتهم من المحرومين األطفال حماية -

في صفوف  خاصة للفيروس، التعرض خطر ارتفاع إلى الخطيرة، االكتظاظ مشكلة إلى باإلضافة الحرية،
والتقليص   المعيشة  وظروف  النظافة  في  المعايير  أعلى  ضمان  من الملح  المؤسسات. لذلك،  المتواجدين في  المراهقين
 أجل  من  االحتجازية،  غير  والتدابير  كرالمب  اإلفراج  خالل  من  الحرية  من  الحرمان  مؤسسات  في  المراهقين  من عدد
 من  المحرومين  والشباب  األطفال  وفاة  حتى  فيها أو  رجعة  األضرار الصحية التي ال  مثل  الوخيمة  العواقب  من  الحد

 .حريتهم
 
 على  حصولهم  تحول دون  يواجهون عقبات  والالجئون  المهاجرون األطفال  ما فتئاألطفال في حالة تنقل.    حماية  -

وأسرهم   حصول األطفال  ضمان  الدول  على  ويجب  .المالئمة  الصحي  الصرف  مرافق  إلى  والوصول  الطبية  الرعاية
 المعاملة في المساواة أساس على الصحة، إلى الوصول وقتها، وكذا ضمان وفي ومجدية واضحة معلومات على
 والقيود الحدود إغالق مثل االحتواء تدابير فإن   وعلى غرار ذلك، .والعالج الوقاية حيث من آخر مواطن أي  مع

 .أسرهم بأفراد شملهم لم يتم وأن اللجوء طلب في حقهم تمنع أو تعرقل أال يجب التنقل على المفروضة
 
 في حقهم من يحرمهم وهذا المنزل في البقاء إلى األطفال يضطر المدارس، إغالق مع. األطفال تعليم حماية -

أو  الالجئين مخيمات في يعيشون الذين أولئك هشة، من قبيل أوضاع في يعيشون الذين واألطفال .الرسمي التعليم

mailto:director@defenceforchildren.org
http://www.defenceforchildren.org/
https://defenceforchildren.org/
https://defenceforchildren.org/
https://defenceforchildren.org/


   

 
Defence for Children International – International Secretariat 

1, Rue de Varembé, Case postale 88 ⬧ CH-1211 Genève 20 ⬧ Suisse 
T: [+41 22] 734 05 58 ⬧ E: director@defenceforchildren.org 

www.defenceforchildren.org 
 

 

 للحصول على وجبة الطعام المدارس على كبير الفقر، يعتمدون بشكل الواقعون في براثن واألطفال اللجوء طالبو
 المتاحة والتقليدية التكنولوجية وسائلال جميع الدول تستخدم أن الملح ومن .األخرى  األساسية واالحتياجات اليومية

 عبر  بأدوات تتيح التعليم  مجهزة  إلى مدارس  تفتقر الكثير من البلدان حين  وفي. األطفال  هؤالء  إلى أمامها للوصول
بحيث تبقى   باألطفال  الخاصة  البيانات على الحفاظ  تضمن المجهزة بمثل هذه األدوات أن  للمدارس  ال بد اإلنترنت،

الحظر  أو المدارس إغالق أثناء يكون أوسع نطاقاً  اإلنترنت عبر المتربصين خطر وسرية، إدراكاً منها أن   آمنة
 الحكومة على يجب متاح، غير أو ضعيفاً  اإلنترنت إلى الوصول فيها يكون التي المناطق أو البلدان المنزلي. وفي

 .والراديو التلفزيون على التعليمية البرامج بث إلى الفور على تسعى أن
 
لتدابير التباعد  االمتثال عدم يؤدي  أال يجب. األمن قوات قبل من السلطة استخدام سوء من األطفال حماية -

 ظرف أي   تحت الدولة،  لقوة  قانوني  غير أو  متناسب  غير  أو  معقول  غير استخدام  إلى  اإللزامي االجتماعي والعزل
. األطفال ضد يماَرس عندما الشديد الشجب ويستحق مقبول غير األمن قوات تمارسه الذي  والعنف .الظروف من

 واضحة  تدخل  بروتوكوالت  األطفال باعتماد  المماَرس ضد  العنف  وينبغي مواجهة االرتفاع الذي سجل في ما يخص
 مراعاة مع  اإلنسان،  حقوق  احترام لضمان  عنه  غنى  ال  أمر  وهذا.  الحالية  الصحية الطوارئ   سياق  في  األمن  لقوات
 والحجر االحتجاز على وجه الخصوص، أثناء األطفال بعض التي يعيشها الصعبة ونفسيته والظروف الطفل نمو

 .أفعالهم عن الدولة أمن مساءلة قوات تضمن التي الشكاوى  وبروتوكوالت آليات لتمكين الصحي وكذلك
 
 االستضعاف عوامل من العديد المسلحة النزاعات في األطفال يجمع. المسلحة النزاعات في األطفال حماية -

ً  المذكورة  بمفردهم، أو أسرهم والمحرومون من الحرية يجدون أنفسهم مرغمين على الفرار من بيوتهم مع .آنفا
ً  أكثر اإلنسانية حقوقهم وغالباً ما يفتقرون إلى الغذاء والماء والصرف الصحي، وتكون  هذه في للتهديد تعرضا

 حيث ، السالم أجل من العالمي النداء 2020 آذار/ مارس 23 في المتحدة لألمم العام األمين وقد أطلق .األزمة
 ".COVID-19: من أجل حياتنا الحقيقي الكفاح على معاً  وقف النزاعات المسلحة والتركيز" ضرورة على شدد

 حاسم أمر المسلحة النزاعات في واستخدامهم األطفال لتجنيد فوري  حد ووضع النار إطالق وقف نداء واحترام
 .الوباء سياق في اإلدماج إعادة في للمساعدة األولوية إعطاء األطفال مع جميع سراح إطالق إلى جانب اآلن،

 
 الشعوب أطفال حياة ترمي إلى حماية عمل خطة إعداد الملح من .واألقليات األصليين السكان أطفال حماية -

 االحتواء وتدابير والنظافة الوقاية ويجب أن يتم التواصل بشأن .الصحية الخدمات على الفعلي وحصولهم األصلية
 الرعاية ومقدمي القادة إشراك ويجب .الثقافات متعدد نهج على مبنية مناسبة ولغة تربوية أدوات باستخدام

 الدول واجب ومن. األقليات أو األصليين السكان أطفال وثقافة للغة خاص اهتمام التقليديين مع إيالء والمعالجين
 طُلب إذا وتعزيزها، ودعمها واألقليات األصليين السكان مجتمعات وضعتها التي الذاتية الحماية بتدابير التمسك
 .ذلك منها
 
 العالم، أنحاء جميع في البلدان من العديد في النوع االجتماعي على القائم العنف حوادث تتزايد .الفتيات حماية -

. الوباء انتشار من للحد الدول تفرضها التي للتدابير نتيجة المنزل في وقتهم معظم الناس من المزيد يقضي حيث
 من بهم االعتناء يتم أو من قبيل دور األطفال، مرافق في الفتيات، ذلك في بما األطفال، من متزايد عدد ويعيش
 ذلك يعرضهم قد إيبوال، وباء مثل مماثلة، أخرى ظروف في بالفعل لوحظ كما. آبائهم غير أقارب أو أوصياء قبل

 بالفعل، عندما .الجنسي االعتداء أو واالستغالل االجتماعي النوع على القائم للعنف التعرض من متزايد لخطر
ويقعن في  المقصود غير الحمل وضحايا الجنسي لالستغالل عرضة أكثر الفتيات تكون مغلقة، تكون المدارس
 مما الدراسية، الفصول تستأنف عندما أقل المدرسة إلى الفتيات عودة احتمال يجعل وهذا. األطفال شراك عمل

 .التعليم في الجنسين بين أكبر فجوات يخلق
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 حقوق بدعم والتزامها مسؤوليتها عن تتخلى يمكن للدول أن ال العامة، للصحة COVID-19 جائحة أمام تهديد
ً   ليس  هذا  أن  السلطات  الجيدة لبعض  الممارسات  وتظهر  .األطفال  .الوباء  مكافحة  تأثير  أيضاً   يعزز  بل  فحسب،  ممكنا
 محرومين أطفاالً  نقلت أو احتجزوا أطفال عن الحكومات بعض أفرجت للوباء، األولى األسابيع خالل أنه والواقع

مثل  نشطة إبالغ آليات أو ووقائية عامة تثقيف حمالت أخرى  أطلقت سلطات أسرية؛ رعاية إلى حريتهم من
 إطالق وقف إعالن أو العدائية األعمال بوقف الدول عشرات التزمت األخرى؛ اإلحالة أنظمة أو الساخنة الخطوط
 كبير بدور أنفسهم األطفال يضطلع آخراً، وليس وأخيراً  المتحدة. لألمم العام األمين من دعوة على بناءً  النار،

 وحققت نتائج هذا األمر الحكومات بعض وبالفعل، فقد استهلت. مجد   بشكل وتمكينهم إعالمهم إلى فقط ويحتاجون
 .يعتد بها

 
 اإلنسان حقوق لحماية يقظة وأكثر نشطة تزال ال دولة 38 في  األطفال عن للدفاع العالمية تتواجد الحركة

 .هنا COVID-19 بشأن جائحة الحركة استبيان اقرأ. COVID-19 جائحة سياق في لألطفال
 

 

  :المعلومات لمزيد من 
 الحركة العالمية للدفاع عن األطفال من  أليكس كاماروتوسيرجى االتصال بالسيد 

 إنكليزي، فرنسي، إسباني، إيطالي، يوناني()

 )خلوي وواتساب( 44 82 625 76 41+أو  33607028641 + التاليين: ينمعلى الرق
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