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:-ع لمعلل ة)ملاع ةوعد  

د)فوك لالخ ةعومسم باAشلاو لافطالا تاوصأ نأ نم د3أتلا  

 
?H باFشلاو لافطألا ?<=يالم ةا/ح 7ع رثؤت 19 د/فوك ةحئاج لازت ال

I نم مغرلا 7ع .ملاعلا ءاحنأ عيمج 
?H دويقلاو قالغإلا <Vبادت

I لا نم د]دعلاFو ةلماع لفطلا ةدجن طوطخ تلظ ،نادلfنم تنكمتو ةط/ش 
?H ة/ساسألا تامدخلا <Vفوت

I عصلا تاقوألاFشلاو لافطألا نم د]دعلل ةFث/ح ،با oلازت الو - تنا - 
  .مهل ةد/حولا معدلا ةطقن

H?
I اجتسا ،2020 ماعvأل لفطلا ةدجن طوطخ تwVx م 1900000 نمyمظعم تهجاو ث/ح ،1ةملا 
 .2نالا ة]اغل ضفخني مل يذلاو ،اهتامدخ 7ع اًد]ا?|Vم اFًلط طوطخلا

 oام H?
I املا ماعلا�?

I، سألا نم ة/لقعلا ةحصلاو فنعلا لازي الFلا ة/س�ئرلا با�|I لافطألا تعجش 
 بلطت ةد]دع تالاصتا ماعلا اذه لالخ اًض]أ ترهظو امo ،ةدجنلا طوطخv لاصتالا 7ع باFشلاو
 لوصولاو ،ة��ألا تاقالعلاv ةقلعتملا عيضاوملا �ا ةفاضإلاv ،19 د/فوك لوح تامولعم 7ع لوصحلا
  .ة]دسجلا مهتحصv ةقلعتملا فواخملاو ة/ساسألا تامدخلا �إ

  :لمعلل ةوعدلا

?H لمع�و لافطألل ةدجن طخ 166 نم نوكتت ةكFش نع ةراFع �Iودلا لفطلا ةدجن طخ
I 139 ةلود 

?H لفطلا قح د��ن �Iودلا لفطلا ةدجن طخك نحن .ملاعلا لوح ةقطنمو
I فنعلا نم ة]امحلا H?

I عيمج 
?H امv ،تاقوألا

I 19 د/فوك ةحئاج لثم ئراوطلا تالاح ءانثأ كلذ. 

�لا3 لمعلل ةوعدلا 7ع دكؤن اننإ ذ�و|I اهقالطإ مت H?
I تاموكحلا ةجاح ام/س الو ،اهتا/صوتو 2020 ل��بإ 

 لافطألل ةمئالملا غالvإلا تا/لآ نم اه<Vغو ،لفطلا ةدجن طوطخ ز�¡عتو معد ةلصاوم �إ ءاo �لاو
?H باFشلاو لافطألل ة/فاضإلا تاجا/تحالل ةvاجتسالل

I ئراوطلا تاقوأ.  

?H لافطألا ةدجن طوطخل يزكرملا رودلا 7ع اًد/wأتو
I وعدن اننإف ،لفطلا ة]امحل ة/نطولا ةمظنألا 

v7] ام �إ ة/لاتلا تاهجلا اذه بجومI: 

 

 
 .ةدعاسملل اًطخ  50نم تاناcب Xع يوتحت no8لا  2021سرام، با5شلاو لافطألا عئاقو ةفcحصو لافطألا ةدعاسم طوطخ Xع Covid- 19?<ثأت 1
  .2021 ويام ،ملاعلا لوح لافطألا ةدعاسم طوطخو با5شلاو لافطألا Xع ?<ثأتلا Covid- :19ءاvو لالخ تاوصأ 2

https://www.childhelplineinternational.org/child-helplines/tools/coronavirus/the-covid-19-outbreak-and-child-helpline-
services/3 

 



 

3 
.توص لفط ل"ل  

4567ي ال هنأ دقتعن
.عCمسم ?<غ لفط يأ كرت 8  

childhelplineinternational.org 

 :تاموكحلا

 لمعلل ةمزاللا ة� �§لاو ة/لاملا دراوملاv ةع�لا هجو 7ع لفطلا ةدجن طوطخ ة�¡هاج نامض •
?H امv لماo لyش©

I ذخألا عم ،ئراوطلا تالاح ءانثأ كلذ vتعالا ?<=عFتاوطخ كلانه نوك] نأ را 
�لا تالاحلل لفطلا ةدجن طوطخ عم ةحضاو|I ªدتس«I ةلاحإلا.  
 

?H لماo لyش© لفطلا ةدجن طوطخ جمد نامض •
I اجتسالا ططخvلمعلا ططخو ئراوطلل ة 

 ةلعافلا تاهجلاو ىرخألا تامدخلا I®دقم عم قيستلاv ،لفطلا ة]امح ةمظنأو ة/نطولا
 .4ة/ناسfإلا

 
?H رارمتسالا •

I ولا ىوتسم عفر«I vلفطلا ةدجن طوطخ تامدخ vام H?
I د/فوك ب ةقلعتملا كلذ 

  .ةفلتخملا لصاوتلا لئاسو °Vع 19
 

?²اجم لyش© لفطلا ةدجن طوطخ تامدخ �ا باFشلاو لافطألا تائف عيمج لوصو نامض •
I 

vام H?
I شلاو لافطألا كلذFش© رطخلل ?<=ضرعملا باyلافطألاو ،نولقنتملا لافطألا ،صاخ ل 

 ة/سجلا لويملا Í°ودزمو نوجلثملاو ،تا/لقألا نم لافطألاو ،ةصاخلا تاجا/تحالا يوذ
  .ىوأم الv نيذلاو نيد �ملاو ?<=ئجاللا باFشلاو لافطألاو ،اً/سج ?<=لوحتملاو

 

?H لافطألا ةدعاسمل ة/نطو طوطخ ءاشfإ ل/هسªو معد •
I امألاwلا ن�|I نآلا ة]اغل اهب دجوت ال. 

 
 ەذهل نوك] نأ نكم] ث/حv ،لفطلا ةدجن طوطخv ةصاخلا تامولعملاو تانا/بلا ةمظنأ معد •

?H ة̧�قو ةلاعف ةمهاسم تانا/بلا
I لاو ةمدقملا تامدخلاو ة/نطولا تاسا/سلا�|I قوقح معدت 

  .لفطلا

 

 :ة/م/لقإلا تامظنملاو تاسسؤملا

 
?H لفطلا ةدجن طوطخل يزكرملاو �¹Iئرلا رودلاv فا|Vعالا •

I لافطألا دض فنعلل يدصتلا 
 .لفطلا ة]امحv ةقلعتملا ة/س�ئرلا ا]اضقلا نم اه<Vغو ة/لقعلا ةحصلاو ،باFشلاو

 
اcشامت 4

�
 :X-https: // alliancecpha .org / en / childع ةحاتملا COVID- 19ءاvو ءانثأ لافطألا ة�امح نأش�  2020ماعل ةcنفلا ةركذملا عم 

 19-covid-during-children-protection-note-chnicalTe-new-Coordinators-news / alliance-protection 
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 لفطلا ةدجن طوطخل ة/فاضإ دراوم 7ع لوصحلل ةحناملا تاهجلاو تاموكحلا د/يأت بسك •

 .ةمادتسم ةق��طv اهتامدخ ز�¡عتو ئراوطلا تالاح ءانثأ اهلمع ة�رارمتسا نامضل
 

 
ا/م/لقإ ةقسانتم لفطلا ةدجن طوطخv ةصاخ ماقرأ 7ع لوصحلا �إ ةوعدلا ةلصاوم •

º
 لجأ نم 

?H 116 لثم ،باFشلاو لافطألا لFق نم مادختسا دنع ةلوهس wVxأ اهلعج
I 1098و ا/ق��فأ H?

I 
?H 116111و ا/سآ

I 150و ا¼وروأ H?
I ارvةلقتسملا لودلا ةط. 

 
 
 
 
 

 :I»امتجالا لصاوتلا تاصنمو تالاصتالاو تامولعملا ا/جولونكتو لومحملا فتاهلا 7Iغشم

 
 ة/لآو لفطلا ةدجن طوطخ تامدخ لوح ة/عوتلل مهتاصنمو ةصاخلا مهلئاسو مادختسا •

 .ةمدخلا �ا لوصولا
 7ع مهتدعاسمو ،ةجاحلا بسح دعvُ نع تامدخلا عم ف/كتلل لفطلا ةدجن طوطخ معد •

 .ةركتبملا تا/نقتلا مادختسا لالخ نم مهتا/لمع عيسوت
  .نكمأ امثيحو نكمأ املo مهيلع ةFت|Vملا ةفلyتلا نع لزانتلا لالخ نم لفطلا ةدجن طوطخ معد •
?H امv ،فنعلا لاyشأ عيمج نم لافطألا ة]امحل ةمزاللا <Vبادتلا ز�¡عت ةلصاوم •

I رمنتلا كلذ 
 غيلFتلاو ةFقارملل ةحضاو تاءارجإ عضو لالخ نم كلذو ،تن|Vنإلا °Vع ¹Iجلا لالغتسالاو
  .موزللا دنع ة/نعملا تاهجلل

 

 

 

  /https://www.childhelplineinternational.org/about -ع تامولعملا نم د0/م -ع روثعلا نكم"

 :تالاصتالاو ةW0ضعلا ريدم - Steve Erwood :لاصتالا ةهج

steve@childhelplineinternational.org  


