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األهداف
تهدف هذه الوحدة التدريبية إلى 

تمكين المشاِركات والمشاِركين من 
ف على ما يلي: الجوانــب المتعلقة بحماية األطفال، وباألخص التعرُّ

األطفال ذوي وذوات اإلعاقة. 

وظائف لجان حماية الطفل/ة والَنهج الشــامل 
ر في  إلنهاء العنف وســوء المعاملة والتنمُّ

المدارس، وارتباطها بتحســين عمليَتي التعليم 
والدمج.

ُنُظــم حماية الطفل/ة في المدارس وآليات 
تطبيقها، وال ســيما في ما يتعلق باإلساءة 

الجنســية واإللكترونية لألطفال ذوي وذوات 
ر عليهم/هّن. اإلعاقة والتنمُّ

ُســُبل دعم التربية الصحية والصحة النفسية 
لألطفال من خالل البرامــج التعليمية المعتَمدة.
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ض األطفال ذوي وذوات اإلعاقة  لالعتداء بنسبة أكبر ثانيًا.     العوامل التي تؤدي إلى تعرُّ

ثالثًا.     َمن يقوم باالعتداء على األطفال أو استغاللهم/هّن؟

ر ضد األطفال ذوي وذوات اإلعاقة في المدارس رابعًا.    العنف واإلساءة والتنمُّ

أ. األنماط الشائعة 
ب. اآلثار المترتبة على االعتداء

خامسًا. سياسة حماية الطفل/ة 

أ. األهداف المتوخاة من سياسة/نظام حماية الطفل/ة
ب. المبادئ التي تقوم عليها سياسة حماية الطفل/ة 

ر عليهم/هّن سادسًا. واجبات المدارس إزاء إيذاء األطفال والتنمُّ

أ. تشكيل لجنة حماية الطفل/ة
ب. وظائف لجنة حماية الطفل/ة

ر وأفعال اإلساءة األخرى من ِقبل التالمذة ل لمعالجة التنمُّ ج. التدابير الوقائية وإجراءات التدخُّ
د. التوعية والحماية 

ر في المدرسة  ه. الكشف المبكر: عوارض وعالمات سوء المعاملة والتنمُّ

سابعًا.  نظام اإلبالغ وآلياته

أ. المعّوقات التي يواجهها الطفل/ة في اإلفصاح عن اإليذاء
ب. المعّوقات التي َتُحول دون قيام المدارس باإلبالغ

ج. الحلول المقترحة 

ثامنًا. أساليب التدخل المناِسبة 

ل في حاالت اإلساءة الجنسية أ. التدخُّ
ب. التدّخل في حاالت التنّمر

تاسعًا. التربية الصحية

أ. دور التربية الصحية في تحسين المناخ االجتماعي والتربوي في المدرسة
ب. ُسُبل دعم التربية الصحية في المدارس

عاشرًا. الرسائل األساسية الُمستخَلصة

المراجع

المحتويات
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مقدمة

ر التي يتعّرض لها األطفال في المدرسة، وباألخص األطفال ذوي وذوات  تمّثل األشكال المختلفة للعنف واإلساءة والتنمُّ
ب من التعليم،  اإلعاقة، أحد الحواجز األساسية التي تواجه التعليم الدامج الشامل، وكذلك أحد األسباب الرئيسية للتسُرّ

الموضوع الذي سيجري تناوله في الوحدة التاسعة من الدليل التدريبي. 

اإلساءة والعنف ضد األطفال هما فعل واحد أو سلسلة من األفعال التي يرتكبها مسؤولو المدرسة أو الموظفون 
األكاديميون أو الزمالء/الزميالت ضد الطفل/ة، وتؤدي، أو من المحتمل أن تؤدي، إلى أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو 

نفسية، أو إلى انتهاكات أخرى مثل التهديد بمثل هذه األفعال أو الضرب أو االعتداء أو اإلكراه أو المضايقة أو الحرمان 
التعسفي من الحرية. وتشمل أنواع العنف، على سبيل المثال ال الحصر، العنف الجسدي، والعنف الجنسي، والعنف النفسي.

ر فهو، وفقًا لمنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(1، “أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة  أما التنُمّ
ر أشكااًل متعددة كنشر اإلشاعات، أو  دة ومتكررة. وقد يأخذ التنمُّ من األطفال ضد طفل آخر أو إزعاجه بطريقة متعمَّ

ر عليه بدنيًا أو لفظيًا، أو عزل طفٍل ما بقصد اإليذاء أو حركات وأفعال أخرى تحدث  التهديد، أو مهاجمة الطفل الُمتنَمّ
ر اإللكتروني، مثل: السخرية والتهديد عن طريق  ر هو “التنمُّ بشكل غير ملحوظ”. وتضيف اليونيسف نوعًا آخر من التنمُّ

اإلنترنت عبر الرسائل اإللكترونية، أو الرسائل النصية، أو المواقع الخاصة بشبكات التواصل االجتماعي، أو أن يتم 
ر للطفل/ة الشعور بالخوف من األذى الجسدي أو المعنوي أو إلحاق الضرر بممتلكاته/ها،  اختراق الحساب”2. ويسّبب التنمُّ
ل  ر في المدرسة بيئة معادية تولِّد الخوف لدى التالمذة اآلخرين وقد تعطِّ أو يضعه/ها في ضائقة نفسية؛ كما يخلق التنمُّ

عملية التعليم. 

رة في نفسية الطفل/ة وفي إمكانية تأقلمه/ها مع البيئة المحيطة، كما يجعل البيئة التعليمية  ر آثارًا مدمِّ ُيحدث التنمُّ
ر وسوء  بة وغير دامجة لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة على وجه الخصوص. وللتصدي للعنف والتنمُّ طاِردة وغير مرِحّ

المعاملة في المدارس أهمية قصوى في تحسين البيئة المدرسية وتحقيق الدمج الشامل، وكذلك في تحسين التعليم 
ض األطفال ذوي وذوات  المدرسي ومعدل االلتحاق بالمدارس. وعليه، تفّصل هذه الوحدة العوامل التي تؤدي إلى تعرُّ

اإلعاقة لنسبة أكبر من االعتداء، مثل االعتداءات الجنسية واالعتداءات اإللكترونية، وتشير إلى َمن يقوم عادًة 
ن الوحدة أهمية توعية الطفل/ة بكيفية حماية  باالعتداء أو االستغالل، وتوضح اآلثار المترتبة على االعتداء. وتبيِّ

نفسه/ها من االعتداء الجنسي، والنصائح الواجب أن يّتبعها المعّلمون والمعلمات واألهل لتعليم الطفل/ة كيف تـ/يحمي 
نفسه/ها من االعتداء الجنسي. 

وتتناول هذه الوحدة أيضًا أهمية اعتماد سياسة لحماية األطفال في المدارس ونظام داخلي وآليات عمل لتنفيذها، 
بما في ذلك إنشاء لجنة لحماية األطفال عمومًا، وبخاصة األطفال المهّمشين، ومنهم األطفال ذوو وذوات اإلعاقة، 
ر وسوء المعاملة في المدارس. وفي نهاية الوحدة عرض ألهم آليات  لحمايتهم/هّن من جميع أشكال العنف والتنمُّ

التوعية، والكشف عن حاالت اإلساءة، واإلبالغ، وأخيرًا التدّخل واإلحالة.

ر يحدث للجميع ويوقفه الجميع. 1  اليونيسف )2018(. التنمُّ
ر والسالمة على اإلنترنت: نحو إنترنت آمن للجميع. 2  اليونيسف )2018(. التنمُّ

https://www.unicef.org/egypt/ar/bullying
https://www.unicef.org/egypt/ar/protecting-children-cyberbullying
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بدايًة، من المهم جدًا توضيح مفهوم الحماية بصفة عامة وفهم المقصود بمصطلح “حماية الطفل” بشكل خاص. 

مفهوم الحماية عامًة: الحماية تعبير ُيستخدم لتحديد المسؤوليات والنشاطات التى ُتماَرس لمنع أو وضع حد لإلساءة 
أو سوء المعاملة.

مفهوم حماية الطفل: ظهر مفهوم حماية الطفل/ة في سياق اتفاقية حقوق الطفل، حيث نصت المادة 19 من االتفاقية 
على ما يلي: “تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية الطفل 

من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة 
المعاملة أو االستغالل، بما في ذلك اإلساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد )الوالدين( أو الوصي القانوني )األوصياء 

القانونيين( عليه، أو أي شخص آخر يتعهد برعاية الطفل.”

ض األطفال ثانيًا. العوامل التي تؤدي إلى تعرُّ
ذوي وذوات اإلعاقة لالعتداء بنسبة أكبر

عدم الحصول على الحماية نفسها مثل األقران من األطفال من غير ذوي ذوات اإلعاقة؛ 	 

معاملتهم/هّن في الغالب كأشخاص مختلفين، وضعف احتمال تزويدهم/هّن بالثقافة الجنسية الكافية أو بالمعلومات 	 
المتعلقة بأجسادهم/هّن؛ 

كونهم/هّن عمومًا أكثر عزلة عن الَمرافق والخدمات العامة، سواء من الناحية الجسدية أم من الناحية الجغرافية أو 	 
االجتماعية؛ 

ضهم/هّن لالعتداء؛ 	  قضاء وقت أطول في مراكز الخدمات الخاصة، وبالتالي زيادة إمكانية تعرُّ

امتالك قدرة محدودة على االتصال أو الحركة؛	 

االعتماد كثيرًا على اآلخرين على مستوى الرعاية الشخصية.	 

ثالثًا. َمن يقوم باالعتداء على األطفال أو استغاللهم/هّن؟

مون على الحماية/الرعاية؛ 	  القيِّ

الذين لديهم سلطة أعلى/األقوى؛ 	 

األطفال األقوى/األكبر سنًا في الصف أو خارجه؛	 

الذين تعّرضوا العتداءات في السابق أو يتعّرضون العتداءات حاليًا؛ 	 

أّي شخص لديه عالقة بالطفل/ة، ويتعامل ويتفاعل معه/ها على نحو مباشر أو غير مباشر؛	 

المرضى النفسيون، والذين يعانون شذوذًا في السلوك، أو األشخاص العنيفون.	 

https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
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ر ضد األطفال رابعًا. العنف واإلساءة والتنمُّ
ذوي وذوات اإلعاقة في المدارس

تعتبر المدرسة أكثر األماكن أمانًا لألطفال بعد المنزل، وهي بيئة تعّلم ونمو لألطفال، تتوافر فيها شروط األمن والسالمة 
وقواعد النظام واالنضباط. إاّل أّن المدارس تشهد في كثير من األحيان انتشار أساليب من العنف واإلساءة ضد األطفال 
بة باألطفال ذوي ذوات  ذوي وذوات اإلعاقة، خاصة عندما ال يوفر المعلّمون/ات واالختصاصيون/ات بيئة دامجة ومرحِّ
اإلعاقة، ونتيجة التوترات والضغوط الناجمة عن عدم فهم احتياجاتهم/هن وطبيعة إعاقتهم/هن. هذه العوامل تجعل 

البيئة المدرسية وسطًا مشبعًا بالتهديد والخوف، األمر الذي ال يساعد على تعزيز مناخ النمو والتعّلم والدمج. 

األنماط الشائعةأ. 

وفي ما يلي بعض األشكال واألنماط الشائعة أو المحتملة للعنف المدرسي ضد األطفال عمومًا:

م والسخرية واالستهزاء والتفرقة 	  ازدراء شخصية األطفال ذوي وذوات اإلعاقة وجعلهم/هّن هدفًا متكررًا للتهكُّ
واالضطهاد والنقد والشتم واللوم والتهديد؛

اإلساءة الجنسية اإللكترونية وغير اإللكترونية في ظل تداول أفالم وصور ومجالت وأقراص مدمجة تحتوي على 	 
مشاهد جنسية فاضحة أو ترّوج للشذوذ الجنسي؛ 

التمييز في المعاملة بين األطفال بسبب اإلعاقة، وتقويم أدائهم/هّن على نحو غير منصف؛	 

ب والمطاردة.	  ر وبلطجة القوي على الضعيف، والعنف المتبادل بين األطفال، كالمشاجرة واالقتتال واالبتزاز والتعقُّ التنمُّ

الستخدام التكنولوجيا واإلنترنت على نحو متزايد في عملية التعّلم والتعليم فوائد متعددة، غير أنه قد يمّثل أيضًا مصدرًا 
ر وقد يجري سوء استخدام هذه الموارد. لالعتداءات والتنمُّ

للحد من سوء استخدام األطفال بشكل عام للتكنولوجيا المتوافرة واإلنترنت، ينبغي على أولياء األمور تحديد األوقات 
التي يمكن فيها لألطفال استخدام التكنولوجيا، مثل االتفاق معهم على وقت البدء ووقت االنتهاء. كذلك ال بد من 

االستفادة من برامج الحماية عبر اإلنترنت لتحديد المواقع التي ُيسمح لألطفال بزيارتها وتلك التي ال ُيسمح لهم بزيارتها. 
وعلى األطفال إدراك أهمية احترام استخدامات المواقع اإللكترونية، وأن يعوا األذى الذي قد يسّببه سوء االستخدام 

للصحة النفسية.

ر عبر اإلنترنت، ما هو وكيف نوقفه؟” على موقع اليونيسف. لمزيد من المعلومات، ُيمكن زيارة الصفحة المعنونة “التنمُّ

https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%91%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
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        نشاط

يرجى قراءة القصة الخيالية التالية والتفكير في األسئلة المطروحة

س العلوم في إحدى المدارس االبتدائية، وُيعنى بتربية األوالد والبنات. وفي هذا العام، عندما  يعمل األستاذ )س.ع.( مدِرّ
دخل الصف الخامس االبتدائي، الحظ أّن فيه بنتًا لديها إعاقة ذهنية. وذات يوم، صادفها خلف مبنى المدرسة، وكانت 

تجلس بمفردها، فأخذ يتحدث معها، وإذ بها تتعامل معه من دون حذر كما تتعامل مع والدها. فقام باستغاللها جنسيًا في 
إحدى الغرف الشاغرة في المدرسة. وعندما عادت إلى منزلها سألتها والدتها كعادتها عّما مّرت به في ذلك اليوم. فأخبرت 

البنت والدتها عّما جرى مع المعّلم، ففزعت األم وهرعت بابنتها إلى الطبيب الذي أكد أنها قد تعّرضت العتداء جنسي.

ذهبت األم إلى المدرسة وطلبت مقابلة المديرة، ودار بينهما الحوار التالي:

ض ابنتي  األم: أود أن أطلعك على كارثة َتسّبب فيها أحد المعّلمين في المدرسة. إليك تقرير الطبيب الذي يؤكد تعرُّ
العتداء جنسي.

المديرة )بفزع(: ما هذا؟ وما عالقتي أنا بمثل هذا األمر؟

األم: الجاني هو مدرِّس العلوم، فقد قالت ابنتي ذلك، وقد جرى األمر داخل حرم المدرسة.

المديرة: ال، ال يمكن أن يحدث ذلك في مدرستي.

األم: أؤكد لك أّن األمر صحيح، فابنتي ال تكذب.

س العلوم ليقول لك الحقيقة. المديرة: سأستدعي مدِرّ

بونني أنا؟ مدرِّس العلوم: لم يحدث شيء من ذلك طبعًا. البنت كاذبة، هل تصدقون معاقة ذهنيًا وتكِذّ

االختصاصية االجتماعية: قد يحلم األطفال في هذه السن أحالم يقظة، ويؤلفون قصصًا من نسج خيالهم.

األم: من أين البنتى أن تعرف أمورًا من هذا القبيل؟

المديرة: يا سيدتي، يعرف األطفال كل شيء بسبب التلفاز. أرجوك أاّل تتحدثي عن هذا األمر لما له من تأثير في سمعة المدرسة.

خرجت األم وهي تفكر في ما عليها أن تفعله. فهل تبّلغ الشرطة أم تعرض الحدث على الرأي العام من خالل الصحافة 
والتلفزيون؟ هل سيصدقها أحد ويصدق ابنتها؟

الغريب أن هذا المعّلم قد قام، بعد مرور شهر على هذه الواقعة، باالعتداء على فتاتين أخريين بينما كان يعطيهما درسًا 
خصوصيًا. وقد أبلغ األهل اإلدارة التعليمية، التي حققت معه. وأخيرًا تقرر نقله إلى مدرسة أخرى. 

أسئلة للتفكير والتحليل

ما المشكالت التي تثيرها هذه الحالة؟

ما هي أشكال اإليذاء أو االنتهاكات التي تعّرضت لها الطفلة في هذه الحالة؟

هل تؤيد/تؤيدين اإلجراء الذي اتخذته إدارة المدرسة؟ لماذا؟ وكيف يمكن التصرف إزاء هذا الموقف؟  

ما هي المقترحات لمنع حدوث انتهاكات كهذه في المستقبل؟
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سياسات حماية الطفل والتعليم الدامج الشامل
 الوحدة السابعة

ب. اآلثار المترتبة على االعتداء

التسّبب في اإلعاقة البدنية والعقلية، أو مفاقمتها؛	 

ب األطفال من المدرسة؛ 	  تسرُّ

االنحراف؛ 	 

ارتكاب جرائم متعددة؛ 	 

الرد باإلساءة إلى أطفال آخرين؛ 	 

الموت؛ 	 

المرض والتقاط أمراض من الغير؛ 	 

الرسوب المتكرر؛ 	 

اآلثار النفسية كالكآبة وعدم الثقة بالنفس وعدم الوثوق بالغير والخوف الَمَرضي.	 

خامسًا. سياسة حماية الطفل/ة

بشكل عام، تقع على عاتق السلطات التعليمية واإلدارات على مستوى المناطق والمجتمع المحلي والمدرسة مسؤولية 
ضمان وضع سياسات وإجراءات فاعلة لحماية الطفل/ة ومراقبة تطبيقها.

األهداف المتوخاة من سياسة/نظام حماية الطفل/ةأ. 

 لكي يعرف الجميع كيف يتصرفون في حاالت حدوث إساءة لألطفال أو عند االشتباه بذلك؛	 

ر عليهم/هّن؛	   لتوحيد المفاهيم والتعريفات والمصطلحات المرتبطة باإلساءة والعنف ضد األطفال والتنمُّ

 لالتفاق وإضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين القطاعات والجهات المختلفة المعنية بحماية األطفال، بما في ذلك 	 
نظام اإلحالة/اإلبالغ؛

ص أو قطاع خدمي؛	   للموافقة على الخطوات الواجب اتخاذها في الحاالت الفردية وأدوار ومسؤوليات كل مهنة/تخصُّ

 لتوفير إطار لالستراتيجيات الوقائية؛	 

 لضمان حماية كل المبِلّغين عن حاالت اإلساءة لألطفال أو االشتباه بها والمتعاملين معها.	 

ب. المبادئ التي تقوم عليها سياسة حماية الطفل/ة

ولتعميم سياسة حماية الطفل/ة في اإلدارات التعليمية، ينبغي أن تؤكد وزارة التعليم سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أّي 
ر أو أّي شكل آخر من أشكال اإلساءة لألطفال. وتقوم سياسة حماية الطفل/ة التي ينبغي  استغالل أو عنف أو تمييز أو تنمُّ

أن تعتمدها المدارس على المبادئ التالية: 

 المساعدة على التعّلم وضمان حق األطفال في التعليم من دون مقابل؛	 

ر لتنمية ثقتهم بأنفسهم؛	   حماية جميع األطفال من جميع أشكال اإلساءة والتنمُّ
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 اعتماد أسلوب إيجابي وغير عنيف لتأديب األطفال، بهدف تعزيز االنضباط الذاتي وتحسين احترام الذات؛	 

 منع العقوبة البدنية على أّي طفل/ة في المدرسة لغرض التأديب أو التدريب أو السيطرة؛	 

ر والتأكد من القيام بالتدخالت المناسبة وتقديم المشورة والخدمات األخرى لضحايا سوء 	   اتخاذ خطوات لمنعالتنمُّ
ر؛ المعاملة واالستغالل والتمييز والتنُمّ

ر والعنف ضد األقران؛	  د التالمذة باحترام حقوق اآلخرين واالمتناع عن ارتكاب أعمال التنمُّ  فرض تقيُّ

 إشراك اآلباء واألمهات بفاعلية في جميع األنشطة أو األحداث المدرسية التي تعزز الوعي بحقوق األطفال 	 
ر؛ واإليجابية واالنضباط والوقاية من التنمُّ

 توجيه الزوار والضيوف بشأن احترام سياسة حماية الطفل/ة واّتباعها؛	 

 إنشاء لجنة خاصة معنية بحماية الطفل/ة.	 

ر عليهم/هّن سادسًا. واجبات المدارس إزاء إيذاء األطفال والتنمُّ

ر، تقع على إدارات المدارس المسؤوليات التالية: ر عليهم/هّن، ولمعالجة نتائج اإليذاء والتنمُّ لمنع إيذاء األطفال والتنمُّ

 وضع سياسات لحماية الطفل/ة ومراقبة االلتزام بها؛	 

 اعتماد آليات فاعلة لحماية الطفل/ة، ومنها تشكيل لجنة معنية بحماية الطفل/ة؛	 

 بناء قدرات أعضاء لجنة حماية الطفل/ة والمعّلمين والمعّلمات وتوعية المجتمع المدرسي؛	 

 تكليف أحد األشخاص البالغين الموثوق بهم/هّن يستطيع األطفال اللجوء إليه/ها بأمان وسرّية لإلبالغ عن حاالت 	 
العنف وتلّقي النصيحة بشأنها؛

 ضمان احترام الحقوق التشاركية والخاصة وسائر الحقوق المرتبطة بحماية األطفال ذوي وذوات اإلعاقة بشكل 	 
بة؛ خاص، ومراعاتها في جميع اإلجراءات المؤدية إلى خلق بيئة دامجة ومرِحّ

ل إذا اقتضت الحاجة.	   التنسيق مع كافة الخدمات والجهات المعنية أو المختصة للمساندة والتدخُّ

 تشكيل لجنة حماية الطفل/ةأ. 

يمكن أن تتألف عضوية لجنة حماية الطفل/ة من اآلتي:

 مدير/ة المدرسة؛	 

 ممثل/ة عن المعّلمين والمعّلمات؛	 

 اختصاصي/ة اجتماعي/ة أو نفسي/ة، إذا كان/نت متوافر/ة في المدرسة؛	 

م لألسر في المدرسة(؛	   ممثل/ة عن أولياء األمور )يختاره/ها مجلس اآلباء واألمهات أو أّي إطار منِظّ

م للتالمذة في المدرسة(؛	   ممثل/ة عن التالمذة )يختاره/ها اتحاد التالمذة أو أّي إطار منِظّ

ل أن ترشحه/ها المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في مجال حماية 	   ممثل/ة عن المجتمع المحلي )ُيفضَّ
الطفل/ة أو في مجال اإلعاقة(.
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سياسات حماية الطفل والتعليم الدامج الشامل
 الوحدة السابعة

ب. وظائف لجنة حماية الطفل/ة

نة سلوك وخطة لضمان حماية األطفال وسالمتهم؛	   وضع سياسة حماية الطفل/ة في المدرسة وتطويرها، إضافًة إلى وضع مدوَّ

 نشر الوعي والمعلومات وتنظيم األنشطة لحماية األطفال؛	 

 عقد دورات تدريبية وندوات للمعّلمين والمعّلمات والتالمذة وأولياء األمور حول العالقات اإليجابية بين األقران، 	 
وتعزيز المهارات االجتماعية والتواصل وباألخص مع األطفال ذوي وذوات اإلعاقة، فضاًل عن مهارات االنضباط 

والتأديب اإليجابي في إدارة الفصل؛

ف إلى التالمذة الذين قد يعانون أذى كبيرًا، بناًء على أّي عالمات جسدية أو عاطفية أو سلوكية، 	   وضع آليات للتعرُّ
نة؛ ف أحيانًا في حالة األطفال من ذوي إعاقات معَيّ إضافًة إلى الكشف المبكر إذا أمكن، مع مراعاة صعوبة التعرُّ

ل بشكل يضمن الشفافية والسرّية، ويضمن جميع الحقوق لألطفال 	   وضع وتفعيل آليات الشكوى واإلبالغ والتدخُّ
ضوا النتهاكات، مع اّتخاذ إجراءات خاصة تالئم خصوصية كل حالة؛  ضين أو الذين قد تعَرّ المعَرّ

ر أو 	  ضين/ات لإليذاء، واالستغالل، والتمييز بالعنف، والتنمُّ ل في إطار المدرسة للتعامل مع األطفال المعَرّ  التدخُّ
إحالتهم/هّن إلى جهات التخصص؛ 

 تقديم المساعدة ألولياء األمور وإحالتهم، عند الضرورة، إلى استشارة إرشادية متخصصة خارج المدرسة؛	 

 مراقبة تنفيذ التدابير اإليجابية واإلجراءات الفاعلة في توفير الدعم الالزم للطفل/ة وألولياء األمور؛	 

 ضمان احترام حق األطفال في االستماع إليهم/هّن ودعمهم/هّن في جميع األمور واإلجراءات التي تؤّثر في حياتهم/هّن.	 

مــن الممكــن أيضــًا للجنــة الدمج المدرســي التي ُعرضت فــي الوحدة الثانية من هذا الدليــل أن تتوّلى مهام حماية 
ل مســؤوليات إضافية متعلقة  ــر مثل هذه اللجنة في المدرســة وفي حال كانت تســتطيع تحمُّ األطفــال، وذلــك عنــد توفُّ

بحمايــة جميع األطفال. 

ر  ل لمعالجة التنمُّ التدابير الوقائية وإجراءات التدخُّ ج. 
وأفعال اإلساءة األخرى من ِقبل التالمذة 

ر عليه/ها؛	   إبالغ مدير/ة المدرسة بأّي حادث إساءة إلى طفل/ة أو تنمُّ

 قيام مدير/ة المدرسة بدوره/ها بإبالغ أولياء األمور بالتالمذة المعنيين وعقد اجتماع لهذا الغرض؛	 

الت األخرى؛	   إحالة التلميذ/ة إلى لجنة حماية الطفل/ة لتقديم المشورة والتدخُّ

 فرض إجراءات غير عقابية وفقًا لمبادئ التأديب اإليجابي )لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الوحدة العاشرة من 	 
الدليل التدريبي(؛

 اعتبار اإلجراءات العقابية المالذ األخير.	 

التوعية والحماية د. 

1. كيف يحمي الطفل/ة نفسه/ها من االعتداء الجنسي؟

ب والعاطفة البريئة في التعامل  ن من التفريق بين الشعور الطِيّ يجب أن يتعّلم الطفل/ة قواعد األمان الشخصي للتمكُّ

معه/ها، والعاطفة التي تكتنف سوء المعاملة من نوع اإليذاء الجنسي. 
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ك وتعُلّم قواعد األمان  ال بد من البدء بتعليم الطفل/ة حماية نفسه/ها في مراحل مبكرة جدًا، أي عندما يبدأون بالتحُرّ
المعتادة )مثل عدم اإلمساك باألشياء الساخنة، وعدم الركض في الشارع، وعدم تناول مأكوالت أو مشروبات من الغرباء(.

م مع الطفل/ة عن االعتداء الجنسي خطوًة أولى مهمة لمنع الوقوع في المحظور.  ويمّثل التكلُّ

2. إرشادات للمعّلمين/ات واألهل لتعليم الطفل/ة حماية نفسه/ها من االعتداء الجنسي

 استكشاف ما يعرفه الطفل/ة عن السلوك الجيد والسيئ من وجهة نظره/ها وما الفرق بينهما وكيفية التمييز بينهما؛ 	 

 اعتماد البساطة عند الحديث في هذه المواضيع مع الطفل/ة، والتأكد من أّن الطفل/ة يـ/تفهم ما ُيقال له/ها؛ 	 

 تعليم الطفل/ة األسماء الصحيحة ألعضاء الجسم مع اإلشارة إلى األعضاء التناسلية على أنها أجزاء خاصة أو حساسة؛	 

ض/ت له إلى الكبار مع تحديد َمن هم هؤالء الكبار، واإلشارة إلى أنهم يستطيعون توفير 	   تعليم الطفل/ة شرح ما تعَرّ
الحماية له/ها والدفاع عنه/ها، وأنهم لن يبوحوا بهذه المواقف لمن هم في سّنه/ها أو أقل؛

 تعليم الطفل/ة أن من غير المسموح إطالقًا ألّي شخص أن يلمس جسده/ها، ال من فوق مالبسه/ها وال من تحتها، 	 
وأن من الممنوع ألٍي كان تصويره/ها عاريًا/ية، إضافًة إلى تعليمه/ها أاّل تـ/يقدم هو/هي نفسه/ها على فعل كهذا؛ 

ض/ت للتهديد؛ 	   تعليم الطفل/ة ضرورة عدم إخفاء التعامل غير اآلمن، وعدم اعتبار ذلك سرًا، حتى ولو تعَرّ

بين من األسرة )مثل 	   تشجيع الطفل/ة على رفض أّي شكل من أشكال التعامل غير المريح، حتى لو من ِقبل المقَرّ
مالمسة األعضاء الحساسة أو قرصها أو الضغط عليها من باب المزاح، أو اإلسراف في التقبيل(؛ 

 تشجيع الطفل/ة على توجيه أّي سؤال، واإلنصات إليه/ها بشكل جيد؛ 	 

 منح الطفل/ة مساحة من الحرية في التعامل مع اآلخرين، مثل عدم أمره/ها بتقبيل أحد أفراد األسرة قبل النوم، 	 
إنما السؤال عما إذا كانت الرغبة في ذلك. وإذا كانت اإلجابة نعم فال بأس بذلك، أما الرفض، فقد ينم عن شعور لدى 

الطفل/ة بعدم االرتياح من دون القدرة على التعبير عن هذا اإلحساس في كلمات. 

ر في المدرسة ھ.  الكشف المبكر: عوارض وعالمات سوء المعاملة والتنمُّ

ف المعِلّمون والمعّلمات على األطفال الذين تظهر عليهم عالمات أو سلوكّيات تعكس تعّرضهم  من المهم جدًا أن يتعَرّ
لإليذاء أو التنّمر. وتشمل هذه العالمات: 

ر الطفل/ة دراسيًا بشكل مفاجئ، وتأّثر قدرته/ها على التعّلم والمشاركة خالفًا للعادة؛	   تعثُّ

ب مشوار الذهاب إلى المدرسة والعودة منها، بل حتى الخوف منه أحيانًا؛	   تجنُّ

ب الذهاب إلى المدرسة؛ 	   كثرة الغياب واّدعاء المرض، وخاصة في الصباح لتجنُّ

ر على األطفال اآلخرين أو اإلخوة؛	   التنمُّ

 االتجاه إلى االنعزال، أو الشعور بالقلق، أو االفتقار إلى الثقة؛	 

زنة وغير متوقعة؛	   ازدياد الميول العدوانية والميول إلى التخريب أو القيام بتصرفات غير متَّ

 محاولة الحصول على المال، واالتجاه إلى السرقة في حال تعّذر الحصول عليه. 	 

ف إلى عالمات سوء المعاملة واإلهمال وأعراضهما بين األطفال الذين لديهم إعاقات  قد يكون من الصعب أحيانًا التعرُّ

نة بســبب طبيعة اإلعاقة. لذلك، وبما أّن الطفل/ة  في النمو، إذ قد تظهر عليهم/هّن ســمات جســدية و/أو ســلوكية معَيّ
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ذا/ذات اإلعاقة قد ال يستطيع التعبير عن التعّرض إلساءة المعاملة، ينبغي على المسؤولين التربويين وأولياء األمور 
االنتباه إلى العالمات التالية: 

رة في السلوك، أو في الحالة الجسدية أو المادية للطفل/ة؛	  رات المفاجئة وغير المبَرّ  التغيُّ

 قلق عام أو توتر؛ 	 

 عالمات أو رضوض جديدة أو مجهولة السبب؛	 

 سلوك جنسي الطابع؛ 	 

 إيذاء النفس.	 

ض إلساءة  يمكن أن تشير هذه العالمات والسلوكيات إلى مشاكل أخرى، فليس بالضرورة أن تعني أّن الطفل/ة يتعَرّ
ر واردًا، ويجب التحقيق فيه. المعاملة. غير أّن هذه العالمات والسلوكيات تجعل احتمال التنمُّ

سابعًا. نظام اإلبالغ وآلياته

 المعّوقات التي يواجهها الطفل/ة في اإلفصاح عن اإليذاءأ. 

 الخوف من التهديد واالضطهاد أو الفضيحة؛ 	 

 الخوف من عقاب األسرة؛	 

 عدم وعيه/ها أو إدراكه/ها بحدوث انتهاك له/ها؛	 

 الحرمان من المكافأة نتيجة اإلبالغ؛ 	 

 عدم القدرة على التعبير بسبب اإلعاقة؛	 

 عدم الوعي بآلية اإلبالغ وأهميته؛ 	 

 عدم توافر شخص يستمع له/لها نتيجة ثقافة المجتمع؛	 

 الخجل؛	 

 احتمال عدم تصديقه/ها؛ 	 

 التفاوت في الوعي.	 

ب. المعّوقات التي َتُحول دون قيام المدارس باإلبالغ

 غياب المعلومات والتدريب على تداعيات الجوانب القضائية وطرق اإلبالغ؛ 	 

ف المدارس من الفضيحة في حالة اإلبالغ والحرص على سمعتها؛	   تخوُّ

بة على الحماية وآلية اكتشاف اإليذاء واإلبالغ عنه؛ 	   نقص الكوادر المدَرّ

ر؛ 	   اختالف المفاهيم حول اإلساءة وأنواعها ودرجاتها وحول التنمُّ

 االعتقادات الخاطئة في ما يخص القدرة على حماية األطفال؛	 

 التجارب السلبية مع الشرطة والقضاء.	 
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ج.  الحلول المقترحة

 عدم إخافة الطفل/ة والتحاور معه/ها بشكل إيجابي؛	 

 توعية المجتمع المدرسي واأُلَسر؛	 

 وضع آلية ونظام لإلبالغ )وتوضيحهما لألطفال واألطراف المعنية(؛ 	 

 احترام المدرسة واأُلَسر للطفل/ة وما تـ/يقوله؛ 	 

 توعية الطفل/ة بكل حقوقه/ها؛ 	 

 مساندة الطفل/ة للتعبير عن رأيه/ها أو التحدث بشكل عام أمام اآلخرين؛ 	 

ضوا لها؛ 	   توعية األطفال بأنواع االنتهاك التي يمكن أن يتعَرّ

 التدريب على مستويات الخصوصية؛	 

 تدريب األهل والعاملين/ات في المدرسة على االستماع الجيد وُطرق التحقيق؛ 	 

 تدريب األطفال على ُطرق حماية أنفسهم/هّن؛	 

 فتح قناة اتصال مع األسرة من خالل العاملين/ات مع الطفل/ة؛	 

 مساعدة المؤسسات على وضع نظام خاص لإلبالغ؛	 

 رفع كفاءة المختصين/ات الستقبال المشكالت؛ 	 

 وضع الئحة تحدد مستويات اإليذاء واإلجراء المناسب لكل مستوى؛ 	 

 االستعانة بوسائل اإلعالم للتوعية بحق األطفال بالحماية؛	 

 وضع قاعدة بيانات لخدمات اإلحالة؛	 

رة - أفالم(. 	  م حماية أنفسهم/هّن )مطويات مصَوّ  تصميم وسائل تساعد األطفال على تعلُّ

ثامنًا. أساليب التدخل المناِسبة

ل في حاالت اإلساءة الجنسيةأ.   التدخُّ

ض لإلساءة. وينبغي عدم إظهار الشعور 	  ل ما يقوله الطفل/ة في حال الشكوى من اعتداء عليه/ها أو من التعرُّ  تقبُّ
بالصدمة وال باإلحراج، بل االتسام بالهدوء وإبداء االهتمام خالل اإلنصات إلى حديث الطفل/ة؛ 

ضه/ها إلساءة المعاملة أو العتداء جنسي، بل يقع على اآلخر، وأن 	   طمأنة الطفل/ة على أّن اللوم ال يقع عليه/ها لتعرُّ
اإلبالغ لن يؤذيه/ها ولن يسبب له/ها ضررًا؛ 

 عدم طلب حضور أحد أو المساعدة أثناء إفصاح الطفل/ة عن اإلساءة؛	 

ن من إيجادها، وال إنهاء الجمل 	   عدم طرح أسئلة إيحائية على الطفل/ة، وعدم اقتراح الكلمات التي لم تـ/يتمَكّ
بالنيابة عنه/ها، وال استنتاج افتراضات؛
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 تدوين كل ما ذكره الطفل/ة بدقة مع توضيح التاريخ والساعة، واالحتفاظ بالمالحظات كلها في مكان آمن، إذ إّن 	 
هذه المالحظات ضرورية لمساعدة المدرسة و/أو الشرطة في التحقيق على مستوى أعلى إذا لزم األمر؛

 طمأنة الطفل/ة، في نهاية الحديث ونهاية اإلفصاح عن اإلساءة، إلى أنه/ها فعل/ت عين الصواب باإلفصاح عما حدث؛	 

 عدم تكرار األسئلة نفسها للطفل/ة، وال الضغط عليه/ها على اإلطالق للحصول على المعلومات، إذ من المحتمل أّن 	 
ض/ت للتهديد إذا ما أفصح/ت عما جرى، ما يجعله يقصر إفصاحه على جزء من الحقيقة؛  يكون قد تعَرّ

 إبالغ االختصاصي/ة النفسية أو االجتماعي/ة أو الشخص المحوري الذي حددته إدارة المدرسة، وتشجيع الطفل/ة 	 
على اللجوء إليه/ها لإلبالغ عما حدث بأمان وسرية، ولتلّقي النصيحة والدعم في هذا الصدد. وحسب نظام والئحة 
المدرسة، يمكن للشخص المحوري المسؤول عن حماية األطفال في المدرسة إحالة الطفل/ة إلى لجنة حماية الطفل 

التخاذ اإلجراءات الضرورية، مع ضرورة إبالغ مدير/ة المدرسة.

ب. التدّخل في حاالت التنّمر

ــر بين األطفال والمراهقين/ات وتفاقم تأثيرها الســلبي في األطفــال بصفة عامة واألطفال  فــي ظــل تزايــد ظاهرة التنمُّ
رهم المباشر به، وصعوبة  ر، إضافًة إلى تأثُّ ذوي وذوات اإلعاقة خصوصًا، الذين من السهل اإليقاع بهم/هّن فريسًة للتنمُّ

ر أو السيطرة عليه  التخفيف من آثاره في بعض األحيان، يجب أن يتدخل اآلباء واألمهات والمعّلمون/ات لوقف التنمُّ
ة ويصبح من الصعب وضع حد له، وباألخص في حالة األطفال ذوي وذوات اإلعاقة. وفي هذا  قبل أن يتطور ويزداد حدَّ

ل مبكرًا قدر المستطاع هو القاعدة الذهبية. الصدد، ُيعتبر التدخُّ

ر أو التعامل معه فور حدوثه:  وفي ما يلي بعض الخطوات الضرورية لوقف التنمُّ

ر، حتى في حال عدم التأكد من حدوثها، وذلك بالتحدث مع كل من الضحية 	  ل بمجرد بيان حدوث حاالت تنمُّ  التدخُّ
ر مجموعة، يجب التحدث مع كل فرد على حدة، ما يوفر فرصة لمعرفة  والمعتدي على حدة. وإن كان مرتكبو التنمُّ

د أكثر من شخص إخفاء الحقيقة؛ الحقيقة انطالقًا من تضارب األقوال أحيانًا، وخاصة إذا تعَمّ

 اّتباع القواعد الموضوعة في المدرسة والتذكير بها، ما يرسخ لدى التالمذة أهمية اّتباع النظام المدرسي، وفكرة أّن 	 
ر يترتب عليه رد فعل؛ التصرف المسيء أو التنمُّ

 تعليم التالمذة تدريبات “إدارة الغضب” وممارستها، للحد من فقدان التلميذ/ة القدرة على السيطرة على تصرفاته/ها، 	 
ر على الزمالء؛ والتعبير عن غضبه/ها بشكل تنمُّ

به؛	  ر من تجنُّ ضين للتنمُّ ر عن الضحية، وتمكين األطفال المعَرّ  إبعاد المتنِمّ

ر، إذ تجعلهم/هّن قادرين/ات على 	   تنمية الثقة بالنفس لألطفال، فهي تشكل إحدى الطرق األكثر فاعلية لمنع التنمُّ
ر متى حدث؛ التعامل مع التنمُّ

 إيالء األطفال ذوي وذوات اإلعاقة اهتمامًا خاصًا، والعمل على توعيتهم/هّن بكيفية حماية أنفسهم/هّن وطلب 	 
رون  ر، إذ يعتقد المتنِمّ ضًا للتنمُّ المساعدة إذا لزم األمر، بل وتدريبهم/هّن على ذلك، ألنهم/هّن من أكثر الفئات تعرُّ

أّنهم/هّن هدف سهل؛

 تشجيع األطفال ذوي وذوات اإلعاقة دائمًا على تكوين صداقات مع األقران ذوي وذوات األخالق والصفات 	 
الحميدة. فمن المهم أن يحيط الطفل/ة الضعيف/ة نسبيًا نفسه/ها بمجموعة دعم إيجابية لمساعدته/ها على البقاء 

ر. قوياً/ية وعلى أاّل يصبح الضحية التالية لهجوم التنمُّ
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تاسعًا. التربية الصحية

دور التربية الصحية في تحسين المناخ االجتماعي والتربوي في المدرسةأ. 

تؤكد األبحاث المتوافرة أنَّ األطفال ذوي وذوات الصحة الجيدة يتلّقون التعليم بشكل أفضل من األقران الذين ال 
يتمتعون بصحة جيدة، وأّن الصحة الجيدة للتالمذة ترتبط على نحو وثيق باالستمرار في التعليم والتقدم فيه. 

مية الحالية والمستقبلية للتالمذة فحسب، بل  وبالتالي، فإن للصحة الجيدة انعكاسات إيجابية ليس على الحياة التعلُّ
أيضاً على تحقيق الدمج الشامل والمساواة في التعلّم والتعليم بين جميع التالمذة أكانوا من ذوي ذوات اإلعاقة أم ال. 

لذا، فمن المهم إدخال التربية الصحية ضمن البرامج والمناهج التربوية للمدارس. 

وفوائد التربية الصحية متعددة، ومنها مساعدة األطفال على التركيز، والتخفيف من السلوكيات المخَلّة بالنظام 
والمساعدة على تحسين المناخ االجتماعي والتربوي في المدرسة.

ب. ُسُبل دعم التربية الصحية في المدارس

لدعم التربية الصحية للتالمذة، يمكن للمدارس توعية التالمذة بأهمية التربية الصحية وتدريسهم/هّن طرق الحماية 
الصحية، والصحة النفسية، وحماية النفس وحماية اآلخرين، وذلك من خالل إدخال برامج مثل الرياضة البدنية، 
والصحة الغذائية، والخدمات الصحية، واإلرشاد النفسي واالجتماعي ضمن البرامج والمناهج التربوية المعتَمدة. 

إنَّ اعتماد هذه البرامج في المنطقة العربية قد يختلف باختالف المدارس وما يتوافر فيها من موارد بشرية ومادية 
ومختصين قادرين على دعم هذه البرامج. فبعض المدارس يعمل على توفير وجبات غذائية لبعض األطفال ذوي 

وذوات اإلمكانات المادية المحدودة، أو على تطوير مهارات التالمذة في تحضير وجبات غذائية صحية، أو تقديم 
التدريب العملي على الحماية الذاتية، أو تطوير مهارات مثل المرونة وإدارة الذات والدفاع عن النفس. كما يعمل بعض 

المدارس أيضًا على توفير خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي. 

وتشير الدراسات القليلة المتوافرة حول اإلعاقة والتعليم، وال سيما في مراحل التعليم األساسي في المنطقة العربية، 
إلى أنَّ فرص مشاركة األطفال ذوي وذوات اإلعاقة، وخاصة اإلعاقة الشديدة، في حصص الرياضة البدنية على سبيل 
مة. ولذلك، ال بد من العمل على دمج األطفال ذوي وذوات اإلعاقة في جميع نواحي الحياة  المثال، محدودة وغير منظَّ

المدرسية، بما فيها الرياضة البدنية، نظرًا ألهميتها على الصحة النفسية والصحة الجسدية على المديين القصير والبعيد. 
ن الوصول للجميع، كما ال بد من تطوير مهارات التربويين حتى يتمكنوا  ولتحقيق ذلك، ال بد من إعداد بيئة تعليمية تؤمِّ

من التعليم بطرق وأساليب دامجة، وكذلك تطوير مهارات التالمذة وبناء معرفتهم حول الصحة النفسية والجسدية.
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عاشرًا. الرسائل األساسية الُمستخَلصة

 اعتماد سياسة لحماية األطفال داخل المدارس وتشكيل لجنة معنية بحمايتهم/هّن هما من اإلجراءات الرئيسية 	 
ر ضد المستضعفين، وضمان جودة عمليَتي التعُلّم والدمج، وكذلك منع  لمواجهة مختلف أوجه إيذاء األطفال والتنمُّ

ب األطفال أو استبعادهم من المشاركة بإيجابية في أنشطة المدرسة؛ تسرُّ

 بناء قدرات العاملين والعامالت في المدارس والمجتمع المدرسي وتوعية التالمذة واألسر بسياسات حماية الطفل/ة 	 
وآليات تنفيذها في المدارس؛

ن بعض األطفال ذوي وذوات اإلعاقة من التعبير عن أنفســهم/هّن بشــكل يضمن عدم اإلســاءة إليهم/هّن أو 	   عدم تمكُّ
ــم على المدرســة اتخاذ اإلجراءات التــي تضمن حماية هؤالء األطفال وســماع احتياجاتهم/هّن  اســتغاللهم/هّن يحتِّ

وتلبيتها. 

سياسات حماية الطفل/ة والتعليم الدامج الشامل
 الوحدة السابعة
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