
  
  

 إرشادات االستجابة للفيضانات لجهة اختصاص حماية الطفل 

    

 لمحة عامة  

ي أوقات الكوارث وحاالت الطوارئ. أثناء الكوارث مثل الفيضانات
ن أكثر الفئات ضعفا فن ايدة من األخطار    ،األطفال هم من بي  ن يواجه األطفال مخاطر مث 

وح واالنفصال   ن النفسي   ،األرسي واإلصابات والثن اليومي    ،والمرض  ،والضغط   
ن المنتظمة والروتي  الدعم  الكوارث تتعطل هياكل  والوفاة. فعند حدوث 

ي اآلباء واأل   ،المهم لرفاهية األطفال والشعور باألمان والسيطرة بشكل كبث  
ا من الضائقة النفسية االجتماعية كما يمكن أن يعانن

ً
  ، مهات ومقدمو الرعاية أيض

قد تضطر   ما،  ي من كارثة 
التعافن األرس  تحاول  وعندما  منازلهم.  ي 

فن الرعاية  ونقص  العنف  ايدة من  ن مث  لمخاطر  األطفال  إىل مواجهة  يؤدي  للجوء  مما 

الجنسي لألطفال واالتجار به السلبية مثل االستغالل  التكيف  اتيجيات  غالًبا ما تؤدي    ،م، وعمالة األطفال، وزواج األطفال. باإلضافة إىل ذلك السث 

ي 
 خطر.    الكوارث إىل اإلخالل بأنظمة حماية الطفل وإضعافها، مما يتطلب دعًما لتوفث  خدمات إدارة الحاالت لألطفال الذين تم تحديدهم بأنهم فن

ي مساعدة ال 
ي اليمن  ويتمثل الهدف العام الستجابة قطاع حماية الطفل فن

ي يتم االضطالع بها فن
ي استكمال جهود التأهب واالستجابة الت 

ي فن
مجتمع اإلنسانن

النفسي   رين من خالل إنشاء مراكز خدمة آمنة وتنفيذ خدمات الدعم  المناسبة لألطفال المتضن وضمان تقديم استجابة حماية الطفل التخصصية 

. وتتناول خطة االستجابة كذلك التعلم المستم ل عندما ال يذهب األطفال إىل المدارس ودور الحضانة بسبب  واالجتماعي ن ي المثن
ر وبيئات التعلم اآلمنة فن

 .  19-كوفيد

  

  

 التأهب واالستجابة  

  

النفسي   .1 الدعم  خدمات  وتقديم  ومؤقتة  آمنة  خدمة  مراكز  إنشاء  من خالل  رين  المتضن األطفال  لجميع  متخصصة  طفل  حماية  خدمات  توفث  

 واالجتماعي عند الحاجة.  

ن بالدعم النفسي واالجتماعي ومعلومات حو  .2 ن وأعضاء المجتمع واألطفال والمراهقي  وكيفية    19-كوفيدل  تزويد اآلباء ومقدمي الرعاية والقادة الدينيي 

 تحديد ودعم األطفال الذين تظهر عليهم عالمات الضغط النفسي وأين وكيف يمكن الوصول إىل الدعم والخدمات.  

ي فقد فيها األطفال الرعاية ا  .3
وتوكوالت الحالية و / أو مسارات اإلحالة )إدارة الحالة( لضمان الرعاية البديلة للحاالت الت  لـ  لوالدية نتيجة  تكييف الثر

ي الخطوط األمامية لالستجابة من خالل رعاية اإلحالة.    19-كوفيد
ن فن ن العاملي   وتجهث 

رين من اإلساءة و  .4 ي الخطوط األمامية لالستجابة لألطفال المتضن
ن فن ن العاملي  العنف بما  تكييف آليات اإلبالغ واإلحالة الحالية لحماية الطفل وتجهث 

ي ذلك اإلهمال والعنف القائم عىل النوع ا
 الجتماعي  فن

ن حول موضوعات الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي )  .5 و / أو اإلسعافات (  MHPSSإجراء تدريب )مبارسر / عن بعد حسب االقتضاء( للموظفي 

 عىل حماية الطفل وارسال الرسائل لألطفال ومقدمي الرعاية لضمان الحماية.  
ن ن الصحيي   األولية النفسية، وتدريب العاملي 

ي المرضتقديم أنش .6
ي ذلك تطوير الملصقات والرسوم   ،طة تعزيز النظافة اآلمنة والصديقة لألطفال وأنشطة المهارات الحياتية قبل وأثناء تفسر

بما فن

ًرا   ي تستهدف المجتمعات األكثر تضن
 البيانية )اإلنفوغراف(، الت 

 إىل أنظمة إدارة الحاال  .7
ً
ي الخدمة االجتماعية لضمان الجودة العالية وزيادة وصول النساء واألطفال األكثر ضعفا

 ت  تقوية القوى العاملة فن

 تخفف من المخاطر وتمنع الممارسات الضارة ومخاطر الفيضانات   تطوير وتعزيز رسائل لألطفال واألرس  .8

ي جميع أنشطة القطاع.  .9
ي ورصد العمل فن  إنشاء قاعدة أدلة لالستجابة بشكل منهجر

  

ن بمجرد تأكيد تأثث  الكارثة(    الكىلي )سيتم توفث  معلومات مفصلة عن السكان المستهدفي 
ن     عدد السكان المستهدفي 

 اإلجماىلي   (   18البنات )> (   18األوالد )> (   18النساء )≤  (   18)≤ الرجال  المخطط له   

         الفيضانات 

  

مخاوف  أشارت العديد من الدراسات الدولية إىل أن األطفال ذوي اإلعاقة يواجهون مستويات عالية من المخاطر والضعف أثناء وبعد وقوع الكارثة.  

ن المتعددة   الحماية المتعلقة بطبقات التميث 
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ي يمكن أن تعيق وصول النساء والفتيات إىل 
ن واإلقصاء االجتماعي والوصمة    من األمور الت  ن الجنسي  الحماية أثناء حاالت الطوارئ هي عدم المساواة بي 

ي أن يضمن قطاع حماية الطفل دمج األطفال ذوي اإلعاقة أثناء االستجابة لحاالت الطوارئ 
وذلك من خالل    ،االجتماعية والموقف االجتماعي ينبغن

ي ال
ا أساسًيا للعمل اإلنسانن

ً
ي والفعال. اعتبار ذلك مكون

 مبدن 

ي الوقاية واالستجابة للعنف ضد 
ي مجال حماية الطفل فن

األطفال    عالوة عىل ذلك، فإنه من مهام الكتلة الفرعية لحماية الطفل دعم الجهات الفاعلة فن

كز الكتلة الفرعية ل ي ذلك العنف القائم عىل النوع االجتماعي الذي يقدم خدمات متخصصة وأنشطة الوقاية. وسث 
حماية الطفل عىل أولويات  بما فن

ي ستضمن تلبية االحتياجات الطارئة لألطفال وأرسهم. وستنسق الكتلة الفرعية مع القطاعات اإلنسانية األخرى لضمان مراعاة
احتياجات    االستجابة الت 

ي استجاباتهم. كما ستقوم بتكييف المبادئ التوجيهية العالمية ب
ي االعتبار فن

شأن حماية الطفل أثناء الجائحة والمعايث   األطفال بشكل صحيح وأخذها فن

ي واتباع المعايث  الدولية لضمان الجودة ضمن برامج المساحات الصديقة للطفل والدعم النفسي واال 
ي العمل اإلنسانن

.  الدنيا لحماية الطفل فن  جتماعي

  

كاء المجموعة الفرعية لحماية الطفل من خالل آليات التنسيق المحلية عىل ال كز رسر تقييم الرسيــــع لجمع المعلومات حول األطفال الذين يحتاجون  وسث 

ي القطاعات األخرى. وس
ي حالة الفيضانات وإنشاء روابط مع لجان حماية الطفل المجتمعية وحماية الطفل والجهات الفاعلة األخرى فن

يمكن  إليها فن

  ،إلضافة إىل توفث  فرصة لتوجيه فرق اإلنقاذ حول احتياجات األطفالهذا المستوى من االستعداد إحاالت األطفال الذين تم إنقاذهم خالل الكارثة با

 أثناء عمليات اإلجالء واالستجابة للكوارث.   ، وخاصة األطفال ذوي اإلعاقة

  

  

 مرفق: خطة التأهب واالستجابة للمحاور عندما تكون جاهزة. 
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