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المدرسة 
ــوي واجملتمعــي بالتعــاون مــع وزارة  ــر الترب ــة تصــدر عــن مركــز زهــور األمــل للتطوي ــة فصلي مجل
 Healing Wounds of ــج ــن برنام ــة ضم ــة األملاني ــن وزارة اخلارجي ــم م ــم وبدع ــة والتعلي التربي
War  الــذي يســاعد 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 
ــن ،  ــين واالجتماعي ــن النفس ــتهدف األخصائي ــا وتس ــاص، كم ــكل خ ــدارس بش ــدي امل ومرش

ــع.  ــة اجملتم ــية وخدم ــة النفس ــال الصح ــي مج ــراء ف ــن واخلب والعامل

تهــدف هــذه اجمللــة إلــى رفــع مســتوى املعرفــة مبــا يتعلــق مبواضيــع الصحــة النفســية واإلرشــاد 
ــات التعلــم والتربيــة  ــى مهــارات اإلرشــاد النفســي وصعوب اجملتمعــي فــي هــذا اجملــال ، إضافــة إل

اخلاصــة مبــا ينعكــس إيجابيــا علــى توفيــر البيئــة املدرســية الصحيــة واآلمنــة.

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

إضافــة إلــى نقــل جتــارب العاملــن فــي امليــدان.

أسرة التحرير
محمود أبو كمال ) رئيس التحرير (

مرام عيسى

رمي حمد

للمشاركة في المجلة
على من يرغب باملشاركة في اجمللة إرسال املواد املكتوبة إلى العنوان األلكتروني

map@hopeflowerscenter.org 

حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة ملركز زهور األمل للتطوير التربوي واجملتمعي.
مينع نسخ أو نشر أو استخدام أي من املواد التي تتضمنها اجمللة دون احلصول على إذن خطي من 

مركز زهور األمل للتطوير التربوي واجملتمعي.

مركز زهور االمل للتطوير التربوي والمجتمعي
عمارة أورينت، الطابق األرضي

شارع القدس - اخلليل - بيت حلم - الضفة الغربية
تلفون: 2746938 -02 / فاكس: 2747084 -02
hopeflowers@palnet.com :بريد الكتروني

www.hopeflowerscenter.org :صفحة الكترونية
 hope flowers center for educational and community development

mailto:map@hopeflowerscenter.org
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اخملتلفة هي ظروف  الزمنية  املراحل  عبر  الفلسطيني  الشعب  بها  مر  التي  الظروف  أن  على  إثنان  يختلف  ال 
صعبة ألقت بظالها على أبناء الشعب الفلسطيني بكل فئاته وخاصة األطفال منهم، مما دفع بالعديد من 
املؤسسات الدولية واحمللية  للتفكير والتخطيط وتنفيذ العديد من املشاريع  لاستجابة لتلك األوضاع التي 
يعيشها الشعب الفلسطيني متثل أبرزها في تقدمي املساعدات اإلغاثية بعد نكبة عام 1948 من قبل وكالة 
تطور شكل  أن  إلى  التعليمية.  تلتها  الطبية  اخلدمات  على  أيضا  اشتملت  ما  والتي سرعان  الدولية  الغوث 
تلك املساعدات واالستجابات لتأخذ أشكاال مختلفة مع مرور الوقت نظرا إلى أن حاجة الناس ال تقتصر فقط 
على املساعدات اإلغاثية بل تتجاوز ذلك بكثير ليحتل الدعم النفسي االجتماعي أولوية في املشاريع والبرامج 

املقدمة واملنفذة في األراضي الفلسطينية.

السلبية  اآلثار  بتخفيف  امللحوظ  واالهتمام  املذكورة  احلالة  ونتيجة  األخيرة  اخلمسة عشر  السنوات  شهدت 
املترتبة على  حالة عدم االستقرار وحتديدا بعد اندالع إنتفاضة األقصى عام 2000، كما كبيرا من مشاريع الدعم 
على  بناًء  املؤسسات  بعض  في  ودائمة  ثابتة  برامج  أصبحت  الوقت  مرور  ومع  بعضها   االجتماعي،  النفسي 
رؤيتها و خططها االستراتيجية ، وبعضها اآلخر لم تعُد كونها مشاريع طارئة تنتهي بانتهاء التمويل املرصود 
لها. أما البيئة احلاضنة لغالبية تلك املشاريع فكانت املدارس كونها املؤسسة األولى واألهم واألكثر استيعابا 

وتعاما مع األطفال.

النموذج  بل ومع تطور  الدارسن فيها ومعلميهم ومرشديهم،  األطفال  املدارس واستهداف  احلديث عن  لدى 
الذين  الطالب وكل  ليتم استهداف  املدرسية كلها  البيئة  التدخل يشمل  الشمولي لبعض املشاريع أصبح 
يتعاملون معه سواء داخل املدرسة او خارجها. ازدياد في عدد املشاريع بلغ حد التزاحم مما يستوقفنا للنظر في 

فعاليتها ومدى جناعتها ومدى تلبيتها الحتياجات األطفال والعاملن معهم. 

من املعلوم أن تنفيذ أي مشروع في املدارس إمنا هو رهن مبوافقة وزارة التربية والتعليم وليس ألي من املؤسسات 
تنفيذ أية أنشطة دون تلك املوافقة التي - كما نفترض - تأتي أو ال تأتي بناًء على دراسة وتقييم عميقن لذلك 
التي تقع على عاتقها املسؤولة  الفئات املستهدفة، فالوزارة هي اجلهة  املشروع وعلى األثر املتوقع منه على 

األولى في هذه املرحلة، لتتشارك مع سواها املسؤولية في مراحل الحقة. 

في ظل االزدحام في املشاريع ملن األولوية، أهي للميزانية األكبر، أم لتلك التي تزود املدارس باملواد األكثر، أو لتلك 
التي تلبي احتياج حقيقي للطالب واملعلم واملرشد ومجتمع املدرسة ككل؟ من املؤسف أن املعيار غير واضح، 
فبعض املشاريع التي مت تنفيذها كانت أولوياتها حتقيق الوصول لألرقام واألعداد التي التزمت بها لتضمينها في 
التقرير النهائي دون البحث طويا في األثر والتغيير الذي أحدثته. مشاريع أخرى أجزلت العطاء في تقدمي مواد 
وألعاب ووسائل تعليمية للمدارس مع تدريب مقتضب على كيفية استخدامها لينتهي املشروع قبل إجادة 
املتدربن من مرشدين ومعلمن كيفية االستفادة واإلفادة من تلك املواد، وغيرها العديد من األمثلة على مناذج 
مختلفة للمشاريع التي لم تتجاوز في أنشطتها صرف امليزانية وأعداد املستهدفن، مع عدم إغفال وجود مناذج 

إيجابية جدا ملشاريع أخرى عملت على تلبية احتياجات حقيقية لفئاتها املستهدفة.   

الهيئات التدريسية واإلدارية واملشرفون يقع على عاتقهم جزء كبير من املسؤولية لدى تقييمهم األنشطة 
تعكس  ال  التدريبي  اليوم  نهاية  في  غالبا على عجالة  تتم  التي  فالتقييمات  ما،  بها ملشروع  يشاركون  التي 

كلمة العدد
محمود ابو كمال
المحرر المسؤول
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الصورة احلقيقية ملدى الفائدة التي حصل عليها املتدرب، فماذا يعني أن يكون تقييم التدريب جيدا جدا من 
حيث احملتوى واألسلوب واملواد واملدرب وفي املقابل هناك إخفاق  في استدخال املعرفة واملهارات املفترضة في 

العمل؟ على من تقع املسؤولية إذن! 

فلنتعامل مبسؤولية مع حقيقة أن املشاريع التي يتم تنفيذها في املدارس إمنا هي من  وقت الطالب واملعلم 
واملرشد واملدير، ومن جهدهم، والهدف منها تلبية احتياجاتهم واحتياجات طلبتهم،  فليكن التعامل معها 

مبوضوعية واياء اجلانب املهني منها األولوية.     

الصدمة النفسية
والواقع الفلسطيني

نداء شريعة

ماذا نقصد بالصدمة النفسية، وهل يختلف هذا املفهوم من مجتمع آلخر؟

سنتحدث هنا عن موضوع الصدمة النفسية وخصوصيتها بالنسبة للمجتمع الفلسطيني. 

تعرف الصدمة النفسية )بحسب منظمة الصحة العاملية( على أنها حدث مفاجئ - غير متوقع ويفوق قدرات 
املرافقة  التكيفية وعدم السيطرة على املشاعر  وخبرات األفراد واجملتمعات ويؤدي إلى شلل في قدرات األفراد 

للحدث. 

اخلبرات  عن  عبارة  هي  النفسية  الصدمة  فإن   )APA األمريكية  النفسين  األطباء  )جلمعية  آخر  تعريف  وفي 
على  آخر  تهديد  أي  أو  إصابات حقيقية  أو  باملوت  تهديد  أو  موت  تشمل  والتي  ما  املباشرة حلدث  الشخصية 
ألفراد  اجلسدية  السامة  تهديد  أو  إصابات  أو  موت  أو حتى مشاهدة حدث يشمل  للفرد،  اجلسدية  السامة 
آخرين، أو علم الفرد مبوت مفاجئ أو بطريقة عنيفة، إيذاء حقيقي، أو تهديد باملوت أو اإلصابة ألحد أفراد العائلة 

أو أي شخص آخر قريب. 

هذه األحداث الصادمة قد تكون خطيرة مربكة ومفاجئة وتسبب اخلوف الشديد، القلق، االنسحاب، الشعور 
بالعجز، أو الرعب )وتشمل ردود األفعال لدى االطفال سلوك مضطرب أو غير منظم(. هذه األحداث ميكن أن تؤثر 
في شخص مبفرده كحادث سيارة أو اعتداء جنسي أو أي جرمية من جرائم العنف أو وفاة عزيز وقد تؤثر في اجملتمع 

كله كما هو احلال في الكوارث الطبيعية كالزالزل أو االعاصير أو احلروب.  

إذا متعنا في هذا التعريف )العاملي( ونظرنا خلبراتنا الفلسطينية في هذا اإلطار، جند أننا منر بصدمات نفسية 
مركبة ومستمرة، فحيث أن األحداث املؤملة والفقدان هي من األمور الشائعة في حياة الشعوب، إال أن ما مييز 
اجملتمع الفلسطيني، كوننا حتت احتال منذ زمن بعيد، ال نبالغ إن قلنا بأن غالبية، إن لم يكن جميع أفراد هذا 
الشعب قد مروا وال زالوا ميرون بتجارب صادمة في حياتهم. بدءا من جتارب النكبة واللجوء مروراً باحتال باقي 
األرض الفلسطينية، جتارب االعتقاالت والسجن والقتل وسياسة العقاب اجلماعي، التعذيب النفسي اليومي 
والقلق املستمر من أن شيئا سيئا قد  الترقب  بانعدام األمن واألمان،  و الطرق، الشعور املستمر  على احلواجز 

يحدث في أية حلظة ويغير من مجرى احلياة )السالك بصعوبة أصا(. 

كل هذه التجارب و أكثر تخلق حالة من عدم التوازن النفسي لدى األفراد و اجملتمع عموما. وإن كنا نعتقد غير 
اآلخرين حولنا من  و بحق  أنفسنا من جهة  فإننا حتما مخطؤون بحق  احلالي،  الوضع  تأقلمنا مع  وبأننا  ذلك 
جهة أخرى. فهناك العديد من الدراسات التي أكدت على أن األفراد ضحايا الصدمات النفسية هم أكثر عرضة 
من غيرهم للمرور في صدمات أخرى في حياتهم. حيث أن العاقة ما بن التجارب الصادمة اخملتلفة واألعراض 
والصعوبات التي تسببها في تاريخ حياة الفرد قد تكون مركبة ومعقدة  تولد اضطرابات نفسية واجتماعية 
الصادمة  املثال هناك عاقة طردية ما بن تعرض األطفال لألحداث  متعددة، فبالنسبة لألطفال على سبيل 

ودرجة االضطرابات النفسية الناجتة عنها. 

الوضع  في ظل  حياتنا خاصة  في  الصادمة  األحداث  احلد من حدوث  أو حتى  منع  ال ميكننا  األمر  في حقيقة 
السياسي املتأزم، لكن من املهم جدا علينا كمربن أن ندرك مخاطر وتبعات هذه الظروف وتأثيراتها على املدى 
البعيد، وأن نكون أكثر وعياً حلاجة أطفالنا للتعبير عن مشاعر اخلوف والقلق والغضب حتى ال تتحول إلى طاقة 
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الدراما العالجية واإلسعاف 
النفسي األولي لألطفال

خالد جحجوح

ما هى الدراما العاجية وما هو دورها في مساعدة األطفال واملراهقن خال األزمات والصدمات النفسية التى 
من املمكن أن يتعرضوا لها، علما أن فئة األطفال هى الفئة األكثر حاجة للرعاية واحلماية واملساعدة مقارنة 

بفئة األشخاص البالغن.

الدراما العاجية هي أسلوب ممنهج يهدف إلى حتقيق أهداف عاجية مثل التفريغ النفسى وتطوير وبناء الذات، 
وهي طريقة فعالة تلعب دور امليسر فى إعطاء اجملال لألطفال باحلديث عن قصصهم وحل مشاكلهم ووضع 
االجتماعية، من  العاقات  وبناء  االجتماعي  التعامل  وتطوير مهارات  السلبية  املشاعر  والتخلص من  أهداف، 

خال لعب األدوار والتمثيل واحملاكاة مع إعطاء املرونة بلعب األدوار.

فى حالة الصدمة واألزمات يتكون ألم نفسى ناجت عن الفقدان أو احلدث الصادم يرافقه مشاعر اخلوف والقلق، 
تلك املشاعر في مراحلها األولى تكون غير قابلة للسيطرة، فباستخدام العاج عن طريق الدراما - وهو أسلوب 
نفسى يعطى اجملال واملساحة الكافية للتعبير والتفريغ - يتم مساعدة الطفل في تفريغ تلك املشاعر املكبوتة 

وإعطاءه الشرعية للتعبير عن اخملاوف والقلق من خال تقنيات الدراما اخملتلفة املتمثلة في اآلتي:

لعب األدوار وهو موضوع رئيسى حيث يقوم املنتفع بلعب أدوار مختلفة مرتبطة مبواضيع مختلفة.. 1
االرجتال هو صنع نص أو سيناريو وحوار آني وليد اللحظة ومتثيله باملوقع.. 2
التمثيل الصامت وهو التمثيل باالعتماد على لغة اجلسد وعدم استخدام الكام.. 3

احلديث والعمل يكون هنا على نبرة الصوت ومثل الصراخ الهمس ليرتبط الصوت بالدور املنفذ.

أكثر من  اجلسد  لغة  يعتمد على  والتعبير  الرقص  إضافة  الصامت ممكن  بالتعبير  احلركة شبيهة  استخدام 
احلديث. استخدام األداء وهو سؤال أحد املشاركن عن مشكلة واجهها واستحضارها هذا يهدف إلى استحضار 
اخلبرات املؤملة وأنه ميكن أن ترد على املواقف املؤملة بطرق مختلفة والتعرف أيضا على كيفية وما سبب تأثيرها 

على الشخص بشكل كبير.

استخدام األقنعة واملابس ويساعد بشكل 
كبير فى مجال العمل مع األطفال استخدام 

األدوات.

آلية عمل العاج بالدراما تكون بطريقة غير 
مباشرة يتم الفصل حيث يتم التركيز على 

األدوار ليعطى املشاركن الشعور بالراحة.

سليبة يتم التعبير عنها بطرق غير صحية مثل العنف واإلساءة. من الضروري التوجه إلى املرشد التربوي في 
املدرسة للتعرف على األعراض التي يعاني منها الطفل، كذلك التعرف على املؤسسات واملصادر املتاحة في 
واستعادة  املستجدة  األوضاع  مع  التأقلم  على  لتتم مساعدته  املصدوم  الطفل  مع  للتعامل  احمليطة  البيئة 

توازنه النفسي. 

أخيرا، فإنه من الضروري اإلشارة إلى أن ردود األفعال جتاه هذه االحداث الصادمة، أيا كان نوعها و حدتها، هي ردود 
أن تؤدي إلى اإلصابة بالعديد من األمراض النفسية وحتى  أفعال طبيعية ألحداث غير طبيعية، ومن املمكن 

اجلسمية املزمنة إن لم يتم التعامل معها بشكل جدي ومهني.

قد يتساءل البعض هنا، ما العمل وكيف ميكننا احلد من مثل هذه التجارب واألحداث؟؟



1213

اإلساءة للطفل: ما هو دور 
المدرسة في حمايته؟ 

نظرة أساسية لموضوع اإلساءة للطفل

إن موضوع اإلساءة للطفل هو موضوع مت التطرق له حديثا من قبل اجملتمعات اخملتلفة وميكن أن يحدث في أي 
بيئة اجتماعية كانت: في العائلة، في حضانات األطفال، في املدارس، وفي املدارس الداخلية، في املستشفيات، 
أو في اجملالس الدينية. إن األفراد العاملن في املؤسسات االجتماعية، واملؤسسات اخلدماتية اخملتلفة مع األطفال، 
الطفل  حماية  أجل  من  للعمل  والزامي  أخاقي  دور  عليهم  يقع  السياسي،  املستوى  في  العاملن  األفراد  أو 
وحماية صحته النفسية واجلسدية. وأن العمل من أجل حتقيق هذه األهداف هي من األولويات الرئيسية في 

عملهم. إن حماية الطفل من العنف واإلساءة أو اإلهمال قد نصت عليه معاهدة األمم املتحدة حلقوق الطفل.

إن التفسير األعم واألشمل ملفهوم اإلساءة للطفل هو: فعل ينتج عنه آالم داخلية أو معاناة للطفل، والتي تؤثر 
عليه / عليها عاطفيا أو جسديا أو نفسيا، والتي ينتج عنها تأثيرات سلبية نحو تطوره. وإن هذه األفعال سواء 

كانت مقصودة أو غير مقصودة هي في مجملها ممارسات موجهة ضد األطفال. 

أشكال اإلساءة للطفل

اإلساءة اجلسدية	 

االستغال اجلنسي	 

إهمال االحتياجات األساسية للطفل	 

اإلساءة النفسية	 

إن اإلساءة النفسية للطفل تعتبر أحد أشكال اإلساءة للطفل، وأنه ميكن أن تكون شكا مستقا بذاته من 
أشكال معاملة الطفل.

إن الطريقة التي يستخدمها اآلباء واملعلمون في معاملتهم لألطفال تعتمد على املستوى الثقافي للمجتمع. 
مبثابة  تكون  رمبا  أو  اجتماعيا  أن تكون مقبولة  والتي ميكن  أن هناك أشكاال مختلفة لإلساءة لألطفال  حيث 
العقاب اجلسدي  ممارسة  أو  االفريقية،  الدول  البنات في بعض  ذلك: ختان  ومثال  اجملتمع،  لذلك  ثقافية  قواعد 

لألطفال في املدارس في بعض الدول.

إن إهمال االحتياجات األساسية للطفل رمبا يكون نتيجة الفقر الشديد، أو بسبب عدم توفر االمكانيات لتوفير 
الرعاية الكافية للطفل. كما أنه ميكن أن تكون بسبب فقدان األهل للقدرة على فهم احتياجات األطفال. ومع 
أن هذه املمارسات التي رمبا تكون غير مقصودة إال أنها في محصلتها النهائية تعتبر أشكاال مختلفة لإلساءة 

للطفل. إن الفرق بن عقاب الطفل وبن السيطرة عليه ما زالت قضية غير واضحة حتى اآلن.

إن احلرب، والصراعات املسلحة، واملمارسات اإلرهابية دائما تؤدي إلى استخدام ظاهرة اإلساءة لألطفال. حيث 
ميكن أن يكون األطفال ضحايا لتلك الصراعات إما بشكل منظم أو غير منظم، كما حصل في مدرسة )بسان( 
عندما مت أخذ الطاب فيها كرهائن. إن الوضع في أوقات احلرب، فإن اآلباء يكونوا عادة غير قادرين على حماية 
أبنائهم، أو تأمن احتياجاتهم األساسية. وفي ظروف ما بعد احلرب، فإن الوضع االقتصادي واالجتماعي العام 
األسرة بشكل سليم،  انتظام حياة  وعدم  الفقر.  يفرز حاالت وظواهر مختلفة مثل  ما  وعادة  يكون متدهورا 

وظروف أخرى مماثلة تؤدي إلى تعريض األطفال إلى املعاملة السيئة.

إن قضية اإلساءة للطفل هي ظاهرة تاريخية تقدمت مع تقدم وتطور اإلنسان واجملتمعات. وإنه من الصعب 
القول بأن هذه الظاهرة تستخدم حاليا أكثر من السابق. فحديثا، أصبحت النظرة إلى الطفل تختلف وتتغير 
للطفل. كذلك  اإلساءة  تتقبل قضية  ال  أصبحت  احلديث  العصر  في  اجملتمعات  ألن معظم  بشكل مستمر. 
فقد توفرت في اجملتمعات املتحضرة االمكانيات والوسائل اخملتلفة حلماية الطفل، وتوفير الرعاية له، والدفاع 
عن حقوقه، وتأمن ظروف حياة جيدة له. وقد أصبحت معظم اجملتمعات تعمل وتلتزم بهذه القواعد. كما أن 
العاملن في مؤسسات حقوق االنسان ومنظمات الدفاع عن األطفال قد أصبح لديهم التزام أخاقي ومهني 
في توفير احلماية لألطفال من أشكال املعاناة النفسية أو اجلسدية، أو من أي تهديد آخر لصحة الطفل. ومن 
أجل تلك األسباب، فقد أصبحت هذه اجملتمعات أكثر وعيا من قبل عن وجود ظاهرة اإلساءة لألطفال، وأصبح 

هناك القدرة على الشعور واإلحساس باإلساءة لألطفال واملعرفة وامتاك األساليب اخملتلفة حلماية األطفال.

اإلساءة للطفل داخل األسرة

تشير األرقام واالحصائيات بأن نسبة األطفال الذين يتعرضون لإلساءة من قبل أفراد عائاتهم هي أرقام مذهلة 
وكبيرة، ألن أعداد احلاالت التي يتم متابعتها وتوثيقها تعتبر الداللة على ذلك. وأن هذه االعتداءات تشمل جميع 

الفئات العمرية لألطفال من سن الرضاعة حتى سن املراهقة.

أما بالنسبة إلى األطفال الذين يعانون من إعاقات مختلفة أو صعوبات في التعلم فإنهم يعانون من اإلساءة 
بشكل مستمر من قبل أهاليهم، وفي بعض األحيان فإننا جند أن جميع األطفال في بعض األسر تتعرض للعنف 

واإلساءة، وفي أحيان أخرى يكون طفل واحد فقط من أفراد العائلة الذي يتعرض للعنف واإلساءة.

إن أسر األطفال الذين تساء معاملتهم عادة ال تكون متكاملة وتفتقر إلى نظام أسري واجتماعي متكامل. 
وأن العاقة بن أفراد هذه األسر دائما تكون في خافات مستمرة ومتارس االعتداءات اجلسدية فيما بن أفرادها. 
وهناك الكثير من اآلباء الذين يسيؤون ألبنائهم هم أنفسهم قد تعرضوا لإلساءة من قبل عندما كانوا صغارا. 
املعرفة الحتياجات  النقص احلاد في  الذين ميارسون اإلساءة ألطفالهم بسبب  اآلباء  الكثير من  أن هناك  كما 
متوقع  هو  ملا  يتصرفوا خافا  أبنائهم عندما  مبعاقبة  يقوموا  ما  عادة  التربوية. فهم  لألساليب  أو  أطفالهم، 
منهم. إن الشخص الذي يقوم بتنفيذ العقاب داخل األسرة عادة ما يكون الرجل، بينما دور املرأة يكون ثانويا 

بحيث ال تستطيع توفير احلماية للطفل.

إهمال الطفل رمبا يكون أكثر املمارسات استخداما داخل األسرة، نتيجة الفقر، وظروف احلياة السيئة والقاسية، 
اليومية. وفي مثل هذه األوضاع،  تتأثر مبشاق ومتاعب احلياة  التي  العائات  البطالة. أي مبعنى  وبسبب ظروف 
فإن االنزعاج والتوتر يؤثر على احلياة األسرية بشكل مباشر وعلى نوعية وشكل حياتها. لكن من ناحية أخرى، 
فمن غير الصحي أو املعقول أن نعزو أسباب اإلساءة لألطفال لتلك األوضاع والظروف فقط، فكثير من العائات 
التي تعيش في ظروف طبيعية وتتمتع بأحوال مادية جيدة، إال أنها متارس اإلساءة والعنف بكافة أشكاله ضد 

أطفالهم. 

إن فضح املمارسات التي تتعلق باإلساءة للطفل وحمايته تعتمد بشكل مباشر على مدى حساسية اجملتمع 
لتلك املواضيع. وعلى طريقة وكيفية الوصول للمعلومات املتعلقة بتلك املمارسات لفضح هذه الظواهر، وعلى 

القواعد األخاقية واالجتماعية السائدة في اجملتمع.

في  العاملن  واملهنين  املسؤولن  األشخاص  فإن  ما،  اإلساءة ضد طفل  ممارسة  أي شك حول  هناك  كان  وإذا 
املؤسسات ذات العاقة، باستطاعتم القيام مبا يلي:

حماية الطفل من املعاناة والتجارب الصادمة	 
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حماية الطفل صحيا وجسديا، وحتى حياتهم بالكامل حيث أن ما نسبته ) 5 – 10% ( من األطفال ميوتون 	 
نتيجة اإلساءة اجلسدية لهم وفي كثير من احلاالت يظهر لديهم إعاقات جسدية.

منع التأثيرات السلبية التي تؤثر على تطور الطفل نفسيا واجتماعيا. 	 

منع توارث اإلساءة من قبل أفراد العائلة، ألن الشخص الذي ميارس اإلساءة ضد الطفل هو نفسه قد تعرض 	 
لإلساءة من قبل.

اإلساءة للطفل والمدرسة

للمدارس دور مهم في منع اإلساءة للطفل وتوفير احلماية له. حيث أن األطفال عندما يذهبون للمدرسة فإنهم 
يخضعون للمراقبة واملاحظة بشكل يومي من قبل املعلمن، مما يتيح للمعلمن الفرص الكتشاف عامات 
اإلساءة التي تظهر على األطفال، وتشخيص تلك العامات.  واستخدام الوسائل والطرق اخملتلفة حلماية الطفل.

مواقع القوى في المدرسة التي تساهم في منع اإلساءة للطفل وتوفير 
الحماية له من خالل ما يلي:

في أي مدرسة هناك بعض األطفال الذين يتعرضون لإلساءة من قبل أهاليهم، وهذه فرصة للمدرسة ألن 	 
تكتشفهم وتتدخل لدفع اإلساءة عنهم.

املدارس نفسها رمبا تساهم بشكل ال معرفي في اإلساءة للطفل.  مثا ) عندما يقوم اآلباء مبعاقبة أبنائهم 	 
عند حصولهم على عامات منخفضة (.

في حالة تعرض الطفل إلى اإلساءة من قبل زمائه في املدرسة.	 

في حالة تعرض الطفل إلى اإلساءة من قبل أحد املعلمن أو من أي شخص من العاملن في املدرسة.	 

املدرسة واملعلمون ميكنهم أن يكونوا أداة حماية للطفل من أجل تطوره من الناحية النفسية واالجتماعية، 	 
وخصوصا إذا كان الطفل من أسرة تعيش في ظروف معيشية قاسية.

كنتيجة ملعرفة وخبرة املعلمن املهنية، فإنهم األكثر معرفة بصفات الطفل وسلوكياته ومراحل تطوره. وإن 
هذه اخلبرات جتعلهم أكثر قدرة على التعرف على الطفل الذي يعاني من مشاكل عاطفية. وكذلك بإمكانهم 
التعرف على مزايا الطاب اآلخرين من حيث قدراتهم على التعلم وعلى طاقاتهم االبداعية وعلى سلوكياتهم.  

إن غالبية املعلمن على استعداد تام ألن يعملوا على حماية طابهم. وأن يتدخلوا لدى األسر لوقف اإلساءة ضد 
األطفال ألن ذلك يؤثر على مسلكيات الطفل وعلى مسيرته التعليمية.

الفرص المتاحة للمعلمين لتشخيص عالمات اإلساءة لدى األطفال

إن حضور الطالب اليومي إلى الصف ميكن املعلمن من مراقبته، من ناحية شكل الطفل، مزاجه وتصرفاته. إذ 
أن العامات التي تظهر على الطفل نتيجة العقاب اجلسدي ) مثل الكدمات والرضوض، أو خلع الشعر ... إلخ ( 
ميكن أن تكون ظاهرة وواضحة ألي شخص في املدرسة، وخصوصا عند ظهور الطفل أثناء األنشطة الرياضية.

كما أن املعلمن قادرون على متييز ومعرفة الطفل الذي يتعرض لإلهمال الصحي داخل البيت. وأنهم قادر,ن على 
الذين ال يعتنون  اآلباء  اليومية بشكل طبيعي، وقادرون على معرفة  الذين ال يعيشون حياتهم  متييز األطفال 

باحلالة الصحية ألبنائهم.

إن عامات االعتداء اجلنسي قد تكون أقل ماحظة. ورغم ذلك إال أنها تظهر بأشكال مختلفة على الطفل وتؤثر 

عليه على شكل جرح عاطفي ) كأن يكون حزينا أو خائفا (، كما يتصرف الطفل بطريقة مختلفة ويتكون لديه 
صعوبات في التعلم.

إن املعاناة النفسية هي أحد عناصر اإلساءة للطفل. حيث أن اإلساءة في املعاملة من الناحية النفسية حتدث 
دون أن يرافقها أشكال أخرى من اإلساءة. وعلى املستوى العائلي، فإن األطفال ميكن أن يتعرضوا إلى مقدار كبير 
من الضغوطات واملتطلبات التي تتعلق بدراستهم، أو باإلعمال املطلوبة منهم داخل البيت أو احلقل أو العناية 
بأفراد آخرين في األسرة. وإذا أخفق األوالد في إحدى هذه املتطلبات فإنه رمبا يكون عرضة للعقاب والذي بالتالي 
سيؤثر على حياة الطفل ويؤدي إلى توتر مستمر لديه. كما أن اإلساءة النفسية للطفل ميكن أن تكون من خال 
مشاهدة الطفل ألحد أفراد العائلة وهو يتعرض لإلساءة ) مثل إساءة األب لألم (. إن مشاهدة الطفل مثل هذا 
تعتبر  النفسية  اإلساءة  إن  العنف.  والرغبة في ممارسة  واخلوف  بالذنب  دائما  العنف يجعله يشعر  النوع من 

خطرا على صحة الطفل العقلية وعلى مراحل منوه وتطوره كما هي خطرا على صحته البدنية.

فيما يلي الطرق التي يستطيع من خاللها المعلمون معرفة الطفل الذي 
يتعرض لإلساءة الجسدية:

الظروف الصحية للطفل: عامات الرضوض والكدمات، تكسر األطراف، احلروق، اجلروح، واإلعاقة في النمو 	 
والتطور.

الكبار، تصرفات غريبة 	  الناس وخصوصا من  اخلوف من  ومتواصل،  للطفل: خوف عام  النفسية  الظروف 
وغير مالوفة.

البقاء في املدرسة، أو في فناء املدرسة لفترات طويلة، عدم الرغبة في العودة إلى البيت.	 

ظهور صعوبات في التعلم.	 
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يقول اهلل تعالى في كتابه الكرمي: »لقد خلقنا اإلنسان في كَبد.« سورة البلد اآلية )4(، مبعنى أن اإلنسان قادر 
على االستقامة وصلب القامة وانتصاب الهامة في مكابدة شدائد األمور ومشاقها وضيقها. ولو سألنا كل 
شخص، كيف يتعامل مع األحداث الصعبة التي شكلت نقاط حتول له، وغيرت حياته؟ ألجاب اجلميع بالعديد 
لدينا كشعب  املألوف  من  يكون  ورمبا  حدا.  على  حياة كل شخص  وسياق  لظروف  تبعا  اخملتلفة  اإلجابات  من 
فلسطيني يكابد اإلحتال ومنغصات احلياة اليومية التي تثقل كاهله يوماً عن يوم، التساؤل عن سر صابة 
وكيف  محدودة؟  حياة  ظروف  ضمن  واالستمرارية  والبقاء  التحمل  على  وقدرتهم  وصمودهم  وثباتهم  الناس 
يلوكون الصبر خبزاً؟ وال يزال العديد منهم إن لم تكن األغلبية متشبثن باألمل واالنطاق من جديد ملواجهة 
حتديات البقاء، ملوحن مبعتقداتهم الراسخة وإحداها، أن فلسطن هي أرض الرباط التي ال مفر منها مهما 
الذي يختبئ  التي يتمتع بها الفلسطينيون، فاإلرادة الصلبة هي السر  ضاقت بأهلها، وتلك هي اخلصوصية 
خلفها التعب والضغط النفسي الذي مهما تكالبت أنيابه على الناس، لديهم منافذهم للخروج منه والنجاة 
بأقل اخلسائر إن استطاعوا إلى ذلك سبيا، فا يسقط هذا اإلنسان في الهاوية حينما يعتقد أن ال مفر وال خيار 
أمامه إال ذلك، لهذا أدعوه  إلى أن يحاول استكشاف اإلجابة عن هذا السؤال: ما الذي جعلك متماسكاً إلى 
هذه اللحظة رغم ما مررت به من ظروف قاسية قد تفوق طاقة احتمالك في أحيان كثيرة، ولم تنهار رغم أنك 

اقتربت مراراً من حافة اإلنهيار، لكنك عدت مجدداً ومتاسكت، ليكون مبقدورك أن تكمل املشوار؟

التكيف  آليات  باستخدام  احلياة  إلدارة  إدراكي  ونظام  ذهني  تفكير  تعتبر منهجية  الصمود  على  القدرة  هذه 
املتنوعة التي متكّن الفرد من التعامل مبرونة مع الضغوط التي تتركها األحداث الصعبة والصادمة التي يتعرض 
وعقبة  وليست مشكلة  يستثمرها  أن  عليه  فرصة  أنها  على  الظروف  مع هذه  يتعامل  بحيث  اإلنسان؛  لها 
تعيق تقدمه في حياته، أو عقاب موجه ضده دون غيره من الناس، إذ يقول أحد األسرى احملررين، معبراً عن جتربة 
تساعد  التي  الذهنية  املفاتيح  أحد  وهذا  وليست محنة.«  منحة،  السجن  أعتبر  »أنا  عاناه:  ما  رغم  السجن 
الناس على إيجاد القدرة على املقاومة وامتاك القوة للحفاظ على عمليات التكيف وحتقيق حالة من التوافق 
والتوازن النفسي في التفاعل مع البيئة والظروف واملستجدات والتغيرات والفوضى النفسية، سواء الداخلية 
للفرد أو البيئية للسياق الذي يعيش فيه أو الظروف التي حتيط به. وهنالك أفراد أكثر مرونة وقدرة على الصمود 
والقوة  الصمود  ألن مخزون مصادر  ليس  وذلك  مماثلة؛  يتعرضون ألحداث صادمة  غيرهم حينما  من  والتكيف 
شحيحة أو ضئيلة لديهم، ولكن ألن الُبنى النفسية لألفراد بطبيعتها تختلف من شخص آلخر، ويلعب في 
تدعيمها وتقويتها العديد من العوامل املعقدة واملتغيرة في االستجابة للتغيرات والتأقلم والتكيف مع هذه 
االستقرار  لتحقيق  اخملتلفة  االستراتيجيات  في سياق  إلى عاجها  األفراد  من خالها  يسعى  والتي  العوامل، 
اليومية للناس وتغرقهم وتعيق  والتحرر من تراكمات الضغوط واملنغصات النفسية التي تعكر صفو احلياة 

مسار تقدمهم فيها.

وعليه، فإن الصمود واجلََلد النفسي هو عملية تكيف ملواجهة الشدائد والصدمات النفسية ومصادر اإلجهاد 
النفسي على الصعيد الفردي واألسري واجملتمعي والعاقات واملشاكل الصحية ومشكات العمل والضغوط 
املالية وااللتزامات، وهو القدرة على »االرتداد« من التجارب الصعبة والتمكُّن من إعادة بناء احلياة وترميم الذات 
وحتصينها، حيث أن الهزة االرتدادية التي تعيد الثبات واالستقرار من جديد بعد املرور في الشدائد والصدمات 
هي عملية تتطلب جهد وطاقة كبيرة من األشخاص، لذلك قد يترتب عليها اضطراب وجداني ينعكس في 

الَجلد النفسي
استراتيجيات الصمود والتغلب على الشدائد

نهاية أبو ريان
أخصائية اجتماعية نفسية، مختصة في حقل العالج الروائي  

األلم العاطفي ومشاعر احلزن والضيق النفسي والتوتر والقلق العام. فاجلََلد النفسي ليس سمة إما أن تكون 
أو ال تكون عند الناس، ولكنها تنطوي على السلوكيات واألفكار واإلجراءات التي ميكن تعلمها وتطويرها لدى 
أي شخص، باالستناد إلى نقاط القوة اجلسمية، وسعة احِلّيلة والقدرة النفسية، ومهارات التعامل مع اآلخرين، 
أنّه بُنية وقائية وواقية في الوقت الذي يبدو فيه من الصعب على األفراد واألسر أن يكونوا األقل عرضة  كما 
االستجابة  أمناط  خال  من  محمين  يكونوا  ألن  مييلون  النفسي  باجلَلد  يتمتعون  الذين  فاألشخاص  لإلجهاد، 
واإلدراك، باإلضافة إلى مهاراتهم االجتماعية ومهارات حل املشكات التي اكتسبوها عن طريق النجاح في حل 

األزمة وتخطي األلم النفسي.

حيث أن العامل األساسي الذي يلعب دور في تنمية اجلََلد النفسي والصمود ودعم الفرد بقدرة على التحمل 
باإلضافة  النفس،  وَسكّينة  والطمأنينة  والتشجيع  واحلب  بالثقة  تتمتع  التي  الداعمة  األسرية  العاقات  هو 
إدارة مشاعره،  على  وقدرته  الفرد،  لدى  القوة  ومكامن  والقدرات  بالنفس  والثقة  للذات  اإليجابية  النظرة  إلى 
باختاف  رمبا  تختلف  فرد  كل  لدى  مختلفة  استراتيجيات  وهي  يستخدمها،  التي  التكيف  واستراتيجيات 
املواقف، كما أنها تختلف من شخص آلخر، فما يعمل لدى شخص، قد ال يكون مجدياً لشخص آخر؛ وذلك تبعا 
لاختاف الثقافي والنفسي لألفراد، وطبيعة احلدث، وعوامل فردية نفسية واجتماعية وثقافية أخرى، فبعض 
الناس يلجئون إلى التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم املتعلقة بالصدمة أو غيرها من األحداث الضاغطة في 
حياتهم، من خال الكتابة أو الفضفضة لصديق أو مرشد نفسي، والبعض اآلخر يرتكز على املمارسات الروحية 
واملعتقدات اإليجابية وتفريغ الطاقة السلبية عن طريق املشي أو ممارسة الرياضة أو املوسيقى أو البقاء وحيداً 
أو التأمل واالسترخاء واخلروج إلى الطبيعة أو التعلم من اخلبرات املاضية ومصادر القوة في االستجابة لتحديات 

وأحداث احلياة، أو أي طريقة أخرى قد تساعد الناس على بناء عاقاتهم واستعادة األمل من جديد. 

فاحلفاظ على التوازن واجلَلد النفسي في ظل استمرار التعرض لألحداث املؤملة وفي ظل العيش في الظروف 
التخدر  او  والتجمد  الوقوف  وليس  العمل،  ومواصلة  احلياة  في  االستمرار  الشخص  من  يتطلب  العصيبة، 
في غيابات الضغط النفسي، وذلك يتم عن طريق إعطاء الشخص مساحة من الزمن اللتقاط أنفاسه كي 
يستوعب حقيقة ما جرى معه ويصبح قادراً على تفسيره، وبالتالي أخذ الوقت الكافي المتصاص الصدمة 
واملشاعر القوية املتعلقة بها، واتخاذ اإلجراءات التي تساعد الشخص على التعامل مع مشاكله وإدارة أزمته 
الهمة  الذات وبث  الراحة وإعادة تنشيط  اليومية من خال أخذ قسط من  والتزامات احلياة  وتلبية متطلبات 
لانطاق، والتواجد مع األشخاص الداعمن واملشجعن له، حيث أن اإلنسان يعتمد على نفسه أوالً ومن ثم 
يستعن باآلخرين من حوله كي يستند إلى دعمهم وتشجيعهم له، ورمبا يتم اتخاذ خطوة إلى الوراء من أجل 
االنطاق نحو خطوة إلى األمام، حيث أن األرضية األكثر أمناً لانطاق قد تتطلب الوقوف على املاضي من أجل 

حتقيق املستقبل، أحياناً. 

كما تعتبر حالة التحضير واالستعدادية من أهم العوامل التي تساهم في متكن وتقوية اجلََلد النفسي لدى 
أهبة  على  يكونون  أنهم  حيث  التحديات،  من  وواقع  بالصراعات  مليء  سياق  ظل  في  يعيشون  الذين  الناس 
الواقع  أن  الدراسات  العديد من  أثبتت  أي حدث سيء مهما كان وقعه مؤملاً. وقد  والتوقع لسماع  االستعداد 
التحديات واخملاطر  العديد من الصعوبات ومواجهة  النفسي والعيش في ظل  التعرض للضغط  املستمر من 
والتهديدات والضغوط املستمرة تساعد على اخلروج من دائرة العجز، ومُتكِّن األفراد من تطوير اجلَلد النفسي 
وطاقة التحمل والصمود في الشدائد لدى غالبية األشخاص، حيث يعتبر الضغط النفسي احلاد إحدى العوامل 
مع  والتعامل  االجتماعي  التكيف  مثل  الناس،  لّدى  النفسية  واملرونة  اجلَلد  بُنية  وتقوية  بناء  إلى  تؤدي  التي 
استمرارية احلياة رغم هذا الواقع األليم الذي يحيط بهم. وقد تكون األزمة والصدمة اجلماعية التي تخلق حالة 
أيضاً.  النفسي  للَجَلد  املعتدي هي مصادر  هوية  معرفة  إلى  إضافة  املعنوي،  والتآزر  االجتماعية  الُلحمة  من 
الذين يعانون من  أما االشخاص  النفسي.  التكيف واجلَّلد  وعليه، تعتبر االستعدادية إحدى أهم ميكانيزمات 
والبقاء لديهم  القوة  تنمية وحتفيز نقاط  إلى  الشدائد بحاجة  نتيجة هذه  النفسي  واألذى  األضرار اجلسمية 
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ظل  في  االنسان  أن  حيث  األخرى.  الفعالة  الطرق  أو  النفسية  االستشارات  خال  من  التكيف  على  والقدرة 
هذا السياق »ال يتعود على األلم، وإمنا يعيش مع األلم كشكل من أشكال التكيف.« وبالتالي، غالبا ما يعبر 
عنها العديد من األشخاص بقولهم: »إحنا مَتَسحَنا وبطلت تفرق، عادي.« هذه التعبيرات وغيرها ال تعتبر داللة 
التي مُتكّن األشخاص من  النفسي  والتعامل مع الضغط  التكيف  وإمنا داللة على وجود مهارات في  مرضية؛ 
البقاء والنجاة من مخالب األلم في ظل افتقار الواقع املعاش إلى جودة احلياة التي يستحقون العيش فيها، وهي 

سمة من سمات اجلَلد النفسي.

حيث أن اجلَلد النفسي والصمود ومرونة التكيف مع الشدائد لها خاصية معدنية، كالفوالذ تعبيراً عن قدرة 
النفسية لإلنسان في ظل  املتانّة  أن  التحديات، ويعبر عنها آخرون  التحمل وعدم سهولة االنكسار في وجه 
سياق مستمر من الضيق النفسي والتضييق عليه وضغطه، تُّولِد لديه مرونة مثل الزنبرك، مهما مت ضغطه 
إالّ أنّه يتمكن من العودة إلى وضعه الطبيعي، لذلك كثيراً ما يقول بعض األشخاص: »الضربة اللي ما بتقتلك، 
بتقويك.« وهذه جميعها مؤشرات على رباطة اجلأش التي ميتلكها الناس وتشكل احلد الفاصل للَجلد النفسي 
بن الصمود واالنهيار في وجه الشدائد. وبناء على ما سبق، نستنتج أن هشاشة الصمود ورخاوة اجلَلد النفسي 
ال تعني وجود املرض أو االعتال النفسي، وإمنا تعني أن هنالك العديد من نقاط القوة وقوام الشخصية الذي لم 
يكتشف بعد، وحتتاج إلى احلفر والنبش عليها من أجل إيجادها لتدعيم الُبنية النفسية للتصدي للضغوط 
وغير مرئية، وهي سمات مشتتة  ُمَغّيبة  ولكنها  وقدرات موجودة  الفرد، فهي مهارات  يتلقاها  التي  واألزمات 
بحاجة إلى مَلَلمة وألّن تكون محسوسة وملموسة لذهنية الفرد، كي يُدركها ويستخدمها في استئناف حياته 

من جديد.  

إساءة معاملة األطفال ذوي 
اإلعاقة والتعليم 

 زياد عمرو
مختص وباحث في شؤون االعاقة

منذ وقت ليس بقصير أخذ االهتمام بقضايا وحقوق األطفال يتزايد بشكل ملحوظ، ولم يأت ذلك االهتمام 
مبحض الصدفة، ولكنه جاء نتيجة حتمية إلدراك مختلف اجلهات ذات االختصاص للعاقة بن رفاهية األطفال 
وحسن تنشأتهم ومستقبل ورفاهية البشرية بشكل عام. ولعلنا نصيب كبد احلقيقة عندما جنزم بأن مستقبل 
العالم بأسره يتوقف على مدى جناحنا في توفير العيش الكرمي والرفاهية لألطفال وبقدرتنا على حمايتهم من 
كافة أشكال  التهميش والتمييز وإساءة املعاملة . فنحن ننجب األطفال ثم ننشأهم ونرعاهم ونبذل كل ما 
ونتألم آلالمهم.  في وسعنا لتلبية احتياجاتهم وضمان حمايتهم ورفاهيتهم ونسعد بهم ونفرح لفرحهم 
وقد جتتاحنا أحياناً انفعاالت  غريبة قوية ومؤثرة إذا لم تتماثل شخصية الطفل املنتظر مع ما رسمناه له من 
صور في مخيلتنا ونحن نعد العدة الستقباله، فنشعر بالغضب أو احلزن إذا كان املولود أنثى بينما ننتظر ذكراً 
أو إذا كانت املولودة داكنة اللون ونحن ننتظر طفلة شقراء أو بيضاء وقد نقيم الدنيا وال نقعدها إذا كان املولود 
تتأثر بعوامل كثيرة وتؤثر في مستقبل حياة  ردود أفعالنا  أن  بخلل جسدي من أي نوع كان. واحلقيقة  مصاباً 
املولود الذي مهما كانت املواصفات والفروق الفردية التي يتميز بها مختلفة يبقى طفاً إنساناً له كامل احلق 
في التمتع باحلماية والرعاية والعيش الكرمي في كنف أسرته ومجتمعه أسوة بغيره من سائر  األطفال، ويظل 

أها للمعاملة احلسنة اللطيفة واحلنان الذي يحتاجه كافة بني البشر وليس األطفال فقط. 

في هذا العدد نتناول حقوق األطفال ذوي اإلعاقة في احلماية وفي املعاملة احلسنة ألنهم أكثر إنكشافاً من 
األطفال اآلخرين وأكثر عرضة إلساءة املعاملة بأشكالها اخملتلفة. وكي نغطي هذا املوضوع بشكل مرضي نتجه 
إلى التركيز على أشكال إساءة املعاملة التي يتعرض لها األطفال ذوي اإلعاقة في قطاع التعليم سواء أكانت 
من أقرانهم أم من مربيهم أو أفراد مجتمعهم وأسرهم، وعلى فهمها وكيفية التعامل معها أماً في الوصول 

إلى أرضية مناسبة  تضمن لهم احلماية واملعاملة احلسنة التي تكفل مصاحلهم الفضلى وحقوقهم.  

سيتم تناول حماية األطفال ذوي اإلعاقة في هذه الورقة من خال عدة محاور  في أولها نتعرف على األطفال 
ذوي اإلعاقة ثم نستعرض في احملور الثاني بعض املفاهيم ذات العاقة، ثم نتعرض ألشكال وتصنيفات إساءة 
املعاملة ، بعد ذلك سنستعرض في احملور التالي أهم الوسائل واملمارسات التي ميكن من خالها تعزيز فرص 
احلماية واملعاملة احلسنة لألطفال ذوي اإلعاقة في  مختلف مجاالت احلياة بشكل عام وفي قطاع التعليم على 

وجه اخلصوص. 

األطفال ذوي اإلعاقة: 
يختلف سن الطفولة من دولة إلى أخرى باختاف وتعدد املرجعيات التشريعية التي تعالج هذا املوضوع، ولكن 
االتفاقية الدولية حلقوق الطفل حددت وبشكل واضح وقاطع سن الطفولة بتمام السنة الثامنة عشرة من 
عمر الفرد، وعليه يصبح سن الطفولة املعتمد رسمياً في الدول األطراف في االتفاقية الدولية حلقوق الطفل 
هو ثمانية عشر عاماً وهذا بالنسبة لها هو سن الطفولة القانوني حيث أن االنضمام إلى أية اتفاقية دولية 

يجعلها جزء من املنظومة التشريعية السارية في تلك الدولة. 

بالنسبة لفلسطن فإن قانون حقوق الطفل الفلسطيني قد اعتمد ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل وبالتالي 
فإن كل فرد ذكراً كان أم أنثى يعتبر طفاً ما دام لم يتم السنة الثامنة عشر من عمره.

يشمل هذا التعريف كافة األشخاص   من هذه الفئة العمرية بغض النظر عن أوضاعهم وظروفهم اجلسدية 
والذهنية والنفسية واالجتماعية أو أية ظروف أخرى مهما كان تصنيفها، ويقع ضمن هذه الشريحة األطفال 
ذوي اإلعاقات وهم فئة واسعة االنتشار يختلف حجمها من مجتمع إلى آخر وفقاً الختاف األنظمة القانونية 
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والصحية والتعريفات والتصنيفات التي تعتمدها كل دولة، ولكننا نعلم أنه كلما كان النظام الصحي أكثر 
تطوراً تزداد هذه الفئة حجماً وذلك يعود إلى اتساع تعريفات وتصنيفات اإلعاقة واشتمالها على فئات أكثر. 
فعلى سبيل املثال تزيد نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة في الدول االسكندنافية ذات األنظمة واخلدمات الصحية 
معظم  في  تتجاوز  ال  حن  في   %19 على  األمريكية  املتحدة  الواليات  وفي   %29 على  املتطورة  واالجتماعية 
الدول العربية 10% وفي فلسطن 7%, وملزيد من التوضيح نذكر أن فئة األشخاص ذوي اإلعاقة في الدول ذات 
التشريعات واخلدمات الصحية املتقدمة تشمل املصابن مبرض السكري والفشل الكلوي واالكتئاب وأمراض 
السرطان والثاسيميا، في حن تقتصر في فلسطن على املصابن بالصعوبات البصرية والسمعية واحلركية 

والنفسية والعقلية. 

غير  أو  جزئي خلقي  أو  كلي  بعجز  املصاب  الشخص  بأنه«  اإلعاقة  ذي  الشخص  الفلسطيني  القانون  يعرف 
خلقي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته اجلسدية أو النفسية أو العقلية إلى املدى الذي يحد من 
إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير املعوقن« وميكننا بالتدقيق في هذه العبارة 
ماحظة التوجه الفردي الطبي الذي بني عليه هذا التعريف ، والذي يعتبر اإلعاقة مشكلة لدى الشخص  ولم 
يأت على ذكر املعوقات والعوامل البيئية بتاتاً، مما يجعله تعريفاً قاصراً يتناقض مع ذلك الذي جاءت به االتفاقية 
الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومع فلسفتها التي أحدثت التحول التاريخي في النظرة لقضايا وشؤون 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وهذا يعود إلى ثقافة املشرع الفلسطيني وإلى أسبقية القانون الوطني على اإلتفاقية 

الدولية.

فقد ورد في املادة األولى من االتفاقية الدولية : يشمل مصطلح املعاقن كل من يعانون من )عاهات( صعوبات 
بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية ، مما قد مينعهم لدى التعامل مع مختلف احلواجز من كفالة مشاركتهم 
بصورة كاملة وفعالة في اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين ، وهذا يعني أن ما يعتبره القانون الفلسطيني 
إعاقة وهو اخللل اجلسماني أو النفسي أو العقلي تعتبره االتفاقية الدولية صعوبة قد ينجم عنها إعاقة في 
حالة وجود تفاعل سلبي مع البيئة احمليطة املعيقة. بالرغم من هذا  التعريف جند االتفاقية تشير بوضوح إلى 
أن مفهوم اإلعاقة هو مفهوم متطور مما يعني أن تبني تعريف محدد أمر غير ممكن في هذه املرحلة، وهذا يعود 

الختاف الثقافات والفلسفات والنظرة لألشخاص ذوي اإلعاقة من مجتمع إلى آخر. 

ما يهمنا في هذا املقام أن األطفال ذوي اإلعاقة هم أشخاص أصيبوا بخلل جسماني أو وظيفي في واحد أو 
أكثر من األعضاء أو احلواس لدرجة أصبح تفاعلهم في البيئة احمليطة صعباً بسبب ما يكتنفها من معوقات 
إنشائية أو اجتماعية أو مؤسسية. ويقع ضمن هذه الفئة األطفال ذوي الصعوبات البصرية السمعية واحلركية 
على مختلف درجاتها وكذلك ذوي الصعوبات الذهنية والنفسية.  وهم في الغالب فئات مهمشة منكشفة 
وضعيفة.  وكي يسهل علينا فهم  اإلساءة والتهميش ال بد من توضيح مفهوم املعوقات على أنواعها مبا يخدم 
مقاصد البحث عن اآلليات واحللول املمكنة واملناسبة لتعزيز حماية األطفال ذوي اإلعاقة. وهي تقسم إلى ثاثة 

أنواع على النحو التالي: 

المعوقات المادية: 
واملنشءات  والبرامج  لألجهزة  اخملتلفة  والتصميمات  والهندسية  العمرانية  واملعوقات  احلواجز  بها  ونقصد 
الطبيعة  تفرضها  التي  تلك  أو  اإلنسان  قبل  من  وتصميمها  تشييدها  يتم  التي  اخملتلفة  واألدوات  واملباني 
اجلغرافية والطبوغرافية ، ومن األمثلة على ذلك األدراج واملمرات الضيقة واملنحدرة بدرجات غير آمنة باإلضافة 
إلى املشكات الناجمة عن خلل في تصميم البرامج واألدوات والوسائل التعلمية واإللكترونية اخملتلفة التي ال 
تراعي الفروق الفردية للمستخدمن مبا في ذلك املصاعد واإلضاءة واحلواسيب والكتب وأدوات القراءة والكتابة 

ووسائط النقل ... الخ

المعوقات االجتماعية: 
تشتمل على األفكار واالجتاهات واملعتقدات والتعميمات واألفكار املسبقة والنمطية التي يحملها أفراد اجملتمع 

عن األشخاص ذوي اإلعاقة والتي تؤثر في تشكيل وتوجيه سلوكاتهم نحوهم عند التعامل معهم. 

المعوقات المؤسسية: 
ذوي  األشخاص  في حياة  تؤثر سلباً  التي  اإلدارية  والقرارات  واإلجراءات  والسياسات  واألنظمة  القوانن  تشمل 
لدى  معتمدة  سياسة  ذلك  ومثال  الطبيعية.  حياتهم  مممارسة  من  مينعهم  عائق  تشكل  قد  والتي  اإلعاقة 

مدرسة معينة حترم أطفال ذوي صعوبات حركية من اإللتحاق بها على قدم املساواة مع أقرانهم . 

خاصة القول أن طفل ذو صعوبة حركية يستخدم كرسي متحرك في مدرسة حتتوي مرافقها على أسطح 
مائلة )شواحط( ومصاعد مائمة ال يعد معوقاً في حن يعد الطفل نفسه معوقاً في مدرسة ال تتوافر فيها 
في  االجتماعية  البيئة  كانت  إذا  معوقاً  سمعية  أو  بصرية  صعوبات  لديه  طفل  يعتبر  وال  التسهيات.  هذه 
املدرسة صديقة جاذبة تساوي بينه وبن أقرانه، وال تعتبره مسكيناً وال خارقاً وتراعي الفروق الفردية بينه وبن 
أقرانه. باإلضافة إلى ذلك، فإن الطفل ال يعتبر معوقاً إذا كانت سياسات وأنظمة املدرسة التي يلتحق بها تكفل 
له التسهيات املطلوبة مثل سياسة تنظم عملية تقدمي املساعدة الفردية البشرية ملستحقيها في تقدمي 

االختبارات عند احلاجة.

من  يحد  فعال  بشكل  معها  التعامل  من  ميكننا  املعوقات  هذه  وتأثير  لطبيعة  الواقعي  وفهمنا  إدراكنا  إن 
إمكانيات تفاقم إساءة معاملة األطفال ويعزز فرص توفير احلماية لهم وهذا ما سنعرض له الحقاً بعد التعرف 

على صور وأشكال إساءة املعاملة. 

مفهوم إساءة المعاملة وأشكالها:
تعرف إساءة  معاملة األطفال بأنها التسبب بالفعل املباشر اإليجابي أو الفعل السلبي الذي يؤدي  بالطفل 
للموت أو اإلصابة أو الضرر النفسي ، أو التعريض للخطر اجلدي من قبل الغير سواء أكان من الوالدين أو من أحد 
املكلفن برعاية الطفل . وهنالك عدة صور وأشكال من إساءة املعاملة تتمثل في العنف النفسي واجلسدي 

واإلعتداء اجلنسي واإلستغال واإلهمال. 

بالغ  قيام شخص  اجلنسية فهي  اإلساءة  أما  بإصابة جسدية متعمدة،  التسبب  العنف اجلسدي في  يتمثل 
باستعمال الطفل ألغراض حتقيق املتعة اجلنسية أو إقحامه في فعل جنسي، أو عندما يقوم طفل آخر أكبر 

منه سناً أو قوة باستغاله لتحقيق املتعة أو إشباع اللذة .

اإلساءة النفسية تتمثل في الفعل الضار الذي يعرض منو الطفل العاطفي واالجتماعي للخطر أو يتسبب له 
بضرر عاطفي واجتماعي شديد ويعتبر الفعل املنفرد ضاراً في حن أن اإلساءة املتكررة تشكل منط سلوك ضار 

ومؤذي عبر الزمن. 

أما اإلهمال فيتمثل في عدم قيام الوالدين أو املكلفن برعاية الطفل بتقدمي اخلدمات اخملتلفة العناية واإلشراف 
الائق والود واحلنان والدعم واألمان والعيش الكرمي املطلوب للطفل. ويشمل ذلك اإلهمال والتجاهل وعدم تقدمي 

الرعاية الطبية والنظافة والتعليم والرعاية املادية والنفسية. 

وميكننا اجلزم بأن إدراكنا ملفهوم إساءة املعاملة ينطوي على أهمية بالغة إذ يسهم في تعميق الوعي به وجتذير 
العمل بأسباب الوقاية والعاج في حال تعرض الطفل ألي شكل من أشكالها. كما ويسهل على اجلهات ذات 

العاقة اختيار اآلليات املناسبة للحماية . 

 وال يفوتنا في هذا املقام التأكيد على أن هذا املفهوم وهذه األشكال من اإلساءة ال تختلف في الغالب األعم 
عندما يتعلق األمر باألطفال ذوي اإلعاقة أو غيرهم إال أن األطفال ذوي اإلعاقة أكثر عرضة لإلساءة أو اإلهمال 
أن األطفال ذوي اإلعاقة غالباً من ما ينحدرون من أسر  والتمييز أكثر من غيرهم ألسباب متعددة من أهمها 
فقيرة وميثلون صورة من صور التنوع التي ترى في مختلف اجملتمعات والثقافات مبنظور سلبي مرتبط بالوصمة 
االجتماعية، باإلضافة إلى تأثير سياسات العزل السلبي على اجتاهات أقرانهم نحوهم وبالتالي على سلوكهم 
عند التعامل معهم. ولعل املدارس وما متثله من بيئة جتمع أعداد كبيرة من األطفال تشكل أرضاً خصبة لنقل 
عدوى الثقافات واألفكار املغلوطة من طفل إلى آخر كما تنتقل النار في الهشيم. فنرى على سبيل املثال صغار 
التاميذ يتبارون في ابتداع أساليب ايذاء زمائهم ذوي اإلعاقة. وفي الغالب ال نرى األطفال ذوي اإلعاقة في دور 
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احلضانة ورياض األطفال مما يجعل زمائهم ينظرون اليهم باستهجان عند االحتكاك بهم في املدارس، حيث لم 
يكن أحدهم قد شاهد من قبل طفاً كفيفاً أو آخر يستعمل عكاكيز للمشي أو طرف صناعي أو لغة اإلشارة 
الطواقم  لدى  الكافي  الوعي  غياب  في ظل  ذلك  عن  الناجمة  اإلشكاليات  وتتفاقم   . اآلخرين  مع  للتخاطب 

املدرسية بكيفية التعاطي مع تلك الظواهر. 

لذلك وألهمية التعليم لألطفال ذوي اإلعاقة إرتئينا ضرورة التركيز على سبل توفير احلماية لألطفال ذوي اإلعاقة 
في قطاع التعليم. 

األطفال ذوي اإلعاقة والتعليم: 
ال شك لدينا في أن نصيب األطفال ذوي اإلعاقة من التعليم في فلسطن أقل من نصيب أقرانهم ممن ال يعتبرون 
ذوي إعاقة، وقد أظهرت بيانات جهاز اإلحصاء املركزي ذلك بوضوح ، وما يعنينا هنا هو ما يتعرض له األطفال ذوي 
اإلعاقة في قطاع التعليم من أفعال تعتبر غير الئقة أو تصنف على أنها ضرباً أو صورة من صور إساءة املعاملة.

بعض  توردها  التي  والتعريفات  النصوص  حرفية  من  التحرر  ضرورة  إلى  االنتباه  استرعاء  إال  هنا  يسعني  وال   
اجلهات اخملتلفة وخاصة األكادميية، واالكتفاء باالسترشاد بروح ومضامن تلك النصوص كي جنعل من املعاجلة 

أمراً سهاً ونيسر على أنفسنا عملية االستفادة من املقترحات العملية البسيطة . 

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

العزل: 
ينزع الكثير من األهالي إلى إرسال أطفالهم إلى مدارس داخلية أو خاصة باألطفال ذوي اإلعاقة وتسعى بعض 
اجلهات إلى توسيع عمل هذه املدارس ، وهذا بحد ذاته معاملة غير الئقة فيها إساءة نفسية واجتماعية تؤثر 
على منو الطفل النفسي العاطفي واالجتماعي واللغوي وحترمه من اكتساب الكثير من املهارات والقيم التي 
يكتسبها أقرانه الذين يلتحقون في مدارس عامة. حيث  أن مجتمعات املدارس اخلاصة والداخلية التي تعزل 

األطفال ذوي اإلعاقة محدودة للغاية وهذه  هي اإلساءة بعينها. 

والعزل سياسة ومنهج عمل تعتمده املؤسسات والدولة واألهالي على حد سواء، وميكننا  العمل على تغيير ما 
ينجم عنه باعتماد استراتيجيات ومنهجية متعددة األوجه  تتمثل في ما يلي: 

مؤسسياً عن طريق إقرار تشريع مينع العزل. 	 

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

التدخل مع الطفل وإحلاقه ببرامج إرشاد نفسي اجتماعي لتخليصه من النتائج السلبية، وببرامج تربوية 	 
لتعويض النقص في اخلبرات واملعارف واملهارات اخملتلفة.

الرفض: 
بن طلبة  إعاقة  ذوي  تاميذ  أو  أطفال  وجود  ترفض  التي  العامة  التعليمية  واملؤسسات  املدارس  هناك بعض 
مدارسها، وهذا بحد ذاته حرمان من احلق في التعليم، ويعكس نظرة سلبية تعود بالضرر النفسي واملادي على 
ناحية،  لديهم من  بالنفس  والثقة  الذات  تدني مفهوم  إلى  وتؤدي  بالدونية  إذ تشعرهم  اإلعاقة  ذوي  األطفال 
وحترمهم من النمو الطبيعى في اجملتمع وتثقل على أسرهم مادياً حيث ينزعون إلى إرسالهم إلى مدارس بعيدة 
عن بيئتهم مما يرفع كلفة التعليم ونفقاته على األسرة، وهذا أيضاً نوعاً من أنواع إساءة املعاملة.  التي تعود 
باألساس إلى موقف وممارسات القائمن على اخلدمات التعليمية فا يجوز أن يرفض التاميذ ويحرموا من احلق 
في التعليم ألن مديراً  في مدرسة لديه فقر معرفي أو اجتاهات سلبية، أو ألنه ال يريد أن يخوض في مجال غريب 

عنه. والتدخل في هذه احلالة يكون متعدد اجلوانب  ميكننا عرضها في ثاثة نقاط أساسية. 

استحداث نظام شكاوى ومتابعة تظلمات فعال وعادل. 	 

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

تقدمي خدمات اإلرشاد والتوعية لألساتذة و املدراء في املدارس وتثقيفهم بأهمية التنوع ومدى مساهمته 	 
في إثراء املدرسة ومجتمعها الطابي من ناحية ،وبحقوق األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم وآثار التعدي 
عليها من ناحية أخرى .وفي ذات السياق يجب إرشاد وتدريب املدراء واملرشدين في املدارس على املهارات 
واآلليات التي تساعدهم على تطوير قدراتهم البشرية واملادية املطلوبة إلدماج األطفال ذوي اإلعاقة في 

مدارسهم. 

السلوك العدواني: 
في حال وصول التاميذ ذوي اإلعاقة إلى املدارس الداخلية أو اخلاصة فإنهم يتعرضون في كثير من األحيان إلى 
سلوكيات غريبة بعضها اعتداء جسدي وبعضها جنسي وبعضها نفسي. حيث احلرمان من التواصل مع األم 
إلى  الكثيرون منهم  ويتعرض  ، كما  الترفيهية  والنشاطات  التغذية  ثانية  ناحية  ،من  واألسرة لفترات طويلة 

قسوة املعاملة من مربن ومربيات أصابهم االحتراق الوظيفي وتراجع أداؤهم. 

أما في املدارس العامة فهناك الكثير من املمارسات التي ميكن تصنيفها كإساءة معاملة ألنها تتسبب في 
تأثير سلبي أو اعتداء مادي على نفس وجسد وكرامة األطفال ذوي اإلعاقة، ومن هذه املمارسات على سبيل املثال 
ال احلصر املعاملة اخلاصة غير الازمة كإعفائهم من الواجبات املدرسية واالختبارات ، أو االستهزاء بهم أمام 
التاميذ أو تكرار اإلشارة إلى صعوباتهم وتذكيرهم مراراً بأن لهم معاملة خاصة، أو استعمال ألفاظ وعبارات 
فظة غليظة أو لينة شديدة العاطفة على خاف ما يستعمله األساتذة مع التاميذ اآلخرين، باإلضافة إلى ذلك 
يحرم املعلمون الطلبة ذوي اإلعاقة من حصص ونشاطات محببة لديهم مثل حصص املكتبة والفنون والرياضة 
واخملتبرات ال لشيء إال ألنهم ال يعلمون كيف يجعلون هذه األنشطة واحلصص واملرافق مسهلة ومائمة للطلبة 

ذوي اإلعاقة. 

اخملاطبة  مثل  أقرانهم  من  املسيئة  املمارسات  من  الكثير  إلى  اإلعاقة  ذوي  التاميذ  يتعرض  أخرى  ناحية  من 
بعبارات غير الئقة والتوصيف بألقاب مسيئة  أو العزوف عن التواصل مع أقرانهم ذوي اإلعاقة أو االعتداء عليهم 

جسدياً أو جنسياً فيما يعرف باالستقواء أحياناً.

وللتغلب على هذه األشكال من اإلساءة ال بد من انتهاج منظومة متكاملة من ميكانزمات آليات تدخل مع 
األطفال الضحايا جميعاً مبن فيهم األطفال الذين يقومون باالعتداءات ومع الراشدين من أساتذة ومدراء وأفراد 

أسرة وتتلخص هذه اآلليات ببساطة في ما يلي: 

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

توعية األطفال املعتدين أنفسهم بصفتهم ضحايا للجهل والتنشأة اخلاطئة . 	 

توعية وتدريب األهالي على كيفية تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي ألطفالهم الذين يتعرضون إلساءة 	 
املعاملة بكافة أشكالها. 

تدريب املعلمن واملدراء واملرشدين في املدارس على مهارات وآليات التعامل مع األطفال في مثل هذه احلاالت.  	 

االمتناع: 
انخراط  تسهيل  شأنها  من  التي  التدابير  بعض  اتخاذ  عن  التعليمية  املؤسسات  على  القائمن  بعض  ميتنع 
الطلبة ذوي اإلعاقة في البيئة والعملية التعليمية،  وهم بذلك يتسببون في تسرب فعلي أو خفي لألطفال ذوي 
اإلعاقة من النظام التعلمي مما يؤثر سلباً على حياتهم ويحرمهم من هذا احلق الهام من ناحية ويدخلهم في 
دوامات الشعور بالدونية واإلقصاء من ناحية أخرى، وهذا يؤدي إلى االنطواء والعزلة في كثير من األحيان خاصة 
إذا رافقه شعور بالفشل وبالذنب . فالطلبة في سن مبكرة لديهم نزعة للشعور بالذنب ولتحليل الظواهر 

واألمور بشكل مختلف عن الراشدين. 

ومن األمثلة على االمتناع، جتاهل وإهمال مدير املدرسة لشكوى يقدمها تلميذ من ذوي اإلعاقة أو عدم اتخاذ 
مائل  سطح  تشييد  عدم  أو  املكفوفون،  يستخدمه  الذي  بريل  بنظام  الكتب  على  احلصول  لضمان  إجراءات 

لتلميذ يستخدم كرسي متحرك. 
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وهذه الصورة من صور اإلساءة تندرج حتت اإلهمال  وال بد من أجل وضع حد لها من تدخات تنظيمية وإدارية  
تشمل وال تقتصر على :

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 التاميذ ذوي اإلعاقة من إساءة املعاملة:

 ال شك في أن توفير احلماية املتكاملة والشاملة لألطفال ذوي اإلعاقة يحتاج إلى تدخل شامل ومتكامل ليس 
من املدرسة واألسرة فقط بل من الدولة مع باقي األطراف، وميكننا تقدمي تصور شمولي لنظام حماية شامل 

يتمثل في احملاور األساسية التالية: 

ضمان خدمات تعليم نوعية: 
 وهذا يعني أن الدولة مسؤولة عن وضع األسس والسياسات التي تكفل سياسات تعليم جامعة ال تستثني 
األطفال ذوي اإلعاقة ، تقوم على أساس إدماجهم في نظام التعليم العام. حيث يجب أن تراعي تطوير جوانب 
اإلمكانيات  توفير  العاقة  ذات  اجلهات  وعلى   ، والعقلية  االجتماعية  اجلسدية،  النفسية،  الطفل  شخصية 
والتنظيمية  املادية والبشرية واإلدارية  التطوري السليم وذلك بتوفير كافة اإلمكانيات  النمو  الازمة لضمان 
املطلوبة. مبا فيها إعداد الكوادر واخلطط والوسائل والتقنيات التعليمية واملنشآت واملرافق املناسبة التي تتيح 

لألطفال ذوي اإلعاقة التمتع ببيئة تعليم مائمة على قدم املساواة مع أقرانهم من غير ذوي اإلعاقة. 

البيئة االجتماعية المناسبة: 
ذات  اجلهات  وعلى  التربوية  العملية  أهم مقومات  إحدى  التعليمية  املؤسسات  االجتماعية في  البيئة  تعتبر 
، وميكن بناء بيئة اجتماعية صحيحة عن طريق  العاقة االهتمام بها وبكافة مكوناتها من موظفن وطلبة 
املبكر لألطفال ذي اإلعاقة في احلضانات ورياض األطفال وفي كافة الصفوف، وتنظيم أنشطة تعنى  الدمج 
ذلك  في  مبا  املدرسة  تعدها  التي  التعليمية  اخلطط  التاميذ ضمن  لدى  الفردية  والفروق  التنوع  تقبل  بزيادة 

خطط النشاطات الامنهجية. 

تطوير آليات رصد االنتهاكات وإساءة المعاملة: 
بكافة  النفسي  وااليذاء  واإلهمال  واجلنسية  اجلسدية  االعتداءات  مبتابعة  نتحدث عن سياسات خاصة  وهنا   
احلاجة  يعني  وهذا   . واملنتظمة  اخملفية  اإلساءة  الكشف عن حاالت  أو  الشكاوى  آليات متابعة  وعن  أشكاله، 
واملؤسسات  والقضاء  الشرطة  فيها  مبا  املتوفرة  احلماية  بوسائل  مباشرة  يرتبط  ومتكامل  شامل  نظام  إلى 

املتخصصة. 

تطوير آليات التدخل العالجية: 
وقد سبق التطرق لهذا املوضوع لوكنا نعيد التأكيد لألهمية . وال نعني هنا التدخل لتقدمي الدعم النفسي 
واالجتماعي لألطفال الذين يتعرضون لاعتداءات،  فحسب بل جلميع الضحايا مبن فيهم األطفال الذين يقومون 
باإلساءة واالعتداءات بوصفهم ضحايا عملية التنشأة اخلاطة أو اإلساءة املباشرة كما تشير الدراسات. ومن 
البالغن  أو اجلنسية من  املادية اجلسدية  املتابعة القضائية خاصة في حاالت االعتداء واإلساءة  التدخل  صور 
أو  تقصير   أو  إهمال  صورة  في  اإلدارة  بها  تقوم  التي  اإلساءة  أشكال  بعض  تشمل  أن  وميكن  األطفال،  على 
امتناع عن القيام بواجب يفرضه القانون مثل تسريح تلميذ من املدرسة بسبب عدم ماءمة املرافق الصحية 
الدخول  اخلاصة في استعمالها  كعدم وجود مراحيض يستطيع طفل يستخدم كرسي متحرك  ملتطلباته 

اليها وإستعمالها بأمان وسهولة. 

التنسيق المشترك: 
مبا أن التعليم حق واملدرسة مؤسسة مجتمعية وطنية تخدم اجملتمع وكذلك األسرة باعتبارها اخللية األساسية 
في بنائه ، ومبا أن مؤسسات اجملتمع املدني وجدت لسد  الفجوة التي ال تستطيع الدولة سبياً لسدها، فإن األمر 
الطبيعي أن تتكامل وتتعاون جميعاً في توفير احلماية لألطفال بوصفهم اجملتمع والشعب والدولة املستقبلية، 
وبصفتهم أصحاب حق، وفي هذا السياق ال بد من العمل على تنسيق اجلهود لتوفير خدمات تقود بالضرورة 
التي ال  والتسلية  الترفيهية  وتنظيم اخلدمات  والرصد  والتدريب  والتوعية  اإلرشاد  لتأمن احلماية مبا في ذلك 

يخفى على أحد أهميتها لضمان النمو النفسي العاطفي السليم لألطفال. 

الخاتمة 
األطفال ذوي اإلعاقة هم جزء ال يتجزء من النسيج اجملتمعي الفلسطيني شأنهم في ذلك شأن باقي مكوناته. ال 
ميكن بأي شكل من األشكال جتاهل حقهم في اخلدمات واحلماية والرعاية مبا فيها التعليم . على اجلهات اخملتصة 
كل في مجال عمله القيام مبا يلزم من أجل ضمان حقوقهم كافة. واملدارس واملؤسسات التعليمية تتحمل 
املسؤولية األساسية في توفير البيئة املدرسية اجلامعة ذات البيئة املؤسسية واالجتماعية واالنشائية املائمة 
،وعلى الدولة مراقبة حصولهم على حقوقهم وتتحمل مسؤولية متابعة أدائها كدولة وكافة املؤسسات في 

هذا اجملال. 
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األهل والمربون: الرأفة بذوي 
صعوبات التعلم 

 أكرم القيسي
ماجستير تربية خاصة

تعتبر عملية التربية عملية استثمار بشري ترقى باإلنسان إلى أعلى املستويات. فهي عملية ضرورية إلعداد 
جيل يتحمل مسؤوليته جتاه اجملتمع الذي ينتمي له. ولعل العامل الرئيس الذي ميكن أن يؤثر في عملية التربية 
واملناسب  اجليد  بإعدادهم  الكفيلة  واملعلومات  اخلبرات  األطفال  تكسب  التي  التعليمية  العملية  كفاءة  هو 
لاندماج والتفاعل مع اجملتمع، آخذة بعن االعتبار الفروق الفردية واالختافات بن األطفال. ومن بن هؤالء من 
لديهم صعوبات التعلم، إذ أن هؤالء ميلكون القدر الكافي من القدرات العقلية الازمة لتعلمهم واكتسابهم 
اخلبرات. إالّ أن حتصيلهم للمعلومات أقل من أقرانهم العادين في جانب أو أكثر، مما يؤثر سلباً على األداء العام . 
وكما يشير الكثير من األخصائين إلى أنه من الضروري أن ال تنتقل صعوبات التعلم لدى األطفال لتصبح إعاقة 

تسبب للطفل شعوراً بالقلق واإلحباط، بل بجب أن يكون هناك نوعاً من التعزيز واحلوافز الفردية.

وإعادة  والتدريب  اإلعداد  الكثير من  الكثير  يعوزه  والفلسطيني بشكل خاص  عام،  العربي بشكل  اجملتمع  إن 
العادي بل قد تكون أكثر، فهم  التي لها نفس احتياجات الطفل  الفئة  العون لهذه  يد  التأهيل من أجل مد 
بحاجة إلى احملبة واالحترام واحلنان واللعب واالستكشاف والرعاية النفسية والطبية من أجل تنمية مهارات 
أجسامهم وعقولهم وإشعارهم دوما بأنهم موضع ترحيب وتقدير في العائلة أوال واجملتمع ثانيا، ذلك ألن إهمال 
تربية وتعليم هذه الفئة وعدم إعدادهم اإلعداد املناسب في أي مجتمع من اجملتمعات يعد خرقا حلقوق الطفل 
و ملبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، ذلك ألن التعلم هو حق من احلقوق األساسية والضرورية لكل فرد من أفراد 

اجملتمع، وأن تربية وتعليم هؤالء األطفال يعود بفائدة كبيرة على اجملتمع بشكل عام وعلى الفرد خاصة.

تشير األدبيات واملراجع إلى أن األساليب املتبعة في معاملة ذوي االعاقات وخاصة األشخاص ذوي االعاقة الذهنية 
كانت تتم بصورة سيئة كالضرب، أو االحتقار، أو الربط بالساسل، أو احلرق، أو السجن، أو التعذيب، وغيرها من 
أشكال اإلساءة. و هذه األساليب في املعاملة لم تكن قاصرة على مجتمع بعينة أو ثقافة بعينها بل إنها كانت 
منتشرة في كثير من اجملتمعات، ومن املؤسف أن من هذه األساليب مازالت تقترف بحق األفراد ذوي االعاقات إلى 

يومنا هذا.

إن االهتمام العاملي بظاهرة اإلساءة لألطفال خاصة في العقود الثاثة األخيرة ارتبط بزيادة االهتمام بحقوق 
الطفل بشكل عام وحقوق الطفل ذي اإلعاقة بشكل خاص، وإقرار تلك احلقوق في صورة وثائق وتشريعات عاملية.

وعلى الرغم من كل التشريعات و املواثيق الدولية والفلسطينية احمللية )قانون حقوق ذوي اإلعاقة رقم 4 لسنة 
1994( التي صدرت الحترام إنسانية  الطفل، و توفير املناخ املناسب له لكي ينمو نفسياً و اجتماعياً و أخاقياً، 
التي  اإلساءة  تزايد معدالت  العربي  العالم  في  ناحظ  أننا  إال  أبعادها  بجميع  السيئة  املعاملة  من  وحمايته 
يتعرض لها األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام واملعاقن ذهنياً بشكل خاص سواء في محيط األسرة أو في 

محيط املؤسسة التربوية، أو في اجملتمع بشكل عام.

وتشير بعض نتائج الدراسات التي أجريت مؤخراً على األطفال املساء إليهم أنهم قد تعرضوا للعنف أو للتعدي 

سواء في املدرسة أو املنزل ويعانون من العديد من املشكات بسبب حاالت التعدي واإلساءة التي وجهت إليهم. 
وعليه فقد أصبحت رعاية ذوي اإلعاقات بشكل عام ومنهم ذوي صعوبات التعلم، من اجلانب التربوي وتأهيلهم 
ضرورة قومية وإنسانية قد حتتاج إلى مزيد من البحث والدراسة وتكثيف اجلهود وتضافرها من أجل االستفادة 
منهم وحتقيقاً ملبدأ تكافؤ الفرص بن جميع املواطنن حتى يسهم اجلميع في بناء اجملتمع كل حسب ما تسمح 

به امكاناته وقدراته. 

وإذا كان األطفال معرضن للعنف فإن ذوي صعوبات التعلم وذوي اإلعاقات الذهنية معرضون وبشكل أسهل 
أصبح  كما  احتياجاتهم،  لتلبية  اآلخرين  على  اعتمادهم  بسبب  وكذلك  منها  يعانون  التي  اإلعاقات  بسبب 
واضحاً اآلن أن هناك عاقة بن إساءة املعاملة وحاالت اإلعاقة، كما تشير العديد من نتائج الدراسات والبحوث 

إلى أن األطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية أكثر عرضة للعنف من األطفال العادين.

ومع بدء االهتمام في الوقت احلالي بدراسة املشكات التي تواجه األطفال ذوي صعوبات التعلم في املدارس 
واملراكز التعليمية الفلسطينية، كان البد من أن تهيئ الفرص املتكافئة لتربيتهم ومساعدتهم على االندماج 

والتكيف مع احلياة االجتماعية ومسايرة متطلباتها الازمة. 

في هذه املقالة نسلط الضوء على ظاهرة العنف املوّجه للطاب والتي يتغاضى عنها اجملتمع وعما يتعرض له 
الطالب من عقاب بدني أو لفظي بحجة التأديب، أو بحجة التربية والتعليم.

وتتناول فئة من فئات التربية اخلاصة التي التزال مجهولة في مجتمعنا، مما قد يسهل الفرصة لآلباء واملربن، وكل 
القائمن على العملية التربوية التعليمية، إلعادة النظر في أساليب رعاية هؤالء الطاب، وتفّهم صعوباتهم 
وإيجاد احللول والطرق املناسبة ملساعدتهم في جتاوزها، أو التخفيف من انعكاساتها السلبية عليهم. وال بد من 
توضيح اخلطورة املضاعفة للعنف وإساءة املعاملة على الطفل ذي الصعوبة التعليمية، باملقارنة مع خطورتها 
بالنسبة للطفل العادي، كون صعوبات التعلم تعود إلى عوامل داخلية املنشأ، دون أن تترك مظاهر خارجية 

واضحة على الطفل، مما يجعله غير قادر عن الدفاع عن نفسه ويجعله ضحية سهلة للعنف بأشكاله.

ما المقصود بالعنف

تعريف إبراهيم )1999( »أي عمل عنيف عدائي أو مؤذ أو مهن يرتكب بأي وسيلة بحق اآلخرين ويسبب لهم أذى 
بدنياً أو نفسياً أو معاناة مبا في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر واإلكراه أو احلرمان التعسفي من 

احلرية حدث ذلك في احلياة العامة أو اخلاصة«.

و قد عرّف جالGall العنف جتاه األطفال بأنّه: » أّي فعل يعوق منو الطفل النفسي والبدني، أو أّي فعل أو امتناع 
عن الفعل يعرض سامة الطفل و صحته البدنية والذهنية والنفسية واالجتماعية والروحية وعمليات منوه 

اخملتلفة للخطر«. )سهى أمن، 1999(

مفهوم صعوبات التعلم

قد يكون من املفيد في هذه املقالة أن نتعرض بايجاز لتعريف القارىء بصعوبات التعلم وبعض أعراضها لكي 
تكتمل الصورة عند القارىء لهذا املقال. تُعرّف صعوبات التعلم على أنها »مجموعة متغايرة من االضطرابات 
النابعة من داخل الفرد التي يفترض أنها تعود إلى خلل وظيفي في اجلهاز املركزي تتجلى على شكل صعوبات 
مرتبطة  وتكون  الفرد  حياة  في  والفكرية  اللفظية  وغير  اللفظية  املهارات  وتوظيف  اكتساب  في  داللة  ذات 
مبشكات في التنظيم الذاتي والتفاعل االجتماعي وقد يترافق وجودها مع إعاقات حسية أو عقلية أوانفعالية 
أو اجتماعية، ومن مؤثرات خارجية كاالختافات الثقافية أوالتعليم غير املائم. و تشير الدراسات أن األشخاص 

الذين يعانون من صعوبات في التعلم هم في الغالب متوسطو الذكاء فما فوق.

أعراض صعوبات التعلم

بوجوب وقف كل  واملربني  واملعلمني  اآلباء  املعنيني من  إلى كل  نداء نوجهه  العجالة هو  الهدف من هذه 
أشكال العنف والتمييز ضد األشخاص ذوي االعاقات ونخص بالذكر في هذا املقام األطفال ذوي صعوبات 

التعلم ألن تاخرهم األكادميي ومشاكلهم السلوكية ليس باختيارهم.
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صعوبات التعلم هي مجموعة متنوعة من اخلصائص التي تؤثر على التنمية واإلجناز. بعض هذه األعراض ميكن 
ماحظتها في جميع األطفال من خال تنميتها . ومن هذه االعراض الظاهرة :

انتباه قصير املدى	 

ضعف الذاكرة	 

صعوبة في اتباع االجتاهات	 

عدم القدرة على التمييز بن / بن احلروف واألرقام ، أو األصوات	 

سوء القراءة / أو القدرة على الكتابة	 

مشاكل التنسيق بن العن واليد .	 

صعوبات في التسلسل	 

الصعوبات احلسية األخرى	 

الخصائص األخرى التي قد تكون موجودة :

اآلداء اليومي اخملتلف	 

االستجابة بشكل غير الئق في كثير من احلاالت	 

تشتت ، وضيق الصدر ، والتسرع	 

االستماع والتذكر بصعوبة	 

صعوبة معرفة الوقت	 

صعوبة فهم الكلمات أو املفاهيم	 

تأخر تنمية الكام	 

تشخيص صعوبات التعلم:

قد يكون من الصعب تشخيص  صعوبات التعلم بسبب عدم وجود قائمة واضحة ونهائية لألعراض ، بينما 
هناك بعض الدالئل على وجود اضطراب التعلم:

عدم وجود احلماس للقراءة أو الكتابة	 

مشكلة حفظ األشياء	 

العمل بوتيرة بطيئة	 

مشكلة االجتاهات	 

مشكلة البقاء والتركيز	 

صعوبة في فهم األفكار اجملردة	 

عدم االهتمام بالتفاصيل ، أو الكثير من االهتمام بالتفاصيل	 

املهارات االجتماعية الفقيرة	 

الفوضوية	 

عام  بشكل  اإلعاقة  ذوي  األطفال  تعرض  حول  الدراسات  بعض  نتائج 
للعنف

اإلعاقة  ذوو  األطفال  و  عام  بشكل  األطفال  نحو  املوجهة  اإلساءة  تناولت  والتي  الدراسات  بعض  من  يتضح 

الذهنية بشكل خاص، أن كاًّ منها سعت إلى التعرف على مدى شيوع العنف املوجه نحو األطفال ذو اإلعاقة 
الذهنية، و مدى ارتباطها ببعض املتغيرات كاجلنس و العمر و درجة اإلعاقة و األفراد املسيئن لهم.

حيث هدفت دراسة نادية العمري)2003( مثاً إلى التعرف على العاقة بن أساليب إساءة معاملة الطفل من قبل 
 )1991,Beranada( الوالدين واملعلمن وبعض االضطرابات النفسية كما يدركها الطفل. وهدفت دراسة براندا
الى معرفة العنف املوّجه الى األطفال املعاقن ذهنياً ومعرفة الفروق في تعرضهم باملقارنة مع أقرانهم العادين 

للعنف من قبل األمهات.

ويظهر من الدراسات السابقة أنها تتفق في غالبيتها العربية منها واألجنبية على حد سواء على شيوع مظاهر 
أن أكثر  الدراسات على  الذهنية. كما تتفق معظم  التعلم وذوي اإلعاقات  العنف جتاه األطفال ذوي صعوبات 
مظاهر العنف  تتمثل في اإلساءة اجلسدية واجلنسية واإلهمال. كذلك اجتهت معظم الدراسات السابقة إلى 
حتديد أشكال العنف الذي يتعرض له الطفل املعاق، ونورد هنا بايجاز بعض األرقام والنسب من هذه الدراسات.

نتائج بعض الدراسات حول نسب تعرض ذوي صعوبات التعلم للعنف

بلغت نسبة الطاب  الذين تعرضوا للعنف 90% .حقق فيها الذكور نسبة أعلى في تعرضهم للعنف أكثر . 1
من اإلناث.

بلغت نسبة الطاب الذين تعرضوا للعنف اجلسدي 40%، في حن أن ما تعرضوا له من عنف لفظي بلغ %50.. 2
من . 3 للعنف  تعرضهم  مع  باملقارنة   ،%70 لإلساءة بسبب معلميهم  تعرضوا  الذين  الطاب  بلغت نسبة 

أقرانهم في املدرسة بنسبة %20.

بعض الحلول المقترحة لقضية العنف ضدَّ الطالب ذوي صعوبات التعلم

بناءا على الكثير من الدراسات ميكن استخاص حلول مبتكره أو تطبيقات تربوية والتي ميكن أن تكون ذات فائدة 
بتطبيقها عملياً للتقليل أو وقف العنف جتاه ذوي صعوبات التعلم، ومنها األمور التالية:

ضرورة زيادة االهتمام باألطفال ذوي صعوبات التعلم على مستوى األسرة واملدرسة و اجملتمع من خال إعداد . 1
وتنفيذ برامج خاصة بهم تساعدهم على التكيف اجتماعياً مع احمليط الذي يعيشون فيه، مما يبعدهم 

عن التعرض للعنف.

تطوير برامج إرشادية  توعويه على مستوى جميع احملافظات الفلسطينية، من أجل تعديل أمناط سلوكيه . 2
غير مرغوب فيها سواًء من قبل املعلمن أو الزماء واألسرة وأفراد اجملتمع كافه.

أولياء أمور الطاب ذوي صعوبات التعلم، مما . 3 عمل برامج توعوية خاصة باملعلمن واملربن باالشتراك مع 
يساهم بتحسن قدراتهم في تعاملهم مع هؤالء الفئة بطريقة إيجابية بعيدة عن العنف واإلساءة.

البد من توفر قيادة تربوية محترفة تفهم احتياجات ذوي الصعوبات التعليمية والتي تخطط ملستقبلهم . 4
و تضع الرؤى واألهداف التي تخدمهم، وتصدر القرارات التي تخدمهم وتكون في صاحلهم.

وحتديد . 5 واجباتهم  أو  أنشطتهم  بأداء  قيامهم  عند  التعليمية  الصعوبات  ذوي  ومتابعة  مراقبة  من  البد 
مواطن الضعف ومواطن القوة في أدائهم، ومن ثم متابعة ذلك لتحسن وتطوير مهاراتهم .

على املعلم الذي يتعامل مع الطاب ذوي صعوبات التعلم أن يقدم حتديات فكرية و تأملية والتي من شأنها . 6
أن حترك ذهن الطالب وجتعله يتفاعل مع الدرس.

البد من تقوية العاقة بن البيت واملدرسة وتضافر اجلهود بينهما، وذلك ألن أولياء األمور هم أكثر فهماً . 7
بطبيعة ابنهم، مما يجعل من املفيد تقدمي أي معلومات عن الطالب إلى املعلم، حيث أن ذلك كّله يصب في 

صالح الطالب وتنمية مهاراته وصقل شخصيته.
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بعض التوصيات

إجراء دراسات فلسطينية محلية تتناول العاقة بن الضغوط التي يتعرض لها املعلمن وعاقتها بالعنف . 1
املوّجه للطاب ذوي صعوبات التعلم.

لدى . 2 تظهر  التي  والعقلية  واالنفعالية  واالجتماعية  النفسية  اخلصائص  تتناول  وبحوث  دراسات  إجراء 
األطفال ذوي صعوبات التعلم، وربطها بالعنف الذي يتعرضون له سواًء في البيت أو املدرسة.

بحيث . 3 أشكالها،  مبختلف  التعلم  صعوبات  انتشار  مدى  لتحديد  وذلك  مسحية  وبحوث  دراسات  إجراء 
تشمل كافة املراحل التعليمية.

التي . 4 االستراتيجيات  ملعاجلة  وذلك  التعلم،  صعوبات  ذوي  أمور  ألولياء  وعاجية  إرشادية  برامج  بناء 
يستخدمونها في إدارة مشكات وسلوكيات أطفالهم والتي تؤثر في أساليب تعاملهم مع اآلخرين.

املدربة على تعليم ورعاية ذوي . 5 الكوادر  والكليات من أجل إعداد  تربوية خاصة في اجلامعات  فتح أقسام 
صعوبات التعلم.

إعداد برامج تلفزيونية توعوية للمجتمع بأكمله للتوعية مباهية صعوبات التعلم.. 6
إنشاء أندية مسائية خاصه لذوي صعوبات التعلم، حيث يتم فيها أخذ دروس تقويه باإلضافة إلى ممارسة . 7

األنشطة الرياضية والترفيهية.

مقالة  في  له  التعرض  والميكن  وطويل  شائك  موضوع  للتعنيف  االعاقات  ذوي  االشخاص  تعرض  موضوع  إن 
قصيرة كهذه، لكن اَن األوان أن نقف وقفة صادقة مع أنفسنا كآباء ومربن وأخصائيي التربية اخلاصة لنقول أن 
العنف جتاه هذه الفئة من األفراد وغيرهم يجب أن يتوقف وبدون أي أعذار وأن على أصحاب القرارات واملشرعن 

أن يسنوا القوانن ملعاقبة كل من يقترف هذا الظلم اجملحف جتاه أطفالنا لذنب لم يقترفوه.

 مركز »نست«
´بيٌت دافيء بعيداً عن املنزل

دليل عاملي حول كيفّية تشكيل وإدارة منوذج مبتكر للمراكز املسائية )ما بعد الدوام املدرسي( لألطفال 
املنحدرين من عائات متعددة املشاكل 
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تقديم

مجتمعنا  في  الفكرة  هذه  تنفيذ  باإلمكان  هل  التساؤل  الزمني  الدليل  هذا  بصفحات  املرور  أثناء 
الفلسطيني! وهل منتلك االمكانات الالزمة ملثل هكذا مراكز تعنى بشأن األطفال وتوفر لهم املكان اآلمن 
واملمتع واملفيد؟ وهل باإلمكان تأسيس هذه املراكز بجهود ذاتية دون أن تدعمها الدولة التي بالكاد تدعم 

املؤسسات الرسمية القائمة؟ هذا التفكير وهذه التساؤالت كانت محبطة إلى حد كبير.

أما الذي يبعث على األمل فهو تغيير طريقة التفكير واستبدال تلك التساؤالت بأخرى تتسم بااليجابية، 
لتصبح على نحو مختلف متاما. فالثقة باالمكانات التي منتلكها وإن لم تكن مادية هي األساس في تنفيذ 
أي فكرة على أرض الواقع فمحور فكرة هذه املراكز يعتمد على الطاقات واملوارد البشرية ، كما يعتمد على 

االرادة.

فإن توفرت االرادة في أشخاص ميلكون الطاقة والدافعية واخلبرة ، حينئذ من املمكن أن يكون هذا الكتيب 
حول مركز نست دليال استرشاديا لهم ومساعدا في تنفيذ فكرتهم على أرض الواقع ضمن اإلمكانات 
املتاحة لديهم. وهذه دعوة لكل املهتمني بأال تأخذوا ما ورد في هذا الدليل بنصه احلرفي ، امنا بروحه وليكن 
موجها لكم في تنفيذ أفكاركم و تأسيس مراكزكم ضمن إمكاناتكم . فليس بالضرورة كل ما ورد فيه 
ينطبق على الظرف الذي تواجهونه ويناسبكم، إصنعوا ما يناسبكم بايديكم مسترشدين مبا بني أيديكم 

من أفكار وردت في هذا الدليل.

مقدمة

ما تراه أمامك هو ثمرة احلب واإلهتمام، حيُث يُعد مركز »نست« منوذجاً مبتكراً للمراكز املسائية )بعد الدوام 
املدرسي(  لألطفال القادمن من أسر تواجه مشاكل مركبة. طوِّر هذه النموذج على مدى عقود متتابعة من 
البحث والعمل اجلاد في العديد من دول أوروبا الشرقية، إال أننا نؤمن بأن هذا النموذج صالح للتطبيق في الكثير 

من الدول األخرى. 

على مدى سنوات طويلة، اجتهد املئات من األفراد سواء من الطواقم العاملة أواملتطوعن باإلضافة إلى مئات 
األطفال في العمل على جعل مركز »نست« هو النموذج الناجح الذي نقدمه بدورنا لكم اليوم في هذا الكتيب. 

رغبنا أن جنعل هذا النموذج متوفراً ومفتوحاً للجمهور من جميع أنحاء العالم إلمياننا العميق بأنه يستطيع 
تقدمي بديل وقائي ممتع و فعال من حيث املضمون والتكلفة خلدمات حماية األطفال التي عادةً ما تكون عالية 
التكلفة باإلضافة إلى أنها تتخذ إجراءات التدخل - في أغلب األوقات-  بوقت متأخر جداً حن يكون الضرر قد 

حلق بالطفل أصاً.

باختصار، مركز »نست« هو املكان اآلمن ملا يقارب 30 إلى 60 طفل من عائات تعاني من مشاكل مركبة، حيث 
يأتي األطفال بعد الدوام املدرسي أو في عطلة نهاية األسبوع لاستمتاع بالعديد من النشاطات التي تهدف 

إلى تقوية الرفاه النفسي والتطور الصحي لألطفال.

وباستخدام  املتطوعن  من  كبيرة  أخرى  مجموعة  من  بدعم  اخملتصن  من  مجموعة  »نست«  مركز  يدير   
أدوات تعليمية حديثة لتوفير أفضل دعم ممكن لهؤالء األطفال وحلمايتهم من أي تطور للمشاكل النفسية 
واالجتماعية التي قد حتدث فيما بعد. ومن اجلدير بالذكر أن األطفال في مركز »نست« أنفسهم يحملون جزءاً 

كبيراً من مسؤولية العمل في هذا املركز وتصميم نشاطاته كما ويعملون على دعم ومشاركة أقرانهم.

األوضاع  وملراعاة  »نست«.  مركز  وصيانة  وتشغيل  إنشاء  كيفية  حول  واضحة  توجيهات  الكتيب  هذا  يقدم 
االجتماعية اخملتلفة من منطقة إلى أخرى يسمح  مركز »نست« بقدر عالي من املرونة في تنفيذ النشاطات 
مع مراعاة احلفاظ على االفتراضات األساسية واألهداف وأساليب العمل التي ال تتغير بغض النظر عن املكان. 

لذلك وضعت هذه األمور بطريقة جتعل من السهل تطبيقها في حاالت متنوعة.

باإلضافة إلى أن هذا الكتيب هو نتيجة لعمل مبني على احلب، فإنه أيضاً نتاج عمل دؤوب ومتواصل وسيستمر 
فيما بعد. لذلك نحن في مركز »نست« نرّحب ونقّدر أي تعليق أو اقتراح أو نصيحة توجه لنا من قبل أشخاص 

لديهم الرغبة في تنفيذ هذا البرنامج ونتمنى أن ال يتردد أي منهم في االتصال بنا بأي وقت كان.

في اخلتام، نأمل أن يساهم هذا الكتيب في إنشاء مراكز مماثلة في أماكن أخرى في جميع أنحاء العالم، وذلك 
ألن األطفال املعرضن للخطر يستحقون منا كل الرعاية واالهتمام واحلماية والدعم لنموهم وتطورهم. يقدم 
أصحاء وخّيرين  القادمن من أسر تواجه املشاكل والصعوبات ليصبحوا شباباً  مركز«نست« فرصة لألطفال 

وآباء مسؤولن وأعضاء فاعلن ومنتجن في مجتمعاتهم أينما كانت.

 Ilja van Haaren

CEO Stichting Kinderpostzegels Nederland

املالية  املوارد  جتنيد  عل  تعمل  مؤسسة  وهي  هولندا   Kinderpostzegel مؤسسة  من  بتمويل  الدليل  هذا 
والبشرية  لدعم مشاريع لصالح األطفال املعرضن للخطر في هولندا وغيرها من الدول اخملتارة، تؤمن املؤسسة 
بأن  الكثير من األطفال في العالم يعيشون في بيئة غير سليمة وغير آمنة، مما يعني أنهم بحاجة إلى مساعدة 

إضافية وحماية وتقدمي الدعم لتطويرهم كحق لهم منصوص عليه في اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل.

كما أن املؤسسة تؤمن بضرورة  بناء اجملتمع وتطوير الفرد ليصبح مواطناً مسؤوالً في اجملتمع مما يحتم عليهم  
مساعدة األطفال وإيجاد احللول ملشاكلهم االجتماعية والنفسية .

Kinderpostzegels هي مؤسسة مستقلة ليست مرتبطة بأي هيئات حكومية أو سياسية أو دينية. تفتح 
باب تقدمي املنح جلميع املؤسسات بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو املعتقد السياسي.

»محور االهتمام موجه دائما نحو مصلحة األطفال«
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1. أهداف مركز »نست«.

الفلسفة الضمنية واملرجعية النظرية.

لم يَطُف منوذج مركز نست من فراغ إمنا بني على أساس أفكار مماثلة لبرامج مسائية بعد الدوام املدرسي أعدَّت 
ونُّفذت في أماكن عديدة حول العالم. مت دمج أفضل األجزاء واألفكار من مراكز مماثلة في املنهجية املقدمة في 

املركز والتي مت تنفيذها في البوسنة والهرسك مسبقاً.

األسس التي يقوم عليها مركز “نست” تدمج مفاهيم حالية قادمة من تخصصات بحثية مختلفة مثل علم 
النفس التنموي وعلم النفس العصبي وعلم االجتماع. من املتفق عليه في يومنا هذا أن النظر إلى تطور األطفال 
يجب أن يتم من خال منظور منهجي بيئي حيث ال يولد األطفال كصفحة بيضاء فارغة في باديء األمر، وفي 
رحلتهم نحو مرحلة البلوغ هناك تفاعل مستمر بن العوامل الداخلية واخلارجية ليصبحوا أشخاصاً أصحاء. 
يعتمد مركز »نست« هذا املنظور املنهجي البيئي في طريقة التعامل مع األطفال وآبائهم من جهة واجملتمع 

احمللي من جهة أخرى. باختصار، يساهم مركز »نست« في خلق بيئة صحية لألطفال ليكبروا ويترعرعوا فيها.

من املفاهيم األساسية واملهمة في مركز »نست« هو مفهوم اجلََلد. معظم الناس وخاصة األطفال لديهم قدرة 
كبيرة على التعامل مع املشاكل التي يواجهونها والتغلب عليها.  في الواقع، فإن األدلة العلمية تشير إلى 
أنه حتى األطفال الذين ينشؤون في ما ميكن اعتباره بيئات محفوفة باخملاطر غالباً ما يصبحون بالغن أصحاء 
وعادين، وهذه القدرة على تخطي املشكات تسمى اجلََلد. العديد من العوامل تلعب دوراً في هذا السياق ومن 
األفضل اعتبار اجلََلد كعملية بحد ذاته وليست قدرة ثابتة بحيث يتأثّر اجلََلد بعدد ومراحل العوامل اخلطرة التي 
التي متكّن من مواجهة هذه  الوقائية  العوامل  وقيمة ما يسمى  بوجود  يتأثر  الطفل كذلك  حدثت في حياة 

اخملاطر وبالتالي زيادة اجلََلد.

في  ) كما هو مبن  واملهمة جداً  اإلضافية  الوقائية  العوامل  بعض  الى  الوصول  ويسهل  »نست«  مركز  يوفر 
اجلدول أدناه( لألطفال الذين يتعرضون للكثير من األخطار في البيت واألطفال الذين يعيشون في بيئة ومع أهل 
ال يستطيعون توفير احلماية الكافية من هذه اخملاطر ولو بشكل مؤقت على األقل لهؤالء األطفال. لذلك يعمل 

مركز »نست« على املساهمة في بناء )اجلََلد( عند هؤالء األطفال.

مفهوم القوة عند األطفال وقدرتها على املساعدة في تشكيل الظروف التي يعيشون فيها، هو حجر أساس 
آخر بالنسبة ملركز »نست«.حيث يعاني األطفال املنحدرين من عائات متعددة املشاكل في كثير من األحيان 

جتربة شعور فقدان السيطرة ويشعرون بأنهم غارقن في التحديات التي يواجهونها.

يهدف مركز »نست« لتمكن األطفال، عن طريق زيادة قدرتهم على احترام ذواتهم والشعور بالسيطرة على 
حياتهم ومصائرهم. يلعب األطفال دوراً نشطاً في كيفية تشغيل مركز »نست« ويكون لهم آرائهم وقراراتهم 

اخلاصة في خطط العمل الفردية )IAPs( وأنواع األنشطة التي جتري في املركز.

أن  بوضوح  أظهرت  قد  األبحاث   : أن  لنموذج مركز »نست«هي  لبناء  والدافع  أهمية  األكثر  األساسية  الفكرة 
الذين  الطويل من أجل األطفال  املدى  لنتائج جيدة على  أعلى  املبكرة تخلق احتماالت  الوقاية  التدخل وطرق 
ينشأون في ظروف اخلطر. مركز »نست« يشكل »بيتاً دافئاً بعيداً عن املنزل وملجأ من ظروف األسرة الصعبة 
حيث ميكن لألطفال العثور على بعض الراحة من دون قطع العاقات مع أفراد العائلة، ويساعد بتعزيز صمود 

هؤالء األطفال حتى يتمكنوا )ونأمل من أن ينعكس األثر على آبائهم كذلك( من جتاوزاألوقات الصعبة. ألن احملن 
قد تؤدي إلى  إقصاء األطفال من النمو والتطور في طريق آمن وصحي،  كان التوجه في مركز »نست« من البداية 

هو اإلبقاء على األطفال في املسار الصحيح.

اجملموعة املستهدفة واملشاكل التي ينبغي معاجلتها

اجملموعة األساسية املستهدفة في مركز »نست«هي األطفال الذين تتراوح أعمارهم بن 7-16 عاماً من عائات 
متعددة املشاكل. وبشكل عام، مصطلح »العائات متعددة املشاكل« يشير إلى تلك األسر التي تواجه مزيج 
من املشاكل اخملتلفة التي  تسبب ضغط نفسي شديد ألفرادها. وقد مت اختيار الفئة العمرية من 7-16 عاماً 
ألنها الفئة العمرية املدرسية للطاب األكثر شيوعاً حول العالم . كما اخترنا هذه الفئة العمرية ليتم األخذ 
بعن االعتبار قدرات األطفال املتطورة. نتوقع في مركز »نست« أن يكون األطفال قادرين على حتمل مسؤوليات 
معينة وباستطاعتهم املشاركة في صنع القرار، إال أن ذلك قد يكون صعباً على األطفال ما دون سن السابعة. 
ولذلك، يوفر املركز مرونة عالية عن طريق السماح لألطفال من أعمار أكبر أو أصغر من األعمار السابق ذكرها 

باإلنضمام حسب الوضع.

هناك تعريفات مختلفة ملصطلح عائلة متعددة املشاكل. على سبيل املثال، يشير بورتولوتتي  )1995(  على أن 
هذه األسرة تعكس مشاكل متعددة من أنواع مختلفة، وأن هذه املشاكل تؤثر على كل من البالغن واألطفال 
وترتبط مع بعضها البعض. قد يكون أفراد هذه العائات على اتصال مع العديد من اخلدمات واملؤسسات، وغالبا 
ما يطلبون التدخل من أجل املشاكل املتعلقة باإلدمان على اخملدرات والكحول، أو طلب املساعدة لبعض املشاكل 
طويلة األمد والتي حتدث، على سبيل املثال، بسبب فقدان العمل أو فقدان قريب  .أغلب األفراد في األسر متعددة 
املشاكل ال يبادرون االتصال مع اخلدمات االجتماعية، وبدال من ذلك مييلون إلى االنطواء إلى أنفسهم. يتحدث 
مورو)1995( كذلك عن األسر التي تواجه التهميش بسبب الفقر والبطالة واحلراك االجتماعي أو االنحراف بحيث 
تكون العاقات في هذه العائات ضعيفة إلى أبعد مدى. وفي دراسة حديثة، عرفت العائلة متعددة املشاكل 
وصنفت من خال مجموعة من السمات )جيوغا و بيفيتتي 2008(. هذه السمات املذكورة تتضمن نقاط القوة 
واإلمكانيات باإلضافة إلى مجموعة من املشاكل اإلجتماعية و الصحية، االعتماد على اخلدمات اإلجتماعية، 
األبوة واألمومة غير الصاحلة، اختال التوازن بن املوارد واملشاكل، نقص آليات التكيف، رفض املشاكل القائمة 

وعدم القدرة على االعتراف بها ومواجهتها، اللجوء املستمر للخدمات واملؤسسات. 

املشاكل املتعارف عليها في األسرمتعددة املشاكل قد تتضمن:

الفقر	 

مشاكل الصحة النفسية )عند أحد الوالدين(	 

مشكلة إدمان أحد الوالدين	 

العنف املنزلي	 

الطاق	 

املشاكل الصحية )الوالدين أو أفراد األسرة اآلخرين(	 
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بعض  ظهور  وميكن  الصعوبات،  من  مجموعة  املشاكل  متعددة  أسرة  في  ينشأون  الذين  األطفال  يواجه  قد 
املشاكل السلوكية، وهذه ميكن أن تشمل:

  مشاكل في تركيز	 

صعوبات في النوم	 

احترام متدني للذات وصورة سلبية عن الذات.	 

السلوك العدواني	 

املشاعر االكتئابية	 

صعوبات التعلم	 

التغيب عن املدرسة.	 

ومن املهم أن نعرف أن مركز »نست« يهدف لتلبية احتياجات هؤالء األطفال الذين واجهوا أو ظهرت عليهم بعض 
املشاكل و / أو السلوكيات املذكورة أعاه، ولكنهم ليسوا متضررين بجدية في الوقت ذاته.  ومن شأن املرّشح 
أن يكون من عائات تواجه مشاكل متعددة وتصنفه املدرسة من األطفال  احملتمل من األطفال ملركز«نست« 
الصعب التعامل معهم أو  املقلقن )مثاً، الطفل الذي يظهر مزيد من العدوانية جتاه اآلخرين، أو الطفل الذي 
يتغيب في كثير من األحيان عن املدرسة ، أو الطفل الذي يطرأ انخفاض مفاجئ على أدائه األكادميي( وبعبارة 
أو العاطفية االجتماعية  أخرى، ميكن ملركز »نست« دعم هؤالء األطفال الذين ال زالت مشاكلهم السلوكية 

بسيطة، لذا من املهم أن ندرك أن مركز »نست« يركز ويعمل على الوقاية وليس العاج.

لذلك،  يقوم مركز »نست« مبساندة األطفال الذين يتلقون العاج النفسي والعاج النفسي الدوائي في أماكن 
 ، )النادرة(  احلاالت  ناجحا. في مثل هذه  العاج  الازم جلعل هذا  أخرى، ويساعد على تقدمي االستقرار اإلضافي 
التعاون اجليد واملستمر ضروري بن املسؤولن عن عاج الطفل واملوظفن واملتطوعن في مركز »نست«. بحيث 
يجب أن حتدد األدوار واملهام بوضوح. وأنه من األهمية الذكر أن مركز »نست« ليست مسؤول عن جوانب العاج 
النفسي. من املهم جداً أن يتم االنتباه إلى األطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية حادّة بحيث ال يأخذون 

اإلهتمام الكامل من املوظفن واملتطوعن أو يصبحون عبئاً على حساب األطفال اآلخرين في املركز.

 لدى ما سبق ذكره أيضاً انعكاسات على أنواع املشاكل التي يتمكن مركز »نست« من معاجلتها )والتي تعتمد 
أيضاً على اخلبرات املتوفرة في املركز.( عادة ما يركز العمل الذي قام به املتطوعون على تدريس مهارات محددة: 
الكمبيوتر، احلرف اليدوية، والفنون، والرياضة، أو تقدمي املساعدة في الواجبات املدرسية وتطوير بعض املهارات 
األكادميية كالكتابة، واحلساب.  يقدم املوظفون الفنيون كذلك املساعدة لألطفال في اجلانب النفسي من خال 
تقدمي املشورة الفردية، والعمل اجلماعي، وتدريس مهارات احلياة. ويتم االستعانة بخبرات خارجية وتقدميها في 
»نست« بشكل خاص على  مركز  يركزعمل  لذلك.   متاحة  الفرصة  كانت  إن  مثاً  مجاالت عديدة كالصحة 
مساعدة األطفال للتغلب على بعض “املشاكل” النفسية و / أو املعرفية، وتزيد من الثقة بالنفس والشعور 

بالرفاه. و كما ذكرنا سابقاً فإن الهدف الرئيسي هو تقوية اجللد النفسي.

أهداف مركز »نست«

مركز »نست« هو مركز مفتوح أقرب إلى البيت في طبيعته، حيث تقضي مجموعة ثابتة من األطفال - تتكون 
من 30 إلى 60 طفل تتراوح أعمارهم بن 7 إلى 16 عاماً قادمن من أسر تعاني من مشاكل متعددة- وقتها قبل 

أو بعد الدوام املدرسي وفي أيام العطل وعطلة آخر األسبوع.

الهدف األساسي للمركز هو توفير مكان آمن لألطفال القادمن من أسر تعاني من مشاكل مركبة يستطيعون 
فيه اللعب والتواصل مع أقرانهم ومن هم أكبر سناً باإلضافة إلى ممارسة بعض النشاطات التعليمية وذلك 

لتعزيز الرفاه النفسي عند هؤالء األطفال وتقوية اجللد النفسي.

يتم تشكيل خطة عمل فردية لكل طفل ينضم إلى مركز نست بحيث تكون هذه اخلطة واضحة ومتفق عليها 
اخلطة  رصد هذه  يتم  و  أعاه(  الشامل  املذكور  الهدف  في حتقيق  )للمساهمة  واألنشطة  األهداف  من حيث 

وتكييفها لتقدمي أفضل دعم ممكن للطفل.

من اجلوانب التي تتلقى اهتماماً خاصاً في املركز هو جانب بناء عاقة دافئة و قائمة على الثقة مع املوظفن 
واملتطوعن واألقران من مركز »نست« والذي ينظر إليه على أنه واحد من الطرق الرئيسية لتمكن الطفل، وذلك 

يشكل عنصرا أساسيا جلميع األنشطة التي نفذت في املركز

مركز »نست« هو املكان الذي أقضي أفضل ساعات يومي فيه. نقوم مبمارسة العديد من األنشطة هنا: الغناء، 
وألعاب الطاولة، الرسم، العزف على العديد من اآلالت املوسيقية مثل الطبول، والغيتار، البيانو، واألهم من ذلك 
أننا نقوم بالدراسة ويقوم املوظفون واملتطوعون مبساعدتنا بذلك أيضاً. هذا املكان مليئ بالبهجة واللعب، حيث 

نقضي أنا وأختي الكثير من الوقت في هذه األجواء السعيدة والدافئة.

صبي يبلغ الثالثة عشر من العمر. 

2. إنشاء املركز

املعاييرالظرفية

جتربتنا في منوذج مركز »نست« هي جتربة مناسبة للتطبيق في البلدات الصغيرة في املناطق الريفية ألن دعم 
اجملتمع احمللي  يعتبر من الشروط الهامة للتأثير إيجابي وبالتالي لنجاح املشروع ومن السهل حتقق ذلك في 
مثل هذه األماكن. ميكن  كذلك تطبيق منوذج مركز »نست« في حي صغير في مدينة كبيرة، ولكن فقط إذا مت 
استيفاء الشروط املتعلقة بدرجة معينة من التماسك والدعم  في اجملتمع.  يجب أن يأخذ مركز »نست« طابعاً 
الوقت  في  األطفال  ومتغيرة من  تدفق مستمر من مجموعة كبيرة  يكون هناك  أن  ينبغي  ال  بينما  مفتوحاً، 
نفسه )ألن مركز »نست« ليس مركز شباب(.ولذلك فمن املهم عند تأسيس املركز توّفر مرافق أخرى في املناطق 

احلضرية الكبيرة لتلبية إحتياجات عدد كبير من األطفال ) لتفادي اكتظاظ املركز بعدد هائل من القادمن(.

من املهم جداً إختيار املوقع املناسب ملركز »نست« حيث تكون هناك حاجة واضحة. فاملناطق التي ترتفع فيها 
معدالت الفقر والبطالة بشكل عام هي مناطق مناسبة بعكس املناطق التي يكون غالبية سكانها من األثرياء. 
في الوقت نفسه، ينبغي أن ال يكون وضع التعليم العام لألطفال في تلك املنطقة سيء جداً وذلك ألنَّ املركز 
هو برنامج لفترة ما بعد املدرسة. ومبا أن املساهمة في حتقيق الرفاه النفسي لألطفال في املدارس هي من أهم 
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أهداف املركز فمن املهم أن يكون التعليم متاحاً ومتوفراً. ينبغي أن تكون نسبة االلتحاق باملدارس في املنطقة 
التي سيعمل فيها املركز ال تقل عن %80.

قبل إنشاء املركز من املهم جداً تأمن دعم اجملتمع احمللي، وهذا يتطلب - إذا لزم األمر- إقناع أفراد اجملتمع مثل 
اآلباء ومديري املدارس واملعلمن واألخصائين االجتماعين ..الخ )عن طريق اللقاءات اجملتمعية على سبيل املثال(.  
كما أنه من الضروري أن يتم تأمن الدعم اللوجستي واملالي من السلطات احمللية إذ أن ذلك هو شرط حاسم 
للنجاح. يفضل أن يتم إنشاء مركز »نست« للمرة األولى في منطقة معينة بوجود دعم مالي من ممول خارجي. 
البداية  والدعم من السلطات منذ  املالي  االلتزام  توفير  الضروري  الطويل، من  املدى  ولضمان اإلستدامة على 

وعلى امتداد البرنامج.

من املهم أيضاً عمل دراسة لاحتياجات وتقييم الوضع قبل اتخاذ القرار لتأسيس املركز. يجدر بالذكر أننا ال 
نقدم من خال هذا الكتّيب أداة ثابتة للقيام مبثل هذه التقييمات والدراسات لكن هناك أدوات كافية ومتاحة 

ميكن الوصول إليها عن طريق اإلنترنت أو مصادر أخرى.

البنية التحتية

بالنسبة ملوقع مركز »نست« يجب اختيار مكان على مقربة من منازل األطفال املستهدفن يسهل الوصول 

إليه بأمان )مثاً، بعيداً عن طريق تكون فيه حركة املرور نشطة( و ميكن أن تكون أجزاء معينة من املركز مقامة 
التي يقام فيها  أو أماكن مغطاة بأسقف صناعية بعد األخذ بعن االعتبار مناخ املنطقة  الهواء الطلق  في 

املركز.

يجب أن يكون املبنى آمناً، يراعي احتياجات األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة ويفضل أن يكون في مكان مقبول 
اجتماعياً، كذلك من األفضل أن يكون املبنى مفتوحاً وجذاباَ، واسع وذو إضائة جيدة ومريحة.

حجم املبنى ليس مهماً  لكن يجب أن تتوفر فيه غرفة جلوس كبيرة وواسعة باإلضافة إلى غرف صغيرة أخرى 
لتعقد فيها النشاطات اخملتلفة.

ولهذا  املدرسية،  العطل  أوقات  السنة حتى في  أوقات  واملكان في جميع  املبنى  إلى  الوصول  أن يسهل  يجب 
السبب تعتبر مباني املدارس ليست أفضل مكان لتحتضن مركز »نست«.

يفضل أن تتوفر ساحة مفتوحة للعب حيث يتمكن األطفال من ممارسة أنواع الرياضة اخملتلفة ولكن ذلك ليس 
شرطاً أساسياً إلقامة املركز.

يجب  والبنات.  لألوالد  منفصلة  مراحيض  توفر  يفضل  كما  وحمام  صغير  مطبخ  املبنى  في  يتوفر  أن  يجب 
احمليط(. اجملتمع  في  جودتها  مبستوى  مقارنًة   ( جيدة  حالة  في  الصحي  والصرف  املياه  خدمات  تكون   أن 
ليست  هذه   ( والتلفاز  اإلنترنت  خدمات  لتوفير  وإمكانية  صاحلة  كهربائية  متديدات  هناك  يكون  أن  يفضل 

متطلبات أساسية(

بعض الشروط املذكورة أعاه قد ال تكون متاحة بالفعل مسبقاً لذلك ينبغي أن تؤخذ هذه األمور بعن اإلعتبار 
في عملية إنشاء املركز.

إنشاءمركز«نست« من؟

املنظمات األهلية غير احلكومية هي األنسب إلنشاء وإدارة مركز »نست«، ألنها غالبا ما تكون مرنة ومفتوحة 
غير  األهلية  املنظمات  األخرى.  احلكومية  املؤسسات  من  بيروقراطية  أقل  عادة  وتكون  اجلديدة  للمنهجيات 
احلكومية اجليدة هي من تكون مبنية على أساس مجتمعي، وبالتالي سيكون لديها نوع من الدعم الذي يعتبر 
أمر حاسم جداً للنجاح كما يفضل أن يكون للمنظمة لها التزاماً قوياً جتاه اجلهات املستفيدة ، وخبرة جيدة 

في العمل مع املتطوعن.

إضافة إلى ذلك، ما يجعل املنظمات األهلية مناسبة متاماً إلنشاء وتشغيل مركز هو أنها قادرة وعلى إستعداد 
خلوض التجربة وألنها تقوم بإدارة مراكز شبابية في كثير من األحيان مما يسهل العمل.  من جهة أخرى، فإن 
املنظمات األهلية التي سبق وشاركت في مجال خدمات الصحة النفسية هي من وجهة نظرنا أقل ماءمة 
لتنفيذ الفكرة. وذلك ألن املؤسسات التي تدير مراكز شبابية تقبل مشاركة األطفال بشكل أكبر في تصميم 
من  بدال  بأنفسهم  يختارونها  بطريقة  فراغهم  بوقت  باالستمتاع  لألطفال  وتسمح  كما  األنشطة،  وتنفيذ 
اإلستمرار بإشراكهم في أنشطة منظمة، وهذه كما ذكرنا سابقاً واحدة من أهم الطرق التي يحفز فيها مركز 
»نست« قوى األطفال وشعورهم بالثقة بالنفس. من املهم ماحظة أن مراكز الشباب في كثير من األحيان 
سوف حتتاج إلى بعض الوقت للتكيف مع طريقة عمل أكثر تنظيماً وتوجهاً نحو هدف معن مع مجموعة 
ثابتة من األطفال كما هو مطلوب في هذا النموذج.  في حال إستمرار األنشطة املعتادة في املراكز الشبابية 
يجب اإلهتمام بتنظيم املركز في جزء منفصل من املبنى لتمكن املوظفن من التركيز على مجموعة محددة 

من األطفال، ومن املفّضل أيضاً أن يتم دمج أخصائي نفسي أو اجتماعي في فريق املوظفن.

تأمن  على  وقادرة  بها  ومؤمنة  بالفكرة  معنية  األهلية  املنظمة  كانت  إذا  إال  »نست«  مركز  تأسيس  ميكن  ال 
دعم اجملتمع احمللي مبا في ذلك االلتزام املالي من السلطات احمللّية.  مساحة املركز هي واحدة من أكثر أشكال 
الدعم التي ميكن للحكومات احمللية أن توفرها )إما عن طريق التبرع أو تخفيف تكاليف اإليجار وتكاليف املرافق 
السلطات  استعداد  مدى  على  املراكز سيعتمد  هذه  فاستدامة  الطويل   املدى  على  أما  األهلية(.  للمنظمة 

احمللية وقدرتها على تقدمي الدعم املالي.

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

منظمة لديها اخلبرة في تنفيذ املشاريع لألطفال املعرضن للخطر.

منظمة من ذوي اخلبرة والتعاون اجليد مع املؤسسات احمللية مثل املراكز االجتماعية  واملدارس والسلطات احمللية 
واملؤسسات اجملتمعية األخرى ذات الصلة.

LOCALLY EMBEDDED منظمة حتظى بدعم مجتمعي كبير

منظمة ذات إدارة جيدة للجودة والنظم اإلدارية واملوارد البشرية ، ولديها مجلس إدارة قوي وفعال.

منظمة  لديها القدرة على جتنيد ودعم املتطوعن من اجملتمع احمللي.

منظمة بطاقم عمل مهني ومحترف، وموظفن حاملن للمؤهات املناسبة وذوي خبرة جيدة في اجملات ذات 
الصلة مثل: )العمل االجتماعي وعلم النفس التنموي أو التربية(.
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شروط االمتياز

ويختلف من  يقرّر محلياً  ويدير مركز »نست« شيء  الذي يؤسس  اجلواب على سؤال »من«  يبقى  النهاية  في 
منطقة إلى أخرى، ومن بلد إلى بلد. منوذج مركز »نست« هو مرجعية مفتوحة ترحب باملهتمن وميكن تبنّيها من 
قبل أي شخص.. ولكن مبا أن مؤسسة Kinderpostzegels متلك حقوق امللكية الفكرية للنموذج وهناك بعض 

املتطلبات التي يجب توافرها في أي شخص يرغب في تطبيق هذا النموذج وهي:

1. املنظمات الراغبة في تنفيذ منوذج مركز »نست« يجب أن تتعهد كتابياً باإللتزام باملبادئ التوجيهية وأساليب 
العمل على النحو املنصوص عليه في هذا الكتيب. ويجب أن ترسل إلى Kinderpostzegels  قبل البدء بتنفيذ 

منوذج املركز،  حتديداً لقسم املشاريع والبرامج على العنوان التالي:

ZL Leiden, the Netherlands 2316 ,75/73 Schipholweg

.projects@kinderpostzegels.nl  البريد اإللكتروني

املنظمات الراغبة في تنفيذ منوذج مركز«نست« يجب أن تضمن أن طاقم العمل سوف يتبع النماذج املطلوبة 
اآلتية من تدريب املركز.هذه النماذج تُوّفر فقط من خال » مبادرة تطوير الطفل العاملية« كمؤسسة تدريبية 

مرخصة

)www.icdi.nl; info@icdi.nl( .

)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 مركّبة

· العمل مع أولياء األمور

· العمل مع املتطوعن

يترددون  ال  الذين  واملوظفن،  املتطوعن  “نست” هو  الوقت في مركز  أحب قضاء بعض  الذي يجعلني  السبب 
في مساعدتي بكل شيء أحتاجه وألنهم على استعداد لإلستماع إلّي عندما أكون في حالة نفسية صعبة 

وإعطائي نصائح مفيدة.

فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً.

تشغيل وإدارة املركز 

الهيكل التنظيمي 

 10 الى   5 ومايقارب  دائم  بشكل  يعملون  مهنين  موظفن  ثاثة  من  )نست(  مركز  في  العمل  طاقم  يتكون 
من املتطوعن. من الضروري جداً وجود عدد معن من املتطوعن في املركز  ليدعموا تقدمي األنشطة املتنوعة 

واحليوية لنوعية اخلدمات التي يقدمها املركز. 

كما أشرنا في الفصول السابقة، فإن منظمة أهلية غير حكومية هي األفضل إلدارة املركز حيث تعمل ضمن 
االدارية  العمليات  جميع  على  تشرف  إدراية  وهيئة  وإدارية  بشرية  موارد  وحدة  وبوجود  ونوعية  إدارية  قواعد 

والتنفيذية. 

طاقم املركز: 

الازم حيث  باملركز يحتاج طاقم موظفن محترفن ومهنين ولديهم احلماس  العمل  أن  التجربة  قد أظهرت 
يعتبر العمل في مركز »نست« أكثر من مجرد وظيفة للمنخرطن في هذا اجملال. طاقم مبدع و ليس بالضرورة 
أن تكون لديه اخلبرة املهنية املثالية ولكن باستطاعته تقدمي الكثير من األنشطة املتنوعة واملثيرة لاهتمام 
للمركز وبالتالي ميكنه مساعدة األطفال لانخراط باالنشطة والتعبير عن ابداعاتهم ومشاعرهم . يأخذ املركز 
بعن االعتبار عدة عناصر مهمة في عملية اختيار  املوظفن واملتطوعن منها احلماس واالخاص والتعاطف 
العلمية  واملؤهات  العناصر  هذه  لكل  متساوية  أهمية  إياء  ينبغي  حيث  ذلك  الى  وما  االبداعية  واألفكار 

والعملية املطلوبة .

من املهم جدا أن يكون لدى املوظفن فهم كامل وتقارب واضح مع قضايا األطفال فمن حيث املؤهات ميكن 
أن يكون لدى املوظفن خبرة وخلفية علمية في مجال العمل االجتماعي وعلم النمو والتربية وعلم االجتماع. 

يجب على جميع املوظفن الذين مت تعيينهم حديثا وعلى جميع املتطوعن فحص االرشادات على نطاق واسع 
وبشكل مفصل وخاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الطفل، حيث يلزم مراجعة السجات القضائية إذا لزم 
األمر، على سبيل املثال، ميكن أن تطلب إدارة املركز من أحد املوظفن املتمكنن أو املتطوعن إثبات عدم وجود 
أو  سجل جنائي مع اجلهات املسؤولة والسلطات ويتم استثناء املوظف/ املتطوع في حال وجود أي رد سلبي 

وسيلة للمرواغة عن استخدام هذا النهج. 

من املهم جداً أن يكون هناك مزيج من موظفن محترفن بالغين وذو خبرة وكذلك أعضاء من الشباب األصغر 
سناً وذلك لتعزيز ديناميكية العمل بحيث يتم تشجيع وتعزيز األفكار اجلديدة و عكس الذات الناقدة وميكن 
لألعضاء واملتطوعن األصغر سناً تسهيل االتصال والتواصل مع األطفال وإظهارهم كقدوة إيجابية لألطفال.  

وفي السياق نفسه، فمن الضروري أن يكون هناك توازن بن اجلنسن في فريق العمل وفريق املتطوعن فكثير 
من األطفال في املركز  يترعرعون في ظروف عنف وعادة ما يكون هذا العنف عنصراً قوياً بن اجلنسن )العنف 
األسري على سبيل املثال وحتديداً ضرب اآلباء لألمهات(. يهدف املركز إلى توفير مكان آمن لألطفال وبذلك يجب 
أن يعمل طاقم املركز بانسجام تام وعلى قدم املساواة ليمثلوا بذلك منوذج ناجح لألطفال. كما يفضل أن يكون 
بعض املوظفن واملتطوعن قد نشأوو في أسر تعاني من مشاكل متعددة حيث تتوفر لديهم اخلبرة في التعامل 

مع مثل نوعية املشاكل وميكن أن يسهلو ا تنفيذ األنشطة مع األطفال وكيفية التعامل معهم. 

mailto:projects@kinderpostzegels.nl
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املهام  أن  إال  بسيطة  خبرة  وذات  صغيرة  تكون  ما  عادةً  املركز  تدير  التي  األهلية  املنظمة  أن  من  الرغم  على 
أدناه وصف للوضع املثالي في  واملسؤوليات يجب أن تكون واضحة جلميع املوظفن واملتطوعن. يقدم الشرح 

املركز والذي ميكن أن يتكيف مع اإلحتياجات والظروف احمللية. 

تغطى تكاليف ورواتب املوظفن جتعل عادة اجلزء الرئيسي من ميزانية املركز ومن أجل حتقيق استدامه مالية، 
فإنه من املستحسن احلد من عدد من املوظفن والتركيز على الوظائف االساسية. كما هو موضح سابقا، هناك 

ثاثة وظائف أساسية مدفوعة في املركز وهي كالتالي: 

منسق املركز 

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 

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 

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

أي  إلى  واإلستماع  واملشورة  الدعم  ملنحهم  وذلك  املتطوعن  مع  منتظمة  دورية  ثنائية  اجتماعات  تنظم   	
مع مجموعة  او  املتطوعن كمجموعة  مع  وعقد جلسات  املتطوعن  األفراد  تواجه  قد  أو مشاكل  اقتراحات 

املتطوعن واملوظفن معاً إذا اقتضت الضرورة او إذا رغب في ذلك. 

باإلضافة إلى املهام املذكورة أعاه، فإن موظفي املركز الثاث لديهم مهام مشتركة تشمل: 

يجب أن يكون املوظفون قادرون على العمل مكان بعضهم البعض وأن ينوب أحدهم عن اآلخر في حال غيابه، 
فبسبب ساعات العمل الطويلة وعمل املركز في  عطلة نهاية األسبوع واألعياد فإنه من النادر  وجود املوظفن 
كلهم في وقت واحد. يجب اإلتفاق بن املوظفن بشكل واضح على إمكانية استبدال بعضهم البعض وكيفية 

عمل ذلك. 

كل موظف في املركز مسؤول عن خطط العمل الفردية لـ 10 أو 20 طفاً ويسمى »مدير احلالة« يقوم  	 
ومتابعتها،  وتقييمها  ورصدها  الفردية  العمل  خطط  في  صياغتها  متت  التي  اإلجراءات  جميع  بتنسيق 
سيكون من مهامه/ها أيضا التنسيق مع األطفال وذوييهم واملدرسة. ومع مغادرة الطفل للمركز ينسق 

مدير احلالة  تخريج الطفل باستراتيجية معينة. 

يلتقي طاقم العمل بشكل منتظم مرة في األسبوع على األقل مع فريق اإلدارة وخال هذا االجتماع يتم 	 
ويطور جدول  كما  املركز  منسق  االجتماع  هذا  ينظم  العاقة.  ذات  التنظيمية  املسائل  مناقشة جميع 

األعمال ويعمل على تنسيق إجراءات املتابعة.

يعقد املركز جلسة مرة واحدة كل شهر مع طاقم العمل من أجل مناقشة بعض القضايا احملددة وحلها. 	 
يهدف هذا النوع من اجللسات إلى تعزيز متاسك الفريق وبناءه وإيجاد حلول مشتركة. 

يجتمع فريق العمل مع جميع املتطوعن مرة واحدة كل شهر ملناقشة بعض القضايا التنظيمية وإلعام 	 
املتطوعن بآخر املستجدات والتطورات. يعتبر مدير املتطوعن هو املسؤول عن تنظيم هذا االجتماع. 

اعتماداً على حجم وإمكانيات االدارة، فإن املهام املالية واإلدارية األخرى قد تكون مقسمة بن املوظفين 	 
واقع  ولكن  وحدة منفصلة  وجود  املستحسن  من  يكون  اداري منفصلة حيث  دعم  أو مفصولة كوحدة 

وامكانية املركز هو من يحكم ذلك. 

املتطوعني: 

ينطبق على عملية اختيار املتطوعن املعايير واملقاييس ذاتها التي تنطبق على عملية اختيار املوظفن حيث 
يجب على املتطوعن اإللتزام بحماسة العمل وإظهار اإلهتمام والتعاطف مع األطفال، فعند جتنيد متطوعن 
أن يكون لديهم  والتعليمية، حيث يجب على املتطوعن  التربوية  أن يكون لديهم بعض الصفات  جدد يجب 
املهارات الازمه للعمل مع األطفال والصبر حتى لو لم تكن لديهم اخلبرة العملية السابقة في مثل هذا العمل 

وميكن معرفة هذه املهارات من خال مقابات العمل و السير الذاتية والرجوع للمعرّفن.  

كحال املوظفن، يجب على املتطوعن أن يكونوا قادرين على إثبات عدم وجود سجل قضائي وخصوصاً عندما 
يتعلق األمر بانتهاكات حقوق الطفل )على سبيل املثال اساءة معاملة األطفال والعنف األسري وااليذاء اجلنسي 
لألطفال ...ألخ( فمن املهم جداّ فحص املدى الذي يستطيع املتطوع فيه أن يكون قادراً وعلى استعداد للعمل 
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ضمن الطاقم وكيفية تعامله وتقبله للنقد والرقابة وإلى أي درجة يكون املتطوع قادر على القيام بأنشطة في 
املركز لفترة زمنية طويلة )من املهم تنفيذ أنشطة طويلة املدى من أجل إعطاء األطفال الشعور باإلستقرار(. 

من خال جتربتنا والعمل املسبق مع األطفال، فإن بعض األطفال والتاميذ الذين انخرطوا بالعمل باملركز أصبحو 
متطوعن في وقت الحق وهنا تكمن قيمة إضافية واضحة حيث يكون هؤالء املتطوعن أكثر قدرة على االتصال 
ولديهم  املركز  في  بالعمل مسبقاً  انخرطوا  الذين  للمشاركن  األولوية  ولذلك تعطى  األطفال بسهولة،  مع 
خلفية واضحه عن طبيعة العمل. عند إنشاء املركز للمرة األولى ال يتوفر مشاركن قدماء بطبيعة احلال. لذلك، 

عند اختيار املتطوعن تعطى األولوية لألشخاص ذوي ظروف مشابهه لظروف األطفال.

يقبل املركز موظفن ومتطوعن عاشوا ونشؤوا بعائات متعددة املشاكل وكما قالوا: »من الصعب للغاية أن 
تتفهم طفل بهذا الوضع إن لم تكن قد عشت وضعاً مشابهاً من قبل« يتكون فريق املوظفن واملتطوعن من 

مشاركن سابقن في املشروع حيث مت تعين بعضهم ملتابعة الدراسات وليصبحوا موظفين مهنين. 

املهام النموذجية للمتطوعني 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 

هناك  فليس  األحيان  معظم  في  املركز  يواجهها  التي  التحديات  أحد  هو  عليهم  واحلفاظ  املتطوعن   جتنيد 
مثل: نقدمها  أن  ميكن  التي  العامة  النصائح  بعض  هناك  ولكن  ذلك  لتحقيق  موحد  »ذهبي«   اسلوب 
	  تبن من خال خبرتنا بالعمل أن اهتمام املتطوعين احمللين باالنضمام للمركز يبرز من خال العروضات التي 
نقيمها في اجلامعات  واملدارس الثانوية والنوادي احمللية.. الخ.  كما وأن الرسائل اإلعامية املنتظمة  التي تبن 
عمل املركز تلعب دوراً فعاالً حيث  تعبتر وسيلة جيدة جلذب اهتمام املتطوعن القادرين على أداء العمل. ميكن 
للمرء أيضا االستفادة من اإلتصاالت الرسمية وغير الرسمية مع اجلهات املعنية مثل مكاتب البطالة والبلديات 

واملنظمات غير احلكومية األخرى، والشركات احمللية، الخ 

من املهم إعطاء املتطوعن مهام وأهداف واضحة. من املهم أن تكون هذه املهام من األشياء التي يحب املتطوع 
القيام بها ويستطيع إجنازها بأفضل صورة.

من املهم أن يشعر املتطوع باملسؤولية في عمله وأنه يتلقى الدعم والثناء أو النقد ) إن لزم األمر( من املوظفن 
واملتطوعن اآلخرين في املركز. حيث يجب أن يشعر املتطوع أنه يقوم بأكثر من مجرد وظيفة اعتادية منتظمة. 

من الغير مسموح تعين أي متطوع جملرد الشعور بالشفقة عليه/ها او بسبب أي ضغوط اجتماعية كاألسرة أو 
األصدقاء أو ألنك تعتقد ان لديك عدد قليل من املتطوعن وحتتاج للمزيد. ال يوظف املركز أي متطوع ليس لديه 

خطة عمل واضحة أو غير  قادر على أداء أعمال جيدة ونوعية ألن ذلك يؤدي إلى نتائج مدّمرة للغاية. 

تأكد من وجود سياسة واضحة للمتطوعن متاحة ومعروفة للجميع ويوجد فيها جميع اإللتزامات واللوائح مبا 
في ذلك املكافآت احملتملة. وينبغي لهذه السياسة أيضاً أن توضح كيفية اإلشراف و تقييم عمل املتطوعن وما 

هي اخلطوات التي ينبغي إتخاذها في حالة وجود متطوع ال يعمل بشكل جيد. 

األطفال  تقدمي  يجب  كما  األطفال   جلميع  ومائم  واضح  بشكل  اجلديد  املتطوع  تقدمي  يتم  أن  دائما  ينبغي 
للمتطوعن واملوظفن على نحو مماثل حيث ميكن أن تتم هذه العملية من خال التعارف والسام باليد واأللعاب 
والخ. ولكن نحن ننصح أن تتم هذه العملية بطريقة عملية وغير رسمية مثل القيام ببعض األلعاب أو أي طرق 
إبداعية اخرى. ميكن  للمرء أيضا أن يفكر في عقد بعض االحتفاالت البسيطة احمللية والتي من شأنها الترحيب 

باملتطوعن اجلدد وباألطفال.

سيتعلق األطفال عاطفياً باملتطوعن! هذا أمر ال مفر منه، وهو في الواقع أمر جيد فعندما يترك أحد املتطوعن 
العمل في املركز لفترة زمنية قصيرة أو على الدوام فا بد من تنظيم حفلة وداع صغيرة باعتبارها وسيلة لشكر 
املتطوعن من ناحية ومن ناحية أخرى لتعويد األطفال على التعامل مع حاالت املغادرة من املركز كما و ميكن 

إعطاء األطفال دور نشط في تنظيم حفلة الوداع. 

السياسات: 

فيما يلي عرض للسياسات التي يجب على كل مركز إتباعها وبالطبع من املمكن إضافة الكثير من السياسات 
األخرى متاشياً مع ما قد يكون مطلوب في سياق العمل. من الشروط اإللزامية في مركز »نست« أن يقوم جميع 
املوظفن واملتطوعن بتوقيع إاتفاقية حماية للطفل. يجب أن حتدد هذه السياسة بوضوح السلوك املناسب وما 

هي العواقب والنتائج في حالة عدم التقيد بشروط هذه السياسة. 

يجب أن يحتوي املركز على بروتوكول السامة، الذي يوضح اخلطوات الواجب اتخاذها واألدوار واملسؤوليات في 
واملتطوعن  املوظفن  ينبغي على جميع  األطفال(  إصابة  أو  احلريق،  املثال: حاالت  )على سبيل  الطوارئ  حاالت 
اإللتزام ببروتوكول السامة واإللتزام باملتطلبات املنصوص عليها في القانون )في بلد معن لهذه البروتوكوالت( 

ولذلك ال يوجد منوذج محدد لهذا البروتوكول في الدليل. 

األخاقية  والقيم  السلوكيات  وضع  ينبغي  وهنا  به  خاصة  معينة  قواعد  الى  املراكز  من  مركز  كل  يحتاج 
وقواعد  وآمنا  نظيفا  املبنى/املكان  على  احلفاظ  وقواعد  املعدات  استخدام  قواعد  املثال:  سبيل  للمركز،على 

الترويج للمركز ودعوة اآلخرين لزيارة املركز وقواعد االحترام وكيفية التحدث واالستماع لآلخرين ... الخ. 

من أهم القواعد في أي مركز هي وجود التسامح واإلحترام وغياب العنف أو التمييز بن اجلنسين! ال حاجة 
قواعد  وضع  جداً  املهم  فمن  واضحة  البنود  تكون  أن  ينبغي  ولكن  القواعد  من  جداً  طويلة  قائمة  لوجود 
وأساسيات بشكل مشترك بن األطفال واملوظفن واملتطوعن ويجب أن تشمل مرحلة التشاور فقط بالقضايا 
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التي ال يوجد فيها توافق في اآلراء .

في املراحل املبكرة، خال السنة األولى من إنشاء املركز مثاً، يجب أن يكون هناك وثيقة حية يتم اعتمادها 
بشكل منتظم حيث يحتاج املركز إلى قوانن واضحة للجميع بكل األوقات. 

انتخاب ثاثة أطفال كل نصف عام لتشكيل احملكمة ويتم  يوجد في كل مركز محكمة لألطفال،حيث يتم 
تعين احد املوظفين كمساعد إداري وفي حالة املشاجرات والصراعات بن األطفال  واملتطوعن أو املوظفن، أو 
عند اإلخال بقواعد االحترام، تستمع احملكمة إلى جميع األطراف وتتخذ القرارات وفي حالة كسر القواعد من 

قبل األطفال يكون العقاب على شكل االقصاء املؤقت من املركز وهي طريقة فعالة جدا. 

صيانة املبنى

نعتقد في مركز »نست« أن على املوظفن واملتطوعن واألطفال أنفسهم ان يحافظوا على املكان مرتباً ونظيفاً 
وأفضل وسيلة للقيام بذلك هي وضع قوائم محددة وتعين شخص ملهام معينة حيث من املهم أن يكون على 
وعي بالنواحي اجلندرية )النوع اإلجتماعي( هنا أيضاً: عندما ال يشارك الذكور في عمليات التنظيف مثاً سيكون 
من الصعب للغاية حتفيزهم على املشاركة. لذلك تعتبر املساواة بن اجلنسن في غاية األهمية وخاصة في 

مجال التعامل مع األطفال كما أسلفنا سابقاً. 

يجب أن يوضع في االعتبار أن مشاركة األطفال مهمة جداً في كافة األمور واحليثيات، حيث نشجع األطفال  
على القيام بدور نشط وفّعال في املركز ويجب إعطائهم مسؤوليات معينة متعلقة بأمور التدبير املنزلي، مثل 
التنظيف، وإعداد املشروبات... الخ حيث ال يجب على األطفال ان يكونوا متلقن سلبين ولكن يجب عليهم 

املساهمة بشكل فعال ونشيط مبا يتماشى مع فلسفتنا لتمكن األطفال.

 يجب أن يكون جميع األطفال على وعي بحقوقهم ولكن في ذات الوقت من املهم جداً أن يدركوا أن مع احلقوق 
تأتي الواجبات كحال أي عائلة عادية،لذلك يجب إعطاء األطفال واجبات ومهام ويعتمد نوع هذه املهام على 

العمر والقدرات.

يجب التنويه مرةً أخرى على أهمية عدم استخدام واستغال أي طفل من قبل املوظفن أو املتطوعن ويجب أن 
تكون مهام األطفال بسيطة وخفيفة ويجب أال يكون هناك عدد كبير جداً من األطفال واملتطوعن واملوظفن 

معا  لرعاية املركز  فكل منهم يجب أن يتم اعطاءه مهام حسب قدرته/ا. 

املركز ملساعدة  بالطبع يحتاج  النظافة ولكن  أو عمال  السبب، فمن غير املستحسن توظيف طباخن  لهذا 
خارجية في بعض أعمال التصليح والصيانة. 

يتواجد جميع املوظفن واملتطوعن واألطفال األعضاء من الذكور واإلناث الصغير منهم والكبير في املركز معاً 
مرة واحدة شهرياً في يوم سبت حيث يقومون بأعمال تنظيف شاملة للمركز وبعدها يجلسون معاً ويتمتعون 

باملشروبات واملأكوالت ويناقشون بعض القضايا واألنشطة واملشاكل في جو هاديء ومرتب ونظيف. 

خلق استدامة مالية: 

يجب على اإلستدامة املالية طويلة األجل في املركز أن تكون )على األقل جزئياً( نابعة من مصادر محلية الدخل 
حيث حتتاج بعض األنشطة مصدر دخل مستقر وال ميكن انتظار التمويل او املنح األجنبية، ولذلك فمن املهم 

اشراك السلطات احمللية باالنشطة منذ البداية )انظر أيضا الصفحة 11 من الدليل( حيث تساهم السلطات 
امكانية  باالسبوع، عدا عن  واحد  ليوم  تعين ممرضة  او  املرافق  تكاليف  دفع  او  بايجار مكتب  احمللية مبساعدة 

املساهمة بالدفع النقدي.

والقناع السلطات بدعم املركز، فإنه من األفضل جعلها تدرك أن السماح للطفل باملشاركة في املركز على 
املدى الطويل يساهم في تطوير الطفل ومينع وضع هؤالء األطفال في دور لأليتام )أو أي نوع منشآت أخرى( حيث 
أثبتت العديد من البحوث في العديد من البلدان أن معظم األطفال في دور األيتام لديهم أحد الوالدين على قيد 
احلياة على األقل وينحدرون من أسر متعددة املشاكل )ما يسمى ب »أيتام اجتماعين«(. وهناك حجة مقنعة 
إلقناع السلطات بتقدمي الدعم للمركز وخاصة عندما يتعلق األمر بتكاليف قليلة وتأثير قوي  سواء من الناحية 
اإلجتماعية أو اإلقتصادية. فعلى سبيل املثال، في وسط وشرق أوروبا واالحتاد السوفيتي السابق كانت رعاية 
األيتام تكلف ضعف تكلفة في أي دار لأليتام )وهي مجموعة منازل صغيرة(؛ 3-5 مرات أكثر تكلفة من احلضانة. 

وحوالي ثماني مرات أكثر من تكلفة خدمات دعم األسرة واجملتمع األكثر عرضة للخطر.

على الرغم من كل املزايا النفسية الواضحة للطفل كونه قادر على البقاء في بلده وعائلته وتلقيه للدعم 
املقدم من قبل املركز إال أنه غالباً ما تكون السلطات متحفظة )حساسة( لفوائد التكاليف ولذلك من الضروري 
مقارنة األسعار بن املركز وبن أي منشأة شبيهه أخرى )مثل دور األيتام( من خال عملية حسابية بسيطة ميكن 
ذاتها  بالعملية  القيام  وميكن  بالدولة  املوجودة  األيتام  دور  في  أو سنوياً  الواحد شهرياً  الطفل  تكلفة  معرفة 
أن  الشائع  )فمن  جداً  التي تستمر طوياً  املؤسسية  الرعاية  وتفسير  التكاليف  لللمركز حيث ميكن حساب 

األطفال يقضون طفولتهم كلها هناك أي حتى سن 18 عاماً( ويشاركون في املركز مبتوسط عامن. 

القناع السلطات بعمل املركز، فمن املستحسن إظهار مدى تناسب املركز  مع اخلطط االستراتيجية للحكومات، 
اخملدرات   وتعاطي  الكحول   وإدمان  األحداث  الوقاية من جرائم  البلدان سياسات بشأن  العديد من  فيوجد في 

والرعاية الصحية العقلية والوقاية من التسرب من املدارس  وحماية الطفل  وما الى ذلك. 

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. 	 

العمل مع األطفال

املنهج العام

العناصر الشاملة للمنهج الذي نتعامل به مع األطفال في مركز “نست” هي أربعة:

اإليجابية . 1

املّيزة األهم في منوذج مركز “نست” هي اإليجابية، حيث يقوم على إطاق وتسخير القوى الفعلية املوجودة عند 
األطفال. ويركز على التعزيز اإليجابي ال على العقاب السلبي بحقهم. قد يظهر األطفال القادمن من عائات 
أو رمبا على  أو الوقاحة في تعاملهم مع اآلخرين  متعددة املشاكل بعض السلوكات السلبية مثل العدوانية 
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النقيض من ذلك حيث مييلون إلى العزلة واإلنسحاب. يحاول حينها العاملون واملتطوعون في مركز »نست« 
السلوكيات  هذه  على  التركيز  من  بدالً  إيجابية  أفعال  وردود  نتائج  جتلب  التي  األنشطة  في  األطفال  إشراك 
السلبية. بصيغة أخرى، ال يكون التركيز على ما ال يستطيع األطفال فعله بل على العكس، ما يستطيعون 
فعله هو األهم ويتطلب ذلك من العاملن واملتطوعن تبنّي نوع من العقلّية والسلوك اللذان قد ال يتواجدان 
بطبيعة األمر نظراً خلصوصية ما قد يكون شائع في الثقافة ويتطلب كذلك الكثير من ضبط النفس والتحكم. 
لذلك يحتاج العاملون إلى تدريب شامل ودعم مستمر لتبنّي العقلّية و حتقيق املهارة الازمة واحلفاظ عليهما. 

ومن املهم التأكيد على أنّه ال ميكن جتنّب العقاب السلبي على الدوام ولكن يجب أن يكون اخليار األخير دائماً.

 اإليجابية عنصر مهم وفاعل في عملنا ولكنها ال تعطي ثمارها الفضلى من دون الصبر.

املشاركة. 2

في  واملتطوعن  العمل  طاقم  مع  فّعالون  مشاركون  هم  بل  »نست«  مركز  في  »منتفعن«  ليسوا  األطفال 
تشغيل وصيانة املركز ويجب أن يشاركوا في تصميم وتنفيذ جميع األنشطة التي تُعنى بهم ومبركزهم.

3 . Proper املائمة

العاملن  مع  قريبة  ببناءعاقات  فيه  األطفال  يقوم  بعّدة طرق،  البديلة  العائلة  دور  ميثل  »نست«  مركز  أن  مبا 
واملتطوعن ومع األطفال اآلخرين بطبيعة احلال. لكن من الضروري أن ال تصبح هذه العاقات قريبة جداً أو غير 
الئقة. لذلك تغرس سياسة حماية الطفل وقواعد املنزل الوعي بن اجلميع وتوضح الطرق املائمة للتعامل مع 

بعضهم البعض. وحتتاج إدارة مركز »نست« لضمان عدم جتاوز حدود معينة بهذا اخلصوص.

إلى الدعم والعناية في مركز »نست« حيث يحتاج األطفال وأهاليهم إلى االعتماد على  تشير املائمة أيضاً 
املركز في توفير العناية والدعم املناسبن لهم واللذان يناسبان احتياجاتهم وتوقعاتهم.

املدة الزمنية. 4

مركز »نست« هو ليس آلية تدخل مؤقتة لوقت قصير ومحدد حيث تبنى الكثير من العاقات اجلّيدة و املمتدة 
مع األطفال ويُنظر إليها على أنها املفتاح خللق تغييرات إيجابية في حياة األطفال. يشارك الطفل في نشاطات 
مركز »نست« مبعدل السنتن ويستمر العديد من األطفال بعد هذه الفترة بالقدوم بشكل منتظم إلى املركز 

ملقابلة العاملن واملتطوعن واألطفال كأصدقاء قدامى.

ال يقوم بعض األطفال بطبيعة احلال باحترام جميع القواعد دائماً وقد يظهرون بعض السلوكيات الغير 
مما  التأديب”  “غرفة  أسلوب  اإليجابية ميكن استخدام  التدخالت  إن فشلت  لذلك،  اآلخرين.  مقبولة جتاه 
يعني َعزل الطفل عن اجملموعة بشكل مؤقت ووضعه في غرفة صغيرة منفصلة ) حتى يقوم بالتفكير 
باألفعال التي اقترفها(. يحتاج استخدام هذا اخليار إلى أن تنظمه سياسة واضحة حول الوقت والكيفية 
وطول املدة املتعلقة باستخدامه كخيار كما أنه من الضروري أخذ موافقة مسبقة من األهل الستخدام 

هذا اخليار مع أطفالهم.

اإلختيار

املعيارين األولين لإلختيار هما:

العمر: يجب أن يكون الطفل بن السابعة والسادسة عشر من العمر.. 1

تعدد املشاكل: يجب أن يأتي الطفل من عائلة تواجه العديد من املشاكل التي قد تشكل خطورة كبيرة . 2
على تطور الطفل.

من املهم جداً اختيار األطفال املناسبن لدمجهم في مركز “نست” ونعني باملناسبن هنا هم األطفال الذين 
املناسبة من  أيضاً تشكيل اجملموعة  من شأنهم حتقيق االستفادة القصوى من االنتساب للمركز. من املهم 
األطفال التي متكن من توفير جو ميكنهم جميعاً من إخراج أفضل ما عندهم فيه. وكما أسلفنا سابقاً: ميكن 
أو غير خطرة( ألن محور  يعانون من مشاكل سلوكية وعاطفية )خفيفة   الذين  ملركز “نست” دعم األطفال 

عملنا هو الوقاية وليس العاج.

يفضل أن يكون هناك توازن بن اجلنسن في مجموعة األطفال. ونحتاج في مركز “نست” أن يكون هناك نهج 
شامل  يسمح للفتيان والفتيات ذوي اإلعاقة ومن مختلف اخللفيات االجتماعية والعرقية املشاركة بشكل 
متساٍو. مبا أن املعيار األولي هو أن يكون الطفل من عائلة متعددة املشاكل قد يكون من الصعب بعض الشيء 
احلفاظ على مثل هذا التوازن . على سبيل املثال: هناك تخوف من أن يكون التحويل األكبر ملركز “نست” من 
ومن  اإلجرامية(  واألعمال  )العدائية  خارجي  ذات طابع  األحيان  من  كثير  في  السلوكية  ألن مشاكلهم  األوالد 
فتظهر  املشاكل  متعددة  العائات  من  الفتيات  أما  بهم،  احمليطن  قبل  من  األطفال  حتديد  و  رؤيتها  السهل 
يجوز  ال  وبالتالي  ذاتها  بحد  قائمة  تعد مشكات  ال  والتي  واإلنعزال  اإلكتئاب  مثل  داخلية  عليهم مشكات 
إمكانية وصولها  يتأكدوا من  وأن  اآلليات  املركز هذه  العاملون في  يدرك  أن  املهم  “نست”. من  ملركز  حتويلهم 
هذه  من  لاستفاده  ترشيحهم  مت  الذين  األطفال  فقط  وليس  املركز  خدمات  من  يستفيدون  الذين  لألطفال 

اآلليات من قبل املدارس أو األهل أو األخصائين االجتماعين.

يتم حتويل األطفال عادةً إلى مركز »نست« عن طريق مراكز العمل اجملتمعي واملدارس واملؤسسات غير األهلية 
احمللي،  اجملتمع  من  إتصال  جهات  الشارع،  الصف،  نفس  من  األطفال  مثل   ( رسمية  غير  مصادر  طريق  وعن 
مؤسسات دينية أو رياضية..الخ( وميكن لألهل بطبيعة احلال أن يحولوا أحد أطفالهم مباشرة أو أن يأتي الطفل 

بذات نفسه للمركز.

عندما يتم حتويل الطفل للمركز من الضروري جداً تقييم إن كان مناسباً لانضمام أو ال. لهذا الغرض مت تطوير 
قائمة معايير االختيار التي يجب استخدامها في املركز. 

ميكن الرجوع إلى املاحق لرؤية القائمة كاملة باسم  »منوذج معايير اإلختيار«

باإلضافة إلى ذلك، سيتم ملء  »منوذج التقييم واإلدخال« جلمع معلومات أكثر متعلقة بالطفل ووضعه. 
وميكن الرجوع إلى املاحق لرؤية هذا النموذج.

من اللحظة األولى التي يتم قبول الطفل في مركز »نست« يتم تعين أحد املوظفن في الطاقم يدعي »مدير 
املركز  فترة وجوده في  للطفل طوال  الفردية  اخلطة  وتقييم  ومتابعة  عن تطوير  يكون مسؤوالً  والذي  احلالة« 
وكذلك عن وضع وتنفيذ خطة إنهاء الطفل من البرنامج. سيكون مدير احلالة، باإلضافه إلى ذلك، مسؤوالً عن 

إدارة امللف الشخصي للطفل والبقاء على اتصال مع املدرسة واألهل أو آخرين ذوي العاقة.

فورَ اإلختيار، يتم احلديث مع األطفال لتعريفهم أكثر بأنشطة املركز وذلك لتوضيح الكيفية التي تسير فيها 
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األمور) مبا في ذلك توقعات والتزامات الطفل(. قضاء الوقت في املركز هو أمر طوعي ولكن من املتوقع أن يشارك 
األطفال فيه بانتظام. ولتأكيد أن أمر املشاركة جاد وضروري يطلب من كل طفل التوقيع على منوذج موافقة قبل 

انضمامه للمركز. )انظر منوذج موافقة الطفل في املاحق(

يقوم مدير احلالة باحلديث مع األهل بشكل منفصل، وإذا وافق األهل على مشاركة أطفالهم بأنشطة املركزيجب 
أن يوقعوا على منوذج املوافقة املتعلق باألهل )منوذج موافقة األهل( املرفق في املاحق.

يحظى كل طفل في مركز »نست« بقرين مساعد وهو مشارك من نفس عمر الطفل او أكبر منه بقليل لديه 
اخلبرة و يكون مسؤوالً عن تعريف الطفل باآلخرين وعن توعيته بخصوص القواعد والواجبات ومساعدته 

بأي وسيلة أخرى ليشق طريقه في مركز »نست«.

األلعاب  يستخدمون  ما  وعادة  اجلدد  االطفال  الستقبال  حفل  بتنظيم  تقوم  »نست«  مراكز  من  العديد 
األطفال  صور  بني  للطفل  صورة  بتعليق  تقوم  األخرى  املراكز  وبعض  احلفل.  هذا  في  املمتعة  التعريفية 

اآلخرين من جهة واملتطوعني والعاملني من جهة أخرى.

امللف الشخصي 

يجب أن يُفتح ملف شخصي لكل طفل ينضم إلى مركز “نست” ويجب االحتفاظ به طوال فترة مكوث الطفل 
في املركز. وكما أسلفنا سابقاً، يكون مدير احلالة هو املسؤول عن فتحه ومتابعته ويجب أن يحتوي هذا امللف 
باإلضافة إلى خطة العمل الفردية منوذج التقييم والقبول و منوذج موافقة الطفل ومنوذج موافقة األهل. كذلك 
يجب االحتفاظ مبحاضر االجتماعات التي نوقش فيها وضع الطفل داخلياً أو مع آخرين ذوي العاقة من خارج 

املركز أو أي ماحظات أخرى متعلقة به أو أي عمل إبداعي من صنع الطفل في هذا امللف.

ينبغي وضع قوانن واضحة للوصول إلى امللف الشخصي وذلك الحتوائه على معلومات شخصية مع التأكيد 
على أن تبقى هذه امللفات في مكان مقفل. ويجب أن يعي األفراد املتاح لهم الوصول لهذه امللفات مدى سريتها 
وعدم مشاركتها مع آخرين. كما يجب اتباع القوانن الوطنية املتعلقة بكيفية معاجلة هكذا ملفات، وفي حال 
عدم تواجد قوانن كهذه يجب عمل اتفاق واضح مع الطفل وأسرته حول الكيفية التي يودون فيها حفظ هذا 
امللف خال وبعد وجود الطفل في مركز “نست” ) ميكن للطفل أن يأخذ امللف مع إبقاء نسخة منه في املركز 
لفترة من الوقت قبل أن يتم إتافها، وميكن إبقاء امللف في املركز على الدوام مع املوافقة بوضوح على شروط 

الوصول إلى امللف(

خطة العمل الفردية.

يتم تطوير خطة عمل فردية لكل طفل في مركز “نست” وتصاغ هذه اخلطة بعد األشهر الثاث األولى كخطة 
مبدئية لست أشهر يتم إحلاقها بخطة أخرى ملدة 12 شهر.

كما أسلفنا، فإن مدير احلالة هو املسؤول عن تطوير ومتابعة وتقييم خطة العمل الفردية لكن من الواجب 
التنبيه إلى أن ذلك ال يعتبر مجهود فردي حيث يحتاج مدير احلالة إلى بيانات من زمائه واملتطوعن وأولياء األمور 
واملعلمن وآخرين. ويحتاج قبل أي شيء أن يناقش خطة العمل مع الطفل نفسه في الوقت الذي يقرران فيه 

أهداف واقعية وأنشطة ذات صلة والطريقة األنسب للمتابعة والتقييم.

تعتبر خطط العمل الفردية من األدوات األساسية لتوفير نوع الدعم األنسب للطفل من قبل مركز “نست” ) 
نوع الدعم الذي سيستفيد منه الطفل(. ويتم مراجعة وحتديث هذه اخلطط بشكل منتظم، كما أنه من املهم 
أن تكون هذه امللفات حّية مبعنى أن ال نتعامل معها كأعباء إدارية كما هو احلال في غالب األمر، لذلك، يحتاج 

العاملون في املركز لتدريب يساعدهم على استخدام هذه اخلطط بشكل جّيد وفّعال.

تكون خطط العمل الفردية جزء من امللف الشخصي للطفل  وتطبق عليهم قوانن اخلصوصية ذاتها املطبقة 
على امللفات األخرى. أما املعلومات املتعلقة باألهداف في خطة العمل الفردية ميكن - بل ويجب- مشاركتها 
مع العاملن واملتطوعن ليعلموا احملور التي يجب التركيز عليه لكل طفل وما  الدعم املتوقع منهم ملساعدة 

األطفال لتحقيق هذه األهداف.

لقد قمنا بتطوير منوذج خلطة العمل الفردية الذي ميكن تطويعه بسهولة ليتناسب مع الظروف احمللّية، أنظر 
املرفقات للنموذج كاماً وفيما يلي الصفحة األولى من النموذج قمنا بتعبئتها كمثال: 
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خطة العمل الفردية

إسم الطفل: بال متونغا

مدير احلالة: لوسي وينفيلد

املركز: غرونيو

تاريخ البداية: 1 سبتمبر 2014

الهدف/ األهداف طويلة األمد )املراد حتقيقها بعد سنة واحدة من بدء خطة العمل(1

منّى بال ثقة أكبر بنفسه ويشعر براحة أكبر بن الناس2

تطور أداء بال املدرسي في مادتي الرياضيات والتاريخ بشكل ميكّنه )على األقل(من االنتقال إلى املرحلة التالية.

يستطيع بال التعامل مع املواقف الصعبة التي تواجهه دون اللجوء للعدوانية.

األهداف الثانوية )التي تساهم في حتقيق األهداف العامة(

حتقيق األهداف الثانوية )طرق  كيف 
هذا الهدف الثانوي(؟

النتيجةمن املسؤول؟متى؟

طويل  الهدف  يخص  مبا   (
بال عملية  أتقن   )2 األمد 
الرقم  حتى  األعداد  طرح 

100

.2

.3

ساعة  ملدة  جلسة 
واحدة

كل أربعاء من الساعة 
 20.00 وحتى   19.00

ملدة ثاث أشهر

جوف )متطوع(

1. تصاغ على النحو التالي: )التاريخ(، )اسم الطفل( مع ذكر سمة سلوكية واضحة مثل:

)قادر على إقامة عاقات صداقة واالحتفاظ بأصدقائه( أو )يستطيع طلب املساعدة( أو )سعيد وواثق من نفسه( 
الخ، ما يبدو مناسباً للطفل في السؤال. على األكثر ثاثة أهداف.

2.املء هنا التاريخ والهدف الذي مت حتقيقه ب )حتقق( والذي حتقق جزئياً ب )حتقق جزئياً( والذي لم يتحقق ب )لم 
يتحقق(. في احلالتن األخيرتن يجب أن تترجم هذه األهداف الى أهداف طويلة األمد خلطة العمل الفردية التالية.

قوانني احلضور

يتوقع أن يأتي األطفال إلى املركز يومياً بعد الدوام املدرسي أو قبله في سياقات معينة )في بعض املناطق تقسم 
»نست«  ملركز  القدوم  الطفل  يستطيع  مسائي  املدرسي  الدوام  كان  إن  ومسائي،  صباحي  إلى  الدوام  فترات 
صباحاً(. أّما الساعات احملددة للحضور ميكن أن يقررها املركز نفسه ومن املهم جداّ مراعاة احلفاظ على احلياة 
العائلية اخلاصة لألطفال قدر اإلمكان  فمن غير املقبول تواجد األطفال في املركز في ساعات الليل املتأخرة مثاً. 
يقضي األطفال عادةً في أيام األسبوع ثاث ساعات في املركز بينما قد تطول هذه الفترة في اإلجازات وعطل 

نهاية األسبوع.

يختلف عدد األيام التي من املتوقع حضور الطفل فيها أسبوعياً إلى املركز من طفل آلخر ويتم حتديدها حسب 
األهداف التي يتم العمل عليها في خطته الفردية. مع ذلك، يستطيع األطفال احلضور إلى املركز كما يحلو لهم 
وليست هناك أي مشكلة في ذلك. أما إذا لوحظ أن عدد األيام التي يأتي فيها الطفل أقل من املتفق عليه أو إن 
كان الطفل يظهر عدم انتظام شديد في حضوره فهذه نقطة يجب الوقوف عندها. يجب التعبير عن التوقعات 
املتبادلة أو وضع عقوبات معينة )على سبيل املثال: إن استمر سلوك الطفل في عدم احلضور مينع الطفل من 

القدوم إلى املركز لفترة محددة في بادئ األمر وإن استمرت املشكلة أطول من ذلك مينع الطفل نهائياً( 

من األمور املهمة في هذا السياق كذلك هو حضور األصدقاء، حيث ميكن لألطفال إحضار أصدقائهم إلى املركز 
ضمن حدود واضحة ومتفق عليها ألن هناك بعض األنشطة التي ال ميكن لألصدقاء املشاركة فيها حيث يحتاج 
البعض إلى جو ميتاز بالسريّة ) مثل االجتماعات الداخلية مع الطاقم واملتطوعن واألطفال والتي يجب أن تبقى 
 The possibility to bring friends is important in داخلية دوماً(. كما يحتاج حضور األصدقاء إلى حتديد الوقت

 .order to avoid stigmatization, but should be limited to once or twice per week

الذين  أولئك  وخاّصة  املدرسي  الدوام  بعد  األطفال  من  إضافية  مبجموعات  »نست«  مراكز  بعض  ترحب 
إلى  املدرسة لنقلهم  انتظار باص  في  املثال ويقضون وقتاً  ريفية بعيدة على سبيل  أماكن  يعيشون في 
وأجهزة  الدراسة  وغرفة  املعيشة  غرفة  استخدام  لألطفال  ميكن  القليلة  الساعات  هذه  خالل  البيت. 
احلاسوب. وهناك العديد من ورشات العمل اإلبداعية واألنشطة الرياضية التي يتم تنظيمها و ميكنهم 

املشاركة بها.

تؤسس بعض مراكز »نست« ضمن مراكز شبابية لكن تنفرد باألماكن التي يتم العمل بها حيث تكون 
الغرف في مقدمة املركز مفتوحة جلميع الشباب لكن الغرف اخللفية مخصصة فقط لألطفال املنتسبني 

ملركز »نست«.

يجب على العاملن واملتطوعن في مركز »نست« التواجد في املركز في الساعات اخملصصة لهم ومن املهم 
التبليغ عن أي غياب )ألي سبب كان( متعلق بالعاملن واملتطوعن في الوقت املناسب ويجب أن يكون مبرراً. وال 
فرق في هذه احلالة بن املتطوعن والعاملن حيث يتوقّع أن يكونوا قدوة لآلخرين من هذه الناحية. كما يجب أن 
تنص سياسة املوارد البشرية على كيفية التعامل مع مشاكل احلضور وأن تكون معروفة للجميع وال يسمح 

للمتطوعن والعاملن باحضار أصدقائهم أو أفراد من العائلة على املركز.
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األنشطة

عادة ما جتري معظم األنشطة في مركز »نست« في مجموعات على الرغم من أن كل طفل لديه خطة العمل 
الفردية اخلاصة به، لذا، حتدد خطة العمل الفردية األنشطة التي يشارك فيها الطفل ضمن اجملموعة، حيث 
يتم التركيز على بعض األهداف الفردية خال األنشطة اجلماعية. الهدف الرئيسي لألنشطة اجلماعية هو خلق 
الترابط والدعم بن األطفال، وتوليد عاقات داعمة بن األطفال من جهة و املوظفن واملتطوعن من جهة أخرى. 
ومن املهم أيضاً أن تهدف هذه األنشطة خللق جو من املرح واالسترخاء  حيث يعتبر مركز »نست« مكان يوفر 

لألطفال القادمن من عائات متعددة املشاكل فرصة لاسترخاء بعيداً عن املنزل. 

ميكن أن تشمل األنشطة اجلماعية:

ورشات عمل في اجملاالت النفسية واالجتماعية.	 

ورشات عمل تتعلق باملهارات احلياتية	 

ورشات عمل تتعلق بالثقافة الصحية	 

ورشات عمل تتعلق بالثقافة اجلنسية ) بشكل عام مبا في ذلك النمو البدني( 	 

العمل التطوعي في اجملتمع.	 

أنشطة رياضية ) مع التركيز على النواحي النفس-اجتماعية مثل العمل مع الفريق و إدارة الغضب(.	 

دروس في احلاسوب.	 

دروس اللغات.	 

ورشات عمل إبداعية.	 

لم يكن التثقيف اجلنسي جزءاً من البرنامج في بادئ األمر، ولكن ظهرت حاجة ماسة لهذا املوضوع حيث 
أن املدارس والعائالت ال تقدم معلومات حول هذا املوضوع لألطفال الذين بدؤوا بدخول مرحلة املراهقة. مت 
تطوير منوذج في صربيا - باإلضافة إلى ورشات العمل- وهو متوفر على شكل كتابني منفصلني أحدهما 

موجه للذكور وآخر لإلناث وميكن لهذه الكتب أن تستخدم للقراءة الفردية.

ميكن لألطفال املشاركة في أنشطة فرديّة مصممة لتلبية احتياجات محددة باإلضافة إلى األنشطة اجلماعية. 
عادة ما تهدف مثل هذه األنشطة  لزيادة مهارات معينة أو للتخفيف من حدة املشاكل النفسية واالجتماعية 

التي من احملتمل أن يواجهها الطفل.

وميكن أن تشمل األنشطة الفردية:

تقدمي الدعم في الفروض املدرسية.	 

اإلرشاد النفسي الفردي. 	 

تدريب في مهارات التعلم.	 

الرعاية الطبية األساسية )التمريض(.	 

مع  الفردي  اإلرشاد  عملية  في  واملتابعة  للبدء  رائعة  أداة  وهي  احلياة«  »كتاب  ب  يسمى  ما  إنشاء  ميكن 
الطفل. العديد من األطفال القادمني من عائالت متعددة املشاكل ليست لديهم فكرة أين ومع من كانوا 
يعيشون في املاضي وليست لديهم أي صور تذكرهم بهم. جتمع هذه املعلومات ويتم اإلحتفاظ بها في 

»كتاب احلياة«.

 ألخذ فكرة عن هذا الكتاب والشكل الذي يكون عليه يرجى زيارة العنوان االلكتروني اآلتي: 

www.ifapa.org/pdf_docs/LifebookPagesAll.pdf or suite101.com/article/creating-an-adoption-life-
book-a46959 

فضاً عن األنشطة التي مت ذكرها، هناك العديد من األنشطة احلرة في املركز. وألن مركز »نست« هو مبثابة بيت 
دافيء بعيداً عن بيت الطفل احلقيقي يحتاج األطفال للراحة وللتواصل مع أقرانهم والقيام بأنشطة خاصة 
املريحة  والصوفات  الكراسي  يوجد فيها  واألهم فيه حيث  األكبر  الغرفة  املركز هي  املعيشة في  بهم. غرفة 
باإلضافة إلى رفوف الكتب و التلفاز. يستطيع األطفال قضاء الوقت في هذه الغرفة ملشاهدة التلفاز أو القراءة 
أو حتى التحدث مع اآلخرين. ولضمان أن اجلو مناسب ومريح يجب أن يبقى أحد املتطوعن أو العاملن في الغرفة 
طوال الوقت لإلشراف على األطفال والتدخل إن لزم األمر. ومن املهم جداً مراعاة أن ال يتواجد األطفال في غرفة 

املعيشة في الوقت الذي يجب عليهم فعل أشياء أخرى ) مثل اإلشراف الفردي على الواجبات املدرسية(.

من األنشطة األخرى التي ميكن لألطفال ممارستها في املركز هي اللعب في اخلارج أو ألعاب احلاسوب واإلنترنت 
وألعاب الطاولة، ويجدر التأكيد على أهمية اإلشراف على هذه األنشطة من قبل العاملن أو املتطوعن.

يرجى ماحظة أن هذا الدليل ال يوفر مبادئ توجيهية مفصلة حول الطريقة التي يتم فيها تصميم األنشطة 
اجلماعية أو الفردية أو كيفية تنفيذها وما هي األهداف التي يجب وضعها. أوالً، يتطلب هذا املوضوع العديد من 
الكتيبات املفصلة ) موجودة على اإلنترنت بكثرة(. ثانياً، ما يُنفذ في مركز »نست« وكيفية تنفيذه هي نقاط 
حتتاج أن حتدد محلّياً استناداً إلى اخلبرات واألفكار واالحتماالت واالحتياجات احمللية املتاحة وهكذا. ما دامت هذه 

األنشطة تتماشى مع وتساهم في األهداف العامة والفلسفة التي يتبناها مركز »نست«.

في أحد مراكز »نست« ظهرت مشكلة في رغبة كثير من األوالد في استخدام اإلنترنت وجلوسهم أمام 
احلواسيب ملدة طويلة وتوقفهم عن اللعب في اخلارج. قام العاملون مبناقشة هذه املشكلة مع األطفال 
وخرجوا بقانون ينص على اآلتي: يستطيع كل طفل استخدام احلاسوب ملدة أقصاها ساعة واحدة يوميا  

بشرط أن ال تتعدى الفترة املتواصلة نصف ساعة لكل دور مما ساهم في اجتياز املشكلة.

املتابعة والتقييم 

و يجب في هذا  الفردية.  العمل  الطفل هي خطة  وتقييم تطور  التي تستخدم في متابعة  األداة األساسية 
السياق التركيز على كلمة أداة حيث ال يتحدد دور خطة العمل في نطاق واحد بل من املهم جداً استخدامها 
الطاقم  يشكّل  أن  يجب  الهدف.  لهذا  الوحيدة  األداة  هي  تكون  ال  أن  التأكيد  مع  والتقييم  املتابعة  لغرض 
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وتشكل  وتطوره،  الطفل  متابعن نشطن لصحة  واملعلمون(  األهل  وحتى   ( أنفسهم  واألطفال  واملتطوعون 
خطة العمل الفردية عنصراً داعماً في هذه العملية . كما تساعد بعض الطرق األخرى البسيطة مثل اجللوس 
من  بالرغم  اخملتلفة.  باألنشطة  قيامه  مراقبة كيفية  من خال  أو  معه  واحلديث  منتظم  الطفل بشكل  مع 
بساطتها، إال أن لهذه الطرق أهمية كبرى في عملية املتابعة والتقييم. يجب أن تتكامل الطرق الرسمية وغير 
الرسمية في عملية املتابعة والتقييم للوصول إلى أفضل النتائج. ويكون مدير احلالة مسؤوالً عن التأكد من 

مناقشة األمور املتعلقة بصحة الطفل وتطوره بشكل مستمر مع أصحاب العاقة واملعنين.

استراتيجية مغادرة املركز )اإلنهاء(

يستعد األطفال ملغادرة مركز »نست« بعد فترة السنتن في املتوسط ) فترة أقصر أو أطول في بعض األحيان(. 
وتتطلب هذه العملية حلساسيتها الكثير من املتابعة والتخطيط الدقيق ملا لها من تأثير على الطفل حيث 

من املمكن أن تسبب له ولبيئته بنفس الوقت ضغطاً كبيراً.

العناصر األساسية الستراتيجية املغادرة، ولكل طفل على حدا، يجب أن تأخذ بعن االعتبار اجلوانب اآلتية:

قدرة الطفل على االستمرار التي اكتسبت خال فترة إقامته في مركز »نست« مبا في ذلك تقييم ملعرفته 	 
وقدرته على التأقلم إضافه إلى اهتماماته وخياراته ومستوى ثقته بنفسه.

مصادر الدعم االجتماعي املتوفرة للطفل عقب خروجه من املركز.	 

حافزية الطفل )هل هو مستعد للمغادرة؟(	 

يتم تطوير استراتيجية املغادرة ) حتاكي خطة العمل الفردية( بالتعاون مع الطفل والبيئة احمليطة به على األقل 
قبل ستة شهور من موعد املغادرة املتوقع ) ميكن تطويرها مقدماً قبل 12 شهر من املغادرة أو في بعض احلاالت 

قد تتأخر ملدة الثاثة شهور األخيرة قبل املغادرة(.

اإلنهاء التدريجي يجب أن يكون واضحاً في خطة العمل اخلاصة مبغادرة الطفل حيث يتم تقليص حضور الطفل 
ومشاركته في األنشطة بشكل تدريجي لكيا يكون التغيير صادماً جداً بالنسبة للطفل.

ينبغي أن تركز األنشطة في اخلطة أيضاً على بعض املهارات األساسية التي يحتاج الطفل لتطويرها وتقويتها. 
و يجب أن تكون هذه املهارات واضحة مثل التركيز املكثف على مهارات أكادميية معينة وقد تكون ممارسات أكثر 
شموالً لبعض املهارات االجتماعية. من املهم جداً اختيار جانب واحد أو جانبن فقط من اجلوانب التي تعتبر 
مهمة لصحة الطفل النفسية وتطوره في املستقبل باعتبار أنه لم يعد مشاركاً في األنشطة املنتظمة في 

املركز.

فيها  يشارك  أن  يجب  التي  اجملتمعية  األنشطة  لنوع  واضحة  خطة  على  أيضاً  العمل  خطة  حتتوي  أن  يجب 
الطفل بعد مغادرته للمركز. ويفضل أن يبدأ الطفل املشاركة بهذه األنشطة قبل خروجه من املركز بفترة. 

وتتنوع هذه األنشطة فمنها الرياضية والفنية والتطوعّية...الخ(

باإلضافة إلى ما سبق، يجب عمل حتليل متجدد لهيكل الدعم املتوقّع للطفل، ملن يستطيع الطفل التوجه 
وعلى من ميكنه االعتماد في املستقبل القريب؟ هل هناك أشخاص بالغون يستطيعون توفير املساعدة أو احلماية 
للطفل؟ إن وجد، يجب أن يُدرّب الطفل على كيفية االتصال بهؤالء األشخاص واالحتفاظ بهذه العاقات. إن لم 

يوجد هكذا أشخاص في حياة الطفل يجب خلق بدائل داعمة أخرى مثل مشاركة معّلم أو مدرب رياضي موثوق 
بهم. فمن األهمية مبكان أن يعطى الطفل الفرصة وأن يكون قادراً على حتديد مصادر الدعم اإليجابي بنفسه 
وأن يتحلى بالثقة الازمة للرجوع إليهم وقت حاجته ) هذه بالطبع من اجلوانب التي يجب التركيز عليها ليس 

فقط قبيل مغادرة الطفل من املركز بل خال فترة إقامته في املركز منذ البداية(.

 يجب أن يكون التركيز الرئيسي في اخلطة الفردية اخلاصة مبغادرة الطفل على اجلوانب اآلتية:

تقوية اجللد النفسي لدى الطفل.	 

الوداع بطريقة مناسبة والوضوح مبا يتعلق بتواريخ اإلنهاء وتذكير الطفل مبا هو قادم.	 

إعطاء الطفل املساحة املناسبة للتعبير عن مشاعره وإن كانت مختلطة.	 

األخذ برأي الطفل حول الكيفية التي ستتم بها عملية املغادرة من املركز.	 

يُبقي مركز “نست” أبوابه مفتوحة دائماً لألطفال فبعد مغادرتهم املركز يستطيع األطفال القدوم في زيارات 
بن الفينة واألخرى وميكن للمشاركن السابقن في املركز البقاء للعمل التطوعي وقد يصبح البعض منهم 

متخصصن في مجال رعاية الطفولة في وقت الحق.

القدوم  يستطيعون  وبذلك  مسبقاً  غادروا  الذين  أو  املركز  من  املغادرين  لألطفال  شبابية  مراكز  إنشاء  ميكن 
للمركز مرة أو مرتن في الشهر. يحصل األطفال من خال نشاطات النادي على املزيد من الدعم واإلرشاد أو 

يستطيعون تقضية أوقات فراغهم بشكل جيد ومناسب.

في النهاية، من اجلّيد إعداد حفلة وداع للمجموعات الصغيرة من األطفال التي تغادر املركز في نفس الوقت 
الطفل  أعمال  أو ملف يحتوي على  املركز  الصور من  أو بعض  التقديرية  اجلوائز كالشهادات  ومنحهم بعض 
اإلبداعية خال سنواته السابقة. كما يسّلم الطفل “كتاب احلياة” اخلاص به لتشجيعه على االستمرار في 
استخدامه. ينّفذ ذلك من خال حفلة صغيرة ليعي األطفال اآلخرون أن مشوارهم في مركز “نست” ال بد له من 

نهاية وهذا ليس أمراً سلبياً بقدر ما يُعتبر إجناز.

االنتقال من املرحلة االبتدائية إلى املرحلة الثانوية هي فترة مرهقة للكثير من األطفال حيث يلتقي فيها 
بزمالء ومعلمني جدد باإلضافة إلى املزيد من السفر واملزيد من الواجبات. حتمل هذه املرحلة خطورة جديّة 
في التسرب من املدرسة في وقت مبكر خاصة لألطفال القادمني من عائالت متعددة املشاكل. لذلك، يجب 
أال يحدث تغيير كهذا في ذات الوقت الذي سيغادر الطفل فيه من املركز، ميكن تفادي ذلك عن طريق متديد 

مشاركة الطفل في املركز لعدة أشهر حتى تستقر أموره ويعتاد الوضع اجلديد.

5.العمل مع اجملتمع 

العمل مع األهل 

من اجلوانب املهمة في عمل مركز »نست« هي بناء عاقة مع األهل، وذلك ليس باألمر السهل، ففي 
كثير من األحيان يكون الوالدان هم السبب الرئيسي للمشاكل التي يعاني منها األطفال ) كالعنف األسري 
والطاق واملشاكل النفسية التي يعاني منها أحد الوالدين وهكذا( ولكن يجب أن يضع العاملن واملتطوعن 
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من  لدورهم  ملا  أساسي  بشكل  أطفالهم  مسؤولية  يتحملون  الرعاية  مقدمي  أو  الوالدين  أن  االعتبار  بعن 
أهمية. ويجب على العاملن إدراك وفهم أنه من الطبيعي و احملتمل شعور األهل بعدم الراحة حول مشاركة 
أطفالهم باملركز وذلك لعدم وجود الثقة أو شعورهم بالذنب أو اإلخفاق ومشاعر أخرى من هذا النوع. وال ينبغي 
إنكار هذه املشاعر أو رفضها من قبل العاملن واملتطوعن، بل يجب إظهار التعاطف واالحترام جتاههم )حتى 

لو كان ذلك صعباً في بعض األحيان(.

وتعريفهم  والنشاطات  األهداف  املركز لألطفال وتوضيح  األهل مبا يقدمه  البداية تعريف  ومن  املهم جداً  من 
بطاقم العمل واملتطوعن فضاً عن أهمية االستفسار عن احتياجات األهل وآمالهم وتوقعاتهم ..الخ، والعكس 
صحيح، فمن الضروري ومنذ اللقاءات األولى توضيح وتأكيد ما يتوقعه مركز »نست« من األهل خال فترة تواجد 

أطفالهم في املركز.

إنشاء عاقة ثقة مع األهل قد يكون أمراً صعباً ألنه عادة ما تكون جتارب األهل مع املؤسسات جتارب سلبية 
تشعرهم باالختاف والرفض من قبل اجملتمع. لذلك ميكن لبعض األشياء البسيطة العمل على كسب ثقة 
األهل باملركز مثل وجود من يستمع لهم ومن يحولهم للمؤسسات الصحيحة التي تعنى مبشاكلهم، وحجز 
مواعيد لهم ومساعدتهم عند تعبئة النماذج، والسماح لهم باستخدام الهاتف أو األجهزة األخرى وما إلى 
إدراك أن تدّخل مركز »نست« يركز على األطفال وليس على والديهم وأن هناك  ذلك. مع ذلك من املهم جداً 
العديد من املؤسسات األخرى املسؤولة عن دعم األهل في التعامل مع القضايا التي يواجهونها. يجب أن ال يأخذ 
مركز »نست« دور مؤسسات العمل اجملتمعي ملساعدة األهل وهذه من النقاط الواجب توضيحها منذ البداية 

وإعادة التذكير بها إن لزم األمر. 

هناك مسؤولية كبيرة تقع على املوظفن واملتطوعن في مركز “نست” بهذا الصدد حيث ينبغي عليهم حماية 
الوالدين ويجب جتنب اإلجنرار إلى تقدمي الدعم  حدودهم اخلاصة وأن يكونوا واضحن وثابتن في تعاملهم مع 
النفسي واالجتماعي للوالدين ) كاملساعدات التي تتعلق بالديون أو الدعم املادي وهكذا( أما إذا كانت هذه األمور 
متعلقة بالطفل بشكل مباشر فمن الضروري تقدمي الدعم )حتويل األهل للمؤسسة الصحيحة مثاً( لكن في 

جميع احلاالت األخرى ميكن رفض طلب املساعدة بشكل لطيف.

اللقاءات مع األهالي

في العادة، يشكل األهل جزءاً من املشكلة لذلك يعتبروا جزءاً من حّلها كذلك. فما الذي يستطيع الطاقم 
و املتطوعون في املركز فعله مع األهالي ممن ميكن أن يكون لهم تأثير إيجابي؟ فيما يلي نظرة عامة عما ميكن 

فعله:

لقاءات فردية مع األهالي ) أو لقاءات مع األهل وأطفالهم سوية(

يدعو مدير احلالة أهالي الطاب إلى لقاءات يتم فيها مناقشة تطور الطفل. وقد تعقد هذه اللقاءات مع أهل 
الطفل بشكل منفصل أو مع األهل والطفل سوية. من املهم أن تركز اللقاءات على اخلطط الفردية للطفل 

والدور الذي يساهم فيه األهل في حتقيق األهداف التي وضعت للطفل.

املشاكل  أو  األخبار  بعض  ملناقشة  مساحة  األهل  إعطاء  يجب  الطفل  وجود  بدون  تعقد  التي  اللقاءات  في 
والنجاحات واالهتمامات واألشياء التي حتصل في حياتهم ...الخ مما يفتح أفق أكبر للعمل مع الطفل.

عندما يكون الطفل متواجداً في اللقاء يجب أن يتوّخى العاملون احلذر بخصوص األمور التي يتم مناقشتها 
حيث يجب جتنب املواقف التي يكون فيها اآلباء سلبين بشكل واضح باجتاه أطفالهم أو العكس مما يحطم 

شعور األمان والثقة التي يحتاج الطفل أن يشعر بها في املركز.

يجب أن يكون هناك إمكانية لألهالي لعقد هذه االجتماعات بشرط أن يشرف الطاقم على الكيفية التي تسير 
فيها األمور وأن يكون مسؤوال عنها. وميكن أن تشارك بعض اجلهات املعنية األخرى في هذه اللقاءات إن كان ذلك 

مناسباً أو مقبوالً مثل األخصائي االجتماعي أو املرشد العائلي أو املعلم أو أحد أفراد العائلة ..ألخ.

ينبغي إعداد محاضر لهذه االجتماعات ومشاركتها مع األهل ليتم التوقيع عليها ويجب حفظها في امللف 
الشخصي للطفل.

لقاءات مع مجموعات من األهالي.

ميكن تنظيم اجتماعات دورية جملموعات من األهالي على شكل أمسيات تثقيفية تقّدم فيها معلومات وأمور 
مهمة لهم وألطفالهم، ميكن أن يقوم بتقدمي هذه اللقاءات أحد العاملن أو املتطوعن في املركز أو حتى مختص 
بالطريقة  بالتعامل  يقوم  أن  االعتبار  بعن  األخذ  يجب  اخلارج  من  أحد  باستضافة  املركز  قام  وإن  اخلارج.  من 
كالتغذية  ومهّمة  عامة  مواضيع  عن  احلديث  ميكن  وتعاطف.  باحترام  يخاطبهم  وأن  األهل  مع  الصحيحة 
أن تكون هناك مساحة كافية في هذه  اجليدة. كما يجب  والوالدية  األطفال  ومنو  العامة  والصحة  السليمة 
التعبير عن قلقهم نحو أمور معينة. وما هو أكثر  أو  اللقاءات يقوم األهل فيها باالستفسار وطرح األسئلة 
البعض لتبادل اخلبرات واالستفادة من جتارب  أن يعطى األهل املساحة للحديث مع بعضهم  أهمية من ذلك 

بعضهم البعض ودعم بعضهم كذلك.

التجارب السابقة في مركز “نست” أظهرت أن الوقت األنسب لبدء هكذا لقاءات في املركز هي في الوقت الذي 
تُبنى فيه عاقة ثقة مع األهل.

الزيارات البيتية 

ومائم محلياً. تعتبر هذه  الثابتة فهي تعتمد على ما هو مقبول ثقافياً  البيتية من األمور  الزيارات  ال تعتبر 
الذي يعيشه الطفل ولبناء  إلقاء نظرة أعمق للوضع  العاملن في مركز “نست” في  الزيارات طريقة تساعد 
الوضوح بشأن األهداف املرجوة والتوقعات املتبادلة في حاالت  عاقة بن املركز والطفل وأهله. من املهم جداً 

الزيارات البيتية.

األهل كمتطوعني

في حاالت نادرة –  على األقل هذه هي التجربة حتى اآلن- ميكن إشراك األهل كمتطوعن. يتطلب ذلك استخدام 
منهج دقيق حيث من املمكن حدوث حاالت تظهر فيها احملسوبية وعدم األمان كما يجب حتضير اتفاقية واضحة 

جداً يوافق عليها األهل قبل املشاركة كمتطوع.

ميكن إدخال األهل كمشاركن في النشاطات التي تقام مرة واحدة كالعروض املسرحية أو البطوالت الرياضية 
مع احلاجة ملتابعة إضافية لكيفية سير األمور.

من اجليد دعوة األهل )كمشاهدين( إن كان هناك احتفال أو حدث خاص ليشاركوا باألحداث اإليجابية التي حتصل 



 

 

 
 

THE NEST CENTER 
A home away from home 

 
 
 

 

 
 By: Mathijs Euwema 
 Maria 
 
  
  
 By: Mathijs Euwema 
 Marian van Teeffelen 
                 
              vic 
 
 
 

 

 
International handbook on how to set up and run an 
innovative model for after-school centers for children from 
multi-problem families 
 

 

 

 
 

THE NEST CENTER 
A home away from home 

 
 
 

 

 
 By: Mathijs Euwema 
 Maria 
 
  
  
 By: Mathijs Euwema 
 Marian van Teeffelen 
                 
              vic 
 
 
 

 

 
International handbook on how to set up and run an 
innovative model for after-school centers for children from 
multi-problem families 
 

6061

مع وألجل أوالدهم.

باإلضافة إلى النشاطات التي ذكرت سابقاً قد يقوم العاملني واملوظفني في املركز مبقابلة 
اآلباء والتحدث معهم بصفة غير رسمية داخل أو خارح املركز. مع أنه من املهم جداً احلفاظ 
على مسافة “مهنية” و عدم مناقشة أي مسائل حساسة أو خاصّة في هذه اللقاءات مع 
التأكيد على عدم “التحفظ” الشديد كذلك في هذه املواقف. وتذكر أنك متثل مركز “نست” 

طوال الوقت وليس فقط في ساعات عملك.

كانت أحد املنّسقات في مركز من مراكز “نست” معلمة سابقة في مدرسة محّلية وعلى 
معرفة بأهالي األطفال منذ أن كانوا طالباً في املدرسة لذلك كانت قادرة على بناء تواصل 
ايجابي معهم والحظت فيما بعد أن العديد منهم لم تكن لديهم أدنى فكرة حول تربية 
الوالديّة   “ برنامج  بإطالق  االعتبار قمنا  التي أخذت بعني  وبناء على مالحظاتها  األطفال. 

اإليجابية”. 

الصعوبات احملتملة في العمل مع األهالي

بناء عاقة تواصل وتعاون جيدة مع اآلباء ليست دائما باألمر السهل، و الصعوبات احملتمل مواجهتها تتضمن:

التوقعات غير الواقعية لألهالي

يتوقع بعض األهالي معاجلة سريعة للمشاكل التي يعاني منها أطفالهم كضعف األداء املدرسي أو السلوكيات 
الصعبة أو غير الائقة وهكذا.لذلك نؤكد دائما على أهمية توضيح التوقعات واإلمكانيات منذ البداية والرجوع 
دائما إلى األهالي ممن لديهم شكاوى أو متطلبات غير واقعية. من الطرق الفعالة التي ميكن استخدامها لتفادي 

هذه املواقف هي البقاء على تواصل جيد مع األهل وإعامهم مبا يحصل مع أطفالهم أوالً بأول.

األهالي الذين يقضون وقتاً في املركز مطالبني باإلهتمام مبشاكلهم.

يحدث في بعض األحيان أن يبدأ األهالي بقضاء الكثير من الوقت في مركز “نست” مطالبن العاملن واملتطوعن 
باالهتمام مبشاكلهم، لذلك من املهم جداً أن يتعامل طاقم املركز مع هذه احلاالت بشكل سريع. بالرجوع إلى 
قواعد املركز والتوقعات واإلمكانيات التي نوقشت في اللقاءات األولى ميكن لهذه املشاكل أن تنتهي فور حدوثها 
كما يساعد تذكير األهالي باللقاءات الدوريّة التي حتصل حيث يستطيعون فيها مناقشة ما يريدون من قضايا 
في تفادي هكذا مشكلة. وإن لم يتفّهم أحد الوالدين هذه األمور واستمر في سلوكه يجب اتخاذ اجراءات أكثر 
صرامة ويجب أن ال ننسى أن مركز “نست” هو مكان يسعى ألن يكون في املقام األول بيت آمن لألطفال وليس 

لوالديهم.

األهالي الذين يأتون إلى املركز وهم حتت تأثير الكحول أو مواد مسكرة أخرى.

غالبا ما يعاني هؤالء اآلباء من مشاكل متعددة وقد يتكرر حدوث هذه املشكلة في كثير من األحيان وتتطلب 
هذه املشكلة بالذات إجراء صارم وسريع أكثر من غيرها من املشاكل )ميكن الطلب منهم املغادرة أو إخراجهم 
من املركز إن لم يستجيبوا( ال يجوز إظهار أي نوع من التساهل في هذه احلاالت. خرق واحد من هذا النوع كفيل 

مبنع األهالي من القدوم إلى املركز.

املركز  إلى  أوالدهم  قدوم  لضمان  الالزم  اجلهد  يبذلون  وال  بالتعاون  مهتمني  الغير  األهالي 
بصورة منتظمة.

بالعادة يظهر األهالي اهتماماً قلياً أو حتى معدوماً مبا يحصل مع أطفالهم وال يهتمون إن قدم أطفالهم إلى 
أنه يطلب من الطفل  بأنفسهم في بعض األحيان لعدة أسباب منها  القدوم  أو ال وقد مينعونهم من  املركز 
العمل في املركز. وتعتبر هذه من أصعب املشاكل التي تظهر في العمل مع األهالي. ال يوجد نصيحة ذهبية 
بهذا اخلصوص هنا، لكن من املهم أن يكون العاملن واملتطوعن واقعين في توقعاتهم جتاه األهالي )بشكل 
أساسي: ال تتوقع الكثير(. باإلضافة إلى ذلك يعتبر الصبر واالستمرار باحملاولة شيء أساسي. حيث ال يظهر 
األهالي في بعض األحيان االهتمام نظراً لتجاربهم السابقة اخمليبة لآلمال مع خدمات الدعم والذي يجعلهم 
متشائمين وفاقدي الثقة. املبدأ األساسي الذي يجب أن يؤمن به جميع العاملن واملتطوعن هو “املثابرة” فا 
يجب أن تستسلم بسهولة عند العمل مع األهالي مهما كانت الصعوبات التي من املمكن مواجهتها. يجب 
العمل على إيجاد مدخل مناسب للتواصل مع األهالي وقد تساعد بعض مؤسسات العمل اجملتمعي أو املدرسة 

في إقناع األهالي ليصبحوا أكثر فاعلية في عمل املركز.

العمل مع املدارس

ناقشنا في األقسام السابقة أهمية العمل مع ذوي العاقة في النطاق احمللي وذلك لترسيخ دور مركز »نست« 
بقوة ولزيادة الفاعلية واالستدامة في التدخل. وتعتبر املدارس احمللية هي واحدة من أهم املؤسسات احمللية التي 

يحتاج مركز »نست«لبناء عاقات عمل قوية معها.

مركز  إنشاء  عند  واملعلمن  املدارس  كمدراء  احمللية  التربوية  املؤسسات  من  الفاعلن  األشخاص  دعوة  يجب 
»نست« ملشاركة أفكارهم حول »أين« و »كيف« و«ماذا«. وهذا سوف يجنّب مشكلة نظر املدارس إلى مركز 
»نست« باعتباره مصدر تهديد محتمل أو إزعاج، بل كطرف إضافي قوي خلدمة األطفال. من املهم جداً كما في 
العمل مع األهالي توضيح التوقعات املتبادلة بن األطراف حيث تعتبر املدارس في بعض األحيان مركز »نست« 
كمكان لألطفال صعبي املراس واملشاغبن. يستطيع املركز توفير دعم إضافي في مساعدة األطفال بواجباتهم 
على سبيل املثال لكن يجب على املدرسة أن تكون جزءاً من هذه املعادلة وتقوم بدورها الكامل، كما يجب على 
موظفي املدارس االستماع إلى االقتراحات املطروحة من العاملن في مركز »نست« حول استخدام منهجية 
فاعلة و معينة للتعامل مع أطفال محددين كقضاء وقت إضافي مع طفل معن على سبيل املثال أو حضور 
بن  تفاهم  في مذكرة  تُطرح  قد  وااللتزامات  التوقعات  وتطوره. هذه  الطفل  وضع  ملناقشة  منتظمة  لقاءات 
املدرسة ومركز »نست«. عدم االمتثال ملا يطرح في هذه املذكرة من قبل أي طرف قد يكون سبباً لوقف التعاون 

بن الطرفن ) وفي هذه احلالة لن تتمكن هذه املدرسة من حتويل األطفال إلى مركز »نست« بعد ذلك(.

لتحويل  الرئيسي  املصدر  هي  املدرسة  تكون  مرّت-  التي  التجارب  حسب  األقل  على   – األحيان  من  كثير  في 
 ( العملية  هذه  فيها  حتصل  التي  الكيفّية  حول  واضحة  توجيهية  ومبادئ  اتفاقيات  ذلك  ويتطلب  األطفال. 
قد تطرح هذه االتفاقيات في مذكرة التفاهم أو في وثيقة أخرى منفصلة(. العناصر املهمة في هذه احليثية 
هي السريّة والقبول حيث مينع حتويل الطفل بدون علم أهله وموافقتهم املسبقة، ومينع أيضاً أن يحدث هذا 
التحويل عانية ) كأن يقف معلم الصف ويصرّح بنيته على حتويل طفل معن إلى املركز أمام جميع الطاب(.

تقّدم درجات الطفل املدرسية أداة قياس موضوعية وسهل الوصول إليها توضح تأثير مشاركة الطفل في املركز 
و ينبغي االتفاق في مذكرة التفاهم على إمكانية الوصول إلى هذه املعلومات الرسمّية مع اإلذن باستخدامها.
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بناء عاقة ثقة مفتوحة مع املدارس حتتاج لكثير من الوقت واجلهد املتواصل وهناك العديد من الطرق املهمة 
والفّعالة لتحقيق ذلك، مثل دعوة طاقم املدرسة حلضور االجتماعات وإبقائهم على علم بالتحديثات بشكل 
الطريقة  لكن  املناسبات.  حلضور  املدرسة  طاقم  ودعوة  كمتطوعن  املركز  في  املعلمن  ومشاركة  منتظم 
املثلى إلشراك املدارس ببرنامج مركز “نست” هو إظهار النتائج. ففي بحوث أجريت في البوسنة والهرسك ذَكَرَ 
املعلمون أن الطاب املشاركن في مركز “نست” يظهرون تطوراً واضحاً في أدائهم األكادميي، وقد مت ذِكر ذلك 
كواحد من أهم التأثيرات اإليجابية للبرنامج وأكثرها وضوحاً على سلوك األطفال. تعتبر هذه النتائج نتائج 

قيمة و يجب عدم التواضع في ذكر هذه اآلثار للطواقم العاملة في املدارس واجلهات األخرى.

يشارك املعلمون كمتطوعن في العديد من مراكز “نست” وهم يستمتعون بذلك حيث تعطيهم مشاركتهم 
الفرصة للعمل بشكل منفرد مع طفل أو مجموعة صغيرة من األطفال وجتربة طرق التدريس املبتكرة والقدرة 
على التواصل مع األطفال بشكل أفضل. يواجه املعلمون في املدارس الكثير من العقبات فيما يتعلق مببادراتهم 
التربوية بسبب بعض الزماء واملدراء الغير منفتحن لألفكار املبتكرة وبسبب ضيق الوقت واكتظاظ الفصول 

الدراسية.

العمل مع السلطات واخلدمات احمللية

ذكرنا في األقسام السابقة عن كيفية دمج السلطات احمللية في البرنامج منذ البداية مثل املؤسسات الداعمة 
للبرنامج وفكرته. يختلف املدى الدقيق لهذا الدعم بحسب اإلمكانات احمللّية واحلدود لكن من الضروري – كحد 
الرسمي من السلطات احمللية حتى لو كان بشكل وثيقة  الدعم  أدنى من املتطلبات-  احلصول على نوع من 

مكتوبة.

األطفال هي مؤسسة عمل مجتمعي.  مع  بالتعامل  لها عاقة  التي  احمللية  اخلدمة  تكون  األحيان  أغلب  في 
وعلى الرغم من اختاف السياقات فإن خدمات العمل اجملتمعي موجودة في جميع أنحاء العالم وإما تكون هذه 
املؤسسات غير حكومية أو أخرى تابعة للحكومة.ومبا أن هذه املؤسسات عادة ما تكون مسؤولة عن التعامل 
مع قضايا حماية األطفال فهي تعتبر أيضاً من األطراف ذات العاقة في اجملتمع احمللي التي من املهم بناء عاقة 

مهنية جيدة معها.

كما مع املدارس، ميكن وضع مذكرة تفاهم بن مؤسسة/ات العمل اجملتمعي ومركز »نست« حُتّدد فيها حدود 
التواصل والتوقعات املتبادلة واملسؤوليات بشكل واضح كما أنه من الضروري وضع القواعد املتعلقة بالتحويل.

لتحسن رعاية األطفال املعرضن للخطر في مركز »نست« ميكن العمل على إنشاء تعاون بن عدة مؤسسات 
واملدارس  اجملتمعي  العمل  )مثل: مؤسسات  العاقة  بن أصحاب  دورية  اجتماعات  إقامة  اجملتمع.عن طريق  في 
كما  املشتركة  التدخل  حاالت  بعض  وتطوير  القضايا  بعض  مناقشة  فيها  يتم  »نست«(  ومركز  والشرطة 
يتم العمل على ضمان توفير دعم أكثر لألطفال املعرضن للخطر. وليكون هذا التعاون ناجحاً من املهم جداً 

بطبيعة احلال أن تشترك فيه جميع األطراف وأن تكون مستعدة للقيام بواجبها.

يقوم أحد مراكز »نست« بدعوة شرطي بشكل منتظم للمركز ليوضح لألطفال عمل الشرطة ودورها.
من اآلثار اإليجابية لوجود الشرطي في مركز »نست« هي الطريقة التي أصبح األطفال ينظرون فيها إلى 

الشرطي كصديق نظراً للعالقة التي جعلتهم يتعرفون إلى بعضهم البعض عن قرب.

اإلطفاء  رجال  أصبح  أن  احمللية حدث  اإلطفاء  مراكز  أحد  يقع مبحاذاة  والذي  مراكز »نست«  آخر من  في مركز 
متطوعن رائعن في ورشات العمل التقنية أو النشاطات الرياضية وذلك ألن لديهم الكثير من الوقت للتطوع 

فيه. لكن ال ندري متى يدق اإلنذار ليهرع رجال اإلطفاء إلى عملهم مسرعن.

عن املؤلفني

ماتياس أيوما

هو أخصائي في علم نفس األطفال ومدير املبادرة الدولية لتنمية الطفل وهي مؤسسة دولية مقرها هولندا 
www.( تهتم بشؤون األطفال والشباب في الدول النامية ) للمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع االلكتروني

icdi.nl

عمل ماتياس ألكثر من سبعة عشر عاماً في مجال إدارة املشاريع النفسية-اإلجتماعية وتلك املتعلقة بحماية 
الطفولة وبرامج أخرى دولية وعمل من العام 2008 إلى 2011 كمدرب وباحث ومستشار لتطوير برنامج مركز 

“نست” في البوسنة والهرسك.

مريان فان تيفلني

ماريان هي أخصائية إجتماعية و مسؤولة املشروع في مؤسسة Kinderpostzegels  وهي مؤسسة مانحة 
هولندية تعمل في هولندا باإلضافة إلى 10 دول نامية. عملت ماريان كناشطة شبابية مع الفئات املهمشة، 
والشرقية  الوسطى  أوروبا  في  االجتماعي  اجملال  في  ملشاريع  املنح  تقدمي  في  سنة   21 من  ألكثر  عملت  كما 
الرعاية  مبراكز  املتعلقة  املعلومات  جلعل  املبادرة  زمام  ماريان  أخذت   2007 عام  في  أفريقيا.  وجنوب  وسورينام 
النهارية في بولندا ورومانيا متاحة جلمهور أوسع ولتعريف صنّاع القرار واملعنين بهذه النشاطات في البوسنة 
والهرسك. كانت مريان املنسقة الدولية ملشروع » أطفال اليوم، آباء الغد« من عام 2008 لعام 2011 والذي من 

خاله مت إنشاء ست مراكز من مراكز »نست« في البوسنة والهرسك وواحد في صربيا وآخر في اجلبل األسود.

برانكا إيفانوفيتش

برانكا هي طبيبة نفسية تعيش في البوسنة والهرسك وتعمل مديرة تنفيذية في مؤسسة IN  وهي مؤسسة 
تعمل على الدمج االجتماعي للشباب واألطفال في البوسنة والهرسك )www.infondacija.org(. لدى برانكا 
خبرة واسعة في مجال تطوير املنظمات والعمل مع األطفال من خال مشاريع مع منظمات دولية مختلفة. 
عملت منذ العام 2008 كخبيرة فنّية ومدربة وباحثة ومستشارة في تطوير منوذج مركز »نست« في البوسنة 
والهرسك وكانت قد شاركت بشكل كبير في العمل مع موظفن من مراكز مختلفة من خال تقدمي اخلبرة 

والتوجيه والدعم املهني.

الفيرا زيفانوفيتش

مهندسة كهربائية ومديرة/مستشارة في جمعية مواطنون من أجل مبادرات التنمية احملّلية وهي منظمة غير 
حكومية في البوسنة والهرسك تبحث عن أفضل اخليارات  وتساهم بشكل مباشر في التنمية اإلجتماعية 
واإلقتصادية في املنطقة وخارجها )للمزيد من املعلومات يرجى اإلطاع على www.taldi.ba . لدى الفيرا خبرة 
الغربية.  البلقان  ومنطقة  والهرسك  البوسنة  في  واالقتصادية  االجتماعية  البرامج  إدارة  في  عاماً   16 تفوق 

http://www.icdi.nl
http://www.icdi.nl
http://www.infondacija.org
http://www.taldi.ba
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وعملت من العام 2008-2011 كمديرة للبرنامج الوطني ومدربة/مستشارة لتطوير مركز »نست« في البوسنة 
والهرسك.

KINDERPOSTZEGELS  عن مؤسسة

في  للخطر  املعرضن  األطفال  لصالح  املنح  وتخصص  جتمع  هولندا  في   Stichting Kinderpostzegels
هولندا وغيرها من البلدان اخملتارة.

يعيش العديد من األطفال حول العالم في بيئات غير آمنة مما يعني أنهم بحاجة شديدة حلماية وعون زائدين. 
نحن في Kinderpostzegels نكرّس جهودنا لألطفال الذين يحتاجون للدعم من أجل تطويرهم كأفراد وهو حق 

منصوص عليه في اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل.

Kinderpostzegels هي مؤسسة مستقلة غير مرتبطة بأي نشاط حكومي أو سياسي أو ديني وتقوم بدعم 
املشاريع من املنظمات احمللّية، ودائماً ما يصب اهتمامها ويُوّجه نحو مصلحة األطفال.

تعمل Kinderpostzegels وفقاً لنهج برامجي، وتتركز البرامج في اخلارج على:

عمالة األطفال و احلصول على التعليم.	 

حقوق الفتيات.	 

الرعاية البديلة لألطفال احملرومن من رعاية األهل.	 

األطفال والعنف.	 

هذه البرامج املمتدة لسنوات تخضع لقيود جغرافية وموضوعية.

www.kinderpostzegels.nl :ميكن احلصول على املزيد من املعلومات من العنوان اآلتي

املالحق :

سياسة حماية األطفال

املقدمة

يجب أن تتعهد الدول األطراف بحماية الطفل من جميع أشكال العنف سواء كانت جسدية أو نفسية أو أي 
ضرر أو إساءة أو إهمال أو سوء معاملة أو استغال مبا في ذلك اإلساءة اجلنسية. )اتفاقية األمم املتحدة حلقوق 
الطفل )1989(, املادة 19( يشترك طاقم مركز »نست« واملتطوعن وأعضاء مجلس اإلدارة باإللتزام بتوفير حماية 
الطفل ومنع أي إساءة ضدهم. حتدد هذه السياسة القيم واملبادئ واملعتقدات املشتركة وتصف اخلطوات التي 

سيتم اتخاذها لتحقيق هذا االلتزام بحماية األطفال.

التزامنا في حماية األطفال

قَيُمنا ومبادؤنا ومعتقداتُنا

أي إساءة ضد األطفال تتضمن إساءة حلقوق الطفل بشكل عام.	 

لدى جميع األطفال احلق املتساوي في احلماية من اإلساءة واالستغال.	 

يجب العمل على حتسن أوضاع األطفال عن طريق تعزيز حقوقهم كما وضعت في اتفاقية األمم املتحدة 	 
حلقوق الطفل و يضمن ذلك احلق في التحرر من اإلساءة واالستغال.

اإلساءة للطفل غير مقبولة بأي شكل من األشكال.	 

لدينا التزام واضح بحماية األطفال الذين نعمل معهم وألجلهم.	 

ماذا سنفعل؟

سوف نحقق التزامنا حلماية األطفال من اإلساءة عن طريق اآلتي:

سوف نتأكد من وعي طاقم العمل بشكل خاص واألفراد بشكل عام مبشكلة اإلساءة لألطفال  التوعية: 
واخملاطر التي قد يتعرضون لها.

الوقاية: سوف نضمن من خال التوعية والتدريب اجليد أن طاقم العمل سيحد من اخملاطر التي يتعرض لها 
األطفال.

بأمان  تتعلق  أي مخاوف  اتباعها في حال ظهرت  الواجب  واإلجراءات  اخلطوات  التقرير: سوف نضمن وضوح 
األطفال للطاقم وجميع من يعمل مع األطفال.

االستجابة: نضمن أن يتم إتخاذ جميع اإلجراءات الازمة لدعم وحماية األطفال في حال ظهور أي مخاوف 
تتعلق بإساءة محتملة.

والستيفاء املعايير املتعلقة بالتقرير واالستجابة املذكورة أعاه سيضمن طاقم العمل وأعضاء مجلس اإلدارة 
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واملتطوعن في مركز “نست” أنهم:

سيأخذون أي مخاوف محتملة على محمل اجلد.	 

سيخطون خطوات إيجابية فاعلة لضمان حماية األطفال املعرضن ألي مخاوف.	 

سيدعمون األطفال والطاقم أو أي شخص آخر يثير أي قلق أو يكون عرضة ألي مخاوف. 	 

التصرّف بالشكل املناسب والفّعال في الفحص والتعاون املتعلق بأي إجراءات استقصائية.	 

يسترشدون دائماً خال عملية حماية األطفال مببدأ املصالح الفضلى لألطفال.	 

سوف يستمعون لألطفال ويأخذون رؤاهم وآمالهم على محمل اجلد.	 

يعملون بالشراكة مع األهالي ومقدمي الرعاية واألخصائين لضمان حماية األطفال.	 

كيف سنحقق إلتزامنا:

سوف يوقع ويتقّيد جميع العاملن في املركز بدءاً من طاقم العمل واملتطوعن وحتى أعضاء مجلس اإلدارة  	 
بقواعد الّسلوك  املرفقة الحقاً.

سيكون بإمكان جميع العاملن واملتطوعن الوصول إلى نسخة من سياسة حقوق الطفل.	 

سوف تتضمن اجراءات التوظيف فحص ملاءمة العمل مع األطفال. 	 

تقدمي عرض موجز عن قضايا حماية الطفل.	 

سوف يقدم مركز “نست” فرص تدريبية وتعليمية إلى جانب الدعم املناسب لتأكيد حتقيق هذه االلتزامات.	 

مدونة الّسلوك

يجب أن يوقع ويلتزم طاقم العمل كاماً في مركز نست إضافة إلى املتطوعن وأعضاء مجلس اإلدارة مبدونة 
الّسلوك اآلتية.

يتعّهد املوظفن واملتطوعن وأعضاء مجلس اإلدارة بعدم:

ضرب األطفال أو تعريضهم ألي أذى أو إساءة جسدية.	 

خلق عاقة جسدية/جنسية مع األطفال.	 

التصرف بطريقة تعسفية مع األطفال أو أي طريقة أخرى قد تعرض الطفل لإلساءة.	 

استخدام لغة أو اقتراح أو تقدمي نصائح غير الئقة أو مسيئة أوعدائية.	 

التصرف بطريقة غير مناسبة جسدياً أو مثيرة جنسًيا.	 

إبقاء األطفال ممن يتم العمل معهم في بيتك طوال الليل من دون إشراف.	 

النوم في نفس الغرفة أو السرير مع أي طفل من األطفال الذين يعملون معهم.	 

فعل أي شيء ميكن لألطفال أن يعتمدوا على أنفسهم للقيام به.	 

املشاركة في أو التغاضي عن أي تصرفات يقوم بها األطفال والتي تعتبر غير قانونية أو غير آمنة أو مسيئة.	 

التصرف بطريقة تهدف إلى حتقير األطفال وإهانتهم أو ارتكاب أي نوع من االساءة العاطفية.	 

التمييز ضد أطفال معينن في املعاملة أو تفضيل أطفال معينن على حساب اآلخرين.	 

هذه ليست قائمة شاملة أو حصرية.	 

املبدأ العام هو أن يتجنب طاقم العمل املمارسات والسلوكيات التي قد تتضمن إساءة محتملة أو تصرف غير 
مهني.

من املهم جداً لطاقم العمل وألي شخص يتعامل مع األطفال أن:

أن يكون واعياً ألي وضع قد يكون خطراً على األطفال وأن يستطيع إدارته والتعامل معه.	 

تخطيط وتنظيم العمل ومكانه لتقليل نسبة اخملاطر.	 

أن يكون واضحاً قدر اإلمكان في عمله مع األطفال.	 

ضمان وجود ثقافة اإلنفتاح التي تساعد في متكن طرح أو مناقشة أي قضايا أو مخاوف.	 

تأكيد وجود حس املساءلة بن طاقم العمل واملتطوعن وأعضاء مجلس اإلدارة لضمان معاجلة أي ممارسات 	 
وسلوكيات مسيئة.

التحدث مع األطفال حول تواصلهم مع طاقم العمل أو اآلخرين وتشجيعهم على احلديث عن أي مخاوف.	 

متكن األطفال والنقاش معهم في أمور تتعلق بحقوقهم أو ما هو مقبول وغير مقبول وما الواجب فعله 	 
عند مواجهة أي مشكلة.

بشكل عام، من غير املقبول:

املغاالة في قضاء الوقت مع طفل مبعزل عن البقية.	 

اصطحاب األطفال إلي بيتك وخاصة عند كونهم مبفردهم معك.	 

أفهم وأعد بااللتزام بجميع ما سبق ذكره

اإلسم والتوقيع:

املكان والتاريخ:
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14منوذج التقييم واإلدخال

التاريخ: إسم وعنوان مركز “نست”:

اسم الشخص الذي يجري املقابلة + وظيفته:

اسم الطفل:

اسماء والدّي الطفل / الوصاه عليه: 

األم:

األب:

عنوان الطفل الرئيسي

الشارع:

املدينة/القرية:

رقم الهاتف:

امييل أحد الوالدين/أو كاهما:

مكان وتاريخ الوالدة:

سبب اإلدخال/ وصف املشكلة

تاريخ تطور املشكلة )هل كان هناك أي مشاكلة أو قضية معينة أثرت على تطور الطفل حتى اللحظة؟ مثل 
مشاكل ظهرت خال فترة احلمل أو الوالدة. أو في الفترات األولى واملتوسطة من الطفولة والبلوغ(

هل هناك أي قضايا محددة جديرة بالذكر؟ )مثل التبني أو أي إعاقة عقلية أو مشاكل مع األهل ... الخ(

ما هي املشاكل األساسية التي يواجهها الطفل اآلن؟ ) مشاكل في البيت أو املدرسة أو مع األصدقاء أو 
مشاكل صحية..الخ(

مالحظات من يجري املقابلة على:

الرفاه النفسي للطفل ) هل يبدو الطفل حزيناً أو محبطاً أو قلقاً أو عدوانياً أو يعاني من ضغوطات؟(

قابلية الطفل للنجاح داخل مركز »نست«

النشاطات  في  االشتراك  الطفل  يستطيع  هل  املركز؟  نشاطات  من  الطفل  يستفيد  أن  املرجح  من  )هل 
اجلماعية بسهولة؟ هل يستطيع االلتزام بالقواعد والتوجيهات؟ الخ (

الطفل  قدمها  التي  املعلومات  على  عاوةً  النموذج  هذا  لتعبئة  اسُتخدمت  التي  املعلومات  مصادر  اذكر 
نفسه مع ذكر وسيلة التواصل مع هذه املصادر إن أمكن. ميكن أن تُستمد املعلومات من املعلمن أو مدير 
املدرسة أو الشرطة أو أهل الطفل مع التأكيد على ضرورة أخذ اإلذن من هذه اجلهات لإلطاع والستخدام 

املعلومات املطلوبة.

معلومات طبية خاصة ذات صلة )على سبيل املثال: هل يأخذ الطفل دواء معن؟ ما هي معلومات اتصال 
طبيب العائلة أو الطبب اخملتص؟(
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تفاصيل اإلتصال في حاالت الطواريء ) مبن يجري اإلتصال في حاالت الطواريء(

 
السوسيوجرام

)أرسم السوسيوجرام هنا: ارسم الطفل في املنتصف محاطاً بأهم العناصر في حياته مع ترقيمها حسب 
األهمية بالنسبة له(

قضايا أخرى جديرة بالذكر.

  ميكن تطويع هذا النموذج ليتناسب مع احتياجات ومتطلبات مركز “نست” احمللي.14

منوذج معايير اإلختيار

ميكن أن تستمد املعلومات املستخدمة لتسجيل هذه القائمة من املصادر التالية: مقابات مع الطفل وأهله 
ومعلميه أو أشخاص آخرين على معرفة باألسرة. وقد تكون مبنية على سجات مقدمة من مؤسسات معينة 

مثل مراكز الرعاية اإلجتماعية.

من املهم جداً التحقق من مصدر املعلومات ألكثر من مرة وعدم تسجيل نتائج مبنية على معلومة واحدة من 
مصدر واحد.

1.وضع األسرة

مجموعة األسئلة األولى في هذه القائمة تتعلق بوضع والدّي الطفل وأسرته.

يتم تقييم والدّي الطفل أو أحدهما أو من يقدم له الرعاية في القائمة أدناه، و في حال لم يظهر على والدّي 
الطفل أي عامة ملشاكل سلوكية يتم تقييم اثنان على األقل من أفراد العائلة املقربن الذين يعيشون معه 

في نفس البيت كاألخوة أو األخوات أو األعمام أو العمات يعانون من مشاكل تتعلق ب:

)سّجل 1 إن كانت اإلجابة بنعم و 0 إن كانت با(

تعاطي الكحول أو اخملدرات. يجب أن يكون منط سلوكي مستمر متعلق بأحد أو كا الوالدين أو أي فرد آخر . 1
مهم بالعائلة.

السلوك اإلجرامي: )أحد الوالدين في السجن أو مدان بارتكاب جرمية على سبيل املثال(   من املهم التأكيد . 2
ثانية على أن يكون هذا منط سلوكي. فعل إجرامي واحد في املاضي )حسب نوعه بالطبع( قد ال يكون كافياً 

لتسجيل هذه اخلانة من القائمة.

سلوك عدواني. اجتاه الزوج/ة أو األطفال أو آخرين. يجب أن تكون مشكلة متكررة احلدوث.. 3

عنف جنسي. أن يكون هناك تاريخ للعنف أو اإلعتداء اجلنسي في عائلة الطفل وليس بالضرورة أن يكون . 4
َّ بتجربة اعتداء. الطفل نفسه قد مر

الصدمة . 5 بعد  ما  اضطراب  أو  االكتئاب  أو  بالفصام  الوالدين  أحد  تشخيص  مت   ( النفسية.  االضطرابات 
النفسية  بعض املشاكل النفسية األخرى. يتم تقييم ذلك عند بدء ظهور املشكلة مع ذكر عمر الطفل 
عندما بدأت عامات االضطراب تظهر على أحد الوالدين أو مقدم الرعاية أو األخ/ت وإن استمر أو ال. بعبارات 

أخرى: إلى أي مدى تشكّل هذه املشكلة مصدر ضغط يومي لألسرة؟

إعاقة عقلية. ) من املهم تقييم املدى الذي تؤثر فيه اإلعاقة العقلية ألحد الوالدين على احلياة اليومية . 6
للطفل.  هل تصنع هذه اإلعاقة تشويشاً وفوضى داخل البيت؟ هل جتهد الطفل ألن مسؤولية العناية 
بالوالد/ة تقع عليه؟ تسّجل هذه النقطة في القائمة فقط إذا كانت هذه املشكلة تؤثر سلبياً على حياة 

الطفل(

مرض شديد ومزمن. ) إن كان أحد الوالدين أو مقدمي الرعاية أو أحد أفراد العائلة يعاني من مرض مزمن . 7
يؤثر بشكل واضح على اجلميع في البيت.
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سبق أن وضع الوالدين أو مقدمي الرعاية أطفالهم داخل بيوت لأليتام أو أسر بديلة لرعاية األطفال لعدم . 8
استطاعتهم االعتناء بهم أو ألن الوضع في البيت غير آمن بسبب أحد أفراد األسرة. ينبغي تقييم إلى أي 

مدى ال تزال املشكلة مستمرة وإن كان هناك أي خطر من تكرار الوضع. ) ان كان اخلطر ضعيفاً، سّجل 0(

العائلة التي يعيش فيها الطفل تعيش في أوضاع اجتماعية – اقتصادية فقيرة جداً )األهل عاطلن عن . 9
العمل، ظروف معيشة سيئة، عدم توفر املابس املائمة  وتدني في املستوى الصحي.... الخ(.

 والدي الطفل مشردين أو الجئن أو ينتمون إلى أقلية عرقية تواجه متييز من قبل األغلبية.. 10

أمومة مبكرة مع غياب الدعم العائلي، أو انفراد أحد األبوين مبسؤولية الرعاية أو عدم وجود أي من األبوين . 11
أصاً أو وجود الطفل مع أجداده أو مع أفراد آخرين من العائلة )في هذه احلاالت يرجى األخذ بعن اإلعتبار إلى 
أي مدى قد يشكل هذا الوضع مشكلة في حياة الطفل اليومية ألن هناك الكثير من األمهات صغيرات 
السن أو اآلزواج املنفصلن الذي يقوم أحدهم برعاية األبناء أو األجداد ممن يستطيعون توفير حياة عائلية 

مستقرة وصحّية ألطفالهم.(

يرجى ذكر أي وضع عائلي آخر لم يذكر في هذه القائمة مبا ال يقل عن جملتن مع األخذ بعن اإلعتبار أن هذا 
الوضع هو ما يؤثر على الطفل وليست سمة أو مشكلة تتعلق بالطفل نفسه.

النتيجة النهائية:

إن كانت  األقل.  2 على  السابقة  العشر  النهائي لألسئلة  الناجت  يكون  أن  املركز يجب  في  الطفل  قبول  ليتم 
أن  إلى  االنتباه  يتم  أن  6 فيجب  أكثر من  النتيجة  وإن كانت  املركز.  في  الطفل  يقبل  فا   2 أقل من  النتيجة 
املشاكل التي يتعرض لها الطفل أصعب وأعقد من أن يتعامل معها املركز لوحده لذلك يجب في مثل هذه 

احلاالت أن يتم التعاون مع مدارس ومقدمي خدمة آخرين ألن دورهم يصبح أهم وأعمق مما هو عليه.

مشاكل سلوكية حادّة )عدواني، ال ميكنه السيطره على غضبه، عنيف مع األطفال اآلخرين ومع البالغن، ال 
يطيع تعليمات املعلمن أو الراشدين، يسيء للحيوانات، يستخدم مفردات بذيئة..الخ(

ميول جنائية ) السرقة واإلدانة بارتكاب جرائم أو التبليغ عن أي سلوك إجرامي قام به الطفل سواء مت التبليغ 
عن طريق املعلم أو املسؤول عنه(

اإلفراط في تعاطي الكحول و اخملدرات )يرجى التمييز بن السلوك املفرط  والسلوك الطبيعي في هذا اخلصوص 
حيث أن شرب الكحول من فترة ألخرى مع األصدقاء هو سلوك مقبول وطبيعي(

اإلعاقة العقلية ) كما مت تشخيصها من قبل طبيب أو أخصائي نفسي(

اضطرابات النمو أخرى ) صعوبات تعلم، توحد أو أحد أطيافه ك PDD-NOS .. الخ ويجب أن يشخص من قبل 
متخصص مؤهل(

األمراض النفسية ) الفصام أو االكتئاب أو الذهان..الخ ويجب أن تشخص من قبل متخصص مؤهل( . يرجى 
املاحظة أن املقصود باالكتئاب في هذا السياق هو الطفل الذي يعاني من اكتئاب مشخص اكلينيكيا والذي 
من النادر حدوثه عند األطفال. أما الطفل االنطوائي أو اخلجول او الذي يظهر مبظهر غير سعيد ال يجب استبعاده 

من املركز

النتيجة النهائية.

سمات الطفل

األسئلة التالية تتعلق بسمات الطفل نفسه.

يعاني الطفل من:

 )سّجل 1 إن كانت اإلجابة بنعم و 0 إن كانت با(

في حال سّجل الطفل واحد أو أكثر من األسئلة الست السابقة ال يتم قبوله/ا باملركز بغض النظر عن النتيجة 
التي سجلها باخلانة األولى من هذه القائمة. في هذه احلاالت يجب على طاقم املركز بذل أقصى جهدهم لترتيب 

حتويل الطفل ألحد مقدمي العناية األنسب حلالته.

____________________________________________________________
____________

15. يجب التفريق جيداً بن صعوبات التعلم واملشاكل في التعلم. قد يظهر الطفل تدني في مستواه الدراسي 
ما  التعلم.  صعوبات  ضمن  يصنف  ال  وهذا  املدرسية  بالواجبات  اكتراث  قلة  أو  الضغط  نتيجة  املدرسة  في 
نقصده بصعوبات التعلم هو اضطراب ثابت مع مرور الوقت يظهر بصورة ضعف الطفل في جانب معن من 
اجلوانب التعليمية كعسر في القراءة على سبيل املثال. من املهم أيضاً التفريق بن صعوبات التعلم و اإلعاقة 
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العقلية حيث يظهر األخير انخفاض في معدل الذكاء العام عند الطفل وتدني القدرة على استيعاب العديد 
من املهام اإلدراكية. إذن، فالطفل الذي يعاني من صعوبات التعلم هو ليس طفل معاق عقلياً. إن أظهر الطفل 
أمام قبول الطفل في  الدراسي على غير املتوقع بسبب الضغط مثاً وهذه ليست عائقاً  تدني في املستوى 

املركز بل على العكس من ذلك، فهذه نوعية املشاكل التي نرغب في معاجلتها هنا. 

اإلدارة

التواريخ  إلى  اإلشارة  يرجى   ( القائمة  هذه  مللء  استخدامها  املمكن  من  التي  املعلومات  مصادر  اذكر 
احلالة  هذه  في  مثاً،  الطفل  مع  مقابلة  تقرير  تكون  قد  املصادر.  فيها  توجد  التي  امللفات  وجود  وأماكن 
مطبوعة.( أو  الكترونية  نسخة  كان  سواء  به  احتفظ  وأين  وّجه  وملن  التقرير،  فيه  كتب  الذي  الوقت   يذكر 

بعد ملء هذه القائمة يجب على اثنن من موظفي املركز التوقيع عليها ويجب أن يكون مدير املركز أحدهما.

...........................................................................................................................

)اإلسم، الوظيفة، التاريخ(

..........................................................................................................................

)اإلسم، الوظيفة، التاريخ(

.........................................................................................................................

احفظ هذا امللف دائماً في مكان آمن ويراعي السرية. ال تستخدم املعلومات في هذا امللف إال ألغراض املركز 
الداخلية وإذا استدعت احلاجة لنقل هذه املعلومات إلى مصادر خارجية يجب أخذ موافقة مسبقة من الطفل 

و/أو والديه، و/أو مقدم الرعاية للطفل. 

منوذج موافقة الطفل

التاريخ: 

اسم وعنوان مركز “نست”:

اإلسم:

اسم من يجري املقابلة+ وظيفته:

الطفل: 

بتوقيعي على هذا النموذج أوافق على ما يلي:

• املشاركة في نشاطات املركز بشكل فاعل.·

• اإللتزام بقواعد مركز “نست”.·

• احترام األطفال اآلخرين واملتطوعن واملوظفن في مركز “نست”.·

• املساهمة في أعمال الصيانة والتنظيف في املركز.·

• أوافــق علــى وضعــي فــي غرفــة التأديــب التــي رأيتهــا مســبقاً فــي املركــز إن كان ســلوكي مزعجــاً ·
علــى أن ال تطــول إقامتــي فــي هــذه الغرفــة ملــدة تزيــد عــن عشــر دقائــق وأن ال تتكــرر أكثــر مــن 
مرتــن فــي اليــوم الواحــد. ســوف يقــوم مركــز نســت بإخبــار والــدي بشــكل منتظــم عــن هــذه 

احلــوادث فــي حــال وقوعهــا.

ممثل مركز “نست”:
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بالتوقيع على هذا النموذج يوافق طاقم ومتطوعو مركز “نست” على ما يلي:

• ــع · ــل وم ــوق الطف ــة حلق ــة الدولي ــع اإلتفاقي ــياً م ــدوام متاش ــى ال ــرام عل ــل باحت ــة الطف معامل
سياســة حمايــة الطفــل فــي مركــز “نســت” التــي وقـّـع عليهاجميــع املوظفــن واملتطوعــن فــي 

املركــز وســوف تعطــى نســخة مــن هــذه السياســة لــكل طفــل ووالديــه.

• تقدمي أكبر دعم ممكن للطفل يستطيع املركز توفيره إن كان هذا الدعم ممكناً.·

توقيع الطفل:

توقيع ممثل مركز “نست”:

منوذج موافقة األهل

اسم وعنوان مركز “نست” :

التاريخ:

اسم الوالد/ين أو الوصي على الطفل:

اسم الطفل/ األطفال:

اسم من يجري املقابلة+ وظيفته:

أهل الطفل:

• أوافــق علــى مشــاركة طفلــي/ أطفالــي فــي نشــاطات مركــز “نســت” وســوف أقــوم بتشــجيعهم ·
بشــكل مســتمر علــى القــدوم إلــى املركــز. يســتطيع طاقــم مركــز “نســت” التواصــل معــي فــي 

حــال وجــود أي نصائــح أو معلومــات تتعلــق بطفلــي/ أطفالــي أو إن كانــوا بحاجــة ألي دعــم.

• أوافــق علــى وضــع طفلي/أطفالــي فــي غرفــة التأديــب التــي رأيتهــا مســبقاً فــي املركــز إن اعتبــر ·
ســلوكه/ا مزعجــاً علــى أن ال تطــول إقامتــه/ا فــي هــذه الغرفــة ملــدة تزيــد عــن عشــر دقائــق وأن ال 
تتكــرر أكثــر مــن مرتــن فــي اليــوم الواحــد. ســوف يقــوم مركــز نســت بإخبــاري بشــكل منتظــم 

عــن هــذه احلــوادث فــي حــال وقوعهــا.

• أوافق على استخدام صورة طفلي/أطفالي في منشورات مركز “نست”.·

o                           منشورات مطبوعة   نعم/ ال

o       على االنترنت نعم/ ال

ممثل مركز “نست”:

بالتوقيع على هذا النموذج يوافق طاقم ومتطوعو مركز “نست” على ما يلي:

• ــع · ــل وم ــوق الطف ــة حلق ــة الدولي ــع اإلتفاقي ــياً م ــدوام متاش ــى ال ــرام عل ــل باحت ــة الطف معامل
سياســة حمايــة الطفــل فــي مركــز “نســت” التــي وقـّـع عليهاجميــع املوظفــن واملتطوعــن فــي 

املركــز وســوف تعطــى نســخة مــن هــذه السياســة لــكل طفــل ووالديــه.

• تقدمي أكبر دعم ممكن للطفل يستطيع املركز توفيره إن كان هذا الدعم ممكناً.·
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توقيع األهل/ الوصي:

توقيع ممثل مركز “نست”:

خطة العمل الفردية

إسم الطفل:

مدير احلالة:

املركز:

تاريخ البداية:

الهدف/ األهداف طويلة األمد )املراد حتقيقها بعد سنة واحدة من بدء خطة العمل( 16

1 .

17

2 .

3 .

األهداف الثانوية )التي تساهم في حتقيق األهداف العامة(

األهداف الثانوية

كيف )طرق حتقيق هذا الهدف الثانوي(؟

متى؟

من املسؤول؟

النتيجة

.1

.2

.3
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__________________________________________

16. تصاغ على النحو التالي: )التاريخ(، )اسم الطفل( مع ذكر سمة سلوكية واضحة مثل:

)قــادر علــى إقامــة عاقــات صداقــة واالحتفــاظ بأصدقائــه( أو )يســتطيع طلــب املســاعدة( أو )ســعيد وواثــق 
مــن نفســه( الــخ، مــا يبــدو مناســباً للطفــل فــي الســؤال. علــى األكثــر ثاثــة أهــداف.

17.امــلء هنــا التاريــخ والهــدف الــذي مت حتقيقــه ب )حتقــق( والــذي حتقــق جزئيــاً ب )حتقــق جزئيــاً( والــذي لــم 

يتحقــق ب )لــم يتحقــق(. فــي احلالتــن األخيرتــن يجــب أن تترجــم هــذه األهــداف الــى أهــداف طويلــة األمــد 
خلطــة العمــل الفرديــة التاليــة.
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مركز زهور االمل
عمارة أورينت، الطابق األرضي

شارع القدس - اخلليل - بيت حلم - الضفة الغربية
تلفون: 2746938 -02 / فاكس: 2747084 -02

 hfc.coordinator@gmail.com :بريد الكتروني
www.hopeflowerscenter.org :صفحة الكترونية

 hope flowers center for educational and community development

mailto:hfc.coordinator@gmail.com

