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المدرسة 

ــة  ــوي واجملتمعــي بالتعــاون مــع وزارة التربي ــر الترب ــة تصــدر عــن مركــز زهــور األمــل للتطوي ــة فصلي مجل
ــاعد  ــذي يس ــج Healing Wounds of War  ال ــن برنام ــة ضم ــة األملاني ــن وزارة اخلارجي ــم م ــم وبدع والتعلي
فــي تفعيــل الــدور الوقائــي للمــدارس مــن خــال تدريــب املعلمــن واملرشــدين علــى التعامــل مــع الصدمــة 

النفســية عنــد األطفــال فــي فلســطن.

تســتهدف اجمللــة فــي مضمونهــا مــدراء املــدارس ومعلميهــا بشــكل عــام ، واملشــرفن التربويــن ومرشــدي 
املــدارس بشــكل خــاص، كمــا وتســتهدف األخصائيــن النفســين واالجتماعيــن ، والعاملــن واخلبــراء فــي 

مجــال الصحــة النفســية وخدمــة اجملتمــع. 

تهــدف هــذه اجمللــة إلــى رفــع مســتوى املعرفــة مبــا يتعلــق مبواضيــع الصحــة النفســية واإلرشــاد اجملتمعــي 
فــي هــذا اجملــال ، إضافــة إلــى مهــارات اإلرشــاد النفســي وصعوبــات التعلــم والتربيــة اخلاصــة مبــا ينعكــس 

إيجابيــا علــى توفيــر البيئــة املدرســية الصحيــة واآلمنــة.

ــات  ــاث ودراس ــى أبح ــة وعل ــة ومهني ــس علمي ــى أس ــة عل ــاالت املبني ــر املق ــة بنش ــة املدرس ــم مجل تهت
تهتــم بــذات اجملــال. كمــا تســلط الضــوء علــى مشــاكل وحــاالت واقعيــة مــن املــدارس ، إضافــة إلــى نقــل 

جتــارب العاملــن فــي امليــدان.
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الطفــل. الطفــل املعتــدى عليــه لــم يكــن طرفــا فــي قضيــة الســرقة ولكــن أثنــاء جمــع االفــادات مــن 
األطــراف املباشــرة  مت االعتــراف مــن أحدهــم ) ابــن العــم ( أنــه يعتــدي علــى ابــن عمــه وغيــره مــن أطفــال 
العائلــة مبشــاركة ابــن عمــه ) األخ ( و أنهــم أحيانــا يســرقون بعــض النقــود أو احللــوى ويدفعونهــا لألطفــال 
ــة  ــا، أو يشــترون الســكوت بالضــرب. الشــرطة علمــت بالقضي ــا لســكوتهم أحيان ــدى عليهــم ثمن املعت
واملدرســة كذلــك األمــر، والشــؤون االجتماعيــة مــن خــال دائــرة حمايــة الطفولــة علمــت بهــا، كما األســرة 
نفســها. خيــار األســرة األول اجتــه نحــو إغــاق امللــف خوفــاً مــن الفضائــح مكتفــن بقضيــة الســرقة ومــا 
جلبتــه مــن عــار عليهــم. الشــرطة لــم تســتطع ايقــاف أحــد مــن املتورطــن وفتــح هــذه القضيــة بســبب 
عــدم وجــود شــكوى مــن األهــل أو ســواهم. املدرســة بــررت أن مــا يجــري للطفــل خــارج أســوار املدرســة 
وبالتالــي فهــو خــارج نطــاق مســؤولية املدرســة. الشــؤون االجتماعيــة ولــدى البحــث والتقصــي توصلــت 
ــى  ــر عل ــر األم ــم يقتص ــن ول ــن البالغ ــل م ــرة الطف ــراد أس ــن أف ــدداً م ــس ع ــورة مت ــر خط ــات أكث ملعلوم
األطفــال أنفســهم، وكانــت أكثــر ميــاً العتبــاره شــأناً عائليــاً مبــررةً أن توليهــا القضيــة مــن املمكــن أن 
يزيــد حجــم الضــرر مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى ال حمايــة ملرشــد حمايــة الطفولــة فــي الشــؤون لــدى 
حتريكــه شــكوى بحــق العائلــة بالرغــم مــن متتعــه بصفــة الضابطــة القضائيــة. أمــا الطفــل ! األطفــال 
املعتــدى عليهــم ! فمســؤولية مــن هــؤالء األطفــال ؟! وعلــى مــن تقــع مســؤولية إبقــاء الوضــع علــى مــا 

هــو عليــه إلــى حــن تعليــق اجلــرس ورفــع شــكوى لتوفيــر احلمايــة الازمــة ألؤلئــك األطفــال؟

كثيــرة هــي القضايــا املشــابهة التــي تعتبــر مبنظــور احلمايــة إخفاقــات، كمــا هــي كثيــرة أيضــاً قصــص 
النجــاح التــي حققهــا العاملــون فــي مجــال حمايــة الطفولــة، مــع عــدم االســتهانة مبــا وصلنــا إليــه فــي 
فلســطن مــن قوانــن وأنظمــة تنظــم العمــل فــي هــذا اجملــال. ولكــن يبقــى التســاؤل أيــن اخللــل ومــن 
املســؤول ؟! هــل هــي اإلرادة الشــخصية للعاملــن، أم اإلرادة السياســية للدولــة التــي تســير وتنظــم مثــل 
هــذا العمــل، والتــي تضــع العاملــن علــى احملــك العملــي لــدى مواجهتهــم إلحــدى القضايــا التــي حتتــاج 

لتكاتــف اجلهــود وتنســيقها مــن أجــل تقــدمي اخلدمــة علــى أكمــل وجــه.

ــون  ــي املضم ــابهة ف ــة املتش ــاالت املتنوع ــن املق ــدداً م ــا ع ــة  تناولن ــة املدرس ــن مجل ــدد م ــذا الع ــي ه ف
وهــو حمايــة الطفولــة مــع تســليط الضــوء علــى األدوار املتوقعــة مــن العاملــن فــي هــذا اجملــال كل فــي 

موقعــه، وحســب الفئــة التــي يعمــل معهــا.

كمــا مت تنــاول موضــوع إســاءة معاملــة األطفــال ذوي اإلعاقــة بشــكل موســع مــع ربطــه بالتعليــم كحــق 
أساســي لهــذه الفئــة مــن األطفــال، ولــم نغفــل فــي هــذا العــدد تخصيــص مقــال حــول مفهــوم شــبكة 
حمايــة الطفولــة اميانــاً منــا بأهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الشــبكة التــي جتمــع مــا بــن املؤسســات 
ــات  ــدى املؤسس ــا إح ــي حققته ــاح الت ــص النج ــدى قص ــا إح ــا أيض ــا تناولن ــة. كم ــمية واألهلي الرس
كنمــوذج للتدخــل الشــمولي، كمــا أوردنــا فــي هــذا العــدد جتربــة مدرســة زهــور األمــل فــي رعايــة األطفــال 
ــات  ــد حــول خصائــص اضطراب ــات التعلــم وعــرض موضــوع جدي وحمايتهــم، لنســتكمل موضــوع صعوب

قصــور االنتبــاه واحلركــة املفرطــة لــدى األطفــال.

فــي نهايــة هــذا العــدد، وبعــد اســتكمال أخــذ املوافقــات الرســمية واملهنيــة قمنــا بنشــر اجلــزء األول مــن 
ــة تشــكيل وإدارة منــوذج  مبتكــر للمراكــز املســائية )مــا بعــد الــدوام املدرســي(  دليــل عاملــي حــول كيفّي
لألطفــال املنحدريــن مــن عائــات متعــددة املشــاكل، علــى أن نقــوم بنشــر اجلــزء الثانــي واألخيــر منــه فــي 

العــدد القــادم إن شــاء اهلل.

كلمة العدد
محمود ابو كمال
المحرر المسؤول

ملــا كانــت رعايــة األطفــال و حمايتهــم مســؤولية ملزمــة منصــوص عليهــا بــدءاً فــي الشــرائع الســماوية، 
كمــا تناولتهــا نصــوص  املواثيــق الدوليــة والقوانــن احملليــة، فمــن اجلديــر بنــا أن نقــف عنــد هذه  املســؤولية 

ونوليهــا مــن االهتمــام واجلهــد مــا يتــاءم مــع حجمهــا.

 فــإن كان األطفــال هــم مســتقبل الشــعوب واألمم فاحلديــث يــدور هنــا عــن مســتقبل األمم قاطبــة وليــس 
أمــة دون غيرهــا أو شــعب دون ســواه. ولــدى احلديــث عــن األطفــال الفلســطينن و خصوصيــة وضعهــم، 
ــة  ــون رعاي ــن يتول ــة م ــى كاف ــروح عل ــاؤل املط ــى التس ــة عل ــي اإلجاب ــر ف ــد كبي ــام حت ــنا أم ــد أنفس جن
ــاالت  ــف اجمل ــي مختل ــال ف ــة لألطف ــة وحماي ــن رعاي ــه م ــا نقدم ــل م ــر، ه ــم كث ــم وه ــال وحمايته األطف
ــؤولية   ــة أم مس ــؤولية فردي ــة مس ــل احلماي ــا ؟! وه ــة ويلبيه ــال احلقيقي ــات األطف ــع احتياج ــاءم م يت
جماعيــة مجتمعيــة مشــتركة  يتقاســم أدوارهــا مجموعــة مــن الشــركاء علــى املســتويات اخملتلفــة، أســر 

ــة؟  ــات دول ــي و مؤسس ــع مدن ــات مجتم و مؤسس

ــارها،  ــدى انتش ــا وم ــا وكمه ــدرك حجمه ــطن ي ــي فلس ــذة ف ــة املنف ــاريع الطفول ــج ومش ــع لبرام املتاب
وحتديــدا فــي املناطــق التــي تعانــي مــن أوضــاع صعبــة نتيجــة قربهــا مــن املســتوطنات مثــاً، أو نتيجــة 
قربهــا مــن اجلــدار الفاصــل، أو تلــك املناطــق التــي يطلــق عليهــا مناطــق متــاس، وأخيــراً املناطــق املهمشــة. 
ولســنا هنــا بصــدد تقييــم تلــك البرامــج واملشــاريع، كمــا لســنا بصــدد احلكــم بأحقيــة منطقــة دون أخرى 
لتنفيــذ برنامــج أو مشــروع فيهــا دون ســواها، ولكــن مــا يهمنــا فــي املقــام األول أن تكــون تلــك املشــاريع 
هــي اســتجابة حقيقيــة الحتياجــات األطفــال فــي تلــك املناطــق والتــي عبــر عنهــا األطفــال أنفســهم 
ــة  ــة الطفول ــوان حماي كمــا ذويهــم والعاملــن معهــم. فتنفيــذ مشــروع مــا فــي منطقــة مــا حتــت عن
ال يعنــي أبــداً تنــاول احلمايــة مــن منظــور ذاك املشــروع وإهمــال القضايــا امللحــة التــي حتتــاج إلــى تدخــل 
حقيقــي مــن قبــل طاقــم املشــروع و العاملــن مــع األطفــال فــي تلــك املنطقــة، مــع التأكيــد علــى أن هــذا 
غيــر قابــل للتعميــم علــى كل املشــاريع، فمنهــا مــن يتنــاول احلمايــة والرعايــة بشــكل شــمولي. نــورد فــي 

هــذا املقــال عــددا مــن املشــاهدات التــي اســتوقفتنا ملشــاركتكم بهــا. 

ــدف  ــذي يه ــروعها وال ــطة مش ــات  أنش ــدى املؤسس ــذت إح ــال    نف ــن لألطف ــور اآلم ــوان » العب ــت عن حت
إلــى توفيــر احلمايــة لألطفــال فــي إحــدى املــدارس الواقعــة علــى خــط ســير إحــدى املســتوطنات، والــذي 
شــهد عــددا مــن حــوادث الدهــس لبعــض الطلبــة فيهــا. أثنــاء تدريــب الطلبــة علــى العبــور اآلمــن ) قطــع 
الشــارع ( مــن املؤســف أن الطلبــة تعرضــوا ألشــكال مختلفــة مــن العنــف ليتقنــوا العبــور اآلمــن وكان 

مــن املهــم أن يتقنــوه بغــض النظــر كيــف، حتــى لــو بالعصــا. 

املؤسســة التربويــة ال تبيــح العنــف بــل وحتاربــه، وترحــب بــكل املبــادرات التــي مــن شــأنها رفــع مســتوى 
حمايــة األطفــال فــي مختلــف املــدارس، وترفــع شــعارات عــدة،  بيئــة خاليــة مــن العنــف، نحــو بيئــة آمنــة 
.... هــل جتــاوزت كونهــا شــعارات ؟؟!! فــي حــن أن املؤسســة التربويــة هــي الشــريك األساســي فــي شــبكات 
حمايــة الطفولــة فــي فلســطن ويقــع علــى عاتقهــا اكثــر مــن ســواها مســؤولية حمايــة األطفــال كونها 

املؤسســة األكثــر تعامــا مــع األطفــال. 

ــن  ــر واب ــن األخ االكب ــة م ــار العائل ــل إط ــي داخ ــدي واجلنس ــداء اجلس ــرض لاعت ــل يتع ــرى، طف ــة أخ قضي
العــم، مت التعــرف علــى هــذه احلالــة أثنــاء حتقيــق شــرطة األحــداث فــي قضيــة ســرقة فــي منطقــة ســكن 
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يواجــه املرشــدون التربويــون أنواعــاً مختلفــة مــن املشــاكل أثنــاء عملهــم مــع الطلبــة فــي املــدارس، ســواء 
كانــت مشــاكل علــى الصعيــد الشــخصي أو األكادميــي أو النفســي أو اإلجتماعــي أو اإلقتصــادي والبيئــي 
أو الصحــي أوغيرهــا مــن الصعوبــات.  ومــن بــن املشــاكل البــارزة التــي حتتــاج ملتابعــة ومجهــود كبيــر مــن 

املرشــدين مشــكلة العنــف األســري.

ــرائح  ــة ش ــن كاف ــرة ب ــي منتش ــاس، فه ــن الن ــة م ــة معين ــى فئ ــر عل ــري ال تقتص ــف األس ــرة العن ظاه
اجملتمــع. هنــاك أســباب عديــدة وراء الســلوكيات العنيفــة مــن بينهــا الظــروف اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة 
ــع  ــة اجملتم ــق بطبيع ــرى تتعل ــباب أخ ــروب، وأس ــاق، واحل ــة، والط ــر، والبطال ــة كالفق ــية الصعب والسياس
ــى  ــة إل ــة. باإلضاف ــي التربي ــف ف ــلوك العني ــتخدام الس ــح اس ــد تبي ــي ق ــة الت ــئة االجتماعي والتنش

ــا. ــو وغيره ــاب الفيدي ــام وألع ــائل اإلع ــن وس ــة م ــون متعلَّم ــد تك ــي ق ــة الت ــلوكيات العنيف الس

 للتوجيــه واإلرشــاد املدرســي دور كبيــر فــي اكتشــاف حــاالت العنــف األســري واحلــد منــه مــن خــال وضــع 
خطــة واســتراتيجية إمنائيــة ووقائيــة وإرشــادية يســهم فــي حتقيقهمــا بشــكل تعاونــي جميــع العاملــن 

فــي املدرســة، علــى أن يكــون املرشــد التربــوي واســطة فــي هــذه املنظومــة التربويــة.

لذلــك علــى املرشــد التربــوي فــي املدرســة أن يتمتــع مبهــارة عاليــة فــي العمــل ليســتطيع التعامــل مــع 
الطلبــة املعرضــن للعنــف داخــل األســرة مــن خــال بعــض اخلطــوات الهامــة التاليــة:  

علــى املرشــد التربــوي أن يكــون علــى قــدر مــن الوعــي حــول ظاهــرة أو مشــكلة العنــف األســري، أي . 1
أن تكــون لديــه املعلومــات العلميــة حــول هــذه املشــكلة وكيفيــة تأثيرهــا علــى أفــراد األســرة خاصــة 
علــى األطفــال مــن مختلــف النواحــي النمائيــة والصحيــة والنفســية واالجتماعيــة واألكادمييــة، ومــا 

هــي نتائــج اســتخدام  العنــف، وأنواعــه، والنظريــات التــي تفســر العنــف.

ــة التــي يثــق . 2 ــوي، أو أي مــن الهيئــة اإلداري حــث الطــاب علــى أهميــة اللجــوء للمرشــد الترب
بهــا الطالــب وعــدم التــردد أو التأخــر فــي ذلــك لتلقــي الرعايــة املناســبة. 

ــاكل . 3 ــن مش ــون م ــة يعان ــي املدرس ــال ف ــل، أو أطف ــود طف ــم بوج ــذي يعل ــوي ال ــد الترب ــى املرش عل
ــات  ــي جلس ــردي ف ــكل ف ــال بش ــؤالء األطف ــع ه ــري، أن يتاب ــف األس ــم للعن ــل تعرضه ــة مث اجتماعي
فرديــة، تتضمــن جــو يســوده األمــان والتعاطــف واالحتــرام، لكــي يســتطيعوا التحــدث والتعبيــر عمــا 

ــات. ــاكل وصعوب ــن مش ــم م ــدث معه يح

ــارات . 4 مــن الضــروري أن يتواصــل املرشــد التربــوي مــع األســرة أو مقــدم الرعايــة ســواء عــن طريــق الزي
ــي دور املرشــد فــي االستفســار عــن أســباب العنــف  ــث يأت ــة، أو اجللســات داخــل املدرســة. حي املنزلي
األســري، وشــرح كيفيــة تأثيــر هــذا العنــف علــى الطفــل، خاصــة علــى اجلانــب الصحــي، والنفســي، 
ــأن هــذا التصــرف العنيــف يجــب أن يتوقــف حــاالً. ــه أن يوضــح لألهــل ب واالجتماعــي،  واألكادميــي،  وعلي

ــة التعامــل مــع . 5 ــوي أن يقــوم بالتنســيق مــع إدارة املدرســة واملعلمــن حــول كيفي ــى املرشــد الترب عل
ــد النفســي والشــخصي واألكادميــي. ــى الصعي ــه عل ــة االهتمــام ب ــف، وأهمي الطفــل املعنَّ

ــع . 6 ــل م ــبة للتعام ــة املناس ــاليب التربوي ــف واألس ــوم العن ــة مبفه ــية واإلداري ــة التدريس ــة الهيئ توعي
ــاب. ــة الط ــظ كرام ــرية حلف ــل بس ــة والتعام ــة باملدرس ــة مختص ــا للجن ــفة، وحتويله ــاالت املكتش احل

تنفيــذ برامــج مســاندة وتثقيــف اجملتمــع املدرســي والطــاب مــن خــال نــدوات ومحاضــرات، . 7
وإذاعــة مدرســية، وتقــدمي عــروض، وتصميــم نشــرات بهــذا اخلصــوص متناســبة مــع املرحلــة 

العمريــة للطــاب.

علــى املرشــد التربــوي أن يقــوم بعمــل نــدوات ومحاضــرات داخــل املدرســة لألهــل حــول موضــوع العنــف . 8
األســري وســلبياته، وآثــاره علــى األطفــال، والتمييــز بــن التأديــب والعنــف العدوانــي املتكــرر كالضــرب 

املبــرح، أو اســتخدام أدوات حــادة، أو احلــرق باإلضافــة إلــى احلرمــان، واحلبــس، والتهديــد، والتحــرش.

ــدى . 9 ــى إح ــف إل ــن عن ــي م ــي تعان ــرة الت ــل األس ــوم بتحوي ــة أن يق ــي املدرس ــوي ف ــد الترب ــى املرش عل
ــاج  ــاد والع ــد اإلرش ــى صعي ــم عل ــل معه ــل العم ــن أج ــية، م ــة النفس ــز الصح ــات أو مراك مؤسس
النفســي االجتماعــي، إذ حتتــاج تلــك العائــات أن يتــم متابعتهــا علــى عــدة أصعــدة خاصــة تعليمهــم 

ــة، والســيطرة علــى الغضــب، وغيرهــا مــن املهــارات. املهــارات الوالدي

ــوي، . 10 ــد الترب ــع املرش ــة م ــي الرعاي ــرة ومقدم ــاوب األس ــدم جت ــري وع ــف األس ــتمرار العن ــال اس ــي ح ف
ــى املرشــد بالتنســيق مــع إدارة املدرســة  ــت، يجــب عل ــاة الطفــل داخــل البي ووجــود خطــر يهــدد حي
ــة  ــم حماي ــة أو قس ــؤون االجتماعي ــي الش ــة ف ــة الطفول ــد حماي ــل مرش ــة مث ــات اخملتص ــاغ اجله إب

ــا. ــذه القضاي ــة ه ــي متابع ــم ف ــوا بدوره ــرطة ليقوم ــي الش ــرة ف األس

دور المرشدين التربويين مع الطلبة 
الذين يتعرضون للعنف األسري

مؤسسة أجنحة االمل 
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إساءة معاملة األطفال ذوي 
اإلعاقة في قطاع التعليم

 زياد عمرو
مختص وباحث في شؤون اإلعاقة

ــأت  ــد بشــكل ملحــوظ، ولــم ي ــا وحقــوق األطفــال يتزاي منــذ وقــت ليــس بقصيــر أخــذ اإلهتمــام بقضاي

ــف اجلهــات ذات االختصــاص  ــة إلدراك مختل ــه جــاء نتيجــة حتمي ــة، ولكن ــك االهتمــام مبحــض الصدف ذل

ــا  ــة البشــرية بشــكل عــام. ولعلن ــة األطفــال وحســن تنشــأتهم ومســتقبل ورفاهي ــن رفاهي للعاقــة ب

نصيــب كبــد احلقيقــة عندمــا جنــزم بــأن مســتقبل العالــم بأســره يتوقــف علــى مــدى جناحنــا فــي توفيــر 

العيــش الكــرمي والرفاهيــة لألطفــال وبقدرتنــا علــى حمايتهــم مــن كافــة أشــكال  التهميــش والتمييــز 

ــة  ــعنا لتلبي ــي وس ــا ف ــذل كل م ــم ونب ــأهم ونرعاه ــم ننش ــال ث ــب األطف ــن ننج ــة. فنح ــاءة املعامل وإس

ــد  ــم. وق ــم آلالمه ــم ونتأل ــرح لفرحه ــم ونف ــعد به ــم ونس ــم ورفاهيته ــان حمايته ــم وضم احتياجاته

جتتاحنــا أحيانــاً انفعــاالت  غريبــة قويــة ومؤثــرة إذا لــم تتماثــل شــخصية الطفــل املنتظــر مــع مــا رســمناه 

لــه مــن صــور فــي مخيلتنــا ونحــن نعــد العــدة الســتقباله، فنشــعر بالغضــب أو احلــزن إذا كان املولــود أنثــى 

بينمــا ننتظــر ذكــراً أو إذا كانــت املولــودة داكنــة اللــون ونحــن ننتظــر طفلــة شــقراء أو بيضــاء وقــد نقيــم 

الدنيــا وال نقعدهــا إذا كان املولــود مصابــاً بخلــل جســدي مــن أي نــوع كان. واحلقيقــة أن ردود أفعالنــا تتأثــر 

بعوامــل كثيــرة وتؤثــر فــي مســتقبل حيــاة املولــود الــذي مهمــا كانــت املواصفــات والفــروق الفرديــة التــي 

يتميــز بهــا مختلفــة يبقــى طفــاً إنســاناً لــه كامــل احلــق فــي التمتــع باحلمايــة والرعايــة والعيــش الكــرمي 

فــي كنــف أســرته ومجتمعــه أســوة بغيــره مــن ســائر األطفــال، ويظــل أهــا للمعاملــة احلســنة اللطيفــة 

واحلنــان الــذي يحتاجــه كافــة بنــي البشــر وليــس األطفــال فقــط. 

فــي هــذا العــدد نتنــاول حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي احلمايــة وفــي املعاملــة احلســنة ألنهــم أكثــر 

إنكشــافاً مــن األطفــال اآلخريــن وأكثــر عرضــة إلســاءة املعاملــة بأشــكالها اخملتلفــة. وكــي نغطــي هــذا 

املوضــوع بشــكل مرضــي نتجــه إلــى التركيــز علــى أشــكال إســاءة املعاملــة التــي يتعــرض لهــا األطفــال 

ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع التعليــم ســواء أكانــت مــن أقرانهــم أم مــن مربيهــم أو أفــراد مجتمعهم وأســرهم، 

وعلــى فهمهــا وكيفيــة التعامــل معهــا أمــاً فــي الوصــول إلــى أرضيــة مناســبة  تضمــن لهــم احلمايــة 

واملعاملــة احلســنة التــي تكفــل مصاحلهــم الفضلــى وحقوقهــم.  

ســيتم تنــاول حمايــة األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي هــذه الورقــة مــن خــال عــدة محــاور  فــي أولهــا نتعــرف 

علــى األطفــال ذوي اإلعاقــة ثــم نســتعرض فــي احملــور الثانــي بعــض املفاهيــم ذات العاقــة، ثــم نتعــرض 

ألشــكال وتصنيفــات إســاءة املعاملــة، بعــد ذلــك سنســتعرض فــي احملــور التالــي أهم الوســائل واملمارســات 

ــف  ــي مختل ــة ف ــال ذوي اإلعاق ــنة لألطف ــة احلس ــة واملعامل ــرص احلماي ــز ف ــا تعزي ــن خاله ــن م ــي ميك الت

مجــاالت احليــاة بشــكل عــام وفــي قطــاع التعليــم علــى وجــه اخلصــوص. 

األطفال ذوي اإلعاقة: 

يختلــف ســن الطفولــة مــن دولــة إلــى أخــرى باختــاف وتعــدد املرجعيــات التشــريعية التــي تعالــج هــذا 

املوضــوع، ولكــن االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل حــددت وبشــكل واضــح وقاطــع ســن الطفولــة بتمــام 

ــدول  ــي ال ــمياً ف ــد رس ــة املعتم ــن الطفول ــح س ــه يصب ــرد، وعلي ــر الف ــن عم ــرة م ــة عش ــنة الثامن الس

األطــراف فــي االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق الطفــل هــو ثمانيــة عشــر عامــاً وهــذا بالنســبة لهــا هــو ســن 

الطفولــة القانونــي حيــث أن االنضمــام إلــى أيــة اتفاقيــة دوليــة يجعلهــا جــزء مــن املنظومــة التشــريعية 

الســارية فــي تلــك الدولــة. 

بالنســبة لفلســطن فــإن قانــون حقــوق الطفــل الفلســطيني قــد اعتمــد مــا جــاء فــي اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل وبالتالــي فــإن كل فــرد ذكــراً كان أم أنثــى يعتبــر طفــاً مــا دام لــم يتــم الســنة الثامنــة عشــر مــن 

عمــره.

يشــمل هــذا التعريــف كافــة األشــخاص مــن هــذه الفئــة العمريــة بغــض النظــر عــن أوضاعهــم وظروفهم 

اجلســدية والذهنيــة والنفســية واالجتماعيــة أو أيــة ظــروف أخــرى مهمــا كان تصنيفهــا، ويقــع ضمــن هــذه 

الشــريحة األطفــال ذوي اإلعاقــات وهــم فئــة واســعة االنتشــار يختلــف حجمهــا مــن مجتمــع إلــى آخــر 

وفقــاً الختــاف األنظمــة القانونيــة والصحيــة والتعريفــات والتصنيفــات التــي تعتمدهــا كل دولــة، ولكننــا 

نعلــم أنــه كلمــا كان النظــام الصحــي أكثــر تطــوراً تــزداد هــذه الفئــة حجمــاً وذلــك يعــود إلــى اتســاع 

تعريفــات وتصنيفــات اإلعاقــة واشــتمالها علــى فئــات أكثــر. فعلــى ســبيل املثــال تزيــد نســبة األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة فــي الــدول االســكندنافية ذات األنظمــة واخلدمــات الصحيــة واالجتماعيــة املتطــورة علــى %29 

وفــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى 19% فــي حــن ال تتجــاوز فــي معظــم الــدول العربيــة 10% وفــي 

ــريعات  ــدول ذات التش ــي ال ــة ف ــخاص ذوي اإلعاق ــة األش ــر أن فئ ــح نذك ــن التوضي ــد م ــطن 7%, وملزي فلس

ــراض  ــاب وأم ــوي واالكتئ ــل الكل ــكري والفش ــرض الس ــن مب ــمل املصاب ــة تش ــة املتقدم ــات الصحي واخلدم

الســرطان والثاســيميا، فــي حــن تقتصــر فــي فلســطن علــى املصابــن بالصعوبــات البصرية والســمعية 

واحلركيــة والنفســية والعقليــة. 

يعــرف القانــون الفلســطيني الشــخص ذي اإلعاقــة بأنــه »الشــخص املصــاب بعجــز كلــي أو جزئــي خلقــي 

ــى  ــة إل ــية أو العقلي ــدية أو النفس ــه اجلس ــه أو قدرات ــن حواس ــي أي م ــتقر ف ــكل مس ــي بش ــر خلق أو غي

املــدى الــذي يحــد مــن إمكانيــة تلبيــة متطلبــات حياتــه العاديــة فــي ظــروف أمثالــه مــن غيــر املعوقــن« 

وميكننــا بالتدقيــق فــي هــذه العبــارة ماحظــة التوجــه الفــردي الطبــي الــذي بنــي عليــه هــذا التعريــف ، 

والــذي يعتبــر اإلعاقــة مشــكلة لــدى الشــخص  ولــم يــأت علــى ذكــر املعوقــات والعوامــل البيئيــة بتاتــاً، 

ممــا يجعلــه تعريفــاً قاصــراً يتناقــض مــع ذلــك الــذي جــاءت بــه االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق األشــخاص ذوي 

ــا وشــؤون األشــخاص ذوي  اإلعاقــة ومــع فلســفتها التــي أحدثــت التحــول التاريخــي فــي النظــرة لقضاي

اإلعاقــة، وهــذا يعــود إلــى ثقافــة املشــرع الفلســطيني وإلــى أســبقية القانــون الوطنــي علــى اإلتفاقيــة 

الدوليــة.

فقــد ورد فــي املــادة األولــى مــن االتفاقيــة الدوليــة: يشــمل مصطلــح املعاقــن كل مــن يعانــون مــن )عاهات( 

صعوبــات بدنيــة أو عقليــة أو ذهنيــة أو حســية، ممــا قــد مينعهــم لــدى التعامــل مــع مختلــف احلواجــز مــن 

كفالــة مشــاركتهم بصــورة كاملــة وفعالــة فــي اجملتمــع علــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن، وهــذا يعنــي أن 

مــا يعتبــره القانــون الفلســطيني إعاقــة وهــو اخللــل اجلســماني أو النفســي أو العقلــي تعتبــره االتفاقيــة 

الدوليــة صعوبــة قــد ينجــم عنهــا إعاقــة فــي حالــة وجــود تفاعــل ســلبي مــع البيئــة احمليطــة املعيقــة. 

بالرغــم مــن هــذا  التعريــف جنــد االتفاقيــة تشــير بوضــوح إلــى أن مفهــوم اإلعاقــة هــو مفهــوم متطــور 

ــات  ــاف الثقاف ــود الخت ــذا يع ــة، وه ــذه املرحل ــي ه ــن ف ــر ممك ــر غي ــدد أم ــف مح ــي تعري ــي أن تبن ــا يعن مم

والفلســفات والنظــرة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن مجتمــع إلــى آخــر. 
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مــا يهمنــا فــي هــذا املقــام أن األطفــال ذوي اإلعاقــة هــم أشــخاص أصيبــوا بخلــل جســماني أو وظيفــي 

فــي واحــد أو أكثــر مــن األعضــاء أو احلــواس لدرجــة أصبــح تفاعلهــم فــي البيئــة احمليطــة صعبــاً بســبب 

ــال  ــة األطف ــذه الفئ ــن ه ــع ضم ــية. ويق ــة أو مؤسس ــائية أو اجتماعي ــات إنش ــن معوق ــا م ــا يكتنفه م

ذوي الصعوبــات البصريــة الســمعية واحلركيــة علــى مختلــف درجاتهــا وكذلــك ذوي الصعوبــات الذهنيــة 

والنفســية. وهــم فــي الغالــب فئــات مهمشــة منكشــفة وضعيفــة. وكــي يســهل علينــا فهــم  اإلســاءة 

والتهميــش ال بــد مــن توضيــح مفهــوم املعوقــات علــى أنواعهــا مبــا يخــدم مقاصــد البحــث عــن اآلليــات 

ــواع علــى  ــة أن ــز حمايــة األطفــال ذوي اإلعاقــة. وهــي تقســم إلــى ثاث واحللــول املمكنــة واملناســبة لتعزي

النحــو التالــي: 

املعوقات املادية: 

ــج  ــزة والبرام ــة لألجه ــات اخملتلف ــية والتصميم ــة والهندس ــات العمراني ــز واملعوق ــا احلواج ــد به ونقص

ــي واألدوات اخملتلفــة التــي يتــم تشــييدها وتصميمهــا مــن قبــل اإلنســان أو تلــك التــي  واملنشــئات واملبان

تفرضهــا الطبيعــة اجلغرافيــة والطبوغرافيــة، ومــن األمثلــة علــى ذلــك األدراج واملمــرات الضيقــة واملنحــدرة 

بدرجــات غيــر آمنــة باإلضافــة إلــى املشــكات الناجمــة عــن خلــل فــي تصميــم البرامــج واألدوات والوســائل 

ــة للمســتخدمن مبــا فــي ذلــك املصاعــد  التعلميــة واإللكترونيــة اخملتلفــة التــي ال تراعــي الفــروق الفردي

ــة ووســائط النقــل ... الــخ واإلضــاءة واحلواســيب والكتــب وأدوات القــراءة والكتاب

املعوقات االجتماعية: 

ــة التــي يحملهــا  ــى األفــكار واالجتاهــات واملعتقــدات والتعميمــات واألفــكار املســبقة والنمطي تشــتمل عل

ــد  ــم عن ــلوكاتهم نحوه ــه س ــكيل وتوجي ــي تش ــر ف ــي تؤث ــة والت ــخاص ذوي اإلعاق ــن األش ــع ع ــراد اجملتم أف

التعامــل معهــم. 

املعوقات املؤسسية: 

ــاة  ــي حي ــلباً ف ــر س ــي تؤث ــة الت ــرارات اإلداري ــراءات والق ــات واإلج ــة والسياس ــن واألنظم ــمل القوان تش

األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي قــد تشــكل عائــق مينعهــم مــن مممارســة حياتهــم الطبيعيــة. ومثــال ذلــك 

سياســة معتمــدة لــدى مدرســة معينــة حتــرم أطفــال ذوي صعوبــات حركيــة مــن اإللتحــاق بهــا علــى قــدم 

املساواة مع أقرانهم. 

خاصــة القــول أن طفــل ذو صعوبــة حركيــة يســتخدم كرســي متحــرك فــي مدرســة حتتــوي مرافقهــا على 

أســطح مائلــة )شــواحط( ومصاعــد مائمــة ال يعــد معوقــاً فــي حــن يعــد الطفــل نفســه معوقــاً فــي 

مدرســة ال تتوافــر فيهــا هــذه التســهيات. وال يعتبــر طفــل لديــه صعوبــات بصريــة أو ســمعية معوقــاً إذا 

كانــت البيئــة االجتماعيــة فــي املدرســة صديقــة جاذبــة تســاوي بينــه وبــن أقرانــه، وال تعتبــره مســكيناً 

وال خارقــاً وتراعــي الفــروق الفرديــة بينــه وبــن أقرانــه. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن الطفــل ال يعتبــر معوقــاً 

إذا كانــت سياســات وأنظمــة املدرســة التــي يلتحــق بهــا تكفــل لــه التســهيات املطلوبــة مثــل سياســة 

تنظــم عمليــة تقــدمي املســاعدة الفرديــة البشــرية ملســتحقيها فــي تقــدمي االختبــارات عنــد احلاجــة.

إن إدراكنــا وفهمنــا الواقعــي لطبيعــة وتأثيــر هــذه املعوقــات ميكننــا مــن التعامــل معهــا بشــكل فعــال 

يحــد مــن إمكانيــات تفاقــم إســاءة معاملــة األطفــال ويعــزز فــرص توفيــر احلمايــة لهــم وهــذا ما ســنعرض 

لــه الحقــاً بعــد التعــرف علــى صــور وأشــكال إســاءة املعاملــة. 

مفهوم إساءة املعاملة وأشكالها:

تعــرف إســاءة معاملــة األطفــال بأنهــا التســبب بالفعــل املباشــر اإليجابــي أو الفعــل الســلبي الــذي يــؤدي  

بالطفــل للمــوت أو اإلصابــة أو الضــرر النفســي، أو التعريــض للخطــر اجلــدي مــن قبــل الغيــر ســواء أكان 

مــن الوالديــن أو مــن أحــد املكلفــن برعايــة الطفــل. وهنالــك عــدة صــور وأشــكال مــن إســاءة املعاملــة 

تتمثــل فــي العنــف النفســي واجلســدي واإلعتــداء اجلنســي واإلســتغال واإلهمــال. 

ــام  ــة جســدية متعمــدة، أمــا اإلســاءة اجلنســية فهــي قي ــل العنــف اجلســدي فــي التســبب بإصاب يتمث

ــي، أو  ــل جنس ــي فع ــه ف ــية أو إقحام ــة اجلنس ــق املتع ــراض حتقي ــل ألغ ــتعمال الطف ــغ باس ــخص بال ش

ــذة . ــباع الل ــة أو إش ــق املتع ــتغاله لتحقي ــوة باس ــناً أو ق ــه س ــر من ــر أكب ــل آخ ــوم طف ــا يق عندم

اإلســاءة النفســية تتمثــل فــي الفعــل الضــار الــذي يعــرض منــو الطفــل العاطفــي واالجتماعــي للخطــر أو 

يتســبب لــه بضــرر عاطفــي واجتماعــي شــديد ويعتبــر الفعــل املنفــرد ضــاراً فــي حــن أن اإلســاءة املتكــررة 

تشــكل منــط ســلوك ضــار ومــؤذي عبــر الزمــن. 

ــة  ــات اخملتلف ــدمي اخلدم ــل بتق ــة الطف ــن برعاي ــن أو املكلف ــام الوالدي ــدم قي ــي ع ــل ف ــال فيتمث ــا اإلهم أم

العنايــة واإلشــراف الائــق والــود واحلنــان والدعــم واألمــان والعيــش الكــرمي املطلــوب للطفــل. ويشــمل ذلــك 

اإلهمــال والتجاهــل وعــدم تقــدمي الرعايــة الطبيــة والنظافــة والتعليــم والرعايــة املاديــة والنفســية. 

 وميكننــا اجلــزم بــأن إدراكنــا ملفهــوم إســاءة املعاملــة ينطــوي علــى أهميــة بالغــة إذ يســهم فــي تعميــق 

الوعــي بــه وجتذيــر العمــل بأســباب الوقايــة والعــاج فــي حــال تعــرض الطفــل ألي شــكل مــن أشــكالها. 

كمــا ويســهل علــى اجلهــات ذات العاقــة اختيــار اآلليــات املناســبة للحمايــة . 

 وال يفوتنــا فــي هــذا املقــام التأكيــد علــى أن هــذا املفهــوم وهــذه األشــكال مــن اإلســاءة ال تختلــف فــي 

ــر  ــة أكث ــال ذوي اإلعاق ــم إال أن األطف ــة أو غيره ــال ذوي اإلعاق ــر باألطف ــق األم ــا يتعل ــم عندم ــب األع الغال

ــر مــن غيرهــم ألســباب متعــددة مــن أهمهــا أن األطفــال ذوي  ــز أكث عرضــة لإلســاءة أو اإلهمــال والتميي

اإلعاقــة غالبــاً مــن مــا ينحــدرون مــن أســر فقيــرة وميثلــون صــورة مــن صــور التنــوع التــي تــرى فــي مختلــف 

اجملتمعــات والثقافــات مبنظــور ســلبي مرتبــط بالوصمــة االجتماعيــة، باإلضافــة إلــى تأثيــر سياســات العــزل 

الســلبي علــى اجتاهــات أقرانهــم نحوهــم وبالتالــي علــى ســلوكهم عنــد التعامــل معهــم. ولعــل املــدارس 

ــات  ــة لنقــل عــدوى الثقاف ــرة مــن األطفــال تشــكل أرضــاً خصب ــة جتمــع أعــداد كبي ــه مــن بيئ ومــا متثل

واألفــكار املغلوطــة مــن طفــل إلــى آخــر كمــا تنتقــل النــار فــي الهشــيم. فنــرى علــى ســبيل املثــال صغــار 

ــال ذوي  ــرى األطف ــب ال ن ــي الغال ــة. وف ــم ذوي اإلعاق ــذاء زمائه ــاليب اي ــداع أس ــي ابت ــارون ف ــذ يتب التامي

اإلعاقــة فــي دور احلضانــة وريــاض األطفــال ممــا يجعــل زمائهــم ينظــرون اليهــم باســتهجان عنــد االحتكاك 

بهــم فــي املــدارس، حيــث لــم يكــن أحدهــم قــد شــاهد مــن قبــل طفــاً كفيفــاً أو آخــر يســتعمل عكاكيــز 

للمشــي أو طــرف صناعــي أو لغــة اإلشــارة للتخاطــب مــع اآلخريــن. وتتفاقــم اإلشــكاليات الناجمــة عــن 

ذلــك فــي ظــل غيــاب الوعــي الكافــي لــدى الطواقــم املدرســية بكيفيــة التعاطــي مــع تلــك الظواهــر. 
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لذلــك وألهميــة التعليــم لألطفــال ذوي اإلعاقــة إرتأينــا ضــرورة التركيــز علــى ســبل توفيــر احلمايــة لألطفال 

ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع التعليم. 

األطفال ذوي اإلعاقة والتعليم: 

ال شــك لدينــا فــي أن نصيــب األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن التعليــم فــي فلســطن أقــل مــن نصيــب أقرانهــم 

ممــن ال يعتبــرون ذوي إعاقــة، وقــد أظهــرت بيانــات جهــاز اإلحصــاء املركــزي ذلــك بوضــوح، ومــا يعنينــا هنــا 

هــو مــا يتعــرض لــه األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي قطــاع التعليــم مــن أفعــال تعتبــر غيــر الئقــة أو تصنــف 

علــى أنهــا ضربــاً أو صــورة مــن صــور إســاءة املعاملــة.

وال يســعني هنــا إال اســترعاء االنتبــاه إلــى ضــرورة التحــرر مــن حرفيــة النصــوص والتعريفــات التــي توردهــا 

ــوص  ــك النص ــن تل ــروح ومضام ــاد ب ــاء باالسترش ــة، واالكتف ــة األكادميي ــة وخاص ــات اخملتلف ــض اجله بع

كــي جنعــل مــن املعاجلــة أمــراً ســهاً ونيســر علــى أنفســنا عمليــة االســتفادة مــن املقترحــات العمليــة 

البســيطة . 

وفي هذا السياق نذكر ونوضح بعض أبرز املمارسات املسيئة التي يتعرض لها األطفال ذوي اإلعاقة في مجال 

التعليم.: 

العزل: 

ينــزع الكثيــر مــن األهالــي إلــى إرســال أطفالهــم إلــى مــدارس داخليــة أو خاصــة باألطفــال ذوي اإلعاقــة 

وتســعى بعــض اجلهــات إلــى توســيع عمــل هــذه املــدارس، وهــذا بحــد ذاتــه معاملــة غيــر الئقــة فيهــا 

إســاءة نفســية واجتماعيــة تؤثــر علــى منــو الطفــل النفســي العاطفــي واالجتماعــي واللغــوي وحترمــه مــن 

اكتســاب الكثيــر مــن املهــارات والقيــم التــي يكتســبها أقرانــه الذيــن يلتحقــون فــي مــدارس عامــة. حيــث 

أن مجتمعــات املــدارس اخلاصــة والداخليــة التــي تعــزل األطفــال ذوي اإلعاقــة محــدودة للغايــة وهــذه هــي 

اإلســاءة بعينهــا. 

والعــزل سياســة ومنهــج عمــل تعتمــده املؤسســات والدولــة واألهالــي علــى حــد ســواء، وميكننــا  العمــل 

علــى تغييــر مــا ينجــم عنــه باعتمــاد اســتراتيجيات ومنهجيــة متعــددة األوجــه  تتمثــل فــي مــا يلــي: 

مؤسسياً عن طريق إقرار تشريع مينع العزل. 	 

التدخل مع األسرة إلقناعها بأساليب حماية الطفل من آثار العزل وتثقيفها بأضراره.	 

التدخــل مــع الطفــل وإحلاقــه ببرامــج إرشــاد نفســي اجتماعــي لتخليصــه مــن النتائــج الســلبية، 	 

وببرامــج تربويــة لتعويــض النقــص فــي اخلبــرات واملعــارف واملهــارات اخملتلفــة.

الرفض: 

هنــاك بعــض املــدارس واملؤسســات التعليميــة العامــة التــي ترفــض وجــود أطفــال أو تاميــذ ذوي إعاقــة 

ــه حرمــان مــن احلــق فــي التعليــم، ويعكــس نظــرة ســلبية تعــود  بــن طلبــة مدارســها، وهــذا بحــد ذات

ــي مفهــوم  ــى تدن ــؤدي إل ــة وت ــة إذ تشــعرهم بالدوني ــى األطفــال ذوي اإلعاق ــادي عل بالضــرر النفســي وامل

ــة، وحترمهــم مــن النمــو الطبيعــي فــي اجملتمــع وتثقــل علــى  ــذات والثقــة بالنفــس لديهــم مــن ناحي ال

أســرهم ماديــاً حيــث ينزعــون الــى إرســالهم الــى مــدارس بعيــدة عــن بيئتهــم ممــا يرفــع كلفــة التعليــم 

ونفقاتــه علــى األســرة، وهــذا أيضــاً يعتبــر مــن أنــواع إســاءة املعاملــة التــي تعــود باألســاس إلــى موقــف 

ــي  ــق ف ــن احل ــوا م ــذ ويحرم ــض التامي ــوز أن يرف ــا يج ــة ف ــات التعليمي ــى اخلدم ــن عل ــات القائم وممارس

التعليــم ألن مديــراً  فــي مدرســة لديــه فقــر معرفــي أو اجتاهــات ســلبية، أو ألنــه ال يريــد أن يخــوض فــي 

مجــال غريــب عنــه. والتدخــل فــي هــذه احلالــة يكــون متعــدد اجلوانــب  ميكننــا عرضهــا فــي ثاثــة نقــاط 

أساســية. 

استحداث نظام شكاوى ومتابعة تظّلمات فعال وعادل. 	 

إصدار تشريع )نظام( يلزم املدارس بقبول األطفال ذوي اإلعاقة في كافة املدارس. 	 

تقــدمي خدمــات اإلرشــاد والتوعيــة لألســاتذة واملــدراء فــي املــدارس وتثقيفهــم بأهميــة التنــوع ومــدى 	 

ــة  ــال ذوي اإلعاق ــوق األطف ــة، وبحق ــن ناحي ــي م ــا الطاب ــة ومجتمعه ــراء املدرس ــي إث ــاهمته ف مس

فــي التعليــم وآثــار التعــدي عليهــا مــن ناحيــة أخرى.وفــي ذات الســياق يجــب إرشــاد وتدريــب املــدراء 

ــر قدراتهــم البشــرية  واملرشــدين فــي املــدارس علــى املهــارات واآلليــات التــي تســاعدهم علــى تطوي

ــة إلدمــاج األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي مدارســهم.  ــة املطلوب واملادي

السلوك العدواني: 

ــر  ــة أو اخلاصــة فإنهــم يتعرضــون فــي كثي ــى املــدارس الداخلي فــي حــال وصــول التاميــذ ذوي اإلعاقــة إل

مــن األحيــان إلــى ســلوكيات غريبــة بعضهــا اعتــداء جســدي وبعضهــا جنســي وبعضهــا نفســي. حيــث 

احلرمــان مــن التواصــل مــع األم واألســرة لفتــرات طويلــة، مــن ناحيــة ثانيــة ســوء التغذيــة وقلــة أو انعــدام 

النشــاطات الترفيهيــة، كمــا ويتعــرض الكثيــرون منهــم إلــى قســوة املعاملــة مــن مربــن ومربيــات أصيبــوا 

باإلحتــراق الوظيفــي وتراَجــع أداؤهــم. 

أمــا فــي املــدارس العامــة فهنــاك الكثيــر مــن املمارســات التــي ميكــن تصنيفهــا كإســاءة معاملــة ألنهــا 

ــن  ــة، وم ــال ذوي اإلعاق ــة األطف ــد وكرام ــس وجس ــى نف ــادي عل ــداء م ــلبي أو اعت ــر س ــي تأثي ــبب ف تتس

هــذه املمارســات علــى ســبيل املثــال ال احلصــر املعاملــة اخلاصــة غيــر الازمــة كإعفائهــم مــن الواجبــات 

ــى صعوباتهــم وتذكيرهــم  ــذ أو تكــرار اإلشــارة إل ــارات، أواالســتهزاء بهــم أمــام التامي املدرســية واالختب

مــراراً بــأن لهــم معاملــة خاصــة، أو اســتعمال ألفــاظ وعبــارات فظــة غليظــة أو لينــة شــديدة العاطفــة 

علــى خــاف مــا يســتعمله األســاتذة مــع التاميــذ اآلخريــن، باإلضافــة إلــى ذلــك يحــرم املعلمــون الطلبــة 

ذوي اإلعاقــة مــن حصــص ونشــاطات محببــة لديهــم مثــل حصــص املكتبــة والفنــون والرياضــة واخملتبــرات 

ــة  ــهلة ومائم ــق مس ــص واملراف ــطة واحلص ــذه األنش ــون ه ــف يجعل ــون كي ــم ال يعلم ــيء إال ألنه ال لش

للطلبــة ذوي اإلعاقــة. 

مــن ناحيــة أخــرى يتعــرض التاميــذ ذوي اإلعاقــة إلــى الكثيــر مــن املمارســات املســيئة مــن أقرانهــم مثــل 

ــم ذوي  ــع أقرانه ــل م ــن التواص ــزوف ع ــيئة  أو الع ــاب مس ــف بألق ــة والتوصي ــر الئق ــارات غي ــة بعب اخملاطب

ــاً. اإلعاقــة أو االعتــداء عليهــم جســدياً أو جنســياً فيمــا يعــرف باالســتقواء أحيان
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وللتغلــب علــى هــذه األشــكال مــن اإلســاءة ال بــد مــن انتهــاج منظومــة متكاملــة مــن ميكانزمــات آليــات 

تدخــل مــع األطفــال الضحايــا جميعــاً مبــن فيهــم األطفــال الذيــن يقومــون باالعتــداءات ومــع الراشــدين 

مــن أســاتذة ومــدراء وأفــراد أســرة وتتلخــص هــذه اآلليــات ببســاطة فــي مــا يلــي: 

إرشاد األطفال ذوي اإلعاقة عن طريق التدخل املباشر واإلرشاد النفسي واالجتماعي.	 

توعية األطفال املعتدين أنفسهم بصفتهم ضحايا للجهل والتنشأة اخلاطئة . 	 

ــن 	  ــم الذي ــي ألطفاله ــي واالجتماع ــم النفس ــدمي الدع ــة تق ــى كيفي ــي عل ــب األهال ــة وتدري توعي

ــكالها.  ــة أش ــة بكاف ــاءة املعامل ــون إلس يتعرض

تدريــب املعلمــن واملــدراء واملرشــدين فــي املــدارس علــى مهــارات وآليــات التعامــل مــع األطفــال فــي 	 

مثــل هــذه احلــاالت.  

االمتناع: 

ميتنــع بعــض القائمــن علــى املؤسســات التعليميــة عــن اتخــاذ بعــض التدابيــر التــي مــن شــأنها تســهيل 

انخــراط الطلبــة ذوي اإلعاقــة فــي البيئــة والعمليــة التعليميــة، وهــم بذلــك يتســببون فــي تســرب فعلــي 

أو خفــي لألطفــال ذوي اإلعاقــة مــن النظــام التعلمــي ممــا يؤثــر ســلباً علــى حياتهــم ويحرمهــم مــن هــذا 

احلــق الهــام مــن ناحيــة ويدخلهــم فــي دوامــات الشــعور بالدونيــة واإلقصــاء مــن ناحيــة أخــرى، وهــذا يــؤدي 

إلــى االنطــواء والعزلــة فــي كثيــر مــن األحيــان خاصــة إذا رافقــه شــعور بالفشــل وبالذنــب. فالطلبــة فــي 

ســن مبكــرة لديهــم نزعــة للشــعور بالذنــب ولتحليــل الظواهــر واألمــور بشــكل مختلــف عــن الراشــدين. 

ومــن األمثلــة علــى اإلمتنــاع، جتاهــل وإهمــال مديــر املدرســة لشــكوى يقدمهــا تلميــذ مــن ذوي اإلعاقــة أو 

عــدم اتخــاذ إجــراءات لضمــان احلصــول علــى الكتــب بنظــام بريــل الــذي يســتخدمه املكفوفــون، أو عــدم 

تشــييد ســطح مائــل لتلميــذ يســتخدم كرســي متحــرك. 

ــد مــن أجــل وضــع حــد لهــا مــن تدخــات  وهــذه الصــورة مــن صــور اإلســاءة تنــدرج حتــت اإلهمــال وال ب

ــى : ــر عل ــمل وال تقتص ــة  تش ــة وإداري تنظيمي

- إعداد نظام متابعة لتوفير احلماية 

- تدريب على آليات التدخل. 

- تنظيم جلسات توعية وتثقيف. 

- تقييم مدى رضا الطلبة ذوي اإلعاقة عن البيئة املدرسية. 

نحو إستراتيجية فعالة حلماية التالميذ ذوي اإلعاقة من إساءة املعاملة:

ــامل  ــل ش ــى تدخ ــاج إل ــة يحت ــال ذوي اإلعاق ــاملة لألطف ــة والش ــة املتكامل ــر احلماي ــي أن توفي ــك ف ال ش

ومتكامــل ليــس مــن املدرســة واألســرة فقــط بــل مــن الدولــة مــع باقــي األطــراف، وميكننــا تقــدمي تصــور 

شــمولي لنظــام حمايــة شــامل يتمثــل فــي احملــاور األساســية التاليــة: 

ضمان خدمات تعليم نوعية: 

 وهــذا يعنــي أن الدولــة مســؤولة عــن وضــع األســس والسياســات التــي تكفــل سياســات تعليــم جامعــة 

ال تســتثني األطفــال ذوي اإلعاقــة ، تقــوم علــى أســاس إدماجهــم فــي نظــام التعليــم العــام. حيــث يجــب 

أن تراعــي تطويــر جوانــب شــخصية الطفــل النفســية، اجلســدية، االجتماعيــة والعقليــة ، وعلــى اجلهــات 

ذات العاقــة توفيــر اإلمكانيــات الازمــة لضمــان النمــو التطــوري الســليم وذلــك بتوفيــر كافــة اإلمكانيــات 

املاديــة والبشــرية واإلداريــة والتنظيميــة املطلوبــة. مبــا فيهــا إعــداد الكــوادر واخلطــط والوســائل والتقنيــات 

التعليميــة واملنشــآت واملرافــق املناســبة التــي تتيــح لألطفــال ذوي اإلعاقــة التمتــع ببيئــة تعليــم مائمــة 

علــى قــدم املســاواة مــع أقرانهــم مــن غيــر ذوي اإلعاقــة. 

البيئة االجتماعية املناسبة: 

ــى  ــة وعل ــة التربوي ــة إحــدى أهــم مقومــات العملي ــة فــي املؤسســات التعليمي ــة االجتماعي ــر البيئ تعتب

اجلهــات ذات العاقــة االهتمــام بهــا وبكافــة مكوناتهــا مــن موظفــن وطلبــة ، وميكــن بنــاء بيئــة اجتماعيــة 

ــة  ــي كاف ــال وف ــاض األطف ــات وري ــي احلضان ــة ف ــال ذي اإلعاق ــر لألطف ــج املبك ــق الدم ــن طري ــة ع صحيح

الصفــوف، وتنظيــم أنشــطة تعنــى بزيــادة تقبــل التنــوع والفــروق الفرديــة لــدى التاميــذ ضمــن اخلطــط 

التعليميــة التــي تعدهــا املدرســة مبــا فــي ذلــك خطــط النشــاطات الامنهجيــة. 

تطوير آليات رصد االنتهاكات وإساءة املعاملة: 

 وهنــا نتحــدث عــن سياســات خاصــة مبتابعــة االعتــداءات اجلســدية واجلنســية واإلهمــال وااليــذاء النفســي 

ــة .  ــة واملنتظم ــاءة اخملفي ــاالت اإلس ــن ح ــف ع ــكاوى أو الكش ــة الش ــات متابع ــن آلي ــكاله، وع ــة أش بكاف

ــة املتوفــرة مبــا فيهــا  وهــذا يعنــي احلاجــة إلــى نظــام شــامل ومتكامــل يرتبــط مباشــرة بوســائل احلماي

الشــرطة والقضــاء واملؤسســات املتخصصــة. 

تطوير آليات التدخل العالجية: 

وقــد ســبق التطــرق لهــذا املوضــوع لوكنــا نعيــد التأكيــد لألهميــة. وال نعنــي هنــا التدخــل لتقــدمي الدعــم 

النفســي واالجتماعــي لألطفــال الذيــن يتعرضــون لاعتــداءات فحســب بــل جلميــع الضحايــا مبــن فيهــم 

ــاءة  ــة أو اإلس ــأة اخلاط ــة التنش ــا عملي ــم ضحاي ــداءات بوصفه ــاءة واالعت ــون باإلس ــن يقوم ــال الذي األطف

ــداء  ــاالت االعت ــي ح ــة ف ــة خاص ــة القضائي ــل املتابع ــور التدخ ــن ص ــات. وم ــير الدراس ــا تش ــرة كم املباش

ــكال  ــض أش ــمل بع ــن أن تش ــال، وميك ــى األطف ــن عل ــن البالغ ــية م ــدية أو اجلنس ــة اجلس ــاءة املادي واإلس

ــه  ــب يفرض ــام بواج ــن القي ــاع ع ــر أو امتن ــال أو تقصي ــورة إهم ــي ص ــا اإلدارة ف ــوم به ــي تق ــاءة الت اإلس

ــه اخلاصــة  ــون مثــل تســريح تلميــذ مــن املدرســة بســبب عــدم ماءمــة املرافــق الصحيــة ملتطلبات القان

ــا  ــول اليه ــرك الدخ ــي متح ــتخدم كرس ــل يس ــتطيع طف ــض يس ــود مراحي ــدم وج ــتعمالها كع ــي اس ف

ــهولة.  ــان وس ــتعمالها بأم وإس
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حمايــة األطفــال مبفهومهــا الشــامل تتعــدى كونهــا مصطلــح تتغنــى بــه احملافــل النفســية والتوعيــة اجملتمعيــة، 
فهــي مســؤولية أخاقيــة وأدبيــة، وســلوكيات ونظــام كامــل حتمــي الطفــل فــي الدرجــة األولــى، ويضــع األهــل 
ــون  ــن يقوم ــة م ــة حلماي ــة واجملتمعي ــة والثقافي ــؤولياتهم الديني ــام مس ــل أم ــة الطف ــى رعاي ــن عل والقائم
برعايتهــم وتأمــن أفضــل املعاييــر لتلبيــة احتياجــات الطفــل للنمــو النفســي واجلســدي والعاطفــي، كــي يكبــروا 
ويصبحــوا بالغــن قادريــن علــى حتمــل أعبــاء احليــاة وقادريــن علــى مواجهــة مصاعبهــا  لتعزيــز املفهــوم الشــامل 

مــن الصحــة النفســية بــكل معاييرهــا ولتكويــن أفــراد يتمتعــون باملرونــة النفســية واجلََلــدْ النفســي .

ولكــن هــذه الصــورة املشــرقة مــن احلمايــة وتأمــن األمــن واألمــان للطفــل قــد ال تتوفــر لــدى الكثيــر مــن 
األطفــال الذيــن يتعرضــون لشــتى أنــواع االعتــداءات )اجلســدية، اللفظيــة، اجلنســية، أو اإلهمــال (، بــل يكون 
ــد  ــة للطفــل هــو نفســه مصــدر التهدي ــذي يفتــرض أن يكــون مصــدر تأمــن احلماي ــم وال الهيــكل القائ
ــدي  ــوره اجلس ــل وتط ــية الطف ــى نفس ــد عل ــوى وأش ــداء أق ــدى االعت ــون ص ــا يك ــل وهن ــم للطف الدائ
والعاطفــي. كمــا أن التأثيــرات املســتقبلية ملثــل هكــذا اعتــداءات ضمــن إطــار العائلــة الواحــدة ســيكون 
ذو أثــر ســلبي واضــح علــى ســلوكيات الطفــل واملراهــق  وســيؤثر علــى مــدى قــدرة الطفــل علــى اإلندمــاج 
ــتختل  ــة. وس ــي املدرس ــي ف ــه العلم ــى حتصيل ــة وعل ــه االجتماعي ــى عاقات ــه وعل ــي مجتمع ــل ف الفاع
املنظومــة النفســية اآلمنــة لــدى الطفــل، ليعتبــر أن العالــم كـــكل هــو مــكان غيــر آمــن للعيــش وقــد 
نــرى العديــد مــن الســلوكيات التــي ســتكون واضحــة بإســقاط الطفــل لــكل مــا يتعــرض لــه مــن إهانة أو 
حتقيــر أو اعتــداء جنســي علــى اآلخريــن، والعديــد مــن االضطرابــات العاطفيــة وتقلبــات املــزاج احلــادة وطباع 
الشــخصية احلديــة نراهــا لــدى البالغــن الذيــن يرتــادون عيــادات الصحــة النفســية  والتــي نــرى انحدارهــا 

مــن الطفولــة املبكــرة ملــا قــد تعــرض لــه األطفــال مــن إســاءات متعــددة .

إن أهميــة هــذا املوضــوع تضعنــا جميعــا ككل أمــام مســؤولياتنا جتــاه توفيــر األمــن واألمــان للطفــل، واملنــع 
ــا فــي صنــدوق واحــد جتــاه هــذه املســؤولية العظيمــة أفــراد  ــوع مــن اإلســاءة للطفــل كلن الفــوري ألي ن
ومؤسســات، آبــاء وأمهــات، مــدارس وكليــات ودوائــر حمايــة. وتضــع الدولــة ككل لتنفيــذ كل مــا يلــزم مــن 
لوائــح وتعليمــات وقوانــن حتمــي الطفــل وحتمــي العائلــة لتكــون ســعيدة ومســتمرة وفاعلــة فــي بنــاء 

جيــل مــن األطفــال يتمتــع بــكل مزايــا الصحــة النفســية .

فاملســؤولية إذن مشــتركة كٌل حســب موقعــه وقدرتــه علــى حمايــة هــذه الفئــة وهــي األكبــر فــي اجملتمــع 
ــن  ــال واملراهق ــل األطف ــث يعتق ــض حي ــال البغي ــأة االحت ــت وط ــا حت ــع أص ــذي يخض ــطيني ال الفلس
ــكل  ــياتهم ب ــال ونفس ــر األطف ــة لتدمي ــة الصحيح ــرص التربي ــع ف ــم ويضي ــن بيوته ــي م ــرد األهال ويش
ــارة يقتــل وأخــرى يعتقــل،  ــا، فت ــاً ثقيــا علــى أطفالن ــة، ليصبــح عبئ الطــرق املمنهجــة املدروســة بعناي
وكــم مــن أطفــال حتملــوا مســؤولية إعالــة عائاتهــم بســبب استشــهاد األب أو األم أو كاهمــا، ومــن هنــا 
فــإن أطفــال فلســطن بحاجــة لعنايــة ذات طابــع خــاص يعتنــي بالطفــل واحتياجاتــه مــن جانــب وينظــر 

حلقــوق األطفــال وحمايتهــم مــن أســاليب االحتــال الضاغطــة عليهــم وعلــى أســرهم .

طبيــب األطفــال اخملتــص يجــب أن  يكــون علــى درايــة ووعــي لرصــد أي تقصيــر يحــدث للطفــل مــن ناحيــة 
ــة  ــن التوعي ــزم م ــل كل مايل ــب وعم ــت املناس ــي الوق ــب ف ــراء املناس ــذ اإلج ــتغال، وأن يتخ ــوء االس س
النفســية وإرشــاد األهــل بأهميــة هــذا املوضــوع ومنــع االعتــداء والتبليــغ املباشــر بــدون أي تأخــر عــن أي 
ــي  ــة ف ــة الطفول ــد حماي ــع مرش ــال م ــدءاً باالتص ــة، ب ــات ذات الصل ــل للجه ــى الطف ــح عل ــداء واض اعت
وزارة الشــؤون االجتماعيــة والتــي لديهــا صاحيــات ضابــط الشــرطة ملنــع االعتــداء  والتواصــل مــع وحــدة 

ــة األســرة كٌل فــي منطقتــه. حماي

حماية األطفال من االعتداءات
الدكتور إياد فهمي العزة
أخصائي الطب النفسي

مدير مركز حلحول للصحة النفسية المجتمعية لألطفال والمراهقين

التنسيق املشترك: 

ــك األســرة باعتبارهــا  ــة تخــدم اجملتمــع وكذل ــة وطني ــا أن التعليــم حــق واملدرســة مؤسســة مجتمعي مب

اخلليــة األساســية فــي بنائــه، ومبــا أن مؤسســات اجملتمــع املدنــي وجــدت لســد الفجــوة التــي ال تســتطيع 

الدولــة ســبياً لســدها، فــإن األمــر الطبيعــي أن تتكامــل وتتعــاون جميعــاً فــي توفيــر احلمايــة لألطفــال 

ــد  ــة املســتقبلية، وبصفتهــم أصحــاب حــق، وفــي هــذا الســياق ال ب بوصفهــم اجملتمــع والشــعب والدول

مــن العمــل علــى تنســيق اجلهــود لتوفيــر خدمــات تقــود بالضــرورة لتأمــن احلمايــة مبــا فــي ذلــك اإلرشــاد 

والتوعيــة والتدريــب والرصــد وتنظيــم اخلدمــات الترفيهيــة والتســلية التــي ال يخفــى علــى أحــد أهميتهــا 

لضمــان النمــو النفســي العاطفــي الســليم لألطفــال. 

اخلامتة 

األطفــال ذوي اإلعاقــة هــم جــزء ال يتجــزء مــن النســيج اجملتمعــي الفلســطيني شــأنهم فــي ذلــك شــأن 

باقــي مكوناتــه. ال ميكــن بــأي شــكل مــن األشــكال جتاهــل حقهــم فــي اخلدمــات واحلمايــة والرعايــة مبــا 

فيهــا التعليــم. علــى اجلهــات اخملتصــة كل فــي مجــال عملــه القيــام مبــا يلــزم مــن أجــل ضمــان حقوقهــم 

ــية  ــة املدرس ــر البيئ ــي توفي ــية ف ــؤولية األساس ــل املس ــة تتحم ــات التعليمي ــدارس واملؤسس ــة. وامل كاف

اجلامعــة ذات البيئــة املؤسســية واالجتماعيــة واإلنشــائية املائمــة، وعلــى الدولــة مراقبــة حصولهــم علــى 

حقوقهــم وتتحمــل مســؤولية متابعــة أدائهــا كدولــة وكافــة املؤسســات فــي هــذا اجملــال. 
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وكذلــك احلــال للمــدرس فــي مدرســته، عليــه الربــط بــن مــا ياحظــه مــن ســلوكيات غيــر اعتياديــة علــى 
ــد  ــذي ق ــال  وال ــي أو اإلهم ــدي أو اجلنس ــداء اجلس ــق باالعت ــات تتعل ــة أي عام ــب، وماحظ ــل الطال حتصي
يظهــر علــى الطالــب مــن خــال تدنــي حتصيلــه العلمــي أو االنســحابية الناجتــة مــن املشــاركة الصفيــة  
أو أي تعابيــر قــد تظهــر علــى الطالــب مــن خــال تغييــرات إنشــائية أو مــن خــال احملــاورة أو مــن خــال أي 
رســومات قــد تعبــر فــي فحواهــا عــن اعتــداءات محتملــة علــى الطالــب، وميكــن تفعيــل هــذا األمــر مــن 

خــال مرشــدي املــدارس املدربــن للتعامــل مــع هــذه االعتــداءات .

ــل  ــد حتص ــي ق ــداءات الت ــواع االعت ــة أن ــى كاف ــرف عل ــي التع ــة ف ــؤولية جم ــم مس ــل لديه ــا أن األه كم
لألطفــال، وفــي حــال حتديــد ســلوكيات تتعلــق بنــوع واحــد مــن اإلســاءة ألطفالهــم أو عــدة إســاءات فعلــى 
العائلــة التواصــل مــع طبيــب األطفــال اخلــاص بالعائلــة أو طبيــب العائلــة أو طبيــب الصحــة النفســية 

لتحديــد اآلثــار النفســية املترتبــة علــى نــوع االعتــداء وتقــدمي الدعــم الــازم للطفــل وأســرته.

ــد  ــة حتدي ــة نفســها فتكــون أولي ــي يكــون مصدرهــا العائل ــة والت ــة واملزمن ــداءات املركب وفــي حــال االعت
اإلســاءة مــن الطفــل نفســه إذا كان فــي الســن القانونــي التــي تســمح لــه باإلفصــاح عــن نــوع االعتــداء 
الــذي تعــرض لــه، أو مــن أطــراف أخــرى مــن القائمــن علــى رعايتــه كــي يتــم التواصــل مــع الطبيــب املتابــع 

للعائلــة أو التواصــل املباشــر مــع مراكــز حمايــة األســرة كٌل فــي منطقتــه .

ــد  ــم رص ــذي يت ــال ال ــراد واألطف ــة لألف ــر احلماي ــرطة بتوفي ــة للش ــرة التابع ــة األس ــدة حماي ــوم وح تق
االعتــداء عليهــم مــع التعامــل مبنطــق الســرية التامــة وعــدم فضــح أي شــأن يخــص التعريــف باملعتــدى 
عليهــم، وفــي ذات الوقــت التواصــل مــع اجلســم القضائــي ) وكاء النيابــة (للتعامــل مــع كل قضيــة علــى 
حــدى لوقــف االعتــداء وإعــادة التأهيــل النفســي االجتماعــي لضحايــا االعتــداءات فــي بيئــة آمنــة وخاصــة 

بالطفــل .

وختامــاً فــإن قضيــة االعتــداءات علــى األطفــال مــن املواضيــع التــي ال تنتهــي، بــل إن عــدد األطفــال ضحايــا 
االعتــداءات اخملتلفــة فــي تزايــد دائــم تبعــا للظــروف القائمــة وتبعــا للتغيــرات احلاصلــة فــي اجملتمــع، لذلــك 

فــإن التحــرك الدائــم جتــاه تأمــن احلمايــة هــو أمــر ضــروري وحيــوي ويجــب أن يتــم .

ــة  ــال حماي ــة مبج ــة ذات العاق ــر احلكومي ــة وغي ــة احلكومي ــات الوطني ــن املؤسس ــي م ــم وطن ــو جس ه
ــة  ــطة حلماي ــج وأنش ــط وبرام ــذ  خط ــر وتنفي ــى تطوي ــل عل ــيق وتكام ــل بتنس ــال و يعم ــة األطف ورعاي

ــة. ــؤون االجتماعي ــه وزارة الش ــرف علي ــال  وتش ــة األطف ورعاي

هدف شبكات حماية الطفولة ونظام التحويل واملتابعة الوطني:

	 توفيــر احلمايــة لألطفــال الذيــن يتعرضــون أو قــد يتعرضــون  لشــتى أشــكال  العنــف واإلهمــال  وســوء
املعاملــة  واالســتغال . 

	 التكامــل فيمــا بــن املؤسســات العاملــة والشــريكة بهــدف تقــدمي خدمــات احلمايــة والرعايــة والدمــج
والتأهيــل لألطفــال . 

	 . تعزيز التنسيق مابن املؤسسات واملبني على األدوار واملسؤوليات

	. توحيد املفاهيم واملصطلحات املهنية لدى جميع الشركاء

	  . ًالعمل على احلد من الظواهر االجتماعية السلبية مبا فيها احلد من عمل  واستغال األطفال اقتصاديا

	 . التوثيق املهني و توفير قاعدة بيانات

	 . العمل بإطار منظم  يكفل اإلشراف واملتابعة والتقييم واملسائلة

املرجعيات لشبكات حماية الطفولة:

	  املســتوى األول :- اللجنــة التوجيهيــة و تتكــون مــن أصحــاب القــرار علــى مســتوى الــوزارات واملؤسســات
وجتتمــع مرتــن فــي الســنة ومهمتها:

	 .متابعة تطوير مضمون  نظام التحويل  واملتابعة  الوطني 

	 .تقدمي الدعم اإلداري واملهني والفني للعاملن في اللجنة الفنية 

	 املســتوى الثانــي: اللجنــة الفنيــة مــن املهنيــن فــي امليــدان وذوي اخلبــرات فــي  مجــال األطفــال  وجتتمــع
بشــكل دوري وتقــع علــى عاتقهــم مســؤولية:

	 .متابعة  وتلبية احتياجات األطفال  

	  . إعداد اخلطط  املهنية للتدخل على مستوى الطفل  واألسرة 

	 . وضع  خطط  العمل و متابعة  تنفيذها وتقييمها 

آلية عمل شبكات حماية الطفولة:

	:تستند في عملها إلى نظام التحويل واملتابعة الوطني من خال مراحل

مفهوم شبكة حماية الطفولة
لبنى عيسى

منسقة شبكة حماية الطفولة – بيت لحم 
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	. الشك بأعراض اإلساءة  أو االستغال والتحويل ملرشد الطفولة 

	.تقييم احلالة والتأكد من أعراض اإلساءة واالستغال وتقييم درجة اخلطر  

	.التشبيك مع الشركاء استناداً للمسؤوليات واألدوار 

	. خطة التدخل حلماية ورعاية الطفل وأسرته التأهيل وتنفيذ خطة التدخل أينما كان الطفل وأسرته 

	.لقاءات واجتماعات دورية للجان الفنية على مستوى احملافظات

	.حتويل ومتابعة حاالت األطفال وفق نظام التحويل واملتابعة الوطني  

	 مؤمترات احلالة التي تعقد ملناقشة وضع كل حالة بخصوصية لتوفير اخلدمات التي يحاجتها ومتابعتها  

	.تنفيذ األنشطة والبرامج امليدانية ذات العاقة بحماية األطفال املؤسسات الشريكة

	 ــة – الشــرطة الفلســطينية / وزارة ــة / وزارة الداخلي ــة ) وزارة الشــؤون االجتماعي املؤسســات احلكومي
ــة العامــة / مكاتــب احملافظــات / وزارة اإلعــام  العمــل / وزارة التربيــة والتعليــم / وزارة الصحــة / النياب

	)مؤسسات دولية  )انروا

	 ــن ــاع ع ــة للدف ــة العاملي ــطيني / احلرك ــاد الفلس ــز اإلرش ــر / مرك ــال االحم ــة )اله ــات أهلي مؤسس
ــيحية(    ــبان املس ــة الش ــال / جمعي األطف

و في بيت حلم من أعضاء الشبكة ) مستشفى الكاريتاس لألطفال / مركز اإلرشاد و التدريب / مركز اإلرشاد 
النفسي و االجتماعي / اجلمعية العربية للتاهيل / قرية األطفال / حضانة العائلة املقدسة ) الكريش ( .

احملافظات التي شكلت فيها شبكات حماية الطفولة

الشبكات  العاملة  بنظام  التحويل  واملتابعة  الوطني: 

	 . شبكة حماية الطفولة في محافظة رام اهلل

	 . شبكة حماية الطفولة في محافظة  نابلس

	 . شبكة حماية الطفولة في محافظة  جنن

	 . شبكة حماية الطفولة في محافظة  بيت حلم

	. )شبكة حماية الطفولة في محافظة اخلليل )مديرية اخلليل

	 .)شبكة حماية الطفولة في محافظة اخلليل )مديرية يطا

	 . شبكة حماية الطفولة في محافظة قلقيلية

	 . شبكة حماية الطفولة في محافظة سلفيت

	. شبكة حماية الطفولة في محافظة اريحا 

	. شبكة حماية الطفولة في طولكرم

	. شبكة حماية الطفولة في  طوباس

	 2014 / 11 ومت تشكيل شبكة حماية الطفولة في القدس حديثا خال شهر

ــة أو  ــة الطفول ــد حماي ــع مرش ــل م ــال بالتواص ــاءة أو اإلهم ــداء أو اإلس ــاالت االعت ــن ح ــاغ ع ــم اإلب و يت
منســق الشــبكة فــي كل مديريــة مــن مديريــات الشــؤون االجتماعيــة، و ذلــك مــن خــال أعضــاء الشــبكة  
ــة  ــة القانوني ــم التدخــل معهــا و يجــدوا أنهــا بحاجــة للحماي ــي يت ــل احلــاالت الت ــن يقومــون بتحوي الذي

ــة فــي محافظــة بيــت حلــم هــم : ــة الطفول ــة والنفســية، و أعضــاء شــبكة حماي واالجتماعي

	.مديرية التربية و التعليم / األستاذ معاوية عواد

	.مديرية الشرطة / الرائد إبراهيم زواهرة

	.النيابة العامة / األستاذة ميساء خاف

	 .مديرية الصحة / األستاذة منى عتيق

	 .مديرية االعام / األستاذ أحمد شمارخة

	. مديرية العمل / األستاذ دياب عوض

	. مستشفى الكاريتاس لألطفال / األستاذة لينا راحيل

	. الكريش / األستاذ اسكندر أندون

	. قرية األطفال / األستاذة إسام عياش
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	.جمعية الهال األحمر / األستاذة سلوى الزير

	. جمعية الشبان املسيحية / األستاذ مروان االحمر

	. مركز اإلرشاد و التدريب للطفل و األسرة / األستاذة رانية زاهدة

	. مركز اإلرشاد النفسي و االجتماعي / األستاذة نوال الزير

	. احلركة العاملية للدفاع عن األطفال / األستاذ عامر اجلنيدي

	. محافظة بيت حلم / األستاذة جناة عياد

	. اجلمعية العربية للتاهيل / األستاذة غادة فراج

للتبليغ عن أي إساءة يتعرض لها الطفل دون سن الثامنة عشر يرجى التواصل مع 

منسقة شبكة حماية الطفولة لبنى عيسى على جوال رقم 0595901168

مديرية الشؤون االجتماعية - بيت حلم

» لي احلق أن أعيش بسعادة، و أن ال أتعرض ألي شكل من أشكال العنف واإلهمال«

ــم  ــي العال ــليم ف ــل الس ــو الطف ــات لنم ــم املعيق ــد أه ــم أح ــال وإهماله ــى األطف ــداء عل ــكل االعت يش
عامــة وفــي فلســطن خاصــة. وتكمــن خطــورة هــذه الظاهــرة فــي أنهــا تؤثــر علــى كافــة أفــراد األســرة 
واجملتمــع علــى اختــاف مســتوياتهم االجتماعيــة والثقافيــة. وعليــه كان لزامــاً علينــا كعاملــن ومســؤولن 
ــن واملهّمشــن  ــز لهــؤالء األطفــال املعنّف ــر برامــج دعــم وتعزي ــى توفي فــي اجملــال االجتماعــي العمــل عل

علــى حــد ســواء.

ــة  ــاركة اإلغاث ــئ ومبش ــت داف ــة بي ــأت جمعي ــرة، ارت ــذه الظاه ــن ه ــد م ــرة وللح ــذه الفك ــن ه ــاً م انطاق
ــى  ــل عل ــرورة العم ــا، ض ــامية فرنس ــة اإلس ــي واإلغاث ــاد األوروب ــن اإلحت ــل م ــا، وبتموي ــامية - فرنس اإلس
تنفيــذ مشــروع أطلــق عليــه مشــروع حمايــة الطفولــة مــن العنــف واإلهمــال واالعتــداءات، فــي شــمال 
ووســط وجنــوب الضفــة الغربيــة ملــدة ثــاث ســنوات 2012-2015، يتــم العمــل مــن خالــه علــى اســتهداف 
90 طفــاً ســنوياً مــن ســن 8-11 ســنة مــن كا اجلنســن. وتتــم عمليــة اختيــار األطفــال باالعتمــاد علــى 
معاييــر عــدة أهمهــا، انتمــاء هــؤالء األطفــال ألســر تعانــي مــن مشــاكل اقتصاديــة واجتماعيــة ونفســية 
ــذ  ــدة لتنفي ــز املعتم ــل املراك ــي داخ ــدوام الدراس ــاء ال ــد انته ــال بع ــتقبال األطف ــم اس ــث يت ــة. حي صعب
املشــروع، ويتــم فــي البدايــة تقــدمي وجبــة غــذاء صحيــة متكاملــة العنــاص، ومــن ثــم القيــام مبســاعدتهم 
فــي حــل وإنهــاء الواجبــات املدرســية، ويتــم بعــد ذلــك االنتقــال إلــى فقــرة الفعاليــات اجلماعيــة والفرديــة 

ذات األهــداف املتنوعــة والتــي تائــم إحتياجــات األطفــال. 

وقبــل االنتقــال للحديــث عــن رســالة املشــروع وأهدافــه واســتعراض احلالــة الدراســية، فيمــا يلــي نبــذة 
عــن اإلغاثــة اإلســامية فرنســا.

مت تأســيس اإلغاثــة اإلســامية فرنســا ســنة 1991، وهــي منظمــة غيــر حكوميــة للتضامــن الدولــي، ذات 
توجــه اجتماعــي وإنســاني، تعمــل فــي مجــاالت العمــل اإلنســاني والتنمــوي فــي فرنســا وفــي العالــم.

	.اإلغاثة : تلبية احلاجيات األساسية لألشخاص األكثر عرضة لضرر

	 .التنمية والتطوير: دعم األسر املنكوبة لتحقيق االستقال الذاتي في موارد عيشها

	 التوعيــة والتربيــة: حــث العمــوم مــن خــال احلمــات املؤسســية للتوعيــة والتربيــة علــى التضامــن
الدولــي.

تتمثــل رؤيــة اإلغاثــة اإلســامية فرنســا فــي خلــق عالــم ســمح كــرمي تتــم فيــه تلبيــة احلاجيات األساســية 
. جن للمحتا

 أما رسالتها : فهي تكريس جهودها للتخفيف من معاناة املعوزين في فرنسا وباقي أنحاء املعمورة.

مشروع حماية الطفولة من العنف 
واإلهمال واالعتداءات في الضفة 

الغربية - فلسطين
ربى أبو غوش - مدير عام مؤسسة بيت دافيء

سالم التميمي - مديرة مشاريع/ مؤسسة اإلغاثة 
اإلسالمية فرنسا
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قيم اإلغاثة اإلسامية فرنسا:

تســتقي وتســتوحي اإلغاثــة اإلســامية فرنســا قيــم التضامــن واحتــرام الكرامــة اإلنســانية مــن مبــادئ 
اإلســام احلنيــف، إذ تشــكل هــذه القيــم شــغلها الشــاغل وروح تطلعاتهــا. وهــي تنــادي وتدعــو مــن خــال 
التزامهــا بقيمهــا ورســالتها، إلــى خلــق تضامــن إنســاني يتجــاوز احلــدود ويســمو فــوق اإلختافــات بــكل 

أنواعهــا.

مــن خــال برامجهــا اإلنســانية والتنمويــة، تتدخــل اإلغاثــة اإلســامية فرنســا لتلبيــة حاجيــات األشــخاص 
األكثــر عرضــة للضــرر كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك مــن خــال التدخــل فــي الســياقات التاليــة:

	 الطوارئ وإعادة التأهيل

متــد اإلغاثــة اإلســامية فرنســا يــد العــون واملســاعدة إلــى األشــخاص واجلماعــات اإلكثــر عرضــة للضرر،   
حتــى فــي أقســى الظــروف.

تقــوم اإلغاثــة اإلســامية فرنســا مــن خــال العمــل عــن كثــب مــع شــركائها بتعبئــة الوســائل املاديــة   
والبشــرية بهــدف تقــدمي مســاعدات انيــه إلــى ضحايــا احلــروب والكــوارث الطبيعيــة: مســاعدات غذائية، 
مــاء صالــح للشــرب، دعــم نفســي، تشــييد بنيــة حتتيــة ... تنــدرج هــذه األنشــطة فــي رؤيــة أوليــة متهــد 
لانتقــال إلــى مرحلــة إعــادة اإلعمــار وإعــادة التأهيــل، التــي تعتبــر اللبنــة األساســية ألي عمــل تنمــوي.

	 التنمية

ــق  ــن حتقي ــن م ــكان احمللي ــن الس ــة متك ــج تنموي ــة برام ــا بصياغ ــامية فرنس ــة اإلس ــوم اإلغاث تق  
اســتقالية ماليــة علــى املــدى البعيــد. وتدعــم اندمــاج هــؤالء املســتفيدين وتطــور اجملتمــع املدنــي الــذي 
ــا وأنشــطتنا ) املــاء والصــرف الصحــي، األنشــطة املــدرة للدخــل، التربيــة  هــو مــن صميــم اهتماماتن

ــة(. ــن، الصح والتكوي

مجاالت اخلبرة:

	املاء وخدمات الصرف الصحي 

يعتبــر احلصــول علــى مــاء الشــرب وخدمــات الصــرف الصحــي والنظافــة حقــا أساســيا لــكل إنســان.   
ولإلســهام فــي التخفيــض بنســبة النصــف مــن عــدد ســكان العالــم الذيــن ال ميكنهــم احلصــول علــى 
مــاء الشــرب وخدمــات الصــرف الصحــي األساســية، تضــع اإلغاثــة اإلســامية فرنســا برنامجهــا »املــاء، 

الصــرف الصحــي والنظافــة » فــي قلــب االســتراتيجية التــي تنهجهــا.

	األمن الغذائي

ــمية  ــج املوس ــل البرام ــة فتتكام ــطتنا امليداني ــي أنش ــدارة ف ــة الص ــي والتغذي ــن الغذائ ــل األم يحت  
ــع طــرود الغــذاء واللحــوم خــال شــهر  واملشــاريع طويلــة املــدى ملكافحــة اجلــوع بشــكل فعــال: توزي
رمضــان وعيــد األضحــى، تنظيــم األنشــطة الوقائيــة، تنفيــذ مشــروع مكافحــة ســوء التغذيــة، دعــم 

ــية. ــة املعيش الفاح

	الطفولة

ــي  ــياً ف ــوراً أساس ــردين مح ــم واملش ــن منه ــى واملتضرري ــال اليتام ــة األطف ــة وكفال ــكل حماي تش  
اإلســتراتيجية التــي تنهجهــا اإلغاثــة اإلســامية فرنســا. وتتجلــى أهميــة ذلــك فــي وضــع مشــروع 

خــاص يهــم التغذيــة والوصــول الــى التعليــم وكذلــك االســتفادة مــن الدعــم الســيكولوجي 
واإلجتماعــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، نعمــل دومــاً علــى ادمــاج اليتامــى واألطفــال فــي مشــاريعنا األخــرى 

ــي(. ــن الغذائ ــاء واألم ) امل

بالعــودة إلــى  مشــروع حمايــة الطفولــة مــن العنــف واإلهمــال واالعتــداءات والــذي تتلخــص رســالته فــي 
العمــل علــى زيــادة وقايــة وحمايــة األطفــال فــي الضفــة الغربيــة مــن العنــف واإلهمــال واإلســاءة، كمــا 

ويهــدف أيضــاً إلــى تعزيــز قــدرة اجملتمــع احمللــي ووزارة الشــؤون االجتماعيــة علــى توفيــر هــذه احلمايــة.

أما أهداف املشروع فهي :

ــة . 1 ــية وترفيهي ــة، ونفس ــاطات تعليمي ــي نش ــم ف ــال ودمجه ــتقبال األطف ــبة الس ــة مناس ــر بيئ توفي
ــة. مختلف

التأكــد مــن أن البيئــة احمليطــة لألطفــال والتــي نعنــي بهــا األســرة والعاملــن االجتماعيــن واملدرســة، . 2
علــى درايــة ووعــي تــام بجميــع الوســائل التــي مــن خالهــا يتــم توفيــر الدعــم لألطفــال، وحمايتهــم 

مــن كافــة أشــكال العنــف واإلهمــال واإلســاءة.

التأكــد مــن أن مراكــز حمايــة األطفــال علــى إســتعداد إلســتقبال األطفــال عنــد احلاجــة، فــي ظــروف . 3
جيــدة، والتأكــد مــن أن نظــام التحويــل معــروف وفعــال لكافــة األطــراف بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون 

اإلجتماعيــة.

إعــداد طاقــم مرشــدين نفســين واجتماعيــن مؤهــل علميــاً وعمليــاً للتعامــل مــع األطفــال، والعمــل . 4
علــى تأهيــل وتطويــر مهــارات وخبــرات طواقــم حمايــة الطفولــة واألســرة فــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة.

البرامج التي عمل عليها املشروع:

التدخــل اجلماعــي: تدخــل مبنــي علــى العمــل مــع مجموعــة مــن األطفــال ممــن يشــتركون فــي ظــروف . 1
واحــدة، وصفــات وقــدرات معينــة ويتــم تنفيــذ فعاليــات مختلفــة معهــم  كالرســم، الدراما، املوســيقى 

أو طــرح قضايــا معينــة ومناقشــتها معهــم لتوســيع مداركهــم.

التدخــل الفــردي: وهــو تدخــل يتــم بــن املرشــد والطفــل مباشــرة، ويتــم ذلــك بعــد أن يقيــم املرشــد . 2
ــد عــدة جلســات  أن هنــاك حاجــة لتنفيــذ تدخــل مــن هــذا النــوع، حيــث يتــم ذلــك عــن طريــق حتدي

حســب حاجــة الطفــل.

ــه يكتســب أهــم مجــاالت . 3 ــث أن ــى تطــور الطفــل حي ــر عل ــر كبي ــت تأثي التدخــل مــع العائلــة: للبي
تطــوره مــن العائلــة، وجلعــل عمليــة التدخــل مــع الطفــل عمليــة متكاملة، يكــون التواصــل إمــا بالزيارة 
ــد يكــون التدخــل مــن خــال مجموعــات األهــل  ــة، أو ق ــى جلســات فردي ــة، أو باســتدعاء األم إل املنزلي
الدوريــة و إعطــاء الدعــم املعنــوي لألمهــات باإلضافــة لإلرشــاد والتوجيــه حــول التعامــل الصحيــح مــع 

األطفــال.

التدخــل عــن طريــق املدرســة: تعتبــر املدرســة احللقــة الثانيــة بعــد األهــل التــي تســاعد فــي تطــور . 4
الطفــل، حيــث يقضــي الطفــل معظــم يومــه فــي املؤسســة التعليميــة، ويأخــذ الطفــل مــن خــال 

تفاعلــه فــي املدرســة إلــى جانــب التعلــم أسســاً كثيــرة تســاعده فــي بنــاء شــخصيته.

يتــم التدخــل فــي احلــاالت التــي يواجــه فيهــا الطفــل مشــاكل ســلوكية أو تعليميــة تؤثــر ســلباً علــى 
ــارة املدرســة وبالتنســيق مــع املرشــد املدرســي، مــع وضــع خطــة تدخــل  وضعــه النفســي مــن خــال زي

تــؤدي إلــى نتائــج ايجابيــة وتــؤدي كتمكــن الطفــل وحتســن مســتواه األكادميــي.
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الرحــات والبرنامــج الترفيهــي: للجانــب الترفيهــي فــي حيــاة الطفــل أهميــة كبيــرة، ولعلــه مــن أكثــر 
ــار  ــي واإلبح ــغ النفس ــاق والتفري ــاذاً لانط ــات م ــب الرح ــر جان ــث يوف ــل، حي ــة للطف ــات أهمي االحتياج
فــي عالــم األمــل. وقــد كان للرحــات التــي نفــذت مــع األطفــال أثــرا كبيــرا فــي التعليــم وتكويــن وبنــاء 
ــن  ــا بع ــال وأخذه ــرف األطف ــلوك وتص ــة س ــم ماحظ ــا يت ــا أيض ــرى، وهن ــات األخ ــع اجملموع ــات م صداق

ــار فــي دراســة شــخصية الطفــل. االعتب

اجنازات املشروع:

ــوب . 1 ــط وجن ــمال ووس ــي ش ــف ف ــل معن ــارب 270 طف ــا يق ــي مل ــي واإلجتماع ــم النفس ــدمي الدع تق
ــة. ــة الغربي الضف

رفع درجة وعي األهل واجملتمع احمللي حول حماية األطفال ووسائل الوقاية املتعددة.. 2

إيجــاد شــراكات حقيقيــة وتشــبيك مــع مؤسســات محليــة بصــدد حتويــل حــاالت وتقــدمي اخلدمــات . 3
املتكاملــة.

متكــن املؤسســات الشــريكة فــي املشــروع، مــن خــال توفيــر دعــم يتمثــل فــي تطويــر املنشــأة مبــواد . 4
مختلفــة ومعــدات.

منوذج لدراسة حالة فردية ) قصة جناح(

مت اختيــار إحــدى احلــاالت الصعبــة التــي كانــت ضمــن املشــروع والــذي نفــذ فــي مدرســة زهــور األمــل فــي 
منطقــة بيــت حلــم ، احلالــة هــي لطفــل ضمــن 30 طفــل آخريــن فــي املشــروع، مت حتويلــه للمشــروع مــن 
قبــل مديريــة الشــؤون االجتماعيــة، الطفــل حــن انضــم للمشــروع كان قــد تســرب مــن املدرســة، األهــل 
ــك بســبب املشــاكل إذ ال  ــر موجــودة بالصــورة وذل ــدة غي ــة املمت ــر مطلقــن، العائل ــون ولكــن غي منفصل
ــادي  ــع االقتص ــدرات، الوض ــارة باخمل ــه بالتج ــبب اتهام ــجون  بس ــد مس ــم. الوال ــا بينه ــل فيم ــد تواص يوج
ــر علــى وضــع الطفــل النفســي واالجتماعــي. الطفــل معــرض  واالجتماعــي للعائلــة صعــب جــداً. ممــا أث
خملاطــر كثيــرة بســبب تواجــده بالشــارع معظــم الوقــت. لــم يتقبــل الطفــل وجــوده باملشــروع فــي البدايــة، 
وقــد كان كثيــر املشــاكل وعداونــي، ال يوجــد لديــه أصدقــاء، كثيــر الغضــب وال يرغــب باملشــاركة بالفعاليات 

االجتماعيــة أو الفرديــة. 

بيانات أولية عن الطفل:

االسم: االسم محفوظ لدى اإلدارة. 

جيل الطفل : انضم الطفل إلى املشروع في سن 10 سنوات 

عنوان اإلقامة: بيت حلم 

الصف: عند االنضمام للمشروع  الصف اخلامس إال أنه لم يتواجد حينها في إطار تربوي. 

مالحظات عن تكوين األسرة والعالقات السائدة بها:

األسرة مفككة واألم منفصلة عن الزوج أربع سنوات، تعيش مع أبنائها الثاث في بيت إيجار في بيت حلم.

األب تاجــر مخــدرات وفــي الســجن منــذ ســنة تقريبــا، وتعيــش األم مــع أبنائهــا فــي بيــت مســتأجر فــي 
بيــت حلــم وتعتمــد األســرة فــي مصروفهــا علــى املســاعدات مــن املؤسســات والشــؤون االجتماعيــة.

التاريخ التطوري للمشكلة:

منــذ انفصــال الزوجــة قبــل أربــع ســنوات انعكــس علــى أطفالهــا وخصوصــاً ســمعة األب الــذي يعمــل 
ــى  ــر عل ــدوره أث ــذي ب ــدي، وال ــداء اجلس ــتغال واالعت ــن لاس ــرض اإلب ــى تع ــة إل ــدرات، باإلضاف ــارة اخمل بتج
ــى  ــل إل ــع الطف ــرة دف ــادي لألس ــع االقتص ــا أن الوض ــة، كم ــر عدائي ــح أكث ــث أصب ــل بحي ــلوك الطف س

ــب  . ــذب والغض ــرقة والك الس

التاريخ األسري واالجتماعي:

البيئة القريبة والبعيدة للطفل:

ــا  ــم ، وامن ــات معه ــد عاق ــث ال يوج ــيئة بحي ــل س ــة بالطف ــة احمليط ــارب والبيئ ــع االق ــرة م ــات األس عاق
ــاب األب. ــبب غي ــه بس ــتغل وضع ــة تس ــة احمليط البيئ

الوضع االقتصادي لألسرة:

مصدر الدخل:

تعاني األسرة من وضع اقتصادي سيء وتعتمد في مصروفها على األموال املقدمة من املؤسسات والشؤون 
االجتماعية.

أثر الظروف االقتصادية على احتياجات الطفل: )املسكن ومدى مالئمته حلاجة الطفل(: 

كان الطفــل يســكن فــي بيــت أيجــار فــي مخيــم الدهيشــة ونتيجــة لعــدم قــدرة األم علــى دفــع اإلييجــار 
لصاحبــة املنــزل قامــت صاحبــة املنــزل بطــرد األم مــع أطفالهــا إلــى الشــارع  خــال املشــروع  ممــا أثــر علــى 
نفســية الطفــل وســلوكه وهنــا قمنــا باملركــز بالتواصــل مــع  قريــة االطفــال )SOS( التــي قامــت  بتأمــن 

املســكن لــألم واألطفــال حيــث  قامــت باســتئجار منــزل لهــم فــي بيــت حلــم ملــدة ثــاث  أشــهر.

التاريخ التعليمي للطفل:

الطفــل لــم يلتحــق باملدرســة فــي الصــف األول والثانــي بســبب املشــاكل فــي األســرة ويعانــي مــن تدنــي 
فــي املســتوى التعليمــي ونتيجــة لتدنــي مســتواه األكادميــي رســب فــي صفــه )أعــادة الصــف اخلامــس( 
وتأخــر فــي االلتحــاق باملدرســة ألنــه طــرد مــن مدرســته  الدهيشــة  )الوكالــة( التــي كان فيهــا ولــم تقبــل 
أي مدرســة تســجيله، رغــم تدخلنــا مــع مديــري املــدارس لتســجيل الطفــل إال أننــا كنــا نقابــل بالرفــض 
نتيجــة لذلــك توجهنــا للشــؤون االجتماعيــة ملســاعدتنا فــي ايجــاد مدرســة آمنــة للطفــل فتــم وضــع 

الطفــل فــي مدرســة داخليــة فــي العيزريــة قبــل نهايــة املشــروع .

سلوك الطفل الشخصي واالجتماعي ومدى تكيفه داخل املدرسة:

مســتواه األكادميــي متدنــي، وســلوكه ســيء، مشــاكل مــع األســاتذة والطــاب بشــكل مســتمرباإلضافة 
إلــى هروبــه مــن املدرســة.

خارج املدرسة:

مشاكل بشكل مستمر مع البيئة احمليطة.
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مدى إحساس الطفل باملشكلة:

لم يكن هناك  وعي كافي عند الطفل مبشكلته.

وصف املشكلة كما يراها األخصائي االجتماعي:

من ناحية تعليمة:

ــاك  ــن هن ــم يك ــي. ول ــتوى التعليم ــى املس ــه عل ــام ب ــد اهتم ــيء وال يوج ــي س ــل األكادمي ــتوى الطف مس
احتــواء مــن املدرســة للطفــل أو تدخــل ملســاعدته، ممــا ســاعد علــى تســربه، باإلضافــة إلــى عــدم قــدرة األم 

علــى توفيــر اجلــو املناســب والدعــم إلكمــال املدرســة. 

من ناحية سلوكية:

سلوك الطفل عدواني وعنيف.

من ناحية نفسية:

ظروف األسرة وتعرضه لاعتداء  أثر على نفسية الطفل.

العالج:

أوالً: تقييم احلقائق وتتمثل في قياس سمات شخصية الطفل واملشاكل التي يواجهها :

مــن ناحيــة جســمية: جيــد وال يوجــد مشــاكل جســمية. فــي حالــة وجــود أي مشــكلة صحيــة قــد . 1
يتــم أخذهــا باحلســبان حيــث ممكــن أن تؤثــر علــى ســير التدخــل. 

ــة . 2 ــة والعقلي ــارات احلياتي ــتطيع أداء امله ــث يس ــدة بحي ــة جي ــه العقلي ــة: قدرت ــة عقلي ــن ناحي م
واالدراكيــة. حيــث تؤثــر قــدرات الطفــل علــى ســير التدخــل ، فمــن املهــم أوالً فحــص قدراتــه وأدائــه 

ــره  .  ــة لعم ــة مائم ــه العقلي ــر أن قدرات ــث ظه ــي حي العقل

مــن ناحيــة نفســية: يوجــد مشــاكل نفســية بســبب الظــروف والضغوطــات التــي عاشــها، وهنــا يتم . 3
األخــذ بعــن االعتبــار اخللفيــة العائليــة واخلبــرات التــي مــر بهــا الطفــل، والدوافــع مــن وراء ســلوكياته 
اخملتلفــة ومحاولــة حتليــل كل ســلوك وطــرق التدخــل بهــا والتــي قــد ال تكــون طريقــة واحــدة. مــن 
املهــم األخــذ بعــن االعتبــار قــدرات الطفــل وطــرق جتاوبــه مــع التدخــل، والتدخــل املائــم لــه بشــكل 

خــاص. حيــث يتــم عــادة محاولــة اســتخدام أكثــر مــن طريقــة لوضــع اخلطــة العاجيــة للطفــل. 

مــن ناحيــة اجتماعيــة: عاقاتــه االجتماعيــة ســيئة مــع البيئــة احمليطــة واملدرســية، ال يشــعر الطفــل . 4
بالثقــة أو باألمــان باجملتمــع احمليــط، حيــث الدائــرة األساســية التــي يعيــش بهــا الطفــل غيــر آمنــة: 
انفصــال ومشــاكل بــن الوالديــن، باإلضافــة إلــى أن الوالــد مســجون، وال يتحمــل مســؤولية البيــت، 
كمــا أن وضــع األب أثــر علــى ســمعة الطفــل وعــدم تقبــل اآلخريــن لــه. فالقــدوة واملثــل األعلــى لابــن 
هــو إنســان ال يقــوم بوظيفتــه الوالديــة الطبيعيــة .األم موجــودة فــي ضغوطــات ال تســتطيع لوحدهــا 
ــا.  ــن عائلته ــى م ــود حت ــر موج ــم الغي ــها للدع ــاج بنفس ــا حتت ــث أنه ــا حي ــم ألطفاله ــدمي الدع تق
الدائــرة الثانيــة وهــي مــن املفــروض املدرســة لــم تســتطع احتوائــه ومت طــرده مــن املدرســة. الدائــرة 
ــون ردة  ــي أن تك ــن الطبيع ــه. فم ــل وال يتقبل ــتغل الطف ــي (  يس ــل احل ــط ) مث ــع احملي ــة اجملتم الثالث
فعــل الطفــل أيضــا ســيئة مــع احمليــط.  بالنســبة لبنــاء عاقــات صداقــة مــع األطفــال، ففــي بيئــة 
مشــابهة يجــد الطفــل صعوبــة فــي تقبــل اآلخريــن لــه، ممــا قــد يــؤدي إلــى اختيــار أصدقــاء ســوء 
قــد يســاعدون علــى انحــراف الطفــل واســتغاله، باإلضافــة إلــى عــدم تعــرض الطفــل إلــى عاقــات 

صداقــة طبيعيــة تبنــى بشــكل ســليم وتســاعد علــى التطــور الصحــي والســليم للطفــل باجملتمــع . 

ثانياً:  صياغة احلقائق وعالقتها باملشكلة:

انفصال الوالدين والوضع املادي السيئ واالعتداء اجلنسي الذي تعرض له الطفل واملستوى األكادميي السيئ 
انعكست على نفسية الطفل، وإهمال األم للطفل، وسمعة الوالد كونه تاجر مخدرات وفي السجن والطفل 

يعلم بذلك.

ثالثا : حتديد نقاط العالج واجتاهاته: 

ــه  ــه بنفس ــز ثقت ــة ، تعزي ــة احمليط ــه بالبيئ ــادة ثقت ــة ، إع ــل العنيف ــلوك الطف ــر س ــى تغيي ــل عل العم
وبقدراتــه، وايجــاد إطــار تعليمــي مناســب يحتويــه بشــكل مناســب. حيــث كان هنــاك إجمــاع علــى ضــرورة 
وضــع الطفــل فــي مدرســة داخلية)مؤسســة ( تكــون آمنــة للطفــل لرعايتــه وحمايتــه واالهتمــام بتلبيــه 

احتياجاتــه األساســية. 

كمــا أبــدت االخصائيــات املشــرفات باملشــروع علــى  ضــرورة توجــه األم إلــى أخصائيــة نفســية اجتماعيــة 
لدعــم األم وتوجيههــا إلــى  كيفيــة التعامــل مــع أطفالهــا ولتوفيــر بيئــة آمنــه لهــم.

رابعا : العبارة التشخيصية

الطفل ذو شخصية عدائية عنيفة ويعاني من أوضاع صعبة بسبب الوضع األسري كما أنه ضحية اعتداء 
جنسي. 

التدخل:

األساليب املستخدمة في التدخل:

ــى  ــة بحيــث كان الطفــل يرفــض االنضمــام إل ــى موضــوع املزاجي ــة مت العمــل مــع الطفــل عل فــي البداي
ــت  ــل كان ــة العم ــروع وبداي ــتمرار باملش ــي االس ــه ف ــدم رغبت ــن ع ــم ع ــكل دائ ــر بش ــات وكان يعب الفعالي
ــه وإشــراكه فــي  ــات التــي جتذب ترتكــز علــى تفعيــل دور الطفــل فــي اجملموعــة مــن خــال عمــل الفعالي

ــات. ــطة والفعالي ــة  األنش غالبي

خــال املشــروع بــدا واضحــا بعــض التغييــرات علــى ســلوك الطفــل ضمــن اجملموعــة وارتباطــه بهــا ومــن 
خــال اجللســات الفرديــة للطفــل والتــي بدورهــا عملــت  علــى بنــاء الثقــة بينه وبــن املرشــدين فــي التأقلم 
مــع اجملموعــة أصبــح يشــارك فــي جميــع الفعاليــات كمــا توقــف عــن الغضــب والهــروب مــن املؤسســة 
ــه  ــى إعطائ ــة إل ــردي باإلضاف ــكل ف ــث مــع املرشــدة بش ــن خــال احلدي ــه م ــر عــن احتياجات ــح  يعب وأصب
مســاحة االختيارفــي املشــاركة باألنشــطة فأصبــح يعبــر عــن نفســه بأنــه يرغــب فــي لعــب النشــاط أو 

عــدم قدرتــه علــى املشــاركة وليــس االنســحاب مــن الفعاليــة.

نقاط القوة:

قدرة الطفل على لعب األدوار والتمثيل.. 1

متعاون.. 2

نقاط الضعف:

إنعدام الثقة بالنفس.. 1

املزاجية.. 2
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مت العمل مع الطفل خالل املشروع  على:

تعزيــزه، مســاعدته علــى تقبــل ذاتــه وتقبــل اآلخريــن، وجتــاوز موضــوع االعتــداء مــن خــال إعطائــه مهــام 
وأدوار قياديــة فــي اجملموعــة، ومــن خــال العمــل املســرحي والتفريــغ بالرســم، كمــا تقبــل الطفــل فعاليــات 
ــة  ــترخاء وفعالي ــة االس ــل فعالي ــة مث ــع اجملموع ــاج م ــي االندم ــاعدته ف ــا س ــدو أنه ــا ويب ــة أحبه معين
ــات  البراشــوت.  ومــن خــال اإلرشــاد الفــردي للطفــل والتواصــل مــع األم كمــا مت املتابعــة  مــع األخصائي
ــة   ــا بكيفي ــح لن ــه نصائ ــل بتوجي ــوع الطف ــول موض ــروع ح ــرفات باملش ــة  املش ــية واالجتماعي النفس
ــي  ــات الت ــى الفعالي ــة إل ــة باإلضاف ــام وأدوار قيادي ــه مه ــال إعطائ ــن خ ــل م ــلوك الطف ــع س ــل م التعام
تهــدف للحديــث عــن املشــاعر مــع عــدم توجيــه اللــوم والعتــاب علــى مــا يقــوم بــه الطفــل من ســلوكيات  

ســلبية وألفــاظ ســيئة . 

ــز األمــور االيجابيــة فــي شــخصيته وكذلــك توعيتــه  ــز الثقــة بالنفــس وتعزي مت العمــل معــه حــول تعزي
باألشــياء اخلطــرة التــي قــد يتعــرض لهــا، واالبتعــاد عنهــا . 

التدخل اجلماعي عن طريق مشاركة الطفل باألنشطة والفعاليات:

فــي البدايــة كان الطفــل مزاجــي جــداً وكثيــر الغضــب، وينســحب مــن الفعاليــات وال يرغــب فــي املشــاركة 
ويقــوم بعمــل فوضــى وإزعــاج للمجموعــة ويريــد دائمــا أن يفــوز هــو بالنشــاط وال يتقبــل اخلســارة أبــدا، 
أمــا بعــد مــرور فتــرة علــى وجــوده فــي املشــروع، واكتســابه الثقــة والتعزيــز بالنفــس والعاقــة اجليــدة مــع 
املرشــدين واألطفــال، حيــث أصبــح الطفــل يشــعر حــن يشــارك بقيمتــه وبقدراتــه التــي لــم تكن تعــزز من 
قبــل، وبالقبــول مــن قبــل اآلخريــن باإلضافــة إلــى الشــعور باإلجنــاز عنــد النجــاح، ومحاولــة تكــرار الفعاليــة 
عنــد اخلســارة.  فأصبــح يشــارك فــي معظــم األنشــطة ويتقبــل اخلســارة و أحيانــا عنــد عــدم مشــاركة 
بالنشــاط فقــد كان يوضــح األســباب بأنــه مريــض أو عــدم قدرتــه علــى املشــاركة فيهــا وليــس االنســحاب 
مــن الفعاليــة. فعندمــا يشــعر الطفــل بقيمتــه بــن أصدقائــه وأهميــة مشــاركته واهتمــام املرشــدين بــه. 

أيضــاً أهميــة وجــوده ككيــان مؤثــر، يتقبــل الطفــل موضــوع املشــاركة والفــوز واخلســارة بــروح ايجابيــة . 

اجللسات الفردية مع الطفل:

بخصــوص اجللســات الفرديــة مــع الطفــل فــي بدايــة املشــروع لــم يتقبــل الطفــل فكــرة احلديــث بشــكل 
فــردي مــع املرشــدة ولــم يبــد التزامــه باجللســة احلديــث فيهــا، فتــم اســتخدام أســاليب مختلفــة بــدل 
احلديــث املباشــر مثــل األلعــاب والرســم خــال اجللســات. وبعدهــا حــدث  حتســن و تغييــر  علــى ســلوك 
ــة  ــن اجملموع ــروج م ــردي واخل ــكل ف ــث بش ــب احلدي ــن يبادربطل ــو م ــد كان ه ــر فق ــكل كبي ــل بش الطف
ويبدأباحلديــث عــن املشــكلة بــكل التفاصيــل. حيــث حصــل الطفــل أوال علــى األمــان والثقــة اجتاه املرشــدة، 
واملهــارات الازمــة للحديــث عــن املشــكلة إلــى جانــب الوعــي إلــى وجــود مشــكلة وضــرورة التوصــل إلــى 
احلــل. واحلديــث عــن الصدمــة التــي مــر بهــا، وكيــف ميكنــه أن يتجاوزهــا أوال عــن طريــق معرفــة أنــه غيــر 
ــخص  ــه أي ش ــرض ل ــد يتع ــه ق ــرض ل ــذي تع ــده ، وأن ال ــه جلس ــه وبامتاك ــه بنفس ــادة ثقت ــب، وإع مذن
آخــر وأن املعتــدي هــو إنســان غيــر ســوي. فالذنــب ال يقــع عليــه ومت إعطائــه أســاليب مختلفــة ملواجهــة 

مخاوفــه وقلقــه والتعامــل معهــا ، وتخطيهــا إلكمــال احليــاة بشــكل طبيعــي لطفــل بجيلــه. 

اجللسات واحلديث مع األم: 

وبعــد احلديــث مــع األم مــن خــال املكاملــات الهاتفيــة واجللســات الفرديــة ، حيــث أوال مت إعطائهــا الفرصــة 
للحديــث عــن وضعهــا، ودعمهــا ومســاعدتها وتوجيههــا جلهــات تســاعدها، وإعطائها األســاليب املناســبة 
للتعامــل مــع أطفالهــا وتعزيزهــم وتشــجيعهم، إعــادة شــعور األم بأنهــا مســؤولة عــن أطفالهــا ولديهــا 
القــدرة حتــى بالرغــم مــن وجــود صعوبــات مبتابعــة احليــاة، عــن طريــق احلديــث عــن البدائــل، ومســاعدتها 
واإلصغــاء لهــا ودعمهــا. خــال املشــروع  حتدثــت األم عــن  التغييــرات االيجابيــة التــي طــرأت علــى الطفــل 
وعــن ســلوكه  العنيــف الــذي بــدأ يتاشــى مــع الوقــت باإلضافــة إلــى الســرقة والكــذب كمــا أنــه أصبــح 

أكثــر التزامــاً فــي املنــزل.

سلوك الطفل في نهاية املشروع:

بعــد  إيجــاد إطــار مائــم  للطفــل وتســجيله فــي مدرســة داخليــة وإحساســه أنــه قــد يتــرك 
واألطفــال  باجملموعــة  ارتباطــة  ومــدى  للمشــروع  وانتمــاءه  حبــه  مــدى  لنــا  أظهــر  املشــروع 
وكامــه  لنــا  يقدمهــا  كان  التــي  الهدايــا  وكذلــك  واألطفــال  للمرشــدين  رســائل  خــال  مــن 
املشــروع. تــرك  فــي  رغبتــه  لعــدم  نتيجــة  بــه  والتزامــه  االيجابــي  ســلوكه  و  اجملموعــة  مــع 

اخلطة العالجية:

1- من ناحية اجتماعية:

تقويــة العاقــات األســرية مــن خــال التواصــل مــع األم وعمــل فعاليــات تســاعد علــى دعــم الطفــل وتعزيــز 
ــتوى  ــن املس ــى حتس ــل عل ــا العم ــي مت فيه ــردي الت ــاد الف ــات اإلرش ــى جلس ــة إل ــه، باإلضاف ــه بنفس ثقت
النفســي واالجتماعــي للطفــل، وقــد مت العمــل علــى مفهــوم األســرة واألمــن األســري مــع األم والطفــل ومــع 
هــذا  فــاألم بحاجــة  إلــى دعــم أكتــر وكان ذلــك مــن خــال عمــل جلســات فرديــة معهــا ومت حتويلهــا إلــى 

أخصائــي نفســي اجتماعــي.

2- من ناحية سلوكية:

مت العمــل مــع الطفــل علــى اكتســاب الســلوك االيجابــي فــي اجملموعــة والتخلــص مــن الســلوك العدوانــي 
والعنيــف، بحيــث أصبــح الطفــل أكثــر التزامــاً وأقــل عدوانيــة وكــون عاقــات صداقــة مــع األطفــال وبــدا 
لنــا ذلــك مــن خــال ســلوكه داخــل اجملموعــة والتزامــه بســاعات الــدوام ورغبتــه فــي جتــدد املشــروع لفتــرة 

أطول.
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3- من ناحية أكادميية:

مســاعدة الطفــل فــي املســتوى األكادميــي والعمــل علــى إكســابه مهــارات جديــدة تســاعده فــي التعلــم، 
بحيــث مت العمــل مــع الطفــل مــن خــال ألعــاب الــذكاء وألعــاب التركيــز واأللعــاب التعليميــة.ومت التواصــل 
مــع الشــؤون االجتماعيــة لتوفيــر مدرســة للطفــل تتوفــر فيهــا بيئــة تعليميــة مناســبة ومائمــة للطفل.

ملخص: 

مت العمــل مــع الطفــل علــى عــدة جوانــب مت تشــخيصها ، منهــا الفرديــة واجلماعيــة: أوال تقبــل 
التدخــل، االلتــزام بالبيــت وباملركــز، تخفيــض العنــف والســلوكيات الغيــر مرغــوب بهــا بشــكل 
كبيــر. تعزيــز الثقــة بالنفــس والشــعور باألمــان ضمــن املشــروع وبشــكل عــام، والقــدرة علــى 
ــى  ــل عل ــا العم ــن. أيض ــدين البالغ ــن املرش ــال وم ــن األطف ــن م ــع اآلخري ــة م ــات اجتماعي ــاء عاق بن
دعــم األم وتوجيههــا لإلرشــاد االجتماعــي، وأخيــراً إيجــاد اإلطــار التربــوي للطفــل، حيــث بهــذه 
احلالــة وجــود الطفــل ببيئتــه يشــكل خطــرا عليــه ويــؤدي إلــى االنحــراف والتعــرض للمخاطــر .

بدايــة، ومــن ضمــن رســالة مدرســتنا، فهــي تهــدف إلــى املســاهمة فــي بنــاء جيــل مــن الطلبــة، يتمتــع  
ــة، مــن خــال النهــوض  ــة ووطنّي ــم دينّي ــك مهــارات واجتاهــات وقي ــاً، وميتل ــاً وثقافّي ــة، علمّي بقــدرات عالي
بالتعليــم، بتنفيــذ تعليــم وتعلــم فّعالــن، وإثــراء للمنهــاج الفلســطينّي، فــي بيئــٍة آمنــة ومحفــزة خاليــة 

مــن كل أشــكال العنــف، ترعــى حقــوق الطفــل وتهتــم بــه.

وملــا كانــت املدرســة هــي املؤسســة االجتماعيــة الثانيــة بعــد البيــت، مــن حيــث التأثيــر فــي تربيــة الطفــل 
ورعايتــه، ملــا تقــوم  بــه مــن عمليــة تربويــة مهمــة،  وصقــل ألذهــان الطلبــة، حيــث أن وظيفتهــا الطبيعيــة 
تتمثــل فــي اســتقبال األطفــال فــي ســن مبكــرة، فتكــون بذلــك احملطــة األولــى للتعامــل معهــم بعــد 
األســرة مباشــرة، لهــذا، وانطاقــا مــن رؤيــة املدرســة ورســالتها وخطتهــا، فقــد عملنــا حثيثــا في املدرســة 
علــى االهتمــام بالطفــل، وحاجاتــه الازمــة لتحقيــق توازنــه النفســي والعقلــي واجلســمي. كيــف ال، وقــد 

أصبــح الطفــل اليــوم محــورا للعمليــة التعليميــة التعلميــة برّمتهــا.

ــق  ــل تطبي ــن أج ــل، م ــل أو مل ــدون كل ــة ب ــي املدرس ــعى ف ــا نس ــت: انن ــة إن قل ــي احلقيق ــي ال أجاف أظنن
ــات  ــز املمارس ــه، وتعزي ــة حقوق ــي حماي ــل، وبالتال ــة الطف ــي  حماي ــل ف ــا املتمث ــداف برنامجن ــق أه وحتقي

ــه. ــدة فــي تربيت اجلي

تعريف مرحلة الطفولة وحاجاتها:

ــف الشــامل  ــت أن التعري ــي رأي ــة وتعريفهــا، لكنن ــت مفهــوم الطفول ــي تناول ــرة هــي الدراســات الت كثي
واخملتصــر التالــي، يفــي بالغــرض ضمــن حــدود هــذه املقالــة، فمرحلــة الطفولــة هي: »أولــى مراحــل حيــاة 
اإلنســان، إذ تبــدأ منــذ الــوالدة وحتــى ســن البلــوغ، ولهــذه املرحلــة حاجاتهــا وخصائصهــا، التــي متيزهــا 
عــن غيرهــا مــن املراحــل العمريــة، وعلــى أســاس هــذه املرحلــة، تبنــى شــخصية الفــرد املســتقبلية،  والتــي 

تبــدأ واضحــة ابتــداًء مــن املرحلــة العمريــة الواقعــة بــن الســن )10 _ 18( عامــا.

وقبيــل احلديــث عــن برامــج املدرســة وأنشــطتها وإجنازاتهــا، املتعلقــة بالطفــل وحمايــة الطفولــة، ال أجــد 
بــداً مــن التوقــف ولــو قليــا، عنــد بعــض أهــم حاجــات هــذه املرحلــة – مرحلــة الطفولــة -، والتــي أذكــر 

منهــا علــى ســبيل املثــال وليــس احلصــر مــا يأتــي:

احلاجــة إلــى املعرفــة، وتنميــة القــدرات العقليــة: إذ تعتبــر هــذه احلاجــة مــن أهــم حاجــات اإلنســان،   أ- 
ــي.  ــمي والعقل ــوه اجلس ــع من ــو م ــده، وتنم ــذ مول ــأ من ــي تنش وه

احلاجــة إلــى احلــب واحلنــان واألمــان: هــذه احلاجــة نفســية عاطفيــة، تولــد مــع الطفــل، حيــث ينشــأ  ب- 
ــه، ثــم مــن كل احمليطــن بــه مــن أقــارب، ومعلمــن، وحتــى مــن  الطفــل باحثــاً عــن احلــب، مــن والدي

ــاء.  األصدق

ج- احلاجــة إلــى االنتمــاء: هــذه حاجــة روحيــة ونفســية واجتماعيــة،  تعطــي النفــس إحساســاً بالطمأنينــة 
واإلشــباع واالعتــزاز والراحــة، فكمــا يحتــاج الطفــل للحــب، فهــو يحتــاج لانتمــاء ملصــدر هــذا احلــب، 

بــدءا مــن والديــه، ومــرورا بأســرته وأصدقائــه، ثــم مجتمعــه. 

دور المدرسة في رعاية الطفولة 
وحمايتها: )تجربة مدرسة زهور 
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احلاجــة إلــى الترفيــه واللعــب: هــذه حاجــة طبيعيــة فطريــة للطفــل، حيــث ال تخفــى أهميتهــا علــى  د- 
أحــد.

احلاجــة إلــى العمــل وتقديــر قيمتــه: مــن الضــروري أن يقــوم الطفــل، ووفقــا لقدراتــه، ببعــض اإلجنــازات  ه- 
واملهــام، التــي يجــب أن يكافــأ عليهــا، لترســيخ هــذا اجلانــب فــي نفســه.      

 و- احلاجة إلى اكتساب مهارات احلياة اليومية: حيث يسعى الطفل لتعلم واكتساب مهارات احلياة الضرورية، 
 فيما يتعلق باجملتمع الذي ينتمي إليه، وعاداته وسلوكياته. 

كثيرة هي األسباب الكامنة وراء اهتمام املدرسة بهذا املوضوع _ حماية الطفولة _، لكنني أذكر هنا بعض 
أهم هذه األسباب:

يشكّل األطفال ما نسبته )50%( من اجملتمع الفلسطيني.أ. 

متثــل الطفولــة مرحلــة ضعــف بالنســبة لإلنســان، فهــو يحتــاج فــي هــذه املرحلــة، وبشــكل دائــم، إلــى ب. 
رعايــة خاصــة، وعنايــة فــي جميــع شــؤونه. 

ــا ج.  ــكل م ــث تش ــم، حي ــة األه ــي املرحل ــل ه ــان، ب ــر اإلنس ــي عم ــية ف ــة أساس ــة مرحل ــر الطفول تعتب
ــك فــي الســلوك أو  ــة عمــره ســواء أكان ذل ــار واضحــة فــي بقي ــه، وألحداثهــا آث ــع حيات يقــرب مــن رب

ــخصية. ــات الش الصف

 إنشاء بيئة آمنة، وخالية من العنف، جلميع طلبة املدرسة.د. 

التوجيه الذي يتلقاه الطفل في هذه املرحلة، يترك أثرا بالغا عليه طوال حياته.ه. 

التأكيــد علــى دور املدرســة فــي حمايــة األطفــال الذيــن يعانــون مــن مشــاكل نفســية و/أو اجتماعيــة، و. 
وكذلــك األطفــال مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة.

وجــود مجموعــة مــن الطــاب فــي املدرســة، يظهــرون انخفاضــا فــي التحصيــل الدراســي عــن زمائهم، ز. 
مــع أنهــم يتمتعــون بــذكاء عــادي فــوق املتوســط، إال أنهــم يظهــرون صعوبــة فــي بعــض العمليــات 
ــي، أو  ــة، أو التهج ــراءة، أو الكتاب ــاه، أو الق ــر، أو اإلدراك، أو االنتب ــم، أو التفكي ــم: كالفه ــة بالتعل املتصل
ــابقة، كل  ــات الس ــن العملي ــكل م ــة ب ــارات املتصل ــي امله ــابية، أو ف ــات احلس ــراء العملي ــق، أو إج النط

هــؤالء بحاجــة إلــى اهتمــام خــاص. 

وأخيــرا، فالعالــم كلــه يولــي اهتمامــا كبيــرا مبرحلــة الطفولــة، فهناك الكثيــر مــن القــرارات والتوصيات ح. 
العامليــة التــي صــدرت بشــأن هــذه املرحلــة، ومنها:

  - اإلعان العاملي حلقوق الطفل. 
  - ميثاق حقوق الطفل العربي. 

  - يوم الطفل العاملي.
  - إنشاء منظمة الطفولة العاملية )اليونيسيف(.    

 - تخصيص اجلوائز العاملية ألدب األطفال.  

وفــي اخلتــام، وفــي ضــوء كل مــا ســبق حــول أهميــة مرحلــة الطفولــة واحتياجاتهــا، فإننــا فــي املدرســة، 
وبالتعــاون مــع مركــز زهــور األمــل للتطويــر التربــوي واجملتمعــي، قمنــا بالعديــد مــن األنشــطة، ضمــن برامج 

حمايــة الطفولــة، التــي تتــاءم وثقافــة مجتمعنــا العربــي الفلســطيني، ومــن أبــرز هــذه النشــاطات:

تــدرك املدرســة بــأن رعايــة وســامة كل طالــب، هــو مــن بــن أهــم األهــداف فــي خطتهــا إن لــم يكــن . 1
الهــدف األهــم، لذلــك تقــدم املدرســة العنايــة، واملســاعدة، وتوفيــر كل وســائل األمــن واألمــان للطلبــة، 

حتــى يتمكنــوا مــن اكتســاب العلــم وتطويــر إمكانياتهــم، فــي بيئــة آمنــة، ومحّفــزة للتعلــم.

التعرف على احتياجات الطلبة لتقدمي املساعدة والدعم.. 2

إشعار الطفل باحلب واألمن والسعادة من قبل الوالدين واملعلم.. 3

ــطة . 4 ــف األنش ــك مبختل ــم كذل ــية، وتهت ــا التدريس ــل هيئته ــم، وتأهي ــودة التعلي ــة بج ــم املدرس تهت
ــوم  ــري العل ــة، ومختب ــة، كاملكتب ــرف املتخصص ــتخدام الغ ــال اس ــن خ ــة(، م ــة والاصفي )الصفي
ــى القاعــات  ــة إل واحلاســوب، وغــرف الوســائل، واإلرشــاد، والرياضــة، والفــن، والعــاج الوظيفــي، إضاف
ــة. ــة التعلمي ــة التعليمي ــق أهــداف العملي ــة باملدرســة، وحتقي متعــددة األغــراض، ســعيا لترغيــب الطلب

تقّدم املدرسة سنويا، عددا من املنح الدراسية، من أجل مساعدة الطلبة احملتاجن.. 5

االجتمــاع مــع أوليــاء أمــور الطلبــة، بــن احلــن واآلخــر، لتوعيتهــم حــول أهميــة تربيــة أبنائهــم بعيــدا . 6
عــن العنــف، وأهميــة إشــعارهم باحلــب، إذ ال ميكــن للتربيــة أن تتــم بــدون حــب. 

قيــام املرشــدة الطابيــة بالعديــد مــن الزيــارات املنزليــة للعديــد مــن الطلبــة، كلمــا كان ذلــك الزمــا، . 7
وبعــد التنســيق بــن املدرســة وأســرة الطالــب.

ــة . 8 ــة الطلب ــة، يقــوم بهــا متخصصــون، مــن أجــل توعي تقــوم املدرســة بعمــل ورشــات عمــل للطلب
ــادهم. ــم وإرش وتوجيهه

ــذي . 9 ــئ، وال ــت داف ــية وبي ــامية الفرنس ــة اإلس ــع اإلغاث ــاون م ــة، بالتع ــة الطفول ــروع حماي ــاز مش إجن
اســتمر ملــدة عــام كامــل، حيــث اشــتمل املشــروع علــى برامــج ترفيهيــة، وأخــرى تعليميــة، إضافــة 
لتقــدمي وجبــات غذائيــة ليــس للطلبــة املشــاركن فــي املشــروع فحســب، بــل وأيضــا جلميــع الطلبــة 

احملتاجــن فــي املدرســة.

ــق . 10 ــات التعلــم(، مــن خــال فري تقــّدم املدرســة اخلدمــة للطلبــة فــي  قســم التربيــة اخلاصــة )صعوب
التطويــر املدرســي، وطاقــم متخصــص فــي صعوبــات التعلــم، ذو كفــاءة عاليــة، حيــث يتــم العمــل 
مــن خــال ماحظــة الطــاب ذوي التحصيــل املتدنــي فــي الصفــوف العاديــة، والعمــل علــى متابعتهــم 
مــن قبــل معلمــة الصــف، وعمــل اخلطــط العاجيــة لرفــع مســتواهم وحتصيلهــم األكادميــي. وفــي 
ــات  ــم صعوب ــى قس ــة إل ــؤالء الطلب ــل ه ــة بتحوي ــوم املدرس ــك، تق ــة لذل ــاوب الطلب ــدم جت ــال ع ح
ــخيص  ــل تش ــف، وعم ــكل مكث ــم بش ــل معه ــك للعم ــة، وذل ــي املدرس ــادر( ف ــرف املص ــم )غ التعل
ــى  ــة إل ــات(، إضاف ــة، والرياضي ــة االجنليزي ــة، واللغ ــة العربي ــية: )اللغ ــواد األساس ــامل للم ــي ش أكادمي
التواصــل مــع األهــل، مــن أجــل معرفــة املزيــد عــن احليــاة الشــخصية واألســرية للطلبــة، وجمــع أكبــر 
قــدر ممكــن مــن املعلومــات، للوقــوف علــى املشــاكل التــي يعانــي منهــا هــؤالء الطلبــة، وذلــك بالتعــاون 

مــع املرشــدة الطابيــة فــي املدرســة.

توظيــف الدرامــا داخــل غرفــة الصــف فــي عمليتــي التعليــم والتعلــم، حيــث ثبــت أن هــذا األســلوب، . 11
ــا  ــة روحي ــة الطلب ــي تنمي ــة، ف ــة احلديث ــا التربي ــد عليه ــي تعتم ــة، الت ــاليب الفاعل ــد  األس ــو أح ه

ــا، ممــا يســهم فــي معاجلــة ضعــف التحصيــل الدراســي. وجســديا وذهني

تطبيــق واعتمــاد مدونــة ســلوك خاصــة باملدرســة، وهــي عبــارة عــن وثيقة أساســية فــي بيئــات التعلم . 12
مثــل املدرســة واجلامعــة، حتــّدد الثقافــة التعليميــة وتعززهــا، وحتــّدد كذلــك املعاييــر الســلوكية ومــا 
تتوقعــه مــن ســلوك الطــاب مــع التركيــز علــى الســلوكيات املرغوبــة، كمــا أنهــا حتــّدد الســلوكيات 
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التــي نعتبرهــا معيقــة وغيــر مســتحبة فــي مدارســنا.

هــذه املدونــة تعمــل علــى تعزيــز الســلوكيات والعــادات اإليجابيــة لــدى الطلبــة، وتعزيــز االنضبــاط الداخلي 
لديهــم، مــن خــال تفعيــل األنشــطة الصفيــة والاصفيــة، وإشــراك الطلبــة وفقــاً مليولهــم وقدراتهــم 

فــي تخطيــط هــذه األنشــطة وتنفيذهــا.

وأخيــرا، مــا كانــت تلــك االجنــازات لتتحقــق، لــوال اجلهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا اإلدارة املدرســية، وهيئتهــا 
ــي،  ــوي واجملتمع ــر الترب ــل للتطوي ــور األم ــز زه ــي مرك ــن ف ــم العامل ــع إدارة وطاق ــاون م ــية، بالتع التدريس
الــذي كان لــه اليــد الطولــى فــي تقــدمي املســاندة النفســية واالجتماعيــة للطلبــة، وذلــك مــن خــال عقــد 
العديــد مــن الــدورات التدريبيــة للمرشــدين املدرســين، واملعلمــن، وحفزهــم علــى تطبيــق مــا اكتســبوه 
ــة  ــي رعاي ــة ف ــى دور املدرس ــد عل ــا يؤك ــهم، م ــي مدارس ــب ف ــرات التدري ــال فت ــج خ ــارات وبرام ــن مه م

الطفولــة وحمايتهــا.

كمــا فــي األعــداد الســابقة مــن مجلــة املدرســة ، نتنــاول فــي هــذا العــدد أحــد مواضيــع صعوبــات التعلم، 
أال وهــو اضطرابــات قصــور االنتبــاه واحلركــة املفرطــة، ملــا يرتبــط بهــذا املوضــوع الكثيــر مــن التســاؤالت 

لــدى اآلبــاء واألمهــات واملعلمــن واملعلمــات علــى حــد ســواء ملاهيــة هــذا االضطــراب. 

ــك  ــا فلي ــاً أورده ــر منط ــة عش ــى ثاث ــة عل ــة املفرط ــاه واحلرك ــور االنتب ــات قص ــص اضطراب ــمل خصائ تش
.  )1998(

ومــن اجلديــر بالذكــر أن جميــع هــذه األمنــاط الســلوكية تعتبــر نــواجت للظاهرتــن األساســيتن اللتــن تتميــز 
بهمــا هــذه االضطرابــات أال وهمــا قصــور االنتبــاه واحلركــة املفرطــة كمــا ســوف يأتــي توضيحــه فــي هــذا 

ل:  ملقا ا

Inattention.  1- عدم االنتباه

  . Hyperactivity 2- احلركة الزائدة أو املفرطة

.Impulsivity 3- االندفاع

Disorganization. 4- الفوضى وعدم النظام

 Poor peer/ Sip Relations    5- ضعف العاقة مع األقران

Aggressive Behavior 6- السلوك العدواني

Poor Self- Esteem 7- ضعف مفهوم الذات

Poor Self- Concept 8- اإلبهار وسلوك اإلثارة

Day Dreaming 9- أحام اليقظة

Poor Coordination 10 ضعف التناسق

Memory Problems 11- مشكات الذاكرة

Persistent 12- اإلصرار واإلحلاح

Inconsistency 13- التضارب وعدم الترابط

ــاء األمــور  ــي أوردهــا بعــض أولي ــي عــرض مفصــل لعشــرة خصائــص مــع بعــض املاحظــات الت فيمــا يل
ــاه واحلركــة املفرطــة. ــون مــن قصــور االنتب ــن يعان ــق باألطفــال الذي واملدرســن فيمــا يتعل

خصائص اضطرابات قصور االنتباه 
والحركة المفرطة 

د. ياسر صندوقة 
 أخصائي تربية خاصة وصعوبات تعلم وتشخيص 

صعوبات التعلم
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أوالً: عدم االنتباه:

ــف  ــي ضع ــة، ه ــة املفرط ــاه واحلرك ــور االنتب ــال ذوي قص ــدى األطف ــيوعا ل ــص ش ــر اخلصائ ــدى أكث إن إح
التركيــز واالنتبــاه، وهــذا ال يعنــي أنهــم ال ينتبهــون علــى اإلطــاق، فاحلقيقــة أنهــم يحاولــون االنتبــاه ولكــن 
هنــاك مؤثــرات داخليــة وأخــرى خارجيــة تــؤدي إلــى تشــتت انتباههــم وتشــغلهم عــن التركيــز فيكــون مــن 
الصعــب عليهــم االنتبــاه إلــى التعليمــات املطلــوب ســماعها وفهمهــا مــن أجــل إجنــاز العمــل أو الواجــب 

الــذي كلفــوا بــه، فيكــون الفشــل فــي األداء وعــدم اإلجنــاز هــو النتيجــة املتوقعــة لعــدم االنتبــاه. 

علــى الرغــم مــن هــذا التقييــم، فــان هنــاك بعــض االعتبــارات التــي يجــب مراعاتهــا عنــد تشــخيص عــدم 
االنتبــاه عنــد األطفــال ذوي قصــور االنتبــاه واحلركــة املفرطــة:

التنــوع واالختــاف فــي درجــة االنتبــاه: فأحيانــاً جنــد الطفــل طبيعيــاً أو قريبــاً مــن الطبيعــي فــي درجــة   -1
انتباهــه أثنــاء االســتماع أو أثنــاء أداء الواجــب، وفــي أحيــان أخــرى جنــده شــديد التشــتت وغيــر منتبــه 

وغيــر قــادر علــى التركيــز. 

ــون مــن قصــور  ــن يعان ــراً مــن األطفــال الذي ــاه: جنــد أن كثي ــز االنتب ــى تركي اختــاف درجــة اإلصــرار عل  -2
فــي االنتبــاه وحركــة مفرطــة يجتهــدون فــي تركيــز انتباههــم فــي الواجبــات داخــل الفصــل. أمــا فــي 
البيــت فهــم علــى العكــس مــن ذلــك، فهــم ال يحاولــون االنتبــاه لتعليمــات وتوجيهــات أوليــاء األمــور 
وال يركــزون فــي أداء الواجبــات التــي قــد تطلــب منهــم، فألعــاب الفيديــو والصــور وامللصقــات وأفــام 

الكرتــون هــي شــغلهم الشــاغل. 

اختــاف درجــة االنتبــاه باختــاف املوقــف: حيــث تــزداد صعوبــة االنتبــاه عندمــا توجــه التعليمــات للطفل   -3
ذي قصــور االنتبــاه واحلركــة املفرطــة بشــكل عــام ضمــن مجموعــة أطفــال الفصــل، أمــا عندمــا توجــه 

إليــه التعليمــات وجهــاً لوجــه وبطريقــة فرديــة فتــزداد درجــة انتباهــه وتركيــزه. 

تأثــر درجــة االنتبــاه بالعوامــل الداخليــة: قــد ال تكــون هنــاك عوامــل أو مؤثــرات خارجيــة تســاهم فــي   -4
عــدم انتبــاه الطالــب ملــا يســتمع إليــه أو يقــوم بــه مــن عمــل، ولكــن قــد يتأثــر انتباهــه كثيــراً مبشــاعر 
وعوامــل داخليــة. فهــذا الطفــل غالبــاً مــا يعانــي مــن مشــكات رئيســية فــي التحصيــل الدراســي، 
فعلــى الرغــم مــن خبــرة املــدرس فــي التعامــل مــع حــاالت قصــور االنتبــاه وتكييفــه وســيطرته علــى 
ــب  ــا يرغ ــق م ــي حتقي ــح ف ــه ال ينج ــل، فان ــز الطف ــاه وتركي ــى انتب ــر عل ــي تؤث ــة الت ــل اخلارجي العوام
فيــه وهــو جــذب انتبــاه هــذا الطفــل وذلــك نــاجت عــن عــدم قدرتــه علــى التكهــن بالعوامــل واملشــاعر 

الداخليــة التــي تنتابــه وتتحكــم فــي ســلوكه وردود أفعالــه. 

ارتبــاط تشــتت أو ضعــف االنتبــاه بعوامــل أخــرى: ليســت كل حــاالت ضعــف أو تشــتت االنتبــاه ناجتــة   -5
 Learning عــن مــرض قصــور االنتبــاه واحلركــة املفرطــة، فاألطفــال الذيــن يعانــون مــن صعوبــات التعلــم
Disabilities يعانــون أيضــاً مــن مشــكات فــي االنتبــاه وذلــك راجــع إلــى أنهــم يعانــون مــن صعوبــات 
ومشــكات رئيســية فــي القــراءة أو الهجــاء أو الكتابــة أو الرياضيــات تــؤدي إلــى إخفاقهــم فــي فهــم 
واجنــاز مــا يطلــب منهــم مــن واجــب مدرســي ممــا يدفعهــم إلــى إتبــاع ســلوك التجاهــل وعــدم االنتبــاه 

ملــا يوجــه إليهــم مــن تعليمــات أو شــرح للواجبــات املطلــوب منهــم أداؤهــا.   

مالحظات املدرس: 

إن هــذا الطفــل يبــدو وكأنــه فــي عالــم آخــر، فعندمــا أطلــب منــه القــراءة فانــه ال يعــرف أيــن وصلنــا، كمــا 
أن لديــه مشــكات فــي إتبــاع التعليمــات وأداء الواجبــات التــي تطلــب منــه كمــا لــو كان ممــن يعانــون مــن 

التخلــف العقلــي أو االكتئــاب أو القلــق. 

مالحظات ولي األمر:

عندمــا أقــول لــه شــيئاً فإنــه يدخــل مــن أذن ويخــرج مــن األذن األخــرى، وكأننــي لــم أقــل لــه شــيئاً، انــه 
يعــرف أســماء كل العبــي الكــرة، ولكنــه ال يتذكــر مــا قلتــه لــه منــذ دقائــق. 

ثانياً: احلركة املفرطة:

يعتبــر النشــاط احلركــي الزائــد أو احلركــة املفرطــة مــن أكثــر األمنــاط الســلوكية وضوحــاً لــدى األطفــال 
ــي  ــرط ف ــي املف ــاط احلرك ــذا النش ــدأ ه ــة، ويب ــة املفرط ــاه واحلرك ــي االنتب ــور ف ــن القص ــون م ــن يعان الذي
ــى شــعورهن  ــى إن بعــض أمهــات هــؤالء األطفــال أشــرن إل ــة مبكــرة جــداً مــن عمــر الطفــل، حت مرحل

ــاء مرحلــة احلمــل وهــم أجنــة فــي األرحــام.  بهــذه احلركــة املفرطــة أثن

ــاج فيــه  قــد ال تتضــح مــدى خطــورة هــذه احلركــة املفرطــة إال عندمــا يوضــع الطفــل فــي موقــف يحت
إلــى الســيطرة علــى حركاتــه، وهــذا مــا يكــون عليــه احلــال عندمــا يلتحــق هــذا الطفــل بريــاض األطفــال 
ويتحتــم عليــه اجللــوس فــي مقعــد وفــي مــكان محــدد لفتــرة زمنيــة معينــة؟، فهــذا الطفــل ال يســتطيع 
اجللــوس بهــدوء للقــراءة أو لاســتماع ملــا يقولــه املــدرس، أو خــال فتــرة النــوم القصيــرة احملــددة فــي بعــض 
ريــاض األطفــال بعــد تنــاول طعــام الغــداء. فهــذا الطفــل فــي حركــة دائمــة وكأنــه مشــغول بــأداء عمــل 
معــن، واحلقيقــة أنــه ينتقــل مــن عمــل إلــى آخــر دون أن ينجــز العمــل الســابق، وهــو دائــم الضجــر لــذا 

فهــو فــي حاجــة إلــى مثيــرات دائمــة ومختلفــة. 

مالحظات املدرس:

إن هــذا الطفــل ال يســتطيع أن يجلــس فــي مــكان واحــد لفتــرة طويلــة، فهــو دائــم احلركــة والتنقــل، وهــو 
أيضــاً دائــم التحــدث مــع مــن حولــه داخــل الفصــل، انــه ينقــر بالقلــم علــى مكتبــه بشــكل مزعــج. 

ماحظات ولي األمر:

إن حركته غير عادية حتى قبل أن يولد، انه دائم احلركة حتى عندما نزور أحد األصدقاء فإنني دائماً مشغول مبا 
يفعله فهو يلمس كل شيء في البيت. 

ثالثاُ: االندفاع:

ــل  ــر أن الطف ــر بالذك ــن اجلدي ــذات، فم ــم بال ــى التحك ــدرة عل ــدم الق ــي ع ــي ف ــلوك االندفاع ــل الس يتمث
الــذي يعانــي مــن قصــور فــي االنتبــاه واحلركــة املفرطــة ال يقصــد فــي معظــم احلــاالت إثــارة املشــكات 
ــأ،  ــو خط ــا ه ــح وم ــو صحي ــا ه ــاالت م ــن احل ــر م ــي كثي ــداً ف ــم جي ــو يعل ــلوكية، فه ــات الس واالضطراب
ويســتطيع أن يفــرق بــن مــا يجــب عليــه أن يفعلــه ومــا يجــب عليــه أال يفعلــه، كذلــك فــان لديــه القــدرة 
ــه  ــت أو فــي املدرســة، ولكن ــي حتكــم الســلوك ســواء فــي البي ــح والقواعــد الت ــى فهــم وإدراك اللوائ عل
متســرع ومندفــع فــي رد الفعــل أو اتخــاذ القــرار، فهــو ال يفكــر إال بعــد أن يقــوم بالعمــل أي ال يفكــر إال 
ــداً أن هــذا الطفــل ذكــي وقــادر  ــاء األمــور، فهــم يعرفــون جي ــة، وهــذا مــا يحــزن أولي بعــد حــدوث الكارث
ــار  ــك، فقــد تســرع واخت ــى الرغــم مــن ذل ــام بالعمــل الســليم أو الســلوك الســوي ولكــن عل علــى القي
ــب بعــد  ــر والشــعور بالذن ــب الضمي ــان هــذا الطفــل يشــعر بتأني ــؤدي الســلوك املعاكــس، ولهــذا ف أن ي
كل ســلوك غيــر مائــم يقــوم بــه، ولكــن مــن الغريــب أن مشــاعر اإلحســاس بالذنــب هــذه ال تعيقــه عــن 
ــان الطفــل  ــك، ف ــى ذل ــال عل ــم مــرة أخــرى فــي املســتقبل. وكمث ــر املائ ــل هــذا الســلوك غي ــام مبث القي
العــادي فــي املدرســة أي الــذي ال يعانــي مــن قصــور فــي االنتبــاه واحلركــة املفرطــة عندمــا يريــد أن يقــوم 
بســلوك عدوانــي جتــاه زميلــه فــي الفصــل كأن يدفعــه مثــاً فانــه ينظــر حولــه كــي يتأكــد مــن أحــداً لــن 
يــراه عندمــا يقــوم بهــذا العمــل حتــى يتجنــب العواقــب، أمــا الطفــل الــذي يعانــي مــن قصــور االنتبــاه 
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واحلركــة املفرطــة فإنــه يندفــع دون تفكيــر فــي دفــع زميلــه دون أن ينظــر حولــه ليــرى مــا إذا كان هنــاك مــن 
ســيراه. ولهــذا فانــه دائمــاً مــا يقبــض عليــه متلبســاً ويعاقــب علــى هــذا الســلوك غيــر املائــم. ويعانــي 
املــدرس فــي الفصــل مــن تكــرار مقاطعــة هــذا الطفــل لــه أثنــاء الشــرح فهــو يســأل ويتكلــم ويجيــب 
ــذي  ــدرس أو بالســؤال ال ــر متعلقــة بال ــاً مــا تكــون أســئلته وإجابتــه غي ــك، وغالب ــه بذل دون أن يســمح ل
طرحــه املــدرس. وفــي االختبــارات، فإنــه يقــوم باإلجابــة قبــل أن يســتمع للتعليمــات التــي يلقيهــا املــدرس 
والتــي تســاعد علــى كتابــة اإلجابــة بشــكل صحيــح، لهــذا فهــو يقــع فــي كثيــر مــن األخطــاء أوالً ألنــه 
لــم يســتمع للتعليمــات وثانيــاً ألنــه تســرع فــي اإلجابــة علــى أســئلة االختبــار دون اإلمعــان فــي التفكيــر 

فيهــا. 

أما على مستوى األنشطة الرياضية فهو يتدخل في اللعب وال ينتظر حتى يأتي دوره، كما أنه ال يتبع القواعد 
واللوائح التي حتكم اللعب. 

مالحظات املدرس: كان علي أن أطلب من هذا الطفل باستمرار أن يتوقف عن الكام، انه ال يستطيع االنتظار 
حتى أسمح له باإلجابة فهو ينطق بها قبل أن أسمح له بذلك. 

مالحظات ولي األمر: إنه يقاطعني باستمرار عندما أحتدث مع الضيوف، مما يتسبب في إحراجي بشكل كبير، 
إنه يقود دراجته في الشارع بتهور ولقد تسبب في كثير من احلوادث. 

رابعاً: الفوضى وعدم النظام

للســلوك الفوضــوي جانبــان رئيســيان، اجلانــب األول هــو الــذي يتعلــق باملظهــر أو الهيئــة التــي يبــدو عليهــا 
الطفــل، فهــو ال يهتــم مبظهــره اخلارجــي أو بالتناســق والترتيــب فيمــا يرتديــه مــن مابــس وال بالنظافــة 
ــة باالســتحمام وتنظيــف األســنان وتصفيــف الشــعر وتقليــم األظافــر وغيرهــا مــن  الشــخصية املتمثل
املظاهــر اخلارجيــة. أمــا اجلانــب الثانــي فهــو املتعلــق بطريقــة تعامله مــع األشــياء واألدوات ســواء املدرســية 
ــو  ــك فه ــا، وكذل ــن وضعه ــر أي ــية وال يتذك ــه املدرس ــه ومذكرات ــم كتب ــم بتنظي ــو ال يهت ــة، فه أو املنزلي
ــه مــن واجبــات مدرســية، فــاألدوات والكتــب التــي يحتاجهــا الجنــاز  ــؤدي مــا يطلــب منــه أو يكلــف ب ال ي
الواجــب إمــا أن تكــون غيــر متوفــرة لديــه أو ال يعــرف أيــن وضعهــا أو قــد ينســى أن يحضرهــا معــه مــن 
املدرســة، ولهــذا فــان هــذا الســلوك الفوضــوي وعــدم النظــام يســاهم مســاهمة فعالــة فــي زيــادة فشــل 

الطفــل ذي قصــور االنتبــاه واحلركــة املفرطــة فــي إجنــاز الواجبــات أو األعمــال املكلــف بهــا. 

مالحظات املدرس: 

غالبــاً مــا يصعــب علــى هــذا الطفــل إيجــاد مــا يحتــاج إليــه داخــل الفصــل فأدواتــه وكتبــه وأوراقــه   -1
دائمــاً مبعثــرة. 

يحتــاج وقتــاً طويــاً للبــدء فــي أداء الواجــب املطلــوب منــه، فهــو يســتغرق وقتــاً طويــاً فــي البحــث عن   -2
القلــم، ووقتــاً آخــر فــي إيجــاد الورقــة، وعندمــا يســتعد للكتابــة يكتشــف أن القلــم فــي حاجــة إلــى 

أن يبــرى. 

مالحظات ولي األمر:

1-  إن غرفته دائماً غير مرتبة وتتناثر داخلها املابس واألدوات والنفايات.

2- إن رائحة غرفته ال تطاق وعلي أن أفتح النوافذ باستمرار لتجديد الهواء.

3- انه يفقد أدواته وأشياءه اخلاصة باستمرار.

4- انه ال يهتم مبظهره اخلارجي وأقوم باستمرار بتنبيهه إلى ضرورة تغيير مابسه وارتداء مابس نظيفة. 

خامساً: ضعف العالقات مع األقران واإلخوة واألخوات:

علــى الرغــم مــن أن لــدى هــذا الطفــل رغبــة شــديدة فــي أن يكــون مقبــوالً مــن األطفــال اآلخريــن، فــان 
عاقاتــه مــع اآلخريــن تعتبــر قاصــرة ومحــدودة جــداً، وذلــك ألن الســلوك الــذي يســلكه ســواء فــي املدرســة 
أو فــي الشــارع أو حتــى فــي البيــت يعتبــر ســلوكاً غيــر مائــم وغيــر مقبــول، فيواجــه بالنفــور والتأفــف 

مــن اآلخريــن وعــدم الرغبــة فــي التعامــل معــه وإقامــة عاقــة صداقــة معــه. 

مــن ناحيــة أخــرى فــان هــذا الطفــل يتميــز بالتســرع فــي إصــدار األحــكام علــى أقــوال أو أفعــال اآلخريــن 
دون بحــث أو تفكيــر، ولهــذا فهــو قــد يفســر حركــة أو كلمــة قالهــا أحــد األقــران علــى أنهــا إهانــة لــه 
فيحــدث منــه رد فعــل بنــاء علــى هــذا التفســير ممــا يــؤدي إلــى إثــارة املشــكات واملشــاجرات مــع األقــران. 

ــب أو  ــن يلع ــو أول م ــون ه ــي أن يك ــة ف ــه امللح ــب ورغبت ــد اللع ــح وقواع ــه للوائ ــدم إتباع ــان ع ــك ف كذل
ــه. ــب مع ــض اللع ــه ورف ــور من ــى النف ــؤدي إل ــب، ي ــاء اللع ــران أثن ــى األق ــه عل ــرض نفس يف

مالحظات املدرس:

انه يبدو وحيداً في معظم األوقات، وال يبدو أن أحداً يريد مصاحبته.  -1

ــن وال  ــاً أن يقضــي وقــت االســتراحة داخــل الفصــل حتــى ال يخــرج مــع األطفــال اآلخري يتعمــد أحيان  -2
ــه.  ــب مع ــدث أو يلع ــن يتح ــد م يج

مالحظات ولي األمر:

1- ليس له أصدقاء.

2- ال يدعى للمشاركة في احلفات التي يقيمها أقرانه.

3- ال يستطيع التصرف مبنطق عندما يكون وسط مجموعة من األقران.

سادسا: السلوك العدواني:

ــي إحــدى أهــم اخلصائــص التــي يتميــز بهــا الطفــل ذو قصــور االنتبــاه واحلركــة  يعتبــر الســلوك العدوان
ــم  ــن تراك ــاجت ع ــي ن ــلوك العدوان ــذا الس ــال أن ه ــذا اجمل ــي ه ــت ف ــي أجري ــات الت ــد الدراس ــة، وتؤك املفرط
ــلوك ال  ــذا الس ــل، فه ــذا الطف ــاة ه ــي حي ــرت ف ــي م ــلبية الت ــرات الس ــل واخلب ــل والتجاه ــرات الفش خب
يعتبــر مصاحبــاً ملــرض قصــور االنتبــاه واحلركــة املفرطــة، إمنــا هــو عبــارة عــن رد فعــل للنــواجت الســلبية 

ــات.  ــذه االضطراب له

مالحظات املدرس: 

1- إن هذا الطفل ال يحترم مدرسيه.

2- لقد حصل على كثير من اإلنذارات.

3- أينما وجدت مشكلة في الفصل فانه يذكر اسم هذا الطفل. 

مالحظات ولي األمر:

1- أنه دائماً ما يضايق إخوته وأخواته.
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2- إذا ما طلبت منه أن يقوم بعمل ما فانه ال يطيعني.

3- عندما يغضب فانه يتحول إلى وحش ال ميكن السيطرة عليه. 

سابعاً: ضعف مفهوم الذات والثقة بالنفس:

ــك  ــرة وذل ــة كثي ــية وانفعالي ــكات نفس ــن مش ــة م ــة املفرط ــاه واحلرك ــور االنتب ــل ذو قص ــي الطف يعان
ــات التــي تواجــه أو التجــارب الفاشــلة التــي باتــت الصفــة املميــزة  نتيجــة لكثــرة املشــكات أو الصعوب
ملســار حياتــه، هــذا باإلضافــة إلــى مــا يواجــه بــه مــن نقــد الذع وتعامــل ســلبي مــن األقــران واحمليطــن بــه، 

كل ذلــك يــؤدي إلــى ضعــف فكرتــه أو مفهومــه عــن ذاتــه وفقــدان ثقتــه بنفســه. 

مالحظات املدرس:

1- إن هــذا الطفــل ال يهتــم باجنــاز العمــل واالنتهــاء منــه فهــو يتركــه قبــل أن يكملــه وال يبــذل أي محاولــة 
ــودة الجنازه. للع

2- إنه دائماً ما يسخر من نفسه ويضحك على نفسه. 

مالحظات ولي األمر:

1- يقول عن نفسه إنه غبي وال يستطيع أن يفعل شيئاً.  

2- يتعامــل مــع األطفــال األصغــر منــه ســناً بصــورة أفضل مــن تعامله مــع أقرانه أو من هــم أكبر منه ســناً. 

ثامناً: اإلبهار وسلوك اإلثارة:

مــن حســن احلــظ فــان هــذا النــوع مــن الســلوك ال يظهــر باســتمرار كباقــي األمنــاط الســلوكية وال يظهــر 
عنــد جميــع األطفــال الذيــن يعانــون مــن قصــور فــي االنتبــاه واحلركــة املفرطــة. فبعــض هــؤالء األطفــال 
ــرة التــي تشــكل خطــراً  وخاصــة فــي مرحلــة املراهقــة يبحثــون عــن املغامــرات ويقومــون باألعمــال املثي
خاصــة علــى حياتهــم، فقــد يقفــز الطفــل مــن األماكــن املرتفعــة، أو يقــود الدراجــة أو الســيارة بســرعة 

كبيــرة، أو قــد يقفــز ويتعلــق بشــاحنة أو قطــار مســرع ال لشــيء إال جلــذب انتبــاه اآلخريــن. 

مالحظات املدرس:

1- إنه دائماً ما يدعو أقرانه للقتال واملصارعة.

2- يقوم بحركات غير عادية إلثارة انتباه أقرانه. 

ماحظات ولي األمر:

1- غالباً ما أجد معه مواد وأدوات خطرة مثل السكن واملفرقعات واملواد الكيميائية. 

2- فــي الصيــف املاضــي أصيــب بكســر فــي ســاقه عندمــا وقــع عــن الشــجرة أثنــاء محاولتــه التســلق 
لقمتهــا.

3- لقد قام بعدة أشياء خطيرة كادت أن تؤدي بحياته.

تاسعاً: أحالم اليقظة

ترتبــط أحــام اليقظــة باحلالــة اجلســمية للطفــل ذي قصــور االنتبــاه واحلركــة املفرطــة، فكثيــر مــن هــؤالء 
األطفــال – خاصــة ممــن يقتصــر مرضهــم علــى قصــور االنتبــاه فقــط دون احلركــة املفرطــة – يعانــون مــن 
انخفــاض فــي درجــة التيقــظ واالســتثارة فــي اجلهــاز العصبــي، ممــا يــؤدي إلــى حــاالت مــن النعــاس وامللــل 
خاصــة فــي املواقــف التــي ال حتظــى باهتمامهــم فيتغلبــون علــى حــاالت امللــل والنعــاس هــذه باالنشــغال 

بأحــام اليقظــة. 

مالحظات املدرس:

1- على الرغم من وجود جسمه في الفصل، فاني ال أعرف على وجه التحديد أين يذهب بعقله.

2- يبدو شارداً كما لو كان حتت تأثير مخدر.

3- إنه يبدو كثيراً ما ينام في الفصل.

مالحظات ولي األمر:

1- يتوقف باستمرار عن تأدية واجباته ويحملق في الصورة التي أمامه.

2- مــن املمكــن لهــذا الطفــل أن يحملــق فــي الفــراغ لعــدة ســاعات دون أن ينطــق بكلمــة واحــدة أو يعمــل 
. شيئاً



4647

عاشراً: ضعف في التناسق والتآزر احلركي:

إن الكثيــر مــن األطفــال ذوي قصــور االنتبــاه واحلركــة املفرطــة يعانــون مــن قصــور فــي التناســق والتــآزر 
ــاجت عــن الســلوك االندفاعــي والتســرع الــذي يتميــز بــه هــؤالء األطفــال، وينعكــس هــذا  احلركــي وهــذا ن
ــة فــي أداء األعمــال  القصــور بشــكل خــاص علــى احلــركات الدقيقــة حيــث يجــد هــؤالء األطفــال صعوب
التــي تتطلــب مهــارات حركيــة دقيقــة مثــل الكتابــة. ويتضــح ذلــك مــن عــدم التناســق فــي اخلــط، وعــدم 
ــارات  ــي أداء امله ــال ف ــؤالء األطف ــض ه ــرع بع ــد يب ــطب، وق ــرة الش ــطر أو كث ــى الس ــة عل ــام الكتاب انتظ
احلركيــة الكبيــرة كالتــي تتطلبهــا ممارســة األلعــاب الرياضيــة فيتفوقــون فــي رياضــة معينــة ممــا يســاعد 
علــى التــوازن بــن القصــور فــي األداء املدرســي النــاجت عــن ضعــف التــآزر فــي املهــارات احلركيــة الكبيــرة. 
كذلــك فــان البعــض اآلخــر الــذي يعانــي مــن قصــور أو ضعــف فــي تــآزر أو تناســق احلــركات الكبيــرة تنتشــر 
اجلــروح واخلــدوش علــى وجهــه ويديــه ورجليــه وذلــك مــن جــراء االرتطــام والســقوط املتكــرر أثنــاء اللعــب. 

مالحظات املدرس:

1- هو آخر من يتم اختياره للمشاركة في األلعاب الرياضية.

2- إن كتابته غير منظمة مع أنه يبذل أقصى ما في وسعه لتحسينها. 

مالحظات ولي األمر:

1- يبدو وكأنه يترنح أو على وشك السقوط أثناء اللعب.

2- إن حركاته تعوزها الرشاقة والتآزر، انه مختلف عن اآلخرين.

3- لقد استغرق وقتاً طوياً حتى يتمكن من ضرب الكرة باملضرب.

نأمــل مــن خــال هــذا املقــال أن نكــون قــد وضعنــا بــن أيديكــم توضيحــا للخصائــص اخملتلفــة الضطــراب 
قصــور االنتبــاه وفــرط احلركــة ، العتقادنــا أن اخلطــوة األولــى فــي حــل املشــاكل وعاجهــا ، هــو اإلحاطــة 

بهــا و معرفتهــا ليأتــي الحقــا البحــث عــن العــاج املناســب واجلهــة املناســبة لتقدميــه. 
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هــذا الدليــل بتمويــل مــن مؤسســة Kinderpostzegel هولنــدا وهــي مؤسســة تعمــل عــل جتنيــد املــوارد 
املاليــة والبشــرية لدعــم مشــاريع لصالــح األطفــال املعرضــن للخطــر فــي هولنــدا وغيرهــا مــن الــدول 
اخملتــارة. تؤمــن املؤسســة بــأن الكثيــر مــن األطفــال فــي العالــم يعيشــون فــي بيئــة غيــر ســليمة و غيــر 
آمنــة، ممــا يعنــي أنهــم بحاجــة إلــى مســاعدة إضافيــة وحمايــة وتقــدمي الدعــم لتطويرهــم كحــق لهــم 

منصــوص عليــه فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة حلقــوق الطفــل.

كمــا أن املؤسســة تؤمــن بضــرورة بنــاء اجملتمــع وتطويــر الفــرد ليصبــح مواطنــاً مســؤوالً فــي اجملتمــع ممــا 
يحّتــم عليهــم  مســاعدة األطفــال وإيجــاد احللــول ملشــاكلهم االجتماعيــة والنفســية.

ــية أو  ــة أو سياس ــات حكومي ــأي هيئ ــة ب ــت مرتبط ــتقلة ليس ــة مس ــي مؤسس Kinderpostzegels  ه
دينيــة. تفتــح بــاب تقــدمي املنــح جلميــع املؤسســات بغــض النظــر عــن العــرق أو اللــون أو الديــن أو التوجــه 

ــي. السياس

»محور االهتمام موجه دائماً نحو مصلحة األطفال«

ــم نشــر اجلــزء  ــى أن يت ــن اثنــن ، عل ــل الواقــع فــي جزئ ســنتناول فــي هــذا العــدد اجلــزء األول مــن الدلي
الثانــي فــي العــدد القــادم إن شــاء اهلل. آملــن أن يشــكل هــذا الدليــل منــوذج لكيفيــة مســاعدة األطفــال 
وحمايتهــم، مــع اإلشــارة إلــى أن محتويــات الدليــل الــذي بــن أيديكــم وإن لــم تتوافــق مــع البيئــة احملليــة 
واإلمكانــات املتاحــة، فإنــه يعطــي الفرصــة للتفكيــر اخلــاق والبحــث عــن بدائــل مبــا يتــاءم  مــع املــوارد 

املتوفــرة ســواًء علــى املســتوى املالــي أو البشــري.

مقدمة

مــا تــراه أمامــك هــو ثمــرة احلــب واإلهتمــام، حيــُث يُعــد مركــز »نســت« منوذجــاً مبتكــراً للمراكــز املســائية 
)بعــد الــدوام املدرســي( لألطفــال القادمــن مــن أســر متعــددة املشــاكل. طــوِّر هــذا النمــوذج علــى مــدى 
عقــود متتابعــة مــن البحــث والعمــل اجلــاد فــي العديــد مــن دول أوروبــا الشــرقية، إال أننــا نؤمــن بــأن هــذا 
النمــوذج صالــح للتطبيــق فــي الكثيــر مــن الــدول األخــرى. لقــد اجتهــد املئــات مــن األفــراد علــى مــدى 
ســنوات طويلــة ســواء مــن الطواقــم العاملــة أواملتطوعــن باإلضافــة إلــى مئــات األطفــال فــي العمــل 
علــى جعــل مركــز »نســت« هــو النمــوذج الناجــح الــذي نقدمــه بدورنــا لكــم اليــوم فــي هــذا الكتيــب. 
ونحــن رغبنــا بدورنــا أن جنعــل هــذا النمــوذج متوفــراً ومفتوحــاً للجمهــور مــن جميــع أنحــاء العالــم إلمياننــا 
العميــق بأنــه يســتطيع تقــدمي بديــل وقائــي ممتــع و فعــال مــن حيــث املضمــون والتكلفــة خلدمــات حمايــة 
األطفــال التــي عــادةً مــا تكــون عاليــة التكلفــة باإلضافــة إلــى أنهــا تتخــذ إجــراءات التدخــل - فــي أغلــب 

األوقــات-  بوقــت متأخــر جــداً حــن يكــون الضــرر قــد حلــق بالطفــل أصــاً.

باختصــار، مركــز »نســت« هــو املــكان اآلمــن ملــا يقــارب 30 إلــى 60 طفــل مــن عائــات تعانــي مــن مشــاكل 
متعــددة، حيــث يأتــي األطفــال بعــد الــدوام املدرســي أو فــي عطلــة نهايــة األســبوع لإلســتمتاع بالعديــد 
مــن النشــاطات التــي تهــدف إلــى تقويــة الرفــاه النفســي والتطــور الصحــي لألطفــال. يديــر مركز »نســت« 
مجموعــة مــن اخملتصــن بدعــم مــن مجموعــة أخــرى كبيــرة مــن املتطوعــن وباســتخدام أدوات تعليميــة 
ــية  ــاكل النفس ــور للمش ــن أي تط ــم م ــال وحلمايته ــؤالء األطف ــن له ــم ممك ــل دع ــر أفض ــة لتوفي حديث
واالجتماعيــة التــي قــد حتــدث فيمــا بعــد. ومــن اجلديــر بالذكــر أن األطفــال فــي مركــز »نســت« أنفســهم 
يحملــون جــزءاً كبيــراً مــن مســؤولية العمــل فــي هــذا املركــز وتصميــم نشــاطاته كمــا ويعملــون علــى 

دعــم ومشــاركة أقرانهــم.

يقــدم هــذا الكتيــب توجيهــات واضحــة حــول كيفيــة إنشــاء وتشــغيل وصيانــة مركــز »نســت«. وملراعــاة 
األوضــاع اإلجتماعيــة اخملتلفــة مــن منطقــة إلــى أخــرى يســمح مركــز »نســت« بقــدر عالــي مــن املرونــة في 
تنفيــذ النشــاطات مــع مراعــاة احلفــاظ علــى االفتراضــات األساســية واألهــداف وأســاليب العمــل التــي ال 
تتغيــر بغــض النظــر عــن املــكان. لذلــك وضعــت هــذه األمــور فــي طريقــة جتعــل مــن الســهل تطبيقهــا 

فــي حــاالت متنوعــة.
ــل دؤوب  ــاج عم ــاً نت ــه أيض ــب، فإن ــى احل ــي عل ــل مبن ــة لعم ــو نتيج ــب ه ــذا الكتي ــى أن ه ــة إل باإلضاف
ومتواصــل وسيســتمر فيمــا بعــد. لذلــك نحــن فــي مركــز »نســت« نرّحــب ونقــّدر أي تعليــق أو إقتــراح أو 
نصيحــة توجــه لنــا مــن قبــل أشــخاص لديهــم الرغبــة فــي تنفيــذ هــذا البرنامــج ونتمنــى أن ال يتــردد أي 

منهــم فــي اإلتصــال بنــا بــأي وقــت كان.

فــي اخلتــام، نأمــل أن يســاهم هــذا الكتيــب فــي إنشــاء مراكــز مماثلــة فــي أماكــن أخــرى فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، وذلــك ألن األطفــال املعرضــن للخطــر يســتحقون منــا كل الرعايــة واالهتمــام واحلمايــة والدعــم 
لنموهــم وتطورهــم. يقــدم مركز«نســت« فرصــة لألطفــال القادمــن مــن أســر تواجــه املشــاكل والصعوبات 
ــاء مســؤولن وأعضــاء فاعلــن ومنتجــن فــي مجتمعاتهــم أينمــا  ليصبحــوا شــباباً أصحــاء وخّيريــن وآب

كانــت.

 Ilja van Haaren

CEO Stichting Kinderpostzegels Nederland
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أهداف مركز »نست«. 1

الفلسفة الضمنية واملرجعية النظرية.

ــة لبرامــج مســائية بعــد  ــى أســاس أفــكار مماثل ــي عل ــا بن ــراغ إمن ــُف منــوذج مركــز نســت مــن ف ــم يَط ل
الــدوام املدرســي أعــدَّت ونُّفــذت فــي أماكــن عديــدة حــول العالــم. مت دمــج أفضــل األجــزاء واألفــكار مــن 
ــة فــي املنهجيــة املقدمــة فــي املركــز والتــي مت تنفيذهــا فــي البوســنة والهرســك مســبقاً. مراكــز مماثل

ــة  ــات بحثي ــن تخصص ــة م ــة قادم ــم حالي ــج مفاهي ــت« تدم ــز »نس ــا مرك ــوم عليه ــي يق ــس الت األس
مختلفــة مثــل علــم النفــس التنمــوي وعلــم النفــس العصبــي وعلــم اإلجتمــاع. مــن املتفــق عليــه فــي 
يومنــا هــذا أن النظــر إلــى تطــور األطفــال يجــب أن يتــم مــن خــال منظــور منهجــي بيئــي حيــث ال يولــد 
األطفــال كصفحــة بيضــاء فارغــة فــي بــاديء األمــر، وفــي رحلتهــم نحــو مرحلــة البلــوغ هنــاك تفاعــل 
ــة ليصبحــوا أشــخاصاً أصحــاء. يعتمــد مركــز »نســت« هــذا  ــة واخلارجي ــن العوامــل الداخلي مســتمر ب
ــي مــن  ــي فــي طريقــة التعامــل مــع األطفــال وآبائهــم مــن جهــة واجملتمــع احملل املنظــور املنهجــي البيئ
ــروا ويترعرعــوا  ــة لألطفــال ليكب ــق بيئــة صحي جهــة أخــرى. باختصــار، يســاهم مركــز »نســت« فــي خل

فيهــا.

1 Bronfenbrenner استناداً إلى

ــة  ــاس وخاص ــم الن ــد )2(. معظ ــوم اجلََل ــو مفه ــت« ه ــز »نس ــي مرك ــة ف ــية واملهم ــم األساس ــن املفاهي م
ــا. إال أن  ــب عليه ــا والتغل ــي يواجهونه ــاكل الت ــع املش ــل م ــى التعام ــرة عل ــدرة كبي ــم ق ــال لديه األطف
األدلــة العلميــة تشــير فــي الواقــع إلــى أنــه حتــى األطفــال الذيــن ينشــؤون فــي مــا ميكــن اعتبــاره بيئــات 
محفوفــة باخملاطــر غالبــاً مــا يصبحــون بالغــن أصحــاء وعاديــن، وهــذه القــدرة علــى تخطــي املشــكات 
تســمى اجلََلــد. العديــد مــن العوامــل تلعــب دوراً فــي هــذا الســياق ومــن األفضــل اعتبــار اجلََلــد كعمليــة 
ــد بعــدد ومراحــل العوامــل اخلطــرة التــي حدثــت فــي  ــر اجلََل بحــد ذاتــه وليســت قــدرة ثابتــة بحيــث يتأثّ
حيــاة الطفــل كذلــك يتأثــر بوجــود وقيمــة مــا يســمى العوامــل الوقائيــة التــي متكـّـن مــن مواجهــة هــذه 

ــد. اخملاطــر وبالتالــي زيــادة اجلََل

يوفــر مركــز »نســت« ويســهل الوصــول الــى بعــض العوامــل الوقائيــة اإلضافيــة واملهمــة جــداً ) كمــا هــو 
ــن  ــر مــن األخطــار فــي البيــت واألطفــال الذي ــن يتعرضــون للكثي ــاه( لألطفــال الذي مبــن فــي اجلــدول أدن
ــكل  ــو بش ــر ول ــذه اخملاط ــن ه ــة م ــة الكافي ــر احلماي ــتطيعون توفي ــل ال يس ــع أه ــة وم ــي بيئ ــون ف يعيش
مؤقــت علــى األقــل لهــؤالء األطفــال. لذلــك يعمــل مركــز »نســت« علــى املســاهمة فــي بنــاء )اجلََلــد( عنــد 

هــؤالء األطفــال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Bronfenbrenner, U. )1979(. The ecology of human development. Cambridge, MA: Harvard University Press 
2 للقراءة أكثر حول مفهوم اجللد، ميكنك الرجوع إلى العناوين اآلتية:

Werner, E.E. & Smith, R.S. )2001(. Journeys from childhood to midlife: Risk, resiliency, and recovery. Ithaca, NY: Cornell 
University Press; Masten, A. S. )2001(. “Ordinary magic: Resilience processes in development“.American Psychologist 56 
)3(: 227–238; Luthar, S. S. )2006(. Resilience in development: A synthesis of research across five decades. In D. Cicchetti and 
D. J. Cohen )Eds.(, Developmental Psychopathology )2nd ed.(: Vol. 3 Risk, Disorder, and Adaptation )pp. 739-795(. Hoboken, 
NJ: Wiley and Sons.  
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منوذج يوضح كيف أن اجللد كامليزان يتأثر توازنه بحسب عوامل الوقاية واخلطر )3(.

مفهــوم القــوة )4( عنــد األطفــال وقدرتهــا علــى املســاعدة فــي تشــكيل الظــروف التــي يعيشــون فيهــا، 
ــن مــن عائــات متعــددة  ــي األطفــال املنحدري هــو حجــر أســاس آخــر بالنســبة ملركــز »نســت«.حيث يعان
املشــاكل فــي كثيــر مــن األحيــان جتربــة شــعور فقــدان الســيطرة ويشــعرون بأنهــم غارقــن فــي التحديــات 

التــي يواجهونهــا.

ــعور  ــم والش ــرام ذواته ــى احت ــم عل ــادة قدرته ــق زي ــن طري ــال، ع ــن األطف ــت« لتمك ــز »نس ــدف مرك يه
بالســيطرة علــى حياتهــم ومصائرهــم. يلعــب األطفــال دوراً نشــطاً فــي كيفيــة تشــغيل مركــز »نســت« 
ويكــون لهــم آرائهــم وقراراتهــم اخلاصــة فــي خطــط العمــل الفرديــة )IAPs( وأنــواع األنشــطة التــي جتــري 

فــي املركــز.

الفكــرة األساســية األكثــر أهميــة والدافــع لبنــاء لنمــوذج مركــز »نســت« هــي أن : األبحــاث قــد أظهــرت 

عوامل اخلطرعوامل الوقاية

الطفل

سهل املراس	 
ذكاء أو مهارات عاطفية وإجتماعية	 
القدرة على التكيف	 

صعب املراس	 
تدني الثقة بالنفس 	 
التفكير السلبي	 

األسرة

اإلستقرار واإلنسجام األسري	 
األبوة واألمومة الداعمة	 
قيم أسرية قوية	 

التفكك األسري	 
األسر املتسلطة ومنضبطة بشكل قاس	 
مرض عقلي عند أحد الوالدين	 

املدرسة

أجواء إيجابية حتسن من اإلنتماء والرابط بن الطاب	 
رفض األقران للطاب	 
الفشل الدراسي	 
سوء اإلتصال والتواصل مع املدرسة	 

أحداث احلياة

إشتراك الطفل مع أشخاص مهتمن	 
مشاركة مقدمي الرعاية في حتمل املسؤولية ورعاية األخرين	 
تقدمي الدعم في األوقات احلرجة	 

اإلنتقال من مدرسة إلى أخرى بسبب ظروف صعبة	 
وفاة أحد أفراد األسرة	 
صدمة عاطفية	 

إجتماعياً

املشاركة في اجملتمع	 
الوصول إلى اخلدمات واملساعدة	 
األمن اإلقتصادي	 
اإلعتزاز وإمتاك هوية ثقافية قوية	 

التمييز	 
اإلقصاء	 
املشاكل اإلجتماعية الناجمة عن الفقر	 
عدم املقدرة على الوصول ملصادر الدعم واخلدمات	 
صعوبة الوصول خلدمات الدعم	 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 www.kidsmatter.edu.au  :3 أخذت الصورة من العنوان اآلتي

4 للمزيد عن مفهوم القوة ميكن الرجوع إلى:

http://www.faqs.org/childhood/So-Th/Sociology-and-Anthropology-of-Childhood.html; http://en.wikipedia.org/wiki/Agency_)sociology( 

ــل  ــج جيــدة علــى املــدى الطوي ــة املبكــرة تخلــق احتمــاالت أعلــى لنتائ بوضــوح أن التدخــل وطــرق الوقاي
مــن أجــل األطفــال الذيــن ينشــأون فــي ظــروف اخلطــر.)5( مركــز »نســت« يشــكل »بيتــاً دافئــاً بعيــداً عــن 
املنــزل وملجــأ مــن ظــروف األســرة الصعبــة حيــث ميكــن لألطفــال العثــور علــى بعــض الراحــة مــن دون 
قطــع العاقــات مــع أفــراد العائلــة، ويســاعد بتعزيــز صمــود هــؤالء األطفــال حتــى يتمكنــوا )ونأمــل مــن أن 
ينعكــس األثــر علــى آبائهــم كذلــك)6( مــن جتــاوز األوقــات الصعبــة. ألن احملــن قــد تــؤدي إلــى  إقصــاء األطفال 
مــن النمــو والتطــور فــي طريــق آمــن وصحــي،  كان التوجــه فــي مركــز “نســت“ مــن البدايــة هــو اإلبقــاء 

علــى األطفــال فــي املســار الصحيــح.

اجملموعة املستهدفة واملشاكل التي ينبغي معاجلتها

ــن 16-7  ــراوح أعمارهــم ب ــن تت اجملموعــة األساســية املســتهدفة فــي مركــز »نســت« هــي األطفــال الذي
عامــاً مــن عائــات متعــددة املشــاكل. وبشــكل عــام، مصطلــح »العائــات متعــددة املشــاكل« يشــير إلــى 
تلــك األســر التــي تواجــه مزيــج مــن املشــاكل اخملتلفــة التــي  تســبب ضغــط نفســي شــديد ألفرادهــا. 
وقــد مت اختيــار الفئــة العمريــة مــن 7-16 عامــاً ألنــها الفئــة العمريــة املدرســية للطــاب األكثــر شــيوعاً 
حــول العالــم . كمــا اخترنــا هــذه الفئــة العمريــة ليتــم األخــذ بعــن االعتبــار قــدرات األطفــال املتطــورة. 
ــتطاعتهم  ــة وباس ــؤوليات معين ــل مس ــى حتم ــن عل ــال قادري ــون األطف ــت« أن يك ــز »نس ــي مرك ــع ف نتوق
املشــاركة فــي صنــع القــرار، إال أن ذلــك قــد يكــون صعبــاً علــى األطفــال مــا دون ســن الســابعة. ولذلــك، 
يوفــر املركــز مرونــة عاليــة عــن طريــق الســماح لألطفــال مــن أعمــار أكبــر أو أصغــر مــن األعمــار الســابق 

ذكرهــا باإلنضمــام حســب الوضــع.

اإلبتعاد عن األقران

صعوبات في املدرسة	 
تسرب وفشل أكادميي	 

اإلنضمام إلى 
العصابات 
واجملموعات 
املنحرفة 

واملشاركة في 
العنف املوجه

مرحلة الطفولة 
املتأخرة

ومرحلة املراهقة

مرحلة البلوغ 
وصاعداً مرحلة الطفولة 

املبكرة
مرحلة الطفولة املتوسطة

العنف العائلي
األبوة واألمومة املبكرة

التوجه للعنف.
إستخدام 

وتقبل العنف 
في العاقات 
الشخصية.

إستمرار دائرة 
العنف.

سوء تعامل أحد 
اآلباء.

اإلساءة.
اإلهمال والعنف 

األسري.

قيم معادية اجملتمع
إنحراف سلوكي

ميل للجرمية
إنتحار

تدني الثقة 
بالنفس.

العنف مع 
األشقاء.
اإلنطواء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 ميكن الرجوع إلى املنشور اآلتي من قبل منظمة الصحة العاملية واملتوفر على العنوان أدناه:

World Health Organization )WHO( publication ‘The cycles of violence: the relationship between childhood maltreatment 
and the risk of later becoming a victim or perpetrator of violence.’ Available at http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0008/98783/E90619.pdf 

ــاء  ــع اآلب ــب م ــى جن ــاً إل ــين جنب ــة األساس ــي الرعاي ــا مقدم ــد به ــل يقص ــذا الدلي ــي ه ــاء« ف ــة »اآلب ــتخدام كلم ــد اس 6 عن

البيولوجيــن واألجــداد واآلبــاء بالتبنــي واألهــل البديلــون والوصــاة القانونيــن أو عاقــات أخــرى مشــابهة ضمــن الثقافــة املوجودة.
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 BORTOLOTTI هنــاك تعريفــات مختلفــة ملصطلــح عائلــة متعــددة املشــاكل. علــى ســبيل املثــال، يشــير
)1995( )7(  علــى أن هــذه األســرة تعكــس مشــاكل متعــددة مــن أنــواع مختلفــة، وأن هــذه املشــاكل تؤثــر 
ــات علــى  علــى كل مــن البالغــن واألطفــال وترتبــط مــع بعضهــا البعــض. قــد يكــون أفــراد هــذه العائ
اتصــال مــع العديــد مــن اخلدمــات واملؤسســات، وغالبــا مــا يطلبــون التدخــل مــن أجــل املشــاكل املتعلقــة 
باإلدمــان علــى اخملــدرات والكحــول، أو طلــب املســاعدة لبعــض املشــاكل طويلــة األمــد والتــي حتــدث، علــى 
ــاكل ال  ــددة املش ــر متع ــي األس ــراد ف ــب األف ــب  .أغل ــدان قري ــل أو فق ــدان العم ــبب فق ــال، بس ــبيل املث س
يبــادرون االتصــال مــع اخلدمــات االجتماعيــة، وبــدال مــن ذلــك مييلــون إلــى االنطــواء إلــى أنفســهم. يتحــدث 
مــورو )1995()8( كذلــك عــن األســر التــي تواجــه التهميــش بســبب الفقــر والبطالــة واحلــراك االجتماعــي 
أو االنحــراف بحيــث تكــون العاقــات فــي هــذه العائــات ضعيفــة إلــى أبعــد مــدى. وفــي دراســة حديثــة، 
 & GIOGA عرفــت العائلــة متعــددة املشــاكل وصنفــت مــن خــال مجموعــة مــن الســمات بالرجــوع إلــى
)2008( PIVETT)9(. هــذه الســمات املذكــورة تتضمــن نقــاط القــوة واإلمكانيــات باإلضافــة إلــى مجموعــة من 
املشــاكل اإلجتماعيــة و الصحيــة، االعتمــاد علــى اخلدمــات اإلجتماعيــة، األبــوة واألمومــة غيــر الصاحلــة، 
اختــال التــوازن بــن املــوارد واملشــاكل، نقــص آليــات التكيــف، رفــض املشــاكل القائمــة وعــدم القــدرة علــى 

االعتــراف بهــا ومواجهتهــا، اللجــوء املســتمر للخدمــات واملؤسســات. 

املشاكل املتعارف عليها في األسر متعددة املشاكل قد تتضمن:

• الفقر	

• مشاكل الصحة النفسية )عند أحد الوالدين(	

• مشكلة إدمان أحد الوالدين	

• العنف املنزلي	

• الطاق	

• املشاكل الصحية )الوالدين أو أفراد األسرة اآلخرين(	

قد يواجه األطفال الذين ينشأون في أسرة متعددة املشاكل مجموعة من الصعوبات، وميكن ظهور بعض 
املشاكل السلوكية، وهذه ميكن أن تشمل:

• مشاكل في تركيز	

• صعوبات في النوم	

• احترام متدني للذات وصورة سلبية عن الذات.	

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 BORTOLOTTI, G. )1995(. Il lavoro sociale professionale nei servizi territoriali. In E. BIANCHI AND F. VERNÒ )Eds.( Le famiglie 
multiproblematiche non hanno solo problemi )pp. 122-139(. Padova: Fondazione Zancan. 
8 MORO, A.C. )1995(. Diffi coltà, bisogni e potenzialità nelle famiglie. In E. BIANCHI AND F. VERNÒ )Eds.( Le famiglie multiprob-
lematiche non hanno solo problemi )pp. 16-39(. Padova: Fondazione Zancan.  
9 GIOGA, G. AND PIVETTI, M. )2008(. Personalized plans considering both the needs of the person and the family. Results from 
a research with 15 families with children, and with multiple-problems.In C. CANALI, T. VECCHIATO, J.K., WHITTAKER )Eds.( 
Assessing  the “ evidence-base“ of intervention for vulnerable children and their families)pp. 490-493(. Padova: Fondazione 
Zancan.  

• السلوك العدواني	

• املشاعر االكتئابية	

• صعوبات التعلم	

• التغيب عن املدرسة.	

ومــن املهــم أن نعــرف أن مركــز »نســت« يهــدف لتلبيــة احتياجــات هــؤالء األطفــال الذيــن واجهــوا أو ظهــرت 
عليهــم بعــض املشــاكل و / أو الســلوكيات املذكــورة أعــاه، ولكنهــم ليســوا متضرريــن بجديــة فــي الوقــت 
ــاكل  ــه مش ــات تواج ــن عائ ــون م ــت« أن يك ــال ملركز«نس ــن األطف ــل م ــح احملتم ــأن املرّش ــن ش ــه.  وم ذات
ــذي  ــل ال ــاً، الطف ــن )مث ــم أو  املقلق ــل معه ــب التعام ــال الصع ــن األطف ــة م ــه املدرس ــددة وتصنف متع
يظهــر مزيــد مــن العدوانيــة جتــاه اآلخريــن، أو الطفــل الــذي يتغيــب فــي كثيــر مــن األحيــان عــن املدرســة ، 
أو الطفــل الــذي يطــرأ انخفــاض مفاجــئ علــى أدائــه األكادميــي( وبعبــارة أخــرى، ميكــن ملركــز »نســت« دعــم 
هــؤالء األطفــال الذيــن ال زالــت مشــاكلهم الســلوكية أو العاطفيــة االجتماعيــة بســيطة، لــذا مــن املهــم 

أن نــدرك أن مركــز »نســت« يركــز ويعمــل علــى الوقايــة وليــس العــاج.

لذلــك،  يقــوم مركــز »نســت« مبســاندة األطفــال الذيــن يتلقــون العــاج النفســي والعــاج النفســي الدوائي 
فــي أماكــن أخــرى، ويســاعد علــى تقــدمي االســتقرار اإلضافــي الــازم جلعــل هــذا العــاج ناجحــا. فــي مثــل 
ــادرة( ، التعــاون اجليــد واملســتمر ضــروري بــن املســؤولن عــن عــاج الطفــل واملوظفــن  هــذه احلــاالت )الن
واملتطوعــن فــي مركــز »نســت«. بحيــث يجــب أن حتــدد األدوار واملهــام بوضــوح. وأنــه مــن األهميــة الذكــر 
أن مركــز »نســت« ليســت مســؤول عــن جوانــب العــاج النفســي. مــن املهــم جــداً أن يتــم االنتبــاه إلــى 
األطفــال الذيــن يعانــون مــن مشــاكل نفســية حــادّة بحيــث ال يأخــذون اإلهتمــام الكامــل مــن املوظفــن 

واملتطوعــن أو يصبحــون عبئــاً علــى حســاب األطفــال اآلخريــن فــي املركــز

لــدى مــا ســبق ذكــره أيضــاً انعكاســات علــى أنــواع املشــاكل التــي يتمكــن مركــز »نســت« مــن معاجلتهــا 
)والتــي تعتمــد أيضــاً علــى اخلبــرات املتوفــرة فــي املركــز( حيــث يركــز العمــل الــذي قــام بــه املتطوعــون 
بالعــادة علــى تدريــس مهــارات محــددة: الكمبيوتــر، احلــرف اليدويــة، والفنــون، والرياضــة، أو تقــدمي املســاعدة 
فــي الواجبــات املدرســية وتطويــر بعــض املهــارات األكادمييــة كالكتابــة، واحلســاب.  يقــدم املوظفــون الفنيون 
كذلــك املســاعدة لألطفــال فــي اجلانــب النفســي مــن خــال تقــدمي املشــورة الفرديــة، والعمــل اجلماعــي، 
وتدريــس مهــارات احليــاة.  كمــا يتــم االســتعانة بخبــرات خارجيــة وتقدميهــا فــي مجــاالت عديــدة كالصحــة 
مثــاً إن كانــت الفرصــة متاحــة لذلــك.  يركزعمــل مركــز »نســت« بشــكل خــاص علــى مســاعدة األطفــال 
للتغلــب علــى بعــض “املشــاكل“ النفســية و / أو املعرفيــة، وتزيــد مــن الثقــة بالنفــس والشــعور بالرفــاه. و 

كمــا ذكرنــا ســابقاً فــإن الهــدف الرئيســي هــو تقويــة اجللــد النفســي.

أهداف مركز »نست«

مركــز »نســت« هــو مركــز مفتــوح أقــرب إلــى البيــت فــي طبيعتــه، حيــث تقضــي مجموعــة ثابتــة مــن 
األطفــال - تتكــون مــن 30 إلــى 60 طفــل تتــراوح أعمارهــم بــن 7 إلــى 16 عامــاً قادمــن مــن أســر تعانــي 

مــن مشــاكل متعــددة- وقتهــا قبــل أو بعــد الــدوام املدرســي وفــي أيــام العطــل وعطلــة آخــر األســبوع.

ــاكل  ــددة املش ــر متع ــن أس ــن م ــال القادم ــن لألطف ــكان آم ــر م ــو توفي ــز ه ــي للمرك ــدف األساس اله
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ــى ممارســة بعــض  ــر ســناً باإلضافــة إل ــه اللعــب والتواصــل مــع أقرانهــم ومــن هــم أكب يســتطيعون في
ــي. ــد النفس ــة اجلل ــال وتقوي ــؤالء األطف ــد ه ــي عن ــاه النفس ــز الرف ــك لتعزي ــة وذل ــاطات التعليمي النش

ــة  ــذه اخلط ــون ه ــث تك ــت بحي ــز نس ــى مرك ــم إل ــل ينض ــكل طف ــة ل ــل فردي ــة عم ــكيل خط ــم تش يت
واضحــة ومتفــق عليهــا مــن حيــث األهــداف واألنشــطة )للمســاهمة فــي حتقيــق الهــدف املذكــور الشــامل 

أعــاه( و يتــم رصــد هــذه اخلطــة وتكييفهــا لتقــدمي أفضــل دعــم ممكــن للطفــل.

مــن اجلوانــب التــي تتلقــى اهتمامــاً خاصــاً فــي املركــز هــو جانــب بنــاء عاقــة دافئــة و قائمــة علــى الثقــة 
مــع املوظفــن واملتطوعــن واألقــران مــن مركــز »نســت« والــذي ينظــر إليــه علــى أنــه واحــد مــن الطــرق 
الرئيســية لتمكــن الطفــل، وذلــك يشــكل عنصــرا أساســياً جلميــع األنشــطة التــي نفــذت فــي املركــز.

مركــز »نســت« هــو املــكان الــذي أقضــي أفضــل ســاعات يومــي فيــه. نقوم مبمارســة 
العديــد مــن األنشــطة هنــا: الغنــاء، وألعــاب الطاولــة، الرســم، العــزف علــى العديــد 
مــن اآلالت املوســيقية مثــل الطبــول، والغيتــار، البيانــو، واألهــم مــن ذلــك أننــا نقــوم 
بالدراســة ويقــوم املوظفــون واملتطوعــون مبســاعدتنا بذلــك أيضــاً. هــذا املــكان مليــئ 
بالبهجــة واللعــب، حيــث نقضــي أنــا وأختــي الكثيــر مــن الوقــت فــي هــذه األجــواء 

الســعيدة والدافئــة.

صبي يبلغ الثالثة عشر من العمر. 

إنشاء المركز. 2

الشروط املسبقة

العوامل احمليطة:

ــرة فــي املناطــق  ــة مناســبة للتطبيــق فــي البلــدات الصغي ــا فــي منــوذج مركــز »نســت« هــي جترب جتربتن
الريفيــة ألن دعــم اجملتمــع احمللــي  يعتبــر مــن الشــروط الهامــة للتأثيــر إيجابــي وبالتالــي لنجــاح املشــروع 
ومــن الســهل حتقــق ذلــك فــي مثــل هــذه األماكــن. ميكــن  كذلــك تطبيــق منــوذج مركــز »نســت« فــي حــي 
صغيــر فــي مدينــة كبيــرة، ولكــن فقــط إذا مت اســتيفاء الشــروط املتعلقــة بدرجــة معينــة مــن التماســك 
والدعــم  فــي اجملتمــع.  يجــب أن يأخــذ مركــز »نســت« طابعــاً مفتوحــاً، بينمــا ال ينبغــي أن يكــون هنــاك 
تدفــق مســتمر مــن مجموعــة كبيــرة ومتغيــرة مــن األطفــال فــي الوقــت نفســه )ألن مركــز »نســت« ليــس 
مركــز شــباب(.ولذلك فمــن املهــم عنــد تأســيس املركــز توّفــر مرافــق أخــرى فــي املناطــق احلضريــة الكبيــرة 

لتلبيــة إحتياجــات عــدد كبيــر مــن األطفــال ) لتفــادي اكتظــاظ املركــز بعــدد هائــل مــن القادمــن(.

مــن املهــم جــداً إختيــار املوقــع املناســب ملركــز »نســت« حيــث تكــون هنــاك حاجــة واضحــة. فاملناطــق التي 
ترتفــع فيهــا معــدالت الفقــر والبطالــة بشــكل عــام هــي مناطــق مناســبة بعكــس املناطــق التــي يكــون 
غالبيــة ســكانها مــن األثريــاء. فــي الوقــت نفســه، ينبغــي أن ال يكــون وضــع التعليــم العــام لألطفــال فــي 
تلــك املنطقــة ســيء جــداً وذلــك ألنَّ املركــز هــو برنامــج لفتــرة مــا بعــد املدرســة. ومبــا أن املســاهمة فــي 
حتقيــق الرفــاه النفســي لألطفــال فــي املــدارس هــي مــن أهــم أهــداف املركــز فمــن املهــم أن يكــون التعليــم 
متاحــاً ومتوفــراً. ينبغــي أن تكــون نســبة االلتحــاق باملــدارس فــي املنطقــة التــي ســيعمل فيهــا املركــز ال 

تقــل عــن %80.

قبــل إنشــاء املركــز مــن املهــم جــداً تأمــن دعــم اجملتمــع احمللــي، وهــذا يتطلــب - إذا لــزم األمــر- إقنــاع أفــراد 
ــاءات  ــق اللق ــن طري ــخ )ع ــن ..ال ــن االجتماعي ــن واألخصائي ــدارس واملعلم ــري امل ــاء ومدي ــل اآلب ــع مث اجملتم
اجملتمعيــة علــى ســبيل املثــال(.  كمــا أنــه مــن الضــروري أن يتــم تأمــن الدعــم اللوجســتي واملالــي مــن 
الســلطات احملليــة إذ أن ذلــك هــو شــرط حاســم للنجــاح. يفضــل أن يتــم إنشــاء مركــز »نســت« للمــرة 
ــدى  ــى امل ــتدامة عل ــان اإلس ــي. ولضم ــول خارج ــن مم ــي م ــم مال ــود دع ــة بوج ــة معين ــي منطق ــى ف األول
الطويــل، مــن الضــروري توفيــر االلتــزام املالــي والدعــم مــن الســلطات منــذ البدايــة وعلــى امتــداد البرنامج.
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مــن املهــم أيضــاً عمــل دراســة لاحتياجــات وتقييــم الوضــع قبــل اتخــاذ القــرار لتأســيس املركــز. يجــدر 
بالذكــر أننــا ال نقــدم مــن خــال هــذا الكتّيــب أداة ثابتــة للقيــام مبثــل هــذه التقييمــات والدراســات لكــن 

هنــاك أدوات كافيــة ومتاحــة ميكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق اإلنترنــت )10( أو مصــادر أخــرى.

البنية التحتية

ــتهدفن  ــال املس ــازل األطف ــن من ــة م ــى مقرب ــكان عل ــار م ــب اختي ــت« يج ــز »نس ــع مرك ــبة ملوق بالنس
يســهل الوصــول إليــه بأمــان )مثــاً، بعيــداً عــن طريــق تكــون فيــه حركــة املــرور نشــطة( و ميكــن أن تكــون 
أجــزاء معينــة مــن املركــز مقامــة فــي الهــواء الطلــق أو أماكــن مغطــاة بأســقف صناعيــة بعــد األخــذ 

بعــن االعتبــار منــاخ املنطقــة التــي يقــام فيهــا املركــز.

يجــب أن يكــون املبنــى آمنــاً، يراعــي احتياجــات األشــخاص ذوي اإلحتياجــات اخلاصــة ويفضــل أن يكــون فــي 
مــكان مقبــول اجتماعيــاً، كذلــك مــن األفضــل أن يكــون املبنــى مفتوحــاً وجذابــاَ، واســع وذو إضائــة جيــدة 

ومريحــة.

حجــم املبنــى ليــس مهمــاً لكــن يجــب أن تتوفــر فيــه غرفــة جلــوس كبيــرة وواســعة باإلضافــة إلــى غــرف 
صغيــرة أخــرى لتعقــد فيهــا النشــاطات اخملتلفــة.

ــل  ــات العط ــي أوق ــى ف ــنة حت ــات الس ــع أوق ــي جمي ــكان ف ــى وامل ــى املبن ــول إل ــهل الوص ــب أن يس يج
ــت«. ــز »نس ــن مرك ــكان لتحتض ــل م ــت أفض ــدارس ليس ــي امل ــر مبان ــبب تعتب ــذا الس ــية، وله املدرس

ــواع الرياضــة اخملتلفــة  يفضــل أن تتوفــر ســاحة مفتوحــة للعــب حيــث يتمكــن األطفــال مــن ممارســة أن
ولكــن ذلــك ليــس شــرطاً أساســياً إلقامــة املركــز.

يجــب أن يتوفــر فــي املبنى مطبــخ صغير وحمام كمــا يفضل توفــر مراحيض منفصلــة لــألوالد والبنات. يجب 
 أن تكــون خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي فــي حالــة جيــدة ) مقارنــًة مبســتوى جودتهــا فــي اجملتمــع احمليط(.
ــت والتلفــاز )هــذه  ــر خدمــات اإلنترن ــة لتوفي ــدات كهربائيــة صاحلــة وإمكاني ــاك متدي يفضــل أن يكــون هن

ــية( ــات أساس ــت متطلب ليس

بعــض الشــروط املذكــورة أعــاه قــد ال تكــون متاحــة بالفعــل مســبقاً لذلــك ينبغــي أن تؤخــذ هــذه األمــور 
بعــن اإلعتبــار فــي عمليــة إنشــاء املركــز.

إنشاء مركز”نست”

من؟

ــون  ــا تك ــا م ــا غالب ــت«، ألنه ــز »نس ــاء وإدارة مرك ــب إلنش ــي األنس ــة ه ــر احلكومي ــة غي ــات األهلي املنظم
مرنــة ومفتوحــة للمنهجيــات اجلديــدة وتكــون عــادة أقــل بيروقراطيــة مــن املؤسســات احلكوميــة األخــرى. 
ــي  ــي، وبالتال ــاس مجتمع ــى أس ــة عل ــون مبني ــن تك ــي م ــدة ه ــة اجلي ــر احلكومي ــة غي ــات األهلي املنظم
ســيكون لديهــا نــوع مــن الدعــم الــذي يعتبــر أمــر حاســم جــداً للنجــاح كمــا يفضــل أن يكــون للمنظمــة 

ــاً جتــاه اجلهــات املســتفيدة ، وخبــرة جيــدة فــي العمــل مــع املتطوعــن. لهــا التزامــاً قوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10 أنظر ايضاً: 

  http://www.ovcsupport.net/s/library.php?ld=253; https://www.childwelfare.gov/systemwide/assessment/community.cfm 

إضافــة إلــى ذلــك، مــا يجعــل املنظمــات األهليــة مناســبة متامــاً إلنشــاء وتشــغيل مركــز هــو أنهــا قــادرة 
وعلــى إســتعداد خلــوض التجربــة وألنهــا تقــوم بــإدارة مراكــز شــبابية فــي كثيــر مــن األحيــان ممــا يســهل 
العمــل. مــن جهــة أخــرى، فــإن املنظمــات األهليــة التــي ســبق وشــاركت فــي مجــال خدمــات الصحــة 
النفســية هــي مــن وجهــة نظرنــا أقــل ماءمــة لتنفيــذ الفكــرة. وذلــك ألن املؤسســات التــي تديــر مراكــز 
شــبابية تقبــل مشــاركة األطفــال بشــكل أكبــر فــي تصميــم وتنفيــذ األنشــطة، كمــا وتســمح لألطفــال 
باالســتمتاع بوقــت فراغهــم بطريقــة يختارونهــا بأنفســهم بــدال مــن اإلســتمرار بإشــراكهم فــي أنشــطة 
ــوى  ــت« ق ــز »نس ــا مرك ــز فيه ــي يحف ــرق الت ــم الط ــن أه ــدة م ــابقاً واح ــا س ــا ذكرن ــذه كم ــة، وه منظم
ــان  ــر مــن األحي األطفــال وشــعورهم بالثقــة بالنفــس. مــن املهــم ماحظــة أن مراكــز الشــباب فــي كثي
ســوف حتتــاج إلــى بعــض الوقــت للتكيــف مــع طريقــة عمــل أكثــر تنظيمــاً وتوجهــاً نحــو هــدف معــن 
مــع مجموعــة ثابتــة مــن األطفــال كمــا هــو مطلــوب فــي هــذا النمــوذج.  فــي حــال إســتمرار األنشــطة 
املعتــادة فــي املراكــز الشــبابية يجــب اإلهتمــام بتنظيــم املركــز فــي جــزء منفصــل مــن املبنــى لتمكــن 
املوظفــن مــن التركيــز علــى مجموعــة محــددة مــن األطفــال، ومــن املفّضــل أيضــاً أن يتــم دمــج أخصائــي 

نفســي أو اجتماعــي فــي فريــق املوظفــن.

ال ميكــن تأســيس مركــز »نســت« إال إذا كانــت املنظمــة األهليــة معنيــة بالفكــرة ومؤمنــة بهــا وقــادرة علــى 
تأمــن دعــم اجملتمــع احمللــي مبــا فــي ذلــك االلتــزام املالــي مــن الســلطات احمللّيــة.  مســاحة املركــز هــي واحدة 
مــن أكثــر أشــكال الدعــم التــي ميكــن للحكومــات احملليــة أن توفرهــا )إمــا عــن طريــق التبــرع أو تخفيــف 
تكاليــف اإليجــار وتكاليــف املرافــق للمنظمــة األهليــة(. أمــا علــى املــدى الطويــل  فاســتدامة هــذه املراكــز 

ســيعتمد علــى مــدى اســتعداد الســلطات احملليــة وقدرتهــا علــى تقــدمي الدعــم املالــي.

معايير حتديد املنظمة األهلية املناسبة إلقامة وتشغيل مركز »نست«.

منظمة لديها اخلبرة في تنفيذ املشاريع لألطفال املعرضن للخطر.	 

ــة  واملــدارس 	  ــة مثــل املراكــز االجتماعي ــد مــع املؤسســات احمللي ــرة والتعــاون اجلي منظمــة مــن ذوي اخلب
ــة. ــرى ذات الصل ــة األخ ــات اجملتمعي ــة واملؤسس ــلطات احمللي والس

منظمة حتظى بدعم مجتمعي كبير.	 

 منظمــة ذات إدارة جيــدة لجلــودة والنظــم اإلداريــة واملــوارد البشــرية ، ولديهــا مجلــس إدارة قــوي وفعــال.	 
منظمة  لديها القدرة على جتنيد ودعم املتطوعن من اجملتمع احمللي.

منظمــة بطاقــم عمــل مهنــي ومحتــرف، وموظفــن حاملــن للمؤهــات املناســبة وذوي خبــرة جيــدة فــي 	 
اجملــات ذات الصلــة مثــل: )العمــل االجتماعــي وعلــم النفــس التنمــوي أو التربيــة(.

شروط االمتياز

فــي النهايــة يبقــى اجلــواب علــى ســؤال »مــن« الــذي يؤســس ويديــر مركــز »نســت« شــيء يقــرّر محليــاً 
ــة مفتوحــة  ــد. منــوذج مركــز »نســت« هــو مرجعي ــى بل ــد إل ــى أخــرى، ومــن بل ويختلــف مــن منطقــة إل
ترحــب باملهتمــن وميكــن تبنّيهــا مــن قبــل أي شــخص.. ولكــن مبــا أن مؤسســة Kinderpostzegels متلــك 
حقــوق امللكيــة الفكريــة للنمــوذج وهنــاك بعــض املتطلبــات التــي يجــب توافرهــا فــي أي شــخص يرغــب 

فــي تطبيــق هــذا النمــوذج وهــي:
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ــادئ . 1 ــزام باملب ــاً باإللت ــد كتابي ــب أن تتعه ــت« يج ــز »نس ــوذج مرك ــذ من ــي تنفي ــة ف ــات الراغب املنظم
ــل  ــب أن ترس ــب. ويج ــذا الكتي ــي ه ــه ف ــوص علي ــو املنص ــى النح ــل عل ــاليب العم ــة وأس التوجيهي
إلــى Kinderpostzegels  قبــل البــدء بتنفيــذ منــوذج املركــز،  حتديــداً لقســم املشــاريع والبرامــج علــى 

ــي: ــوان التال العن

Schipholweg 73/75, 2316 ZL Leiden, the Netherlands
projects@kinderpostzegels.nl.  البريد اإللكتروني  

املنظمــات الراغبــة فــي تنفيــذ منــوذج مركز«نســت« يجــب أن تضمــن أن طاقــم العمــل ســوف يتبــع . 2
ــر  ــادرة تطوي ــال » مب ــن خ ــط م ــر فق ــاذج تُوّف ــذه النم ــب املركز.ه ــن تدري ــة م ــة اآلتي ــاذج املطلوب النم

.)www.icdi.nl; info@icdi.nl( ــة ــة مرخص ــة تدريبي ــة« كمؤسس ــل العاملي الطف

)www.infondacija.org( : على العنوان اإللكتروني اآلتي “IN“ أو في البوسنة والهرسك من مؤسسة     

 النماذج التدريبية املطلوبة هي:

 	  تنمية األطفال والشباب

 	 حقوق الطفل واملشاركة

 	 العمل مع األطفال من عائات تواجه مشاكل متعددة

 	 العمل مع أولياء األمور

	 العمل مع املتطوعن

الســبب الــذي يجعلنــي أحــب قضــاء بعــض الوقــت فــي مركــز »نســت« هــو املتطوعــن 
ــى  ــم عل ــه وألنه ــيء أحتاج ــكل ش ــاعدتي ب ــي مس ــرددون ف ــن ال يت ــن، الذي واملوظف
اســتعداد لإلســتماع إلــّي عندمــا أكــون فــي حالــة نفســية صعبــة وإعطائــي نصائــح 

مفيــدة.

فتاة تبلغ اخلامسة عشر من العمر.

تشغيل وإدارة المركز . 3

الهيكل التنظيمي 

يتكــون طاقــم العمــل فــي مركــز )نســت( مــن ثاثــة موظفــن مهنيــن يعملــون بشــكل دائــم ومايقــارب 5 
الــى 10 مــن املتطوعــن. مــن الضــروري جــداً وجــود عــدد معــن مــن املتطوعــن فــي املركــز  ليدعمــوا تقــدمي 

األنشــطة املتنوعــة واحليويــة لنوعيــة اخلدمــات التــي يقدمهــا املركــز. 

كمــا أشــرنا فــي الفصــول الســابقة، فــإن منظمــة أهليــة غيــر حكوميــة هــي األفضــل إلدارة املركــز حيــث 
ــى  ــة تشــرف عل ــة إدراي ــة وهيئ ــة وبوجــود وحــدة مــوارد بشــرية وإداري ــة ونوعي تعمــل ضمــن قواعــد إداري

جميــع العمليــات االداريــة والتنفيذيــة. 

طاقم العمل: 

ــة أن العمــل باملركــز يحتــاج طاقــم موظفــن محترفــن ومهنيــن ولديهــم احلمــاس  قــد أظهــرت التجرب
الــازم حيــث يعتبــر العمــل فــي مركــز »نســت« أكثــر مــن مجــرد وظيفــة للمنخرطــن فــي هــذا اجملــال. 
طاقــم مبــدع وليــس بالضــرورة أن تكــون لديــه اخلبــرة املهنيــة املثاليــة ولكــن باســتطاعته تقــدمي الكثيــر 
ــراط  ــال لانخ ــاعدة األطف ــه مس ــي ميكن ــز وبالتال ــام للمرك ــرة لاهتم ــة واملثي ــطة املتنوع ــن األنش م
باالنشــطة والتعبيــر عــن ابداعاتهــم ومشــاعرهم . يأخــذ املركــز بعــن االعتبــار عــدة عناصــر مهمــة فــي 
عمليــة اختيــار  املوظفــن واملتطوعــن منهــا احلمــاس واالخــاص والتعاطــف واألفــكار االبداعيــة ومــا الــى 
ذلــك حيــث ينبغــي إيــاء أهميــة متســاوية لــكل هــذه العناصــر واملؤهــات العلميــة والعمليــة املطلوبــة .

مــن املهــم جــدا أن يكــون لــدى املوظفــن فهــم كامــل وتقــارب واضــح مــع قضايــا األطفــال فمــن حيــث 
ــم  ــة فــي مجــال العمــل االجتماعــي وعل ــة علمي ــرة وخلفي ــدى املوظفــن خب املؤهــات ميكــن أن يكــون ل

النمــو والتربيــة وعلــم االجتمــاع. 

يجــب علــى جميــع املوظفــن الذيــن مت تعيينهــم حديثــا وعلــى جميــع املتطوعــن فحــص االرشــادات علــى 
نطــاق واســع وبشــكل مفصــل وخاصــة فيمــا يتعلــق بانتهــاكات حقــوق الطفــل، حيــث يلــزم مراجعــة 

mailto:projects@kinderpostzegels.nl
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الســجات القضائيــة إذا لــزم األمــر، علــى ســبيل املثــال، ميكــن أن تطلــب إدارة املركــز مــن أحــد املوظفــن 
ــم  ــلطات ويت ــؤولة والس ــات املس ــع اجله ــي م ــجل جنائ ــود س ــدم وج ــات ع ــن إثب ــن أو املتطوع املتمكن
اســتثناء املوظــف/ املتطــوع فــي حــال وجــود أي رد ســلبي أو وســيلة للمرواغــة عــن اســتخدام هــذا النهــج. 

مــن املهــم جــداً أن يكــون هنــاك مزيــج مــن موظفــن محترفــن بالغيــن وذو خبــرة وكذلــك أعضــاء مــن 
ــز األفــكار اجلديــدة  ــز ديناميكيــة العمــل بحيــث يتــم تشــجيع وتعزي الشــباب األصغــر ســناً وذلــك لتعزي
ــع  ــل م ــال والتواص ــهيل االتص ــناً تس ــر س ــن األصغ ــاء واملتطوع ــن لألعض ــدة وميك ــذات الناق ــس ال و عك

ــة لألطفــال.   األطفــال وإظهارهــم كقــدوة إيجابي

ــق  ــل وفري ــق العم ــي فري ــن ف ــن اجلنس ــوازن ب ــاك ت ــون هن ــروري أن يك ــن الض ــه، فم ــياق نفس ــي الس وف
املتطوعــن فكثيــر مــن األطفــال فــي املركــز يترعرعــون فــي ظــروف عنــف وعــادة مــا يكــون هــذا العنــف 
عنصــراً قويــاً بــن اجلنســن )العنــف األســري علــى ســبيل املثــال وحتديــداً ضــرب اآلبــاء لألمهــات(. يهــدف 
املركــز إلــى توفيــر مــكان آمــن لألطفــال وبذلــك يجــب أن يعمــل طاقــم املركــز بانســجام تــام وعلــى قــدم 
املســاواة ليمثلــوا بذلــك منــوذج ناجــح لألطفــال. كمــا يفضــل أن يكــون بعــض املوظفــن واملتطوعــن قــد 
نشــأوو فــي أســر تعانــي مــن مشــاكل متعــددة حيــث تتوفــر لديهــم اخلبــرة فــي التعامــل مــع مثــل نوعيــة 

املشــاكل وميكــن أن يســهلو ا تنفيــذ األنشــطة مــع األطفــال وكيفيــة التعامــل معهــم. 

علــى الرغــم مــن أن املنظمــة األهليــة التــي تديــر املركــز عــادةً مــا تكــون صغيــرة وذات خبــرة بســيطة إال 
أن املهــام واملســؤوليات يجــب أن تكــون واضحــة جلميــع املوظفــن واملتطوعــن. يقــدم الشــرح أدنــاه وصــف 

للوضــع املثالــي فــي املركــز والــذي ميكــن أن يتكيــف مــع اإلحتياجــات والظــروف احملليــة. 

ــق  ــة املركــز ومــن أجــل حتقي ــب املوظفــن جتعــل عــادة اجلــزء الرئيســي مــن ميزاني تغطــى تكاليــف وروات
اســتدامه ماليــة، فإنــه مــن املستحســن احلــد مــن عــدد مــن املوظفــن والتركيــز علــى الوظائف االساســية. 

كمــا هــو موضــح ســابقاً، هنــاك ثاثــة وظائــف أساســية مدفوعــة فــي املركــز وهــي كالتالــي: 

منسق املركز . 1

الوصف الوظيفي: مسؤول عن التنظيم والتنسيق اإلداري والتنظيمي واملالي للمركز وإعداد التقارير للهيئة اإلدارية.

وتشمل مهامه مايلي:

 	 إدارة املركز يوميا مبا في ذلك اإلدارة املالية.

 	 متثيل املركز للعالم اخلارجي واحملافظة على شبكة محلية وإقليمية.

 	 إدارة وتنفيذ سياسات املركز 

 	 وضع اخلطط االستراتيجية

	 وضع وتنفيذ أنشطة جمع التبرعات

مدير األنشطة . 2

الوصف الوظيفي: تنسيق األنشطة اليومية باملركز وإعداد التقارير ملنسق املركز .

وتشمل مهامه مايلي:

وضع وتنفيذ قوائم أسبوعية أو شهرية من األنشطة  	

ضمان تنفيذ األنشطة حسب اخلطة   	

رصد جودة ونوعية األنشطة املنفذة  	

تنفيذ أنشطة كاملة بنفسه/ها إذا لزم األمر   	

تنظيم لقاءات شهرية مع األطفال واملتطوعن واملوظفن التي تناقش كل القضايا املتصلة باملركز حيث   	

يكون الهدف الرئيسي من هذا االجتماع هو إشراك األطفال في أنشطة صنع القرار. 

مدير املتطوعني . 3

الوصف الوظيفي: مسؤول عن جميع املسائل املتعلقة املتطوعن وإعداد التقارير وتسلميها ملنسق املركز.

تشمل مهامه مايلي: 

اختيار وتوظيف املتطوعن بالتعاون مع منسق املركز ومدير األنشطة.  	

تنظيم وتوفير التدريب والتوجيه للمتطوعن.  	

تنظيم عمل املتطوعن بالتعاون مع مدير األنشطة.  	

تنظــم اجتماعــات ثنائيــة دوريــة منتظمــة مــع املتطوعــن وذلــك ملنحهــم الدعــم واملشــورة واإلســتماع   	
إلــى أي اقتراحــات أو مشــاكل قــد تواجــه األفــراد املتطوعــن وعقــد جلســات مــع املتطوعــن كمجموعــة 

او مــع مجموعــة املتطوعــن واملوظفــن معــاً إذا اقتضــت الضــرورة او إذا رغــب فــي ذلــك. 

ــتركة  ــام مش ــم مه ــاث لديه ــز الث ــي املرك ــإن موظف ــاه، ف ــورة أع ــام املذك ــى امله ــة إل باإلضاف
ــمل:  تش

يجــب أن يكــون املوظفــون قــادرون علــى العمــل مــكان بعضهــم البعــض وأن ينــوب أحدهــم عــن اآلخــر فــي 
حــال غيابــه، فبســبب ســاعات العمــل الطويلــة وعمــل املركــز فــي  عطلــة نهايــة األســبوع واألعيــاد فإنــه 
مــن النــادر  وجــود املوظفــن كلهــم فــي وقــت واحــد. يجــب اإلتفــاق بــن املوظفــن بشــكل واضــح علــى 

إمكانيــة اســتبدال بعضهــم البعــض وكيفيــة عمــل ذلــك. 

ــر 	  ــمى “مدي ــاً ويس ــة لـــ 10 أو 20 طف ــل الفردي ــط العم ــن خط ــؤول ع ــز مس ــي املرك ــف ف كل موظ
احلالــة“ يقــوم  بتنســيق جميــع اإلجــراءات التــي متــت صياغتهــا فــي خطــط العمــل الفرديــة ورصدهــا 
وتقييمهــا ومتابعتهــا، ســيكون مــن مهامه/هــا أيضــا التنســيق مــع األطفــال وذوييهــم واملدرســة. 

ــر احلالــة  تخريــج الطفــل باســتراتيجية معينــة.  ومــع مغــادرة الطفــل للمركــز ينســق مدي

يلتقــي طاقــم العمــل بشــكل منتظــم مــرة فــي األســبوع علــى األقــل مــع فريــق اإلدارة وخــال هــذا 	 
ــق  ــاع منس ــذا االجتم ــم ه ــة. ينظ ــة ذات العاق ــائل التنظيمي ــع املس ــة جمي ــم مناقش ــاع يت االجتم

املركــز كمــا ويطــور جــدول األعمــال ويعمــل علــى تنســيق إجــراءات املتابعــة.
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يعقــد املركــز جلســة مــرة واحــدة كل شــهر مــع طاقــم العمــل مــن أجــل مناقشــة بعــض القضايــا 	 
احملــددة وحلهــا. يهــدف هــذا النــوع مــن اجللســات إلــى تعزيــز متاســك الفريــق وبنــاءه وإيجــاد حلــول 

مشــتركة. 

ــا 	  ــض القضاي ــة بع ــهر ملناقش ــدة كل ش ــرة واح ــن م ــع املتطوع ــع جمي ــل م ــق العم ــع فري يجتم
التنظيميــة وإلعــام املتطوعــن بآخــر املســتجدات والتطــورات. يعتبــر مديــر املتطوعــن هــو املســؤول 

ــم هــذا االجتمــاع.  عــن تنظي

اعتمــاداً علــى حجــم وإمكانيــات االدارة، فــإن املهــام املاليــة واإلداريــة األخــرى قــد تكــون مقســمة بــن 	 
ــدة  ــود وح ــن وج ــن املستحس ــون م ــث يك ــة حي ــم اداري منفصل ــدة دع ــة كوح ــن أو مفصول املوظفي

منفصلــة ولكــن واقــع وامكانيــة املركــز هــو مــن يحكــم ذلــك. 

املتطوعون: 

ــار  ــة اختي ــى عملي ــق عل ــي تنطب ــا الت ــس ذاته ــر واملقايي ــن املعايي ــار املتطوع ــة اختي ــى عملي ــق عل ينطب
ــع  ــف م ــام والتعاط ــار اإلهتم ــل وإظه ــة العم ــزام بحماس ــن اإللت ــى املتطوع ــب عل ــث يج ــن حي املوظف
ــة،  ــة والتعليمي ــد متطوعــن جــدد يجــب أن يكــون لديهــم بعــض الصفــات التربوي ــد جتني األطفــال، فعن
حيــث يجــب علــى املتطوعــن أن يكــون لديهــم املهــارات الازمــه للعمــل مــع األطفــال والصبــر حتــى لــو 
لــم تكــن لديهــم اخلبــرة العمليــة الســابقة فــي مثــل هــذا العمــل وميكــن معرفــة هــذه املهــارات مــن خال 

ــن.   مقابــات العمــل و الســير الذاتيــة والرجــوع للمعرّف

ــي  ــجل قضائ ــود س ــدم وج ــات ع ــى إثب ــن عل ــوا قادري ــن أن يكون ــى املتطوع ــب عل ــن، يج ــال املوظف كح
وخصوصــاً عندمــا يتعلــق األمــر بانتهــاكات حقــوق الطفــل )علــى ســبيل املثــال اســاءة معاملــة األطفــال 
ــتطيع  ــذي يس ــدى ال ــص امل ــداّ فح ــم ج ــن امله ــخ( فم ــال ...أل ــي لألطف ــذاء اجلنس ــري واالي ــف األس والعن
املتطــوع فيــه أن يكــون قــادراً وعلــى اســتعداد للعمــل ضمــن الطاقــم وكيفيــة تعاملــه وتقبلــه للنقــد 
والرقابــة وإلــى أي درجــة يكــون املتطــوع قــادر علــى القيــام بأنشــطة فــي املركــز لفتــرة زمنيــة طويلــة )مــن 

املهــم تنفيــذ أنشــطة طويلــة املــدى مــن أجــل إعطــاء األطفــال الشــعور باإلســتقرار(. 

مــن خــال جتربتنــا والعمــل املســبق مــع األطفــال، فــإن بعــض األطفــال والتاميــذ الذيــن انخرطــوا بالعمــل 
ــث يكــون هــؤالء  ــة واضحــة حي ــا تكمــن قيمــة إضافي باملركــز أصبحــو متطوعــن فــي وقــت الحــق وهن
املتطوعــن أكثــر قــدرة علــى االتصــال مــع األطفــال بســهولة، ولذلــك تعطــى األولويــة للمشــاركن الذيــن 
انخرطــوا بالعمــل مســبقاً فــي املركــز ولديهــم خلفيــة واضحــه عــن طبيعــة العمــل. عنــد إنشــاء املركــز 
للمــرة األولــى ال يتوفــر مشــاركن قدمــاء بطبيعــة احلــال. لذلــك، عنــد اختيــار املتطوعــن تعطــى األولويــة 

لألشــخاص ذوي ظــروف مشــابهه لظــروف األطفــال.

يقبــل املركــز موظفــن ومتطوعــن عاشــوا ونشــؤوا بعائــات متعــددة املشــاكل وكمــا 
قالــوا: »مــن الصعــب للغايــة أن تتفهــم طفــل بهــذا الوضــع إن لــم تكــن قــد عشــت 
وضعــاً مشــابهاً مــن قبــل« يتكــون فريــق املوظفــن واملتطوعــن مــن مشــاركن ســابقن 
ــن  ــوا موظفي ــات وليصبح ــة الدراس ــم ملتابع ــن بعضه ــث مت تعي ــروع حي ــي املش ف

مهنيــن. 

املهام النموذجية للمتطوعن في املركز :

تقدمي املساعدة لألطفال بواجباتهم املنزلية  ) حساب التفاضل والتكامل والرياضيات والقراءة والكتابة   	
والتاريخ واألدب، والكيمياء واجلغرافيا، وغيرها(

تنظيم األنشطة الرياضية  	

دروس في الكمبيوتر   	

تيسير ورش العمل اإلبداعية  	

إعطاء تدريبات على املهارات احلياتية   	

تنظيم اإلجراءات واألنشطة اجملتمعية  	

تنظيم واإلشراف على األطفال في غرفة املعيشة  	

احلفاظ على املعدات التقنية  	

ميكن للمتطوعن تنفيذ األنشطة بشكل فردي أو في مجموعات ثنائية او أكبر من ذلك 

• يواجههــا 	 التــي  التحديــات  أحــد  هــو  عليهــم  واحلفــاظ  املتطوعــن  جتنيــد 
املركــز فــي معظــم األحيــان فليــس هنــاك اســلوب »ذهبــي« موحــد لتحقيــق 
 ذلــك ولكــن هنــاك بعــض النصائــح العامــة التــي ميكــن أن نقدمهــا مثــل:

	  تبــن مــن خــال خبرتنــا بالعمــل أن اهتمــام املتطوعيــن احملليــن باالنضمــام للمركــز 
يبــرز مــن خــال العروضــات التــي نقيمهــا فــي اجلامعــات  واملــدارس الثانويــة والنــوادي 
احملليــة.. الــخ.  كمــا وأن الرســائل اإلعاميــة املنتظمــة  التــي تبــن عمــل املركــز تلعــب 
دوراً فعــاالً حيــث  تعبتــر وســيلة جيــدة جلــذب اهتمــام املتطوعــن القادريــن علــى أداء 
العمــل. ميكــن للمــرء أيضــا االســتفادة مــن اإلتصــاالت الرســمية وغيــر الرســمية مــع 
اجلهــات املعنيــة مثــل مكاتــب البطالــة والبلديــات واملنظمــات غيــر احلكوميــة األخــرى، 

والشــركات احملليــة، الــخ 

• ــذه 	 ــون ه ــم أن تك ــن امله ــة. م ــداف واضح ــام وأه ــن مه ــاء املتطوع ــم إعط ــن امله م
ــل  ــا بأفض ــتطيع إجنازه ــا ويس ــام به ــوع القي ــب املتط ــي يح ــياء الت ــن األش ــام م امله

ــورة. ص

• مــن املهــم أن يشــعر املتطــوع باملســؤولية فــي عملــه وأنــه يتلقــى الدعــم والثنــاء أو 	
النقــد )إن لــزم األمــر( مــن املوظفــن واملتطوعــن اآلخريــن فــي املركــز. حيــث يجــب أن 

يشــعر املتطــوع أنــه يقــوم بأكثــر مــن مجــرد وظيفــة اعتاديــة منتظمــة. 

• مــن الغيــر مســموح تعيــن أي متطــوع جملــرد الشــعور بالشــفقة عليه/هــا او بســبب 	
ــل  ــدد قلي ــك ع ــد ان لدي ــك تعتق ــاء أو ألن ــرة أو األصدق ــة كاألس ــوط اجتماعي أي ضغ
مــن املتطوعــن وحتتــاج للمزيــد. ال يوظــف املركــز أي متطــوع ليــس لديــه خطــة عمــل 
ــج  ــى نتائ ــؤدي إل ــك ي ــة ألن ذل ــدة ونوعي ــال جي ــى أداء أعم ــادر عل ــر  ق ــة أو غي واضح

ــرة للغايــة.  مدّم
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• تأكــد مــن وجــود سياســة واضحــة للمتطوعــن متاحــة ومعروفــة للجميــع ويوجــد 	
ــذه  ــي له ــة. وينبغ ــآت احملتمل ــك املكاف ــي ذل ــا ف ــح مب ــات واللوائ ــع اإللتزام ــا جمي فيه
ــي  ــا ه ــن وم ــل املتطوع ــم عم ــراف و تقيي ــة اإلش ــح كيفي ــاً أن توض ــة أيض السياس
ــد.  ــة وجــود متطــوع ال يعمــل بشــكل جي ــي ينبغــي إتخاذهــا فــي حال اخلطــوات الت

• ينبغــي دائمــا أن يتــم تقــدمي املتطــوع اجلديــد بشــكل واضــح ومائــم جلميــع األطفــال  	
ــث ميكــن  ــل حي ــى نحــو مماث كمــا يجــب تقــدمي األطفــال للمتطوعــن واملوظفــن عل
ــن  ــخ. ولك ــاب وال ــد واأللع ــام بالي ــارف والس ــال التع ــن خ ــة م ــذه العملي ــم ه أن تت
ــام  ــل القي ــمية مث ــر رس ــة وغي ــة عملي ــة بطريق ــذه العملي ــم ه ــح أن تت ــن ننص نح
ببعــض األلعــاب أو أي طــرق إبداعيــة اخــرى. ميكــن  للمــرء أيضــا أن يفكــر فــي عقــد 
بعــض االحتفــاالت البســيطة احملليــة والتــي مــن شــأنها الترحيــب باملتطوعــن اجلــدد 

ــال. وباألطف

• ســيتعلق األطفــال عاطفيــاً باملتطوعــن! هــذا أمــر ال مفــر منــه، وهــو فــي الواقــع أمــر 	
جيــد فعندمــا يتــرك أحــد املتطوعــن العمــل فــي املركــز لفتــرة زمنيــة قصيــرة أو على 
الــدوام فــا بــد مــن تنظيــم حفلــة وداع صغيــرة باعتبارهــا وســيلة لشــكر املتطوعــن 
مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى لتعويــد األطفــال علــى التعامــل مــع حــاالت املغــادرة 

مــن املركــز كمــا و ميكــن إعطــاء األطفــال دور نشــط فــي تنظيــم حفلــة الــوداع. 

السياسات: 

فيمــا يلــي عــرض للسياســات التــي يجــب علــى كل مركــز إتباعهــا وبالطبــع مــن املمكــن إضافــة الكثيــر 
مــن السياســات األخــرى متاشــياً مــع مــا قــد يكــون مطلــوب فــي ســياق العمــل. مــن الشــروط اإللزاميــة 
ــة للطفــل. يجــب أن  ــة حماي ــع إاتفاقي ــع املوظفــن واملتطوعــن بتوقي فــي مركــز »نســت« أن يقــوم جمي
حتــدد هــذه السياســة بوضــوح الســلوك املناســب ومــا هــي العواقــب والنتائــج فــي حالــة عــدم التقيــد 

بشــروط هــذه السياســة. 

ــا واألدوار  ــب اتخاذه ــوات الواج ــح اخلط ــذي يوض ــول الســامة، ال ــى بروتوك ــز عل ــوي املرك ــب أن يحت يج
واملســؤوليات فــي حــاالت الطــوارئ )علــى ســبيل املثــال: حــاالت احلريــق، أو إصابــة األطفــال( ينبغــي علــى 
جميــع املوظفــن واملتطوعــن اإللتــزام ببروتوكــول الســامة واإللتــزام باملتطلبــات املنصــوص عليهــا فــي 
القانــون )فــي بلــد معــن لهــذه البروتوكــوالت( ولذلــك ال يوجــد منــوذج محــدد لهــذا البروتوكــول فــي الدليل. 

يحتــاج كل مركــز مــن املراكــز الــى قواعــد معينــة خاصــة بــه وهنــا ينبغــي وضــع الســلوكيات والقيــم 
ــكان  ــى املبنى/امل ــاظ عل ــد احلف ــدات وقواع ــتخدام املع ــد اس ــال: قواع ــبيل املث ــى س ــة للمركز،عل األخاقي
نظيفــا وآمنــا وقواعــد الترويــج للمركــز ودعــوة اآلخريــن لزيــارة املركــز وقواعــد االحتــرام وكيفيــة التحــدث 

ــخ.  ــن ... ال واالســتماع لآلخري

مــن أهــم القواعــد فــي أي مركــز هــي وجــود التســامح واإلحتــرام وغيــاب العنــف أو التمييــز بــن اجلنســين! 
ال حاجــة لوجــود قائمــة طويلــة جــداً مــن القواعــد ولكــن ينبغــي أن تكــون البنــود واضحــة فمــن املهــم 

جــداً وضــع قواعــد وأساســيات بشــكل مشــترك بــن األطفــال واملوظفــن واملتطوعــن ويجــب أن تشــمل 
مرحلــة التشــاور فقــط بالقضايــا التــي ال يوجــد فيهــا توافــق فــي اآلراء .

فــي املراحــل املبكــرة، خــال الســنة األولــى مــن إنشــاء املركــز مثــاً، يجــب أن يكــون هنــاك وثيقــة حيــة 
يتــم اعتمادهــا بشــكل منتظــم حيــث يحتــاج املركــز إلــى قوانــن واضحــة للجميــع بــكل األوقــات. 

ــة أطفــال كل نصــف  يوجــد فــي كل مركــز محكمــة لألطفال،حيــث يتــم انتخــاب ثاث
ــة  ــي حال ــاعد إداري وف ــن كمس ــد املوظفي ــن أح ــم تعي ــة ويت ــكيل احملكم ــام لتش ع
املشــاجرات والصراعــات بــن األطفــال واملتطوعــن أو املوظفــن، أو عنــد اإلخــال بقواعــد 
االحتــرام، تســتمع احملكمــة إلــى جميــع األطــراف وتتخــذ القــرارات. أمــا فــي حالــة كســر 
القواعــد مــن قبــل األطفــال فيكــون العقــاب علــى شــكل االقصــاء املؤقــت مــن املركــز 

وهــي طريقــة فعالــة جــدا. 

صيانة املبنى

نعتقــد فــي مركــز “نســت“ أن علــى املوظفــن واملتطوعــن واألطفــال أنفســهم ان يحافظــوا علــى املــكان 
مرتبــاً ونظيفــاً وأفضــل وســيلة للقيــام بذلــك هــي وضــع قوائــم محــددة وتعيــن شــخص ملهــام معينــة 
حيــث مــن املهــم أن يكــون علــى وعــي بالنواحــي اجلندريــة )النــوع اإلجتماعــي( هنــا أيضــاً: عندمــا ال يشــارك 
ــة حتفيزهــم علــى املشــاركة. لذلــك  الذكــور فــي عمليــات التنظيــف مثــاً ســيكون مــن الصعــب للغاي
تعتبــر املســاواة بــن اجلنســن فــي غايــة األهميــة وخاصــة فــي مجــال التعامــل مــع األطفــال كمــا أســلفنا 

ســابقاً. 

ــث  ــات، حي ــور واحليثي ــة األم ــي كاف ــداً ف ــة ج ــال مهم ــاركة األطف ــار أن مش ــي االعتب ــع ف ــب أن يوض يج
ــة  ــؤوليات معين ــم مس ــب إعطائه ــز ويج ــي املرك ــال ف ــط وفّع ــدور نش ــام ب ــى القي ــال  عل ــجع األطف نش
متعلقــة بأمــور التدبيــر املنزلــي، مثــل التنظيــف، وإعــداد املشــروبات... الــخ حيــث ال يجــب علــى األطفــال 
ــوا متلقــن ســلبين ولكــن يجــب عليهــم املســاهمة بشــكل فعــال ونشــيط مبــا يتماشــى مــع  ان يكون

ــال. ــن األطف ــفتنا لتمك فلس

 يجــب أن يكــون جميــع األطفــال علــى وعــي بحقوقهــم ولكــن فــي ذات الوقــت مــن املهــم جــداً أن يدركــوا 
ــام  ــات ومه ــال واجب ــاء األطف ــب إعط ــك يج ــة عادية،لذل ــال أي عائل ــات كح ــي الواجب ــوق تأت ــع احلق أن م

ويعتمــد نــوع هــذه املهــام علــى العمــر والقــدرات.

ــن أو  ــل املوظف ــن قب ــل م ــتغال أي طف ــتخدام واس ــدم اس ــة ع ــى أهمي ــرى عل ــرةً أخ ــه م ــب التنوي يج
املتطوعــن ويجــب أن تكــون مهــام األطفــال بســيطة وخفيفــة ويجــب أال يكــون هنــاك عــدد كبيــر جــداً 
ــام  ــاءه مه ــم اعط ــب أن يت ــم يج ــكل منه ــز  ف ــة املرك ــا  لرعاي ــن مع ــن واملوظف ــال واملتطوع ــن األطف م

ــه/ا.  ــب قدرت حس

لهــذا الســبب، فمــن غيــر املستحســن توظيــف طباخــن أو عمــال النظافــة ولكــن بالطبــع يحتــاج املركــز 
ملســاعدة خارجيــة فــي بعــض أعمــال التصليــح والصيانــة. 
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يتواجــد جميــع املوظفــن واملتطوعــن واألطفــال األعضــاء مــن الذكــور واإلنــاث الصغيــر 
منهــم والكبيــر فــي املركــز معــاً مــرة واحــدة شــهرياً فــي يــوم مــن أيــام الســبت حيــث 
يقومــون بأعمــال تنظيــف شــاملة للمركــز وبعــد إنقضــاء هــذا العمــل األقــل متعــة،  
يجلــس جميــع املشــاركن واحلاضريــن معــاً ويتمتعــون باملشــروبات واملأكــوالت ويناقشــون 

بعــض القضايــا واألنشــطة واملشــاكل فــي جــو هــاديء ومرتــب ونظيــف. 

خلق استدامة مالية

ــن  ــة م ــاً( نابع ــل جزئي ــى األق ــون )عل ــز أن تك ــي املرك ــل ف ــة األج ــة طويل ــتدامة املالي ــى اإلس ــب عل يج
مصــادر محليــة الدخــل حيــث حتتــاج بعــض األنشــطة مصــدر دخــل مســتقر وال ميكــن انتظــار التمويــل او 
املنــح األجنبيــة، ولذلــك فمــن املهــم اشــراك الســلطات احملليــة باالنشــطة منــذ البدايــة حيــث تســاهم 
مبســاعدة بايجــار مكتــب او دفــع تكاليــف املرافــق او تعيــن ممرضــة ليــوم واحــد باالســبوع، عــدا عــن امكانية 

املســاهمة بالدفــع النقــدي.

والقنــاع الســلطات بدعــم املركــز، فإنــه مــن األفضــل جعلهــا تــدرك أن الســماح للطفــل باملشــاركة فــي 
املركــز علــى املــدى الطويــل يســاهم فــي تطويــر الطفــل ومينــع وضــع هــؤالء األطفــال فــي دور لأليتــام )أو أي 
نــوع منشــآت أخــرى( حيــث أثبتــت العديــد مــن البحــوث فــي العديــد مــن البلــدان أن معظــم األطفــال فــي 
دور األيتــام لديهــم أحــد الوالديــن علــى قيــد احليــاة علــى األقــل وينحــدرون مــن أســر متعــددة املشــاكل )مــا 
يســمى ب »أيتــام اجتماعيــن«(. وهنــاك حجــة مقنعــة إلقنــاع الســلطات بتقــدمي الدعــم للمركــز وخاصــة 
عندمــا يتعلــق األمــر بتكاليــف قليلــة وتأثيــر قــوي  ســواء مــن الناحيــة اإلجتماعيــة أو اإلقتصاديــة. فعلــى 
ســبيل املثــال، فــي وســط وشــرق أوروبــا واالحتــاد الســوفيتي الســابق كانــت رعايــة األيتــام تكلــف ضعــف 
تكلفــة فــي أي دار لأليتــام )وهــي مجموعــة منــازل صغيــرة(؛ 3-5 مــرات أكثــر تكلفــة مــن احلضانــة. وحوالــي 

ثمانــي مــرات أكثــر مــن تكلفــة خدمــات دعــم األســرة واجملتمــع األكثــر عرضــة للخطــر )11(.

ــه  ــده وعائلت ــي بل ــى البقــاء ف ــادر عل ــه ق ــا النفســية الواضحــة للطفــل كون ــى الرغــم مــن كل املزاي عل
وتلقيــه للدعــم املقــدم مــن قبــل املركــز إال أنــه غالبــاً مــا تكــون الســلطات متحفظــة )حساســة( لفوائــد 
التكاليــف ولذلــك مــن الضــروري مقارنــة األســعار بــن املركــز وبــن أي منشــأة شــبيهه أخــرى )مثــل دور 
األيتــام( مــن خــال عمليــة حســابية بســيطة ميكــن معرفــة تكلفــة الطفــل الواحــد شــهرياً أو ســنوياً 
فــي دور األيتــام املوجــودة بالدولــة وميكــن القيــام بالعمليــة ذاتهــا لللمركــز حيــث ميكــن حســاب التكاليــف 
وتفســير الرعايــة املؤسســية التــي تســتمر طويــاً جــداً )فمــن الشــائع أن األطفــال يقضــون طفولتهــم 

كلهــا هنــاك أي حتــى ســن 18 عامــاً( ويشــاركون فــي املركــز مبتوســط عامــن. 

القنــاع الســلطات بعمــل املركــز، فمــن املستحســن إظهــار مدى تناســب املركــز  مع اخلطــط االســتراتيجية 
ــان  ــداث وإدم ــم األح ــن جرائ ــة م ــأن الوقاي ــات بش ــدان سياس ــن البل ــد م ــي العدي ــد ف ــات، فيوج للحكوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 GLOBAL FACTS ABOUT ORPHANAGES Prepared by: Better Care Network Secretariat Last updated, August 2009,  :ً11 أنظــر أيضــا

  available via http://handstohearts.org/wp-content/uploads/2011/04/Global-Fact-Sheet-on-Orphanages_BetterCareNetwork.pdf

الكحــول  وتعاطــي اخملــدرات  والرعايــة الصحيــة العقليــة والوقايــة مــن التســرب مــن املــدارس  وحمايــة 
الطفــل  ومــا الــى ذلــك. 

هناك طرق واعدة لتحقيق االستدامة املالية والتي ترتبط بالدعم احلكومي ومنها:

	 العمل على وضع خدمة مستمدة من خدمة حكومية اجتماعية قائمة.

	 العمل على إدراج موظفي املركز على حساب احلكومة )كخدمة حكومية(.

	 العمل على حتقيق شراكة رسمية بن املنظمات غير احلكومية بتشغيل املركز واخلدمة احلكومية. 

 لتحقيــق االســتدامة املاليــة مــع مصــادر محليــة للدخــل، فمــن الضــروري منــذ البدايــة إلــى:
ــق دعــوة وســائل اإلعــام  ــه وبنشــاطاته عــن طري ــي ب ــف اجملتمــع احملل ــى إظهــار املركــز وتعري  العمــل عل

ــه. ــن ب ــع احمليط ــة جلمي ــام املفتوح ــاطات واألي ــض النش ــل بع وعم

• عــرض النتائــج واإلجنــازات عــن طريــق دعــوة جميــع شــرائح اجملتمــع مــن سياســين مــن جميــع األحــزاب 	
وطواقــم املــدارس واملهنيــن وموظفــي اخلدمــات املدنيــة واملؤسســات األهليــة ومــا إلــى ذلــك. 

• جعــل الشــؤون املاليــة واإلداريــة متاحــة، كنشــر التقريــر الســنوي اخلــاص باملركــز علــى شــبكة اإلنترنــت 	
. مثاً

• طلــب الدعــم والرعايــة مــن قطــاع األعمــال احمللــي كبعــض املســاهمات التــي تســتطيع احملــات تقدميها 	
للمركــز وميكــن باملقابــل نشــر دعايــة مجانيــة عــن هــذا الدعم.

• ممــا 	 واملناصــرة  الدعــم  مجــال  فــي  وخاصــة  احلكوميــة  غيــر  املنظمــات  مــع  التعــاون 
وحتســن  دعــم  علــى  املناصــرة  حمــات  تركــز  ال  أن  يجــب  للمركــز.  قــوة  مصــدر  يشــكل 
أيضــاً. ملركــز  متويــل  علــى  احلصــول  إلــى  تهــدف  أن  ويجــب  بــل  املســتهدفة  الفئــة   أوضــاع 

مــن غيــر الواقعــي أن نتوقــع متويــل مركــز »نســت« بالكامــل مــن املــوارد احلكوميــة فــي معظــم البلــدان 
ــداع واملعرفــة اجليــدة  ــد مــن العمــل علــى أنشــطة إضافيــة جللــب الدعــم وذلــك يتطلــب اإلب لذلــك ال ب

ــل: ــي ميكــن العمــل عليهــا مث ــد مــن األنشــطة الت ــاك العدي ــة. إال أن هن ــة احمللي ــات والثقاف باإلمكان

• ــى أن مركــز 	 ــد عل ــار التأكي ــع األخــذ بعــن االعتب ــع األطفــال ) م ــن صن ــة م ــض احلــرف اليدوي ــع بع بي
ــال(. ــه األطف ــل في ــكان يعم ــس م ــت« لي »نس

• تنظيم نشاطات لتجنيد املوارد املالية.	

• التقدمي خملتلف اجلهات املانحة )الدولية(.	

• الســعي نحــو حتقيــق الدعــم والرعايــة مــن الشــركات الدوليــة والوطنيــة واحملليــة أو مــن األســر الثريــة 	
فــي اجملتمــع.
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ــن  ــن األطفــال الذي ــد م ــث يلجــأ العدي ــم ملركــز “نســت“. حي ــر مه ــل أم ــة األج ــة طويل االســتدامة املالي
يعانــون مــن ظــروف صعبــة ومشــاعر ســلبية إلــى هــذا املركــز لطلــب الرعايــة واملســاعدة، لذلــك، حــن 
يتوقــف الدعــم املقــدم لهــم أو ينقطــع فــإن هنــاك خطــراً جديــاً فــي أن يديــر هــؤالء األطفــال ظهورهــم 

ــل مــا يعكســه ذلــك مــن مشــاكل اجتماعيــة. ــه وقــد نســتطيع تخّي للمجتمــع بأكمل

هنــاك مركــز مــن مراكــز “نســت“ يعمــل فــي منطقــة فقيــرة جــداً تصــل فيهــا نســبة 
ــن  ــال ميك ــاع أعم ــود أي قط ــداً وج ــب ج ــن الصع ــث م ــوق 80% حي ــا ف ــى م ــة إل البطال
ــون  ــتطاع املوظف ــان، اس ــج األلب ــة تنت ــة محلي ــود مزرع ــن، وبوج ــه. لك ــبيك مع التش
ــب  ــن احللي ــة م ــات معين ــر كمي ــل بتوفي ــة يتمث ــذه املزرع ــن ه ــم م ــى دع ــول عل احلص
مجانــاً لألطفــال فــي املركــز، وقــد عملــت فيمــا بعــد علــى توفيــر بعــض األدوات املدرســية 

ــك. ــال كذل لألطف

مركز زهور االمل
عمارة أورينت، الطابق األرضي
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