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حول إنترناشونال ألرت

تعمل منّظمة إنرتناشونال ألرت مع هؤالء الذين تضّرروا مباشرًة نتيجة الّنزاع يف سبيل بناء سالٍم دائٍم. 
نحن نصّب جهودنا على حّل األسباب اجلذرّية الكاِمنة خلف الّنزاع، إذ جنمع معًا أناسًا من املشارب 
كاّفة. فنلتّم، انطالقًا من القاعدة الشعبّية ووصواًل إىل املستوى السياساتّي، كي نبني السالم على 

. صعيٍد يوميٍّ

www.international-alert.org

شكر وتقدير

كتبت هذه الورقة إيلينا سالفوفا من منظمة إنرتناشونال ألرت، مبساهمة من كالني سعد وروث 
سيمبسون وسينيت فاسيل من منظمة إنرتناشونال ألرت أيضًا. توّد مؤلِّفة هذه الورقة التعليمية أن 

تشكر جميع الشركاء يف املشروع على دعمهم يف تقدمي املعلومات واألفكار والبيانات. باإلضافة 
إىل ذلك، نوّد أن نشكر شريكنا يف املشروع، مبادرة Safe to Learn  العاملية، التي إستضافتها 

End Violence Partnership. بدون هذا الدعم من خالل Safe to Learn، مل يكن إعداد هذه األوراق 
التعليمية ليكون ممكنًا.

ُتعِرب منظمة إنرتناشونال ألرت عن امتنانها أيضًا للدعم الذي قّدمه شركاؤنا الرئيسيون يف التمويل:
وزارة اخلارجية الهولندية؛ ووزارة الشؤون اخلارجية والتجارة األيرلندية؛ والوكالة السويدية للتعاون 

اإلمنائي الدويل. إّن اآلراء الواردة يف هذه الورقة ال تعكس بالضرورة آراء مانحينا أو سياساتهم. 

 مت النشر يف متوز/يوليو ٢٠٢٢
© إنرتناشونال ألرت ٢٠٢٢. جميع احلقوق حمفوظة. ال يجوز نسخ أي جزء من هذا املنشور، أو تخزينه يف نظام الستعادة 

البيانات، أو نقله بأي شكل من األشكال وأي وسيلة من الوسائل اإللكرتونية أو اآللية، أو عن طريق النسخ أو التسجيل أو 
غري ذلك، من دون َنسِبه كّليًا إىل املصدر.

تصميم النسخة العربية: مارك رشدان
صورة الغالف األمامي:

http://www.international-alert.org
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المقّدمة

ُأعّدت هذه الورقة التعليمية من ِقَبل منظمة إنرتناشونال ألرت 
بالشراكة مع بسمة وزيتونة وسوا للتنمية واإلغاثة وجمعية ضّمة 

ومركز الدراسات اللبنانية، وهي تشّكل حلقًة من سلسلٍة من 
أربع أوراق تهدف إىل جمع وتبويب املعرفة والتعلُّم املكتسَبْين من 

مشروع Safe to Learn يف لبنان. تكمن الغاية من هذه السلسلة 
من األوراق يف تزويد املنّظمات العاِملة يف جماالت التعليم وحماية 

الطفل وتوفري اإلستقرار االجتماعي يف لبنان واملنطقة باملعلومات 
صة  الالزمة خللق بيئات آمنة داخل ويف حميط مراكزها امُلخصَّ

للتعليم باإلضافة إىل الوقاية من العنف ضّد األطفال بشكل إستباقي 
يف هذه املراكز.

إّن Safe to Learn هو مبادرة ُأنشئت إلنهاء العنف يف املدارس 
م  التعلُّ بحرية  يتمّتعون  األطفال  جلعل  وذلك  حميطها،  ويف 

وبفرصة لتحقيق النجاح والسعي وراء أحالمهم.1

 Safe نداء  أخرى على  إىل جانب 14 دولة  لبنان  تاريخه، صادق  حتى 
to Learn للعمل والذي يحّدد املبادئ وااللتزامات والتدابري الواجب 

تبّنيها إلنهاء العنف يف املدارس.٢

شاركت منظمة إنرتناشونال ألرت يف العام ٢٠٢1 بالشراكة مع مركز 
الدراسات اللبنانية وجمعيات بسمة وزيتونة، ضّمة، وسوا للتنمية 
واإلغاثة، يف مبادرة Safe to Learn ملنع ومعاجلة العنف امُلماَرس 
ضد األطفال يف بيئات التعلُّم يف لبنان. هدف املشروع إىل توسيع 
من  احلّد  على  لبنان  يف  التعليم  مراكز  قدرة  وزيادة  األدلة  قاعدة 
العنف امُلماَرس ضّد األطفال يف املناطق التي تقطن فيها نسبة 

عالية من السكان امُلستضَعفني، ومن بينهم الالجئون.

إّن صون الطفل يعني واجب املنّظمات بضمان عدم إحلاق األذى 
باألطفال من قبل موظفيها وبراجمها  وإتخاذها كافة التدابري 

ض األطفال والبالغني امُلستضَعفني  املعقولة لتقليل خماطر تعرُّ
لألذى. فيمكن أن تصادف أّي منّظمة تعمل مع األطفال حوادث أو 

مزاعم أو خماوف أو شكوكًا حول إساءة معاملة )حمتملة( جتاه 
مي الرعاية واملعّلمني وغريهم، مَبْن  األطفال من ِقَبل األهل وُمقدِّ

فيهم األطفال أنفسهم.

أظهر بحٌث أجرته منظمة إنرتناشونال ألرت مؤّخرًا ضمن إطار 
املشروع أّن 98% من األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 13 و16 

سنة قد شهدوا أعمال عنف يف األشهر الـ1٢ املاضية، كما شهد 
ثالثة من كل أربعة أطفال ترتاوح أعمارهم بني 7 و 1٢ سنة هذا النوع 

من األعمال. وقد أفاد هؤالء األطفال بأنهم شهدوا كّل أشكال 
العنف، من إشتباكات يف الشوارع وتضارب إىل مضايقات لفظية 
وترهيب. ووقع العديد من هؤالء األطفال ضحايا للعنف يف كثري 

ر ما يقارب نصف )49% حتديدًا( األطفال  من األحيان. فتعّرض للتنمُّ
األصغر سنًا الذين شملهم اإلستطالع الذي ُأجِري يف مراكز التعليم 

التابعة لشركاء مشروع Safe to Learn يف العام املاضي، وغالبًا 
ما حدث ذلك على شكل إساءة لفظية وتشهري علني. ومل يسلم 

رًا إذ أفاد 63% منهم عن  األطفال األكرب سنًا، بل تبّين أنهم أكرث تضرُّ
ر أمرًا »طبيعيًا«، يف  ر. واعترب بعض األطفال التنمُّ ضهم للتنمُّ تعرُّ

حني أرجعه آخرون إىل اإلختالفات أو العنصرية أو الغرية.

 ،End Violence Fund متاشيًا مع أهداف صندوق إنهاء العنف
التزم جميع الشركاء باتخاذ خطوات نشطة لزيادة فاعلية سياسات 

وإجراءات صون الطفل أثناء فرتة تنفيذ املشروع. وتتناول هذه الورقة 
التعليمية الدروس التي استقاها الشركاء من هذه العملية وتستند 

إىل العمل الذي قامت به جلنة صون الطفل خالل العام ٢٠٢1، باإلضافة 
إىل أفكار امُلرّبني وموّظفي حماية الطفل التي مّتت مناقشتها خالل 

إحدى حلقات التدريب امليّسرة يف كانون الثاين/يناير ٢٠٢٢.  

كيف تضمن المراكز أمان األطفال؟

وضعت مراكز التعليم التابعة للشركاء سياسات وإجراءات لضمان 
ية إليها. وتعرتف  أمان األطفال يف املراكز كما على الطرقات املؤدِّ

السياسات بضرورة صون جميع األطفال وهي تنّص على القيم 
واملسؤوليات التي يجب أن يتقّيد بها جميع املوّظفني واملتطّوعني 

واملستشارين. وحتّدد اإلجراءات كيفية اإلبالغ عن أي خمالفة ضد 
حماية الطفل واحلاالت التي تشّكل مصدر قلق والتحقيق فيها 

ومتابعتها وإبالغ األشخاص املعنّيني بالنتائج. كما وضعت كّل 
املراكز آليات لتقدمي الشكاوى وأناطت مسؤولية التحقيق واملتابعة 

بني على القيام بذلك. ويكون األفراد  مبوّظفي حماية الطفل امُلدرَّ
لعني خري اطالع على هذه السياسات  العاِملون يف املنّظمات ُمطَّ

وملتزمني باتباعها، وهم يتقّيدون بإرشادات مفّصلة توضح 
السلوكيات املناسبة وغري املناسبة. وتضطلع جهة اإلتصال 

املعنية بصون الطفل بأدواٍر ومسؤولياٍت حمّددة بوضوح وُيشِرك 
املوّظفون األطفال واجملتمعات يف حماية الطفل. وتنّظم فرق 

حماية الطفل جلسات توعية وجتري حتقيقات وحتيل األطفال 
احملتاجني إىل مساعدة إضافية من ِقَبل اجلهات املتخصصة. ويقوم 

املوّظفون املعنّيون واملرّبون  بإطالع جميع األطفال ومقّدمي 
الرعاية لهم على حقوق األطفال وكيفية حماية املراكز لتلك احلقوق. 

ما الذي ينجح في مجال صون 

الطفل داخل مراكز التعليم وفي 

محيطها؟ 

اتخذ الشركاء خطوات خمتلفة بشكل فردي وجماعي ضمن 
مشروع Safe to Learn بهدف زيادة فاعلية حماية الطفل واّتفقوا 

على ما قد ينجح بعد املراقبة والتفكري. 

ترجمة ما تعنيه سياسة صون الطفل يف األعمال اليومية •
مّت إنشاء جلنة صون الطفل وحمايته لدعم ومراقبة تنفيذ 

إجراءات الصون على الرغم من عدم إدراجها يف املشروع 
د يف نّص إختصاصات اللجنة  عند البدء بتصميمه. وقد ُحدِّ

أّن الغرض منها هو »احلرص على التعاون بني الشركاء يف 
املشروع فيما يتعّلق بصون الطفل وحتفيزه، لضمان وجود 

إستجابة واضحة ومشرتكة ملنع احلوادث والتعاُمل معها«. 
وقد ساعد إنشاء اللجنة على ترجمة حمتوى السياسات 

يف سياق العمل اليومي من خالل التشجيع على تغيري 
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إجتاه التفكري حول صون الطفل لينطلق من القاعدة ويصّب 
يف القمة )عوضًا عن اإلجتاه املعاكس أي من القمة 

نحو القاعدة امُلعتَمد يف عملية تطوير السياسات داخل 
املنّظمات(. واّتفق الشركاء يف خضّم عمل اللجنة على 

اإلجراءات األساسية الواجب اتباعها من ِقَبل اجلميع، كما 
ق للمراقبة وطّوروا معًا مصفوفة خماطر  وضعوا قائمة حتقُّ

صون الطفل العتمادها ضمن املشروع.

اجتمعت اللجنة امُلؤلَّفة من جهات اإلتصال املعنّية بصون 
الطفل التي متّثل كّل منظمة تسع مرات خالل مّدة 

املشروع الذي امتّد على 18 شهرًا. وقد طّورت اللجنة 
األدوات وراقبت وتابعت تنفيذ توجيهات الصون اخلاصة 

باملشروع، واستنبطت الدروس إلثراء هذه الورقة.

دة يف مذّكرة الصون  تضّمنت اإلجراءات العملية امُلحدَّ
التوجيهية ما يلي:

صياغة رسائل أساسية ميكن أن يستخدمها موّظفو 	 
مي الرعاية حول إجراءات حماية  اإلستقطاب لتوجيه ُمقدِّ
الطفل أثناء تسجيل األطفال يف األنشطة امُلقامة يف 

املراكز؛
مي الرعاية على 	  احلصول على موافقة األطفال وُمقدِّ

املشاركة يف األنشطة، وَجْمع املعلومات بهدف 
املراقبة والبحث، والتقاط الصور، واإلحالة )ال ُتلِزم 

السياسات التنظيمية بأخذ موافقة خطية من األطفال 
الذين يبلغ عمرهم 13 سنة وما فوق، غري أّن الشركاء 

اعتربوا أّن لذلك أهمية يف متكني هؤالء األطفال(؛ 
باإلضافة إىل

تخزين كل بيانات اإلحالة وبيانات تسجيل األطفال يف 	 
أجهزة كمبيوتر حممّية بكلمة مرور.

حتليل اخملاطر والتخفيف من حّدتها •
لة خملاطر صون الطفل.  وضعت اللجنة مصفوفة ُمفصَّ

فسمحت العملية للفريق بالنظر عن كثب يف اخملاطر 
التي قد يتعّرض لها األطفال أثناء تنفيذ كافة األنشطة 

ر واملضايقات، مبا يف  امُلقاَمة ضمن املشروع مثل التنمُّ
ب املدرسي وعمالة  ر عرب اإلنرتنت وخطر التسرُّ ذلك التنمُّ

األطفال بسبب الوضع االقتصادي املتدهور، وخطر تهديد 
الوالَدْين بوقف مشاركة األطفال أو إيقاف مشاركتهم يف 

األنشطة للضغط يف سبيل احلصول على دعم إضايف. 
وقد أدرجت اللجنة أكرث من ٢٠ خطرًا من اخملاطر امُلحتَملة 

وسبل التخفيف من حّدتها، كما أضافت اخملاطر األكرث 
ق للمراقبة. ثّم تابعت جهات  صلة باملوضوع إىل قائمة التحقُّ
اإلتصال املعنّية بصون الطفل بالتنسيق مع ِفرقها تطبيق 

هذه اإلجراءات لضمان التخفيف من حّدة اخملاطر. وقد 

اّتصف حتليل اخملاطر بشكل تعاوين باملمارسة اجلّيدة. 
ويجب حتديث مصفوفات اخملاطر باستمرار يف السياقات 

التي تّتسم بالدينامية. 

دة يف مصفوفة اخملاطر  تضّمنت اإلجراءات العملية امُلحدَّ
ما يلي: 

ف 	  تطوير نصائح وأدوات للُمرّبني ملساعدتهم على التعرُّ
على العنف واخملاوف األخرى املتعّلقة بصون الطفل 

واإلستجابة لهما أثناء اجللسات عرب اإلنرتنت؛
مي 	  املناقشات التي يجريها امُلرّبون مع التالمذة وُمقدِّ

الرعاية حول األمان عرب اإلنرتنت بسبب اخملاطر املتزايدة 
التي ترتبط بالتعلُّم عرب اإلنرتنت؛ 

إطالع األطفال على كيفية اإلبالغ يف حال وقوعهم ضحية 	 
ر يف املركز أو يف الطريق إىل املركز،  للمضايقة أو التنمُّ

مع مراعاة املستويات املرتفعة للتوّترات االجتماعية 
والوترية املتزايدة للمضايقات التي أبلغ عنها الالجئون يف 

الدراسات الوطنية؛ 
ر واملضايقات أثناء اجللسات وعرض مواد 	  مناقشة التنمُّ

ر يف املراكز؛  بصرية حتاكي عقول األطفال وتتناول التنمُّ
باإلضافة إىل

إحالة األسر التي تأخذ عمالة األطفال باالعتبار للحصول 	 
على املساعدات النقدية واالستفادة من مشاريع األمن 

الغذائي يف املنطقة التي تعيش فيها، بسبب تفّشي 
الفقر وانتشار ظاهرة اللجوء إىل عمالة األطفال. 

املراقبة امُلنتِظمة وتقدمي التقارير كآلية لضمان التنفيذ •
ق  طّورت جهات اإلتصال املعنّية بصون الطفل قائمة حتقُّ

للمراقبة واستخدمتها ملتابعة اإلجراءات امُلتَّفق عليها. 
ع التزاماتها  وقد ساعدت عملية املراقبة املراكز على تتبُّ

املتعّلقة بالصون وعدم التغاضي عنها بسبب الضغط 
الناجم عن االنشغال بتنفيذ أنشطة التعليم والدعم النفسي 

ق أسئلة حول إبالغ  االجتماعي. وتضّمنت قائمة التحقُّ
املستفيدين بشأن الصون، وحتديد احلاالت ومصادر القلق، 
واإلستجابة، واإلحالة وكتابة التقارير، وإدارة البيانات. ومتّثلت 

ق يف االستنسابية إذ قامت جهة  حمدودية قائمة التحقُّ
اإلتصال املعنّية بصون الطفل يف كّل منظمة مبلئها بدرجة 

معينة من الذاتية، ال سيما فيما يتعّلق باألسئلة املّتصلة 
مبستويات املهارة والقدرات لدى املوّظفني. ويعود سبب 

هذه االستنسابية إىل افتقار املنّظمات لالستبيانات أو أدوات 
املراقبة التي تسمح بتقييم موّظفيها مبوضوعية. 

مًا يف جمال حتديث سياسات  سّجل جميع الشركاء تقدُّ
الصون يف املنّظمات وصياغتها يف حال عدم وضعها، 

وترجمتها إىل اللغة العربية، واحلرص على توقيع جميع 

دراسة حالة 

ش اجلنسي على يد زعيم اجملتمع احملّلي يف اخملّيم العشوائي  ض تلميذة للتحرُّ يف أحد مراكز التعليم، إكتشف الطبيب النفسي تعرُّ
الذي تعيش فيه. فتواصل فريق حماية الطفل مع التلميذة وأفراد عائلتها وكسب ثقتهم وموافقتهم على توجيه اتهامات ضّد اجلاين 

املزعوم. وبعد إجراء حتقيق، رفع فريق احلماية دعوى قضائية ضّد زعيم اجملتمع.
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د من قدرة موّظفي االستقطاب على  املوّظفني عليها، للتأكُّ
د من قدرة امُلرّبني  إيصال مفهوم الصون إىل اآلخرين والتأكُّ
م  على شرح مفهوم املوافقة لألطفال. إّن جزءًا من التقدُّ

امُلنَجز حصل بدعٍم من عمل اللجنة التي أعّدت وشاركت 
قائمة بالرسائل األساسية التي ميكن ملوّظفي اإلستقطاب 
استخدامها يف اجملتمعات عند تسجيل التالمذة يف دورات 

تعليمية جديدة. كما أّدت التدريبات التنشيطية التي خضع لها 
املوّظفون إىل مساعدة امُلرّبني على شرح مفهوم املوافقة 

وإطالع التالمذة على مفهوم الصون واإلجابة على األسئلة. 
وكخطوة تالية، يجب أن تفّكر املراكز يف إنشاء نظام لتقييم 

مهارات املوّظفني مبوضوعية، ميكن أن يكون جزءًا من 
عمليات التدريب والتوجيه. 

أظهرت عملية املراقبة احلاجة إىل دعم إضايف إلعداد 
وحتديث خطط صون شاملة )بشكٍل سنوي(، وذلك لضمان 

م وإبقاء القضية على جدول أعمال اإلدارة العليا.  استمرار التقدُّ
وتوجد مشكلة أخرى يجب إعارتها املزيد من االهتمام وهي 

القدرة احملدودة للُمرّبني على حتديد املشاكل املتعّلقة 
بالصون عند العمل مع التالمذة عرب اإلنرتنت. فعلى الرغم 

من مناقشة املؤّشرات الرئيسية يف الدورات التدريبية التي 
أقيمت وتقدمي النصائح للُمرّبني، إال أّن هذا مل يؤدِّ إىل زيادة 

القدرة على حتديد املشاكل املتعّلقة بالصون أثناء التعليم 
لة أقّل بكثري مما كانت عليه  عرب اإلنرتنت، فكانت احلاالت امُلسجَّ

يف السنوات املاضية حني كانت اجللسات ُتقام حضوريًا يف 
املراكز. باإلضافة إىل انخفاض القدرة على حتديد املشاكل 

املتعّلقة بالصون، سّجلت الشكاوى انخفاضًا كبريًا أيضًا، األمر 
الذي يرجع على األرجح إىل عدم إيالء العائالت امُلستضَعفة 

األولوية خملاوف الصون بوجود قضايا أكرث إحلاحًا مثل تأمني 
الغذاء واالستفادة من املنافع العامة والرعاية الصحية.

حتميل جميع املوّظفني مسؤولية صون الطفل  •
تقع مسؤولية صون الطفل على عاتق جميع املوّظفني، 
ال على عاتق موّظفي حماية الطفل يف املراكز فحسب. 

ويضطلع امُلرّبون بدوٍر حموري يف كبح حادثة ما عند حدوثها 
ويف الوقاية منها على حدٍّ سواء. وقد كشف البحث العملي 

أّن التالمذة الذين يحضرون اجللسات التي تتناول العنف 
ر. مع  ر هم أكرث إقدامًا على اإلبالغ عن حوادث التنمُّ والتنمُّ

ذلك، فإّن واحدًا من كّل ثالثة تالمذة لن يبّلغ شخصًا بالغًا عن 
احلادثة. فريتبط اإلبالغ بشكٍل وثيق بالثقة بني الطفل والبالغ، 

ويتمّتع املعّلمون باملوقع األفضل من بني جميع موّظفي 
املركز لبناء الثقة مع تالمذتهم وجعل أنفسهم حمّط ائتمان 

وطمأنة التالمذة بأّنهم سوف يدعمونهم دون إصدار أحكام.

َمْن الذي يمكنه جعل األطفال 

آمنين داخل مراكز التعليم وفي 

محيطها؟ 

يجب على امُلرّبني ...

ل عند مشاهدة العنف وإيقافه. • التدخُّ
يتعلق مفهوم صون الطفل بحمايته من كل أشكال 

اإلساءة واالستغالل. وُيطَلب من امُلرّبني يف كثري من 
احلاالت اإلبالغ عن أي حالة إساءة أو استغالل بشكٍل فوري 

صني بحماية الطفل يف املنّظمة. مع ذلك،  إىل امُلتخصِّ
ويف حاالت ُتعتَبر شائعة جدًا بني األطفال امُلستضَعفني 
ر أو املشاجرات اللفظية أو املضايقات، ميكن  مثل التنمُّ

ل مباشرًة ومنع األطفال من إيذاء بعضهم  للُمرّبني التدخُّ
ر  البعض. لقد أعّدت جلنة الصون مذّكرة توجيهية عن التنمُّ

ر تطال تلميذًا  ل امُلرّبي لوقف حادثة تنمُّ للُمرّبني توصي بتدخُّ
ر إىل حادثة خطرية،  داخل املركز أو خارجه. وإذا مل يؤدِّ التنمُّ

ميكن للُمرّبي إبالغ جميع امُلتواجدين يف املكان حول كيفية 
ر يف املستقبل وكيفية طلب  ف إذا شهدوا حالة تنمُّ التصرُّ

ر  املساعدة، باإلضافة إىل عقد لقاء مع كّل من امُلتنمِّ
ل أن يحصل ذلك بدعٍم من  والضحية على انفراد، وُيفضَّ

الزمالء امُلوَكلني بحماية الطفل. يف حلقة التدريب امليّسرة 
التي عقدتها منظمة إنرتناشونال ألرت ملناقشة اخلربات 

املتعّلقة بصون الطفل، عّبر امُلرّبون عن رغبتهم يف 
ف باستباقية أكرب ولكّنهم شعروا يف كثري من األحيان  التصرُّ

أّن سياسات املؤسسة التي ينتمون إليها ألزمتهم بإحالة 
أي حادثة، مهما كانت صغرية، إىل فريق حماية الطفل. 
وُتظهر الدراسات أّن امُلرّبني »يتدّخلون بشكل مكّثف 

ُمستخِدمني إسرتاتيجيات إيجابية« عندما يشعرون بكفاءة 
ر.3 فهم جتاه التنمُّ تصرُّ

استغالل أي حادثة أو حالة تشّكل مصدر قلق كفرصة لبدء  •
ر والعنف وخماطر الصون  حمادثة مع التالمذة حول التنمُّ

األخرى.
إّن أي حادثة حتصل يف املركز أو أي حادثة معروفة يف 

اجملتمع أو حتى أي إشاعة، كّلها تشّكل فرصًا للنقاش 
حول العنف وإيجاد طرٍق ملنعه وجتّنب تاثرياته على األطفال. 
ميكن أن توّفر مثل هذه احلوادث أيضًا فرصًة للُمرّبي للعمل 

على تنمية مهارة التعاطف وتذكري التالمذة بكيفية اإلبالغ 

دراسة حالة 

الحظ أحد املعّلمني وجود طفل مفرط النشاط يف الصّف وقّرر التواصل مع الوالَدْين مبساعدة فريق احلماية. وأوضحت األّم أّن األجواء 
يف املنزل كانت متوّترة وغري مضبوطة. فبادر املعّلم وموّظفو احلماية إىل وضع خّطة. فراح املعّلمون ُيشِركون الطفل يف الصّف عرب 

حتميله مسؤولية أداء دور التلميذ امُلساِعد يف الصّف. كما تسّجل املعّلم للحصول على تدريب إضايف حول العمل مع األطفال ذوي 
م. ثم قام املعّلم وموّظف احلماية بدعوة والد الطفل وشرعا ببناء عالقٍة معه  اإلحتياجات اخلاصة والذين يعانون من صعوبات يف التعلُّ

ومناقشة رفاهية الطفل معه
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دراسة حالة 

مت جمع أمثلة دراسة احلالة الواردة يف هذه الورقة التعليمية من ِقَبل جلنة صون الطفل وحمايته يف املشروع كأمثلة قّدمتها جهات 
اإلتصال املعنّية بصون الطفل من التجارب السابقة التي خاضتها إلظهار املواقف اخملتلفة التي واجهتها. وقد كانت هذه اجلهات 

 .Safe to Learn حينئٍذ تعمل خارج إطار عمل مشروع

عن احلوادث واحلاالت التي تشّكل مصدر قلق، مع احلفاظ 
على سرية هوية األشخاص املعنّيني وخصوصيتهم. وتقّدم 

جمموعة األدوات اخلاصة مبنع العنف ضّد األطفال والتي 
مت وضعها ضمن إطار مشروع Safe to Learn  سلسلًة 

من األنشطة التي ميكن للُمرّبني استخدامها للحفاظ على 
متاُسك األطفال يف الصفوف ومساعدتهم على فهم 

ر.  كيفية حّل خالفاتهم دون عنف وتنمُّ

إبالغ جهة االتصال املعنّية بحماية الطفل عن حوادث  •
الصون ومساعدتها على متابعة هذه األخرية.

يف حني مّت وضع إجراءات لإلبالغ عن احلاالت لفريق حماية 
الطفل قيد التنفيذ، تربز احلاجة إىل بذل مزيٍد من اجلهود 

لتعزيز التعاون بني فرق التعليم وفرق حماية الطفل 
ومساعدتهما على العمل معًا لتحقيق مصلحة الطفل 
الفضلى. وغالبًا ما يحظى املعّلمون بأكرب قدٍر من الثقة 

بني البالغني يف مراكز التعليم نظرًا لتواصلهم الكثيف مع 
التالمذة، ونظرًا لقدرتهم على تقدمي دعم عاطفي قّيم 

للتالمذة حتى وإن كانوا غري معنّيني باحلادثة بشكل مباشر، 
سواء كان هؤالء التالمذة ضحايا أو شهودًا أو ُمعنِّفني. 

ر  وميكن للمعّلمني املساعدة يف إبالغ أولياء أمور امُلتنمِّ
والضحية باحلادثة وتوجيههم حول كيفية دعم أطفالهم. 

وُيعتَبر امُلرّبون أيضًا األكرث قدرًة على إنشاء أنشطة 
ر  اجتماعية خاضعة لإلشراف وبشكٍل تدريجي بني امُلتنمِّ

والضحية يف الصّف من خالل العمل اجلماعي واألنشطة، 
مع ضمان بيئة آمنة.

يجب على موّظفي حماية الطفل ...

ل إليقاف حادٍث ما. • التدخُّ
تتمّثل اخلطوة األوىل يف احلفاظ على سالمة األطفال 

بإيقاف العنف. يجب أن يوقف موّظفو حماية الطفل، مثلهم 
ر أو  مثل أي موّظف آخر أو متطّوع يف املركز، حوادث التنمُّ

املضايقات بني األطفال.

التحقيق واإلبالغ مع االحرتام الكامل للسرّية. •
يجب أن يتماشى ذلك مع سياسات وإجراءات املراكز.

إحالة احلاالت للحصول على مساعدة إضافية. •
عند احلاجة إىل دعٍم إضايف، يجب إحالة احلاالت إّما داخليًا 

صة،  إىل اإلدارات األخرى وإّما خارجيًا إىل اخلدمات املتخصِّ
مثل املساعدة القانونية أو الرعاية الصحية أو االستشارة 

صة. وُتعتَبر اإلحالة إىل املساعدة الطارئة التي  امُلتخصِّ
تشمل توفري النقد واحلماية القانونية، أمرًا بالغ األهمية يف 

السياق احلايل بسبب تفاقم أوجه الهشاشة االقتصادية 
واستفحال املشاكل االجتماعية.

تقدمي اآلراء والتعليقات لألشخاص املعنّيني. •
أي إبالغهم بنتائج التحقيق.

املناقشة مع امُلرّبي حول كيف ميكن للحالة أن تساعد  •
يف الوقاية. 

تبعًا حلساسّية احلالة، يجب أن يقّرر موّظف حماية الطفل 
ما إذا كان ميكن للمعّلم عقد جلسة مناقشة يف الصّف 

ر أو املضايقة التي ينخرط  حولها. وتوّفر حوادث مثل التنمُّ
فيها العديد من الشهود فرصة جيدة إلشراك جميع 

التالمذة يف حتديد احللول. وميكن لتقنية لعب األدوار أن 
تساعد التالمذة على رؤية كيفية إثارة السلوكيات اخملتلفة 

الستجابات خمتلفة. 

يجب على موّظفي اإلدارة ...

حتديث السياسات وإتاحتها جلميع املوّظفني  •
عني. واملتطوِّ

د من إطالع  تنظيم دورات تنشئة للموّظفني اجلدد والتأكُّ
املستشارين العاِملني مع األطفال على سياسة صون 

الطفل املعمول بها يف املركز وضمان اإللتزام بها. 

عني، وإقامة الدورات التدريبية  • تدريب املوّظفني واملتطوِّ
التنشيطية من ضمن تدريبات أخرى.

إشراك املوّظفني العاِملني يف خمتلف األقسام يف 
التدريب، واستخدام أمثلة حقيقية عن حاالت صون الطفل 

وحمايته، وحاالت تشّكل مصدر قلق، والتشديد على ضرورة 
العمل امُلشرَتك، واحلرص على إدارة املعرفة، خاّصًة يف 

األقسام التي تشهد نسبة تبديل كبرية للموّظفني. 

إقامة التعاون بني األقسام يف املنّظمة وبني املنّظمات. •
وذلك لضمان حماية األطفال األكرث استضعافًا وأسرهم. 
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