
 

 

 

إلعادة فتح املدارس  تحقق قائمة   -الطوارئ إطار التعاون بين قطاعي حماية الطفل والتعليم في حاالت   

إلى املدرسة  لعودة األطفال استجابة منسقة   

لوباء   استجابة  املمتد  املدارس  إلغالق  كان  ول  19-كوفيدلقد  وتعلمهم.  ورفاههم  األطفال  حماية  على  سلبية  فإنآثاًرا  املدارس    ذا  فتح  يوفر إعادة  ال 

بل  لهم   التعليم  ذلك    إنه  فحسب،  وسيتطلب  اإلغالق،  فترات  خالل  ورفاههم  األطفال  بحماية  املتعلقة  املخاطر  ملعالجة  حاسمة  فرصة  أيًضا  يوفر 

 أكثر من أي وقت مض ى. تعاوًنا قوًيا بين قطاعي التعليم وحماية الطفل 

االفتتاح إلعادة  املدارس  استعداد  مع   
ً
تماشيا بها  القيام  والتعليم  الطفل  حماية  قطاعي  على  يجب  التي  الخطوات  هذه  التحقق  قائمة  لضمان    وتقترح 

قراء ويجب  املدرسة.  إلى  العائدين  لألطفال  منسقة  هذه  استجابة  التحق  قائمة  مع  ة  التعاون  باالقتران  في إطار  والتعليم  الطفل  حماية  قطاعي  بين 

الطوارئ   و    حاالت  للتعاون  )قادم(  نصائح  حمورقة  قطاعي  والتعليم  بين  الطفل  وباء  خاللاية  حين.  19-كوفيد  تفش ي  هذه   وفي  تركيز  ينصب 

  ، املدرسة  فتح  إعادة  خالل  الطفل  حماية  اعتبارات  على  أنالورقة  األخرى    إال  القطاعات  مع  الطفل،  التعاون  حماية  غير  الصحة من  مثل 

 في هذا الوقت. 
ً
 والصرف الصحي والنظافة الصحية سيكون حاسما

املقترحة  و  باإلجراءات  حصرية  غير  قائمة  هذه  التحقق  قائمة  املدارس.  إل توفر  افتتاح  إعادة  أثناء  الطفل  حماية  اعتبارات  و    2و    1األقسام  دراج 

ملعالجة    3 إجراءات  رئيسيةتقترح  قضايا  ؛    ثالث  املدرسة  فتح  إعادة  مرحلة  إرشادي يوفر    4القسم  خالل  زمني  حماية   جدول  اعتبارات  إلدماج 

 لطفل قبل إعادة فتح املدارس وأثناء إعادة فتحها وبعد إعادة افتتاحها. ا 

  التسرب املدرس ي )ترك التعليم(. األطفال املعرضين لخطر 1

لفترات   املدارس  إغالق  خطر  طويلة،بعد  إلى    يتزايد  األطفال  عودة  املهمشين.    املدرسة،عدم  األطفال  تسرب  احتمال  تشمل و مع  أن  يمكن 

 املحتمل ما يلي:  املدرس ي اإلجراءات لتشجيع العودة إلى املدرسة وتخفيف التسرب

والعامل  • املعلمون  يجتمع  لتحديد    ون أن  الطفل  حماية  مجال  لخطرفي  املعرضين  األطفال  سبيل    فئات  )على  لسياقهم  وفًقا  الذين    املثال،التسرب    تزوجوا،األطفال 

في   بدأوا  و   العمل،والذين  املنزلية،  املسؤوليات  أو  الرعاية  مجال  في  مسؤولياتهم  زادت  بعد، األطفال  والذين  عن  التعلم  إلى  وصول  لديهم  ليس  الذين  اإلعاقة  ذوي 

  قبل -وما إلى ذلك(. ضع في اعتبارك العوائق املحتملة لعودة الفتيان والفتيات من مختلف األعمار والعجز إلى املدارس  حملن،والفتيات اللواتي 

املأن   • األطفال  تحديد  على  الطفل  حماية  مجال  في  والعاملون  املعلمون  إعادة يتعاون  لضمان  ومجتمعاتهم  أسرهم  مع  استباقي  بشكل  والعمل  التسرب  لخطر  عرضين 

   قبل -دمجهم في املدرسة 

  قبل -حدده املدرسة / وزارة التربية والتعليم( إنشاء نظام لرصد وتحديد األطفال الذين لم يعودوا إلى املدرسة خالل إطار زمني معقول )ت   •

األسابي • خالل  معّدلة  بأنشطة  إعادة  القيام  من  األولى  املدارسع  )مثل    فتح  العودة  على  األطفال  وأنشطة  أنشطة  لتشجيع  املدرسة،  إلى  العودة  وحمالت  املجتمع  توعية 

  أثناء -والدعم النفس ي االجتماعي، واملناقشات واألنشطة مع األطفال / العائالت ، وما إلى ذلك(  العقليةالصحة 

  أثناء -تحديد وإبالغ لجنة حماية الطفل عن األطفال الذين لم يعودوا إلى املدرسة  •

)اعتماًدا • االجتماعيين  األخصائيين  أو  الطفل  حماية  فرق  مع  التعليم  فرق  أو  املعلمون  يعمل  األطفال    أن  إلى  للوصول  القطاعين(  كال  قدرات  تحديدهم  على  تم  الذين 

  لإلحاالت( 2)انظر القسم أثناء  -وأسرهم لتشجيعهم على العودة إلى املدرسة ومعالجة العوائق التي تحول دون عودتهم  بأنهم متسربين من املدراس

والعاملين • املعلمين  مع  املحلي  املجتمع  مستوى  على  التخطيط  يتم  واالستاذ    أن  الوالد  رابطة  ذلك  في  )بما  واملجتمع  الطفل  حماية  مجال  لألنشطة (  PTAفي 

   بعد  - الذين تسربوا من التعليم إعادة األطفالالخاصة بواالستراتيجيات 

 األطفال الذين يعانون من مخاوف حماية الطفل .2

بين   من  املعلمون  سيكون  املدارس،  فتح  إعادة  سيراهم    أوائلبمجرد  الذين  منازلهم،األشخاص  خارج  معهم.  سو   األطفال  الوقت  وهذا  يقضون 

على للتعرف  للمعلمين  الفرصة  السلوك  يعطي  في  األطفال  االختالفات  اغالق)  لدى  افتتاحهااملدرسة    قبل  إعادة  أو  وبعد  لقضايا   عالمات(  أخرى 

 طفل.حماية ال

أن • على  املعلمين    احرص  توعية  االجتماعييتم  النفس ي  والدعم  العقلية  الصحة  وقضايا  الطفل  حماية  مشكالت  الوقت    بعالمات  هذا  في  سائدة  تكون  أن  يمكن  والتي 

حول   تذكرة(  )أو  تدريب  تقديم  االجتماعي(؛  النوع  على  القائم  والعنف  الجنس ي  العنف  على)مثل  وإحالتها،    التعرف  الطفل  حماية  األولية  اإلسعافاتو حاالت   النفسية 

  قبل -
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على   • وفعالية  احرص  عمل  واإلحالةضمان  اإلبالغ  تكون املدرسية،    آليات  كوفيد    وأن  لسياق  بها.    19مكيفة  املعلمين  تعريف  يتم  وأن  األمر،  لزم  قنوات و إذا  اختبر 

   قبل -التواصل 

على   • والعامل احرص  املعلمون  يتعرف  استباقي  و أن  بشكل  الطفل  حماية  مجال  في  للخطرن  املعرضين  األطفال  الطفل  على  حماية  طرأت  ومخاوف  أثناء   التي 

  قبل  - املدرسةإلى  وعودة األطفالإغالق املدارس، والتواصل مع العائالت لتسهيل اإلحاالت 

   قبل - فتح املدارسإعادة  بعدمتزايدة  بالغاتن جاهزين لتلقي و االجتماعي ون أن يكون األخصائياحرص على  •

  أثناء -اإلحاالت  لتيسير فتحهااملدارس أثناء إعادة  إلىموظفي حماية طفل  بانتدابقم إن أمكن،  •

 والدعم النفس ي االجتماعي  العقليةاألطفال الذين يحتاجون إلى الصحة  .3

أقرانهم بعد   مع  التفاعل  عن  انقطعوا  أن  وبعد  األطفال  حياة  روتين  تغير  االجتماعي أن  النفس ي  والدعم  العقلية  الصحة  احتياجات  زيادة  املتوقع  من   ،

املدرسة.   إلى  العائدين  األطفال  يمكن و بين  التي  األولى  األماكن  بين  من  املدارس  إليها    ستكون  الوصول  املجتمعمع  لألطفال  فتح  وبالتالي إعادة   ،

اال  النفس ي  والدعم  العقلية  الصحة  خدمات  توفير  املهم  من  )املستوى  سيكون  املدارس  في  النفسيةمن    2جتماعي  التدخالت  ،  هرم  سيكون  (  كما 

 تخصًصا.  تيسير اإلحاالت من املدارس إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفس ي االجتماعي األكثر  من املهم 

على • أجل    احرص  من  لالستخدام  الجاهزة  األنشطة   / واملواد  األساس ي  بالتدريب  املعلمين  النفسيةتقديم  تزويد  األولية  العقلية    وخدمات(  PFA)  اإلسعافات  الصحة 

   قبل - (SEفي )ما في ذلك التعلم االجتماعي العاط ، باالجتماعي والدعم النفس ي 

 في املدرسة وتسهيل إحاالت  الصحة العقلية والدعم النفس ي االجتماعيقم بالتنسيق لتقديم تدخالت  •
ً
  بعد - إلى مقدمي هذه الخدمات األكثر تخصصا

o   على االجتماعي  احرص  النفس ي  والدعم  العقلية  بالصحة  الخاصة  الورقة  حاالت )  MHPSSتطبيق  في  والتعليم  الطفل  حماية  قطاعي  بين  التعاون  إطار 

 .فئات األطفال الذين سيحصلون على كل منهاو  MHPSSأنشطة كل نوع من يقدم س( لدعم القطاعين التخاذ قرار بشأن القطاع الذي الطوارئ 

 اعتبارات عامة 

التي  ب  قم • املعلومات  هي  ما  القطاعات:   / الشركاء  بين  املعلومات  لتبادل  بروتوكوالت  وكيف؟  سإنشاء  من  مع  مشاركتها  فيما  مع  تتم  قائمة  إجراءات  وجود  من  التأكد 

   قبل -يتعلق بحماية البيانات 

ب • االستجابة  قم  قدرات  في  ذلك  لدىالنظر  إلى  وما  املرن  والتمويل  الحركة  وإمكانيات  التقنية  والقدرات  املوظفين  )توافر  التخطيط  أثناء  القطاعين  تدريب و   (؛كال 

  قبل -والتأكد من توقيعهم لقواعد السلوك  PSEA الحماية من اإلساءة الجنسية واالستغالل الجنس ي املعلمين )بما في ذلك املوظفين الجدد( على

و    يقومأن  على    احرص • الجنس  نوع  على  القائم  العنف  )خاصة  األخرى  والقطاعات  املجتمع  مع  بالتعاون  والتعليم  الطفل  حماية  العيشقطاعي  وسبل  الغذائي  ( األمن 

  بعد أثناء،قبل،  - وإبقائهم في املدارس ومعالجة مخاوف الحماية املحددة األخرى املتسربين بوضع استراتيجيات إلعادة األطفال 

  بعد أثناء،قبل،  -إشراك األطفال واآلباء واألمهات واملعلمين في األنشطة واملعلومات والدعم احرص على  •

تقوم   • أن  يجب  ولذلك  القصير،  املدى  على  املحتمل  اإلغالق  إلعادة  مستعدة  املدارس  تكون  أن  الطفلو يجب  حماية  مع  )مواد    بالتعاون  لذلك  واالستعداد  باإلعداد 

   بعد -سائل التوعية لألطفال واألسر، والنهج املعززة املجتمعية / األسرية للتعلم والحماية والرفاهية( التعلم، ور 

 من أجل رفاهية األطفال بشكل عام املدارسإذا كان ذلك مناسًبا ، فكر بالقيام باملناصرة إلعادة فتح  •

 املدرسة يتضمن اعتبارات حماية الطفل خالل إعادة فتح  -جدول زمني إرشادي  .4

 بعد إعادة فتح املدارس أثناء إعادة الفتح قبل إعادة الفتح 

1.
 

ب
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ع 
من

-

خ
رج

ا
  

 تحديد فئات األطفال املعرضين للخطر بشكل مشترك  ✓

إنشاء نظام لرصد وتحديد وإبالغ األطفال الذين ال يعودون  ✓

 إلى املدرسة 
 املوافقة على بروتوكوالت تبادل املعلومات بين القطاعات  ✓

إلى حماية الطفل( األطفال  وابالغ) تحديد ✓

 الذين لم يعودوا إلى املدرسة 

التواصل الخارجي املنسق مع األطفال   ✓

 واألسر الغائبين 
تحديد ومعالجة العوائق التي تحول دون  ✓

 عودتهم إلى املدرسة  

التخطيط مع املعلمين والعاملين في مجال   ✓

حماية الطل واملجتمعات املحلية 

الستراتيجيات إلعادة األطفال الغائبين إلى  

 املدرسة  
تدابير التأهب لإلغالق املحتمل للمدرسة  ✓

 في املستقبل 

2.
 

ت 
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إلح
ر ا

سي
بتي

م 
ق

 

آليات اإلبالغ واإلحالة القائمة على املدرسة ،  تحديث  ✓

ر قنوات اإذا لزم األمر. اختب 19وتكييفها مع سياق كوفيد 

 التواصل
  والصحةتوعية املعلمين بعالمات مشكالت حماية الطفل  ✓

 وإجراءات اإلحالة  العقلية والدعم النفس ي االجتماعي
 بالغاتأن يكون األخصائيين االجتماعيين جاهزين لتلقي  ✓

 متزايدة في وقت إعادة االفتتاح 

األخصائيين   انتدابحيثما أمكن ،  ✓

االجتماعيين في املدارس أثناء إعادة 

 الفتح لتسهيل اإلحاالت 
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3.
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   تذكير املعلمين بتدريب اإلسعاف النفس ي األولي ✓

الحصة العقلية والدعم النفس ي تدريب املعلمين على توفير  ✓

 ( MHPSSمن هرم  2)املستوى  االجتماعي

في  MHPSSالتنسيق لتقديم تدخالت  ✓ 

 MHPSSاملدرسة واإلحاالت إلى خدمات 

  MHPSSاملتخصصة ، تطبيق ورقة 

 املواضيعية لتحديد "من يفعل" ماذا " 

 

 

 

 املدارس:موارد إضافية حول إعادة فتح 

)اليونسكو ، اليونيسف، برنامج األغذية  إطار إعادة فتح املدارس

  العاملي ، البنك الدولي(

 دليل ممارس إلعادة فتح املدارس )قريبا( 

 اإلضافية:  19-موارد تنسيق كوفيد

 19-كوفيدالخاصة بقائمة  CP AoRقائمة 

 19-كوفيدالخاصة بقائمة  GECئمة قا
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