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مالحظة الُمحّرر

2019. قبل انتهاء العام، اندلعت في لبنان احتجاجات  بوشر العمل بهذه الدراسة في فبراير - شباط 
سياسية هّزت البالد منتجًة اضطرابات كبرى كان لها شديد اOثر على حياة المواطنين اليومية. وكانت 

االضطرابات ما تزال قائمة دون أن تبدو أّية مالمح واضحة للتغيير الذي يمكن أن ُتحِدثه حينما تفّشى وباء 
كورونا وأّدى إلى اmغالق الشامل للبالد في شهر آذار/مارس، 2020.

وفي فترة زمنية قصيرة، تغّير العالم تغييرq لم يتوّقعه أحد على اmطالق. لكّن استعراض التحديات التي 
يواجهها تطبيق سياسة حماية الطفل في بلد يرزح تحت ضغط شديد لَا يقّل أهمية عن أّي وقت مضى. 

فقْد أجبر فيروس كورونا مراكز التعليم غير النظامي على اmقفال، وإن كانت ستعود لتفتح أبوابها. ومن 
شأن الدمار االقتصادي الناجم عن اضطراب نظام لبنان المالي أن يؤّدي دون شّك إلى خفض تمويل 

ح أن تستمّر الحاجة إلى  البرامج، ولكن مع عدم ظهور أّي الئحة لحّل اOزمة السورّية في اOفق، فِمن المرجَّ
تعليم جيل من اOطفال النازحين والالجئين لبعض الوقت.

باعتقادنا، ينبغي ألّا تصرَف اOزمات المستجّدة نظرنا عن الحاجات القائمة، بل يجب أن تسّلط المزيد من 
الضوء على طبيعة هذه الحاجات الطارئة. خالص أملنا أن تشّكل هذه الورقة أداة إضافية لكل من يسعى 

إلى مواجهة هذا التحّدي.

تشرين اOول/أكتوبر، 2020، 
لندن، المملكة المتحدة



المحتويات
٠١

تمهيد

٠٢
شكٌر وتقدير

٠٣
الموجز التنفيذي

٠٤
المقدمة

٠٦
مواطن القوة ومواطن الضعف

٠٧
السياق

٠٩
المنهجية

١٠
النتائج والنقاش

٢٠
ا�ثار المترّتبة على السياسات العامة والممارسة

٢١
توصيات للعمل المستقبلي

٢٢
الخاتمة



تمهيدتمهيد۱

تمهيد
"المعّلمون هنا يقّدمون لنا الرعاية والحّب؛ يحّدثوننا ويحاولون َفهم أخطائنا... يوجد احترام، وُهم 

يحاولون تعليمنا أن نحترم بعضنا ا�خر".

طفل في إحدى جلسات العمل المرّكزة، م٣ (مركز رقم ٣).    

"أشعر باOمان منذ اللحظة التي أدخل فيها مركز التعليم غير النظامي، وال أشعر باOمان على اmطالق 
عند خروجي منه (حينما ُسئل عن سبب ذلك قال): "هذا ليس بلدي لذا فإّن الخوف ُيحيط بي من كل 

جانب، حتى عند مدخل المبنى، Oنني أشعر بأّني غير محمّي وأّني ضعيف في مواجهة العالم الخارجي. 
ولكّن هذا الخوف يتبدد بمجرد صعودي هذه الساللم ودخولي الفصل الدراسي."

طفل في إحدى جلسات العمل المرّكزة، م٩ (مركز رقم ٩).    

هذه الدراسة معنّية بترجمة السياسات العامة المرتبطة بحماية الطفل إلى ممارسات، وُيصاَحب إعدادها 
تقدير فائق لنظام التعليم غير النظامي في لبنان وللموظفين العاملين في هذا القطاع. في هذا 
النظام، ُيهيئ المعّلمون والمسؤولون اmداريون بيئة ومحيط� آِمَنين ل�طفال الذين غالب� ما تكون 

بيئتهم ومحيطهم االجتماعي مغايرًة تمام�. تؤّدي الغالبية الكبرى من العاملين في هذا المجال هذه 
المهمة بأحسن النيات وبنجاح باهر. ُأجِرَيت هذه الدراسة بهدف تعزيز السياسات والممارسات التي تحمي 

المستفيدين والموظفين على حدٍّ سواء، وتزويد اOفراد المتفّرغين لهذا العمل والذين يواجهون 
تحديات يومية كثيرة، بالموارد اmضافية التي يسعون إليها.

تعّهدت مؤسسة المدد بين عاَمي ٢٠١٥ و٢٠١٩ أحد مراكز التعليم غير النظامي- هو مركز تعليم اOطفال 
- في بعلبك، لبنان. يقّدم هذا المركز خدماته سنوي� ِلما يقرب من ١٢٠٠ طفل وعائالتهم عبر برنامج تعليم 

الطفولة المبكرة، وتقديم الدعم في إنجاز الواجبات المنزلية ومبادئ القراءة والكتابة والحساب. وقد 
اسُتلِهم العمل على هذه الدراسة من الفريق الُمتمّيز الذي عِمل جاهدq لكي يجعل من مركز تعليم 

اOطفال محيط� آمن� وجميًال وداعم� لتالمذتنا.

- مؤسسة الَمَدد           

إّن جمعية حماية هي جمعية لبنانية غير حكومية تعمل في مجال حماية الطفل من خالل برامجها 
المختلفة، بهدف خْلق بيئة أكثر أماًنا ل�طفال في جميع أنحاء لبنان. وقد باشرنا كجمعية قبل بضع 

سنوات، بدعم المدارس والمراكز والجمعيات اOهلية ومنظمات المجتمع المدني والبلديات وسواها عبر 
قسم بناء القدرات والبحث والتطوير لديها، من أجل وضع سياساتها العامة على صعيد حماية الطفل 
وتنفيذها. هذه السياسات، حينما ُنصّممها خصيص� لكل ِبْنية ومكّوناتها، ُنساعد على تهيئة محيط 
آَمن ل�طفال، ال سيما في اOماكن التي يقضي هؤالء فيها معظم طفولتهم. وقد أتاح لنا تعاوننا مع 

مؤسسة المدد في إعداد هذه الدراسة، أن نتوّصل إلى فهم أفضل للتحديات التي تواجه تطبيق 
سياسات حماية الطفل في سياق مراكز التعليم غير النظامي، واmضاءة على الممارسات الجيدة باالستناد 

إلى التجربة والخبرة التي شاركتنا إياها الجهات المعنّية في هذه المراكز. ونأمل أّن ُتشّكل النتائج التي 
تتأّتى من هذه الدراسة دليًال عملّي� ُيساهم في تحسين أداء هذه المراكز من حيث وضعها للسياسات 

واmجراءات المتعّلقة بحماية الطفل وتكييفها في سبيل التوصل إلى ضمان تأمين حماية أفضل ل�طفال.
   

- جمعية حماية            



شكٌر وتقدير۲

شكٌر وتقدير

توّد مؤسسة المدد أن تشكر مراكز التعليم غير النظامي التي شاركت في هذه الدراسة. وما 
كان هذا العمل ِليبصر النور لوال الوقت والجهد الذي خّصصه وبذله المعّلمون والموظفون 
واOهل والتالمذة، والتعاون الذي أبداه هؤالء جميع�. كما توّد المؤسسة أن تشكر موظفي 

جمعية حماية العاملين في مقّر الجمعية الرئيسي وفي الحقل الميداني، الذين أجروا اOبحاث 
وجمعوا البيانات Oجل هذه الدراسة. وأخيرq توّد مؤسسة الَمَدد أن تتقدم بالشكر من مجلس 

إدارتها على دعمه المستمر، حيث التزم هذا المجلس التزام� كامًال باستكشاف المزيد من 
التحديات والفرص الكامنة في مراكز التعليم غير النظامي، كما التزم بتعزيز الفهم حول عمل 

هذه المراكز وتحديد أفضل الممارسات وحرص على مشاركتها مع زمالئنا في هذا الحقل 
الميداني.

توّد جمعية حماية أن تتقّدم بالشكر من موظفي مراكز التعليم غير النظامي العشرة، ومن 
اOهل والتالمذة الذين شاركوا جميع� في هذه الدراسة على ثقتهم التي أولوها لنا. وتأمل أن 

يكون مضمون هذه الدراسة قد وفاهم حّقهم مقابل الخبرات التي شاركوها مع فريق عملها. 
كذلك، توّد جمعية حماية أن تشكر جميع أعضاء الفريق الذين ساهموا في إعداد هذه الدراسة، ال 

سيما قسم بناء القدرات والبحث والتطوير. وتوّد كذلك أن تتقّدم بالشكر الخاص لمؤسسة 
الَمَدد على دعمها القّيم، وضّمها نتائج البحث الميداني في هذه الدراسة.



الُملّخص التنفيذي۳

الُملّخص التنفيذي

وبعد  لبنان،  في  الميداني  عملنا  من  ُمتتالية  سنوات  بعد 
والتناقضات  الثغرات  صعيد  على  أولّية  تجربة  خوضنا 
تنفيذها  وآلية  الطفل  حماية  أنظمة  في  السائد  واالرتباك 
في البالد، أدركنا، كمؤسسة الَمَدد، الحاجة الماّسة لالّطالع 
على اOحكام المتعلقة بتعليم اOطفال، وتحديًدا، بالتعليم 
غير النظامي. وفي حين تبّين لنا أّن هذا المجال هو مجاٌل 
ناشئ يتيح اّتساُع نطاقه النمَو والتطوير، فقد أثار دهشتنا 
ُتترِجم  عملية  أمثلة  mيجاد  للكفاح  اضطرارنا  خاصة  بصفة 
في  الجمعيات  تستخدمها  التي  اmجراءات  أو  التوجيهات 
الطفل  حماية  سياسات  لتطبيق  اليومية  ممارساتها 
الخاصة بها. وعليه، بدا لنا أّن إنشاء إطار كهذا هو الخطوة 
خوض  بشأن  ثقة  على  كّنا  حين  وفي  التالية.  المنطقية 
الطفل،  حماية  معاييَر  مشاريعنا  تضمين  في  التجربة 
قصورنا  أدركنا  الصارَمين،  والتمحيص  لالختبار  وإخضاِعها 
المستقلة.  البيانات  وجمع  الميدانية  اOبحاث  صعيد  على 
جمعية  مع  للمشاركة  لنا  أُتيحت  التي  الفرصة  فإّن  لذا، 
محلية متخّصصة، أي جمعية حماية، لتحقيق هذا المشروع 
لم تقتصر على سّد الثغرات في خبرتنا وحسب، إنما زّودتنا 
بمعرفة للسياق المحّلي من منظوٍر واقعّي ال ُيَقّدر بثمن، 

وهو ما ساهم في دعم عملنا في هذا السياق.
 

كانت الحاجة لهذا االختبار واضحًة لنا، فقد أردنا، في سبيل 
على  كثب  عن  نظرة  نلقي  أن  والتحديات،  الثغرات  فْهم 
العامة  سياساتهم  لبنان  في  الجمعيات  ترجمة  كيفية 
سياق  ضمن  حسّية  ممارسة  إلى  الطفل  بحماية  المتصلة 
نوّضح  أن  بذلك،  أِملنا  وقد  النظامي.  غير  التعليم  مراكز 
هذه  تعتمدها  التي  العملّية  الممارسات  أفضل  بشكل 
من  المزيد  إلقاء  خالل،  من  اOطفال  حماية  لتأمين  المراكز 
سالمة  على  الحفاظ  تسّهل  التي  العوامل  على  الضوء 
ذلك.  ـتأمين  دون  تحول  والتي  والعوائق  اOطفال،  هؤالء 
تعزيز  من  ُتمّكَننا  أن  االختبار  هذا  نتيجة  شأن  ومن 
لهذه  أفضل  دعم  وتقديم  المالئمة  العملّية  الممارسات 

الجمعيات وفق� لما تستدعيه الحاجة.

شارَكْت في هذه الدراسة عشرة مراكز تعليم غير نظامي 
بمّيزات  تّتصف  مختلفة،  مناطق  على  موّزعة  لبنانية 
الالجئون  شّكل  وقد  متنوعة؛  اجتماعية-اقتصادية 
السوريون والمجتمع (اللبناني) المضيف المحروم الجهتين 
بين  الممتدة  الفترة  وفي  المستفيدتين.  اOساسيتين 
جمع  على  عمل   ،2019 وأيلول/سبتمبر  نيسان/أبريل 
خاص�  تدريب�  مدّربون  حماية  جمعية  في  موظفون  البيانات 
عمل  مجموعات  تنظيم  عبر  وذلك  الصعيد،  هذا  على 
إجراء  عبر  كذلك  والمعّلمين،  واOهل  الطالب  مع  مرّكزة 
في  الميدانية  اmدارة  فريق  من  أعضاء  مع  فردية  مقابالت 
أّي  (أو  الطفل  بحماية  المختّصة  المراجع  ومع  المراكز، 
أخّصائي ُعيِّن ليكون جهة التنسيق بشأن مسائل حماية 
خّصيص�  المفّصلة  المقابالت  أدلّة  ُوِضعت  الطفل). 
الخاصة  التوجيهية  الوثائق  إلى  واستندت  للمشروع، 
اOدوات  ومجموعات  الوطنية،  الطفل  حماية  بسياسات 
لحماية  الدنيا  المعايير  وإلى  الدولّية،  التوجيهية  والوثائق 

الطفل في العمل اmنساني، وإلى تجربَتْي مؤسسة الَمَدد 
وجمعية حماية.

أظهرت النتائج اOولى والتي جعلت التحديات أكثر بروزq، أّن 
لحماية  عامة  سياسة  لوضع  الجمعيات  معظم  لدى  الباعث 
المشاورات  كانت  وإن  دولية.  مانحة  جهة  من  جاء  الطفل 
فقد  للجمعية،  العامة  واالدارة  المانحة  المنظمة  بين  جاريًة 
أو  الميدانيين  الموظفين  مع  المشاورات  غابت 
يرى  أن  ربما  غرابة  فال  الجمعّية.  خدمات  من  المستفيدين 
الموظفون المكّلفون بتنفيذ هذه السياسات العامة التي 
نتجت عن تلك المشاورات أنها كانت غير ذات صلة بالواقع 
بالكاد  أنها  التقييم  هذا  في  بعضها  ُوصف  وقد  المحّلي، 
أّن  يعني  ال  ذلك  ولكّن  اللبناني.  السياق  مع  تتناسب 
حماية  بمسألة  يهتموا  لم  الدراسة  هذه  في  المشاركين 
الطفل، وقد بّينت النتائج عكس ذلك، فقد عّبر الموظفون 
التنفيذ  صعيد  على  التوجيهات  من  بالمزيد  رغبتهم  عن 

العملي الميداني.

كذلك، أظهر التقييم أّن العقبات التشغيلية التالية كانت 
سائدة:

التركيز على التعّلم اOكاديمي على حساب     
تطبيق حماية الطفل.  

صة لتأمين محيط   عدم كفاية الموارد المخصَّ  
ماديٍّ آمن.  

وجود ثغرات في اmجراءات العملية التي تضمن    
سالمة الطفل (السالمة من الحرائق، سجّل    

الحضور، عملية الوصول والمغادرة، وسواها).  
عدم وجود سياسات محّددة حول كيفّية تقديم    

اmدعاءات واmبالغ عن المخالفات المرتكبة بحّق    
بعها الموظفون. الطفل ليتَّ  

أبرزت البيانات على وجه التحديد مدى أهمّية تعيين مرجع 
في  ذلك  وأثر  مناسب�  تدريب�  مدرَّب  الطفل  بحماية  مختّص 
ضمان سالمة اOطفال وحمايتهم. لكّن اmجراء المّتَبع َتمثَّل 
النفسي  المجال  في  وخبرة  خلفية  لديهم  مّمن  بالطلب 
واالجتماعي (معالجون نفسيون، معّلمون مختصون بذوي 
هذه  تولّي  اجتماعيون)  عاملون  الخاصة،  االحتياجات 
أفاد  وقد  اOخرى.  مسؤولياتهم  إلى  إضافة  المسؤولية، 
من  واثقين  يكونوا  لم  متعددة،  وOسباب  أنهم،  هؤالء 
الحماية  (تأمين  الصعيد  هذا  على  آدائهم  ومن  أنفسهم 
للطفل). يعود ذلك، جزئي�، إلى أّن موقع عملهم كان مقّر 
غير  التعليم  مركز  عن   qبعيد أي  الرئيسي،  الجمعية 
النظامي، وبالتالي، َفُهم لم يكونوا موجودين في الموقع 

(إلى جانب اOطفال) طوال فترة دوامهم.

كذلك، أفاد معلِّمون في معظم المراكز عن غياب ثقتهم 
بقدرتهم الذاتية على تأمين حماية الطفل، وقد َعُزوا هذا 
هذا  في  المختّص  للتدريب  خضوعهم  عدم  إلى  اOمر 
المجال. ولكن، وفق� لهذا التقييم، لم يكن هذا هو السبب 
المسائل  وشملت  أخرى.  أسباب  إليه  ُتضاف  وإنما  الوحيد، 
التعامل  كيفية  حول  المعّلمين  ارتباك  اOخرى  المستجّدة 

"الحساسيات  باحترام  المتعّلقة  والمواقف  الحاالت  مع 
شعر  المثال،  سبيل  (على  السائدة"  الثقافية  والمعتقدات 
الجسدي  للعنف  حّد  وضع  عن  بالعجز  المعلمين  بعض 
الممارس ضّد اOطفال كالعقاب الجسدي في المنزل- والذي 
ثقافي�)،  مقبولًة  ممارسة  المجتمعات  بعض  في  ُيعتبر 

إضافًة إلى غياب المتابعة بعد إجراء إحالة ما.

الذين  والتالمذة  اOهل  من  العظمى  الغالبية  تكن  ولم 
لحماية  سياسة  بوجود  علم  على  االستطالع  شملهم 
الطفل في مركزهم، ولم يكن هؤالء متأّكدين من محتوى 
على الرغم من إعالن الموظفين عن إعداد  تلك السياسة، 
دورات تعليمية وتوعوية للتالمذة وا�باء. كما تمّثلت إحدى 
العقبات التي أفاد عنها تالمذة كثيرون في عدم رغبتهم 
أحد  تعرªض  حال  وفي  أحد"،  مع  المنزل  أسرار  "بمشاركة 
ذلك  عن  اmفصاح  عدم  ُيفّضلون  ل»ساءة،  أصدقائهم 

ويتعاملون مع اOمر على أنه "أحد أسرار الطفولة".

وفي حين أصبح واضح� لنا خالل هذا المسار أّن التعقيدات 
كبير  بمجال  تتخطى  المسألة  هذه  عن  الناتجة  والتحّديات 
ما يمكن لسياسة حماية الطفل أو المكّلفين بتنفيذها أن 
ُيعالجوه، فنحن نعتقد اعتقادq راسخ�، استنادq إلى النتائج، 
توصياتنا  أّما  ملحوظ.  نحو  على  الوضع  تحسين  بإمكانية 

فهي كالتالي:

حينما تتولى الجمعيات المحّلية مقاليد اOمور على    
صعيد المبادرة إلى وضع سياساتها الخاصة    
لحماية الطفل، وإلى تطبيقها ومراجعتها،    

فبإمكانها في الوقت نفسه أن تفي بمتطلبات    
الجهات الدولية المانحة، وأن تحافظ على     

سياساتها وممارساتها المّتسقة بصرف النظر عن    
أّي تغّير في الشركاء الممّولين.  

ينبغي أن تشّدد الجهات المانحة والشركاء    
المستقلون على تخصيص حصة كافية من    
ميزانية أّي برنامج تدعمه لُتنَفق على اmعداد    
المناسب لسياسة حماية الطفل وتطبيقها.  

ينبغي على الجمعيات أن تفهم أّن سياسة حماية    
الطفل وخّطة التنفيذ العملي في حين ُتكمل    

إحداهما اOخرى، فال يمكن أن تحّل إحداهما محّل    
اOخرى. ويجب أن تكون كلتاهما متينتين وتالئمان    

الغاية من وضعهما.  
من الضروري أن ُيعّزز المعّلمون معرفتهم    

وقدرتهم بما يمكنهم فعله في حال إفصاح    
ضهم للعنف، ومن المهّم أيض� أن   ªالتالمذة عن تعر  

يتمّكنوا من تحديد دورهم وإطار تدّخلهم إلى    
جانب هؤالء التالمذة (متى يبدأ دورهم ومتى يجب    
نون   أن ينتهي). كما عليهم أن يشعروا أنهم ممكَّ  

بشكل كاٍف من إطالع اOهل بوضوح وثقة على ما    
تتوقعه الجمعية منهم فيما يتعّلق بمسألة    

حماية الطفل.  
يتلّخص الوضع المثالي بتوظيف مرجع مختّص    
بحماية الطفل ليتولّى القيام بهذه المسؤولية    

حصري�. ولكن إن لم يكن ذلك ممكن�، فقد يكمن    

الحّل في صرف المزيد من الموارد على تدريب    
مرجع مختص بحماية الطفل ذي مسؤوليات    

متعددة. وقد تبّين لنا من خالل هذه الدراسة    
أهمّية وجود مرجع مختّص بحماية الطفل يعمل    

في الموقع نفسه (في المركز إلى جانب التالمذة)،    
ال في المقّر الرئيسي للجمعية وال في أي مركز آخر.  



المقدمة٤

المقدمة
المسألة وأهميتها  

وبعد  لبنان،  في  الميداني  عملنا  من  ُمتتالية  سنوات  بعد 
والتناقضات  الثغرات  صعيد  على  أولّية  تجربة  خوضنا 
تنفيذها  وآلية  الطفل  حماية  أنظمة  في  السائد  واالرتباك 
في البالد، أدركنا، كمؤسسة الَمَدد، الحاجة الماّسة لالّطالع 
على اOحكام المتعلقة بتعليم اOطفال، وتحديًدا، بالتعليم 
غير النظامي. وفي حين تبّين لنا أّن هذا المجال هو مجاٌل 
ناشئ يتيح اّتساُع نطاقه النمَو والتطوير، فقد أثار دهشتنا 
ُتترِجم  عملية  أمثلة  mيجاد  للكفاح  اضطرارنا  خاصة  بصفة 
في  الجمعيات  تستخدمها  التي  اmجراءات  أو  التوجيهات 
الطفل  حماية  سياسات  لتطبيق  اليومية  ممارساتها 
الخاصة بها. وعليه، بدا لنا أّن إنشاء إطار كهذا هو الخطوة 
خوض  بشأن  ثقة  على  كّنا  حين  وفي  التالية.  المنطقية 
الطفل،  حماية  معاييَر  مشاريعنا  تضمين  في  التجربة 
قصورنا  أدركنا  الصارَمين،  والتمحيص  لالختبار  وإخضاِعها 
المستقلة.  البيانات  وجمع  الميدانية  اOبحاث  صعيد  على 
جمعية  مع  للمشاركة  لنا  أُتيحت  التي  الفرصة  فإّن  لذا، 
محلية متخّصصة، أي جمعية حماية، لتحقيق هذا المشروع 
لم تقتصر على سّد الثغرات في خبرتنا وحسب، إنما زّودتنا 
بمعرفة للسياق المحّلي من منظوٍر واقعّي ال ُيَقّدر بثمن، 

وهو ما ساهم في دعم عملنا في هذا السياق.
 

كانت الحاجة لهذا االختبار واضحًة لنا، فقد أردنا، في سبيل 
على  كثب  عن  نظرة  نلقي  أن  والتحديات،  الثغرات  فْهم 
العامة  سياساتهم  لبنان  في  الجمعيات  ترجمة  كيفية 
سياق  ضمن  حسّية  ممارسة  إلى  الطفل  بحماية  المتصلة 
نوّضح  أن  بذلك،  أِملنا  وقد  النظامي.  غير  التعليم  مراكز 
هذه  تعتمدها  التي  العملّية  الممارسات  أفضل  بشكل 
من  المزيد  إلقاء  خالل،  من  اOطفال  حماية  لتأمين  المراكز 
سالمة  على  الحفاظ  تسّهل  التي  العوامل  على  الضوء 
ذلك.  ـتأمين  دون  تحول  والتي  والعوائق  اOطفال،  هؤالء 
تعزيز  من  ُتمّكَننا  أن  االختبار  هذا  نتيجة  شأن  ومن 
لهذه  أفضل  دعم  وتقديم  المالئمة  العملّية  الممارسات 

الجمعيات وفق� لما تستدعيه الحاجة.

شارَكْت في هذه الدراسة عشرة مراكز تعليم غير نظامي 
بمّيزات  تّتصف  مختلفة،  مناطق  على  موّزعة  لبنانية 
الالجئون  شّكل  وقد  متنوعة؛  اجتماعية-اقتصادية 
السوريون والمجتمع (اللبناني) المضيف المحروم الجهتين 
بين  الممتدة  الفترة  وفي  المستفيدتين.  اOساسيتين 
جمع  على  عمل   ،2019 وأيلول/سبتمبر  نيسان/أبريل 
خاص�  تدريب�  مدّربون  حماية  جمعية  في  موظفون  البيانات 
عمل  مجموعات  تنظيم  عبر  وذلك  الصعيد،  هذا  على 
إجراء  عبر  كذلك  والمعّلمين،  واOهل  الطالب  مع  مرّكزة 
في  الميدانية  اmدارة  فريق  من  أعضاء  مع  فردية  مقابالت 
أّي  (أو  الطفل  بحماية  المختّصة  المراجع  ومع  المراكز، 
أخّصائي ُعيِّن ليكون جهة التنسيق بشأن مسائل حماية 
خّصيص�  المفّصلة  المقابالت  أدلّة  ُوِضعت  الطفل). 
الخاصة  التوجيهية  الوثائق  إلى  واستندت  للمشروع، 
اOدوات  ومجموعات  الوطنية،  الطفل  حماية  بسياسات 
لحماية  الدنيا  المعايير  وإلى  الدولّية،  التوجيهية  والوثائق 

الطفل في العمل اmنساني، وإلى تجربَتْي مؤسسة الَمَدد 
وجمعية حماية.

أظهرت النتائج اOولى والتي جعلت التحديات أكثر بروزq، أّن 
لحماية  عامة  سياسة  لوضع  الجمعيات  معظم  لدى  الباعث 
المشاورات  كانت  وإن  دولية.  مانحة  جهة  من  جاء  الطفل 
فقد  للجمعية،  العامة  واالدارة  المانحة  المنظمة  بين  جاريًة 
أو  الميدانيين  الموظفين  مع  المشاورات  غابت 
يرى  أن  ربما  غرابة  فال  الجمعّية.  خدمات  من  المستفيدين 
الموظفون المكّلفون بتنفيذ هذه السياسات العامة التي 
نتجت عن تلك المشاورات أنها كانت غير ذات صلة بالواقع 
بالكاد  أنها  التقييم  هذا  في  بعضها  ُوصف  وقد  المحّلي، 
أّن  يعني  ال  ذلك  ولكّن  اللبناني.  السياق  مع  تتناسب 
حماية  بمسألة  يهتموا  لم  الدراسة  هذه  في  المشاركين 
الطفل، وقد بّينت النتائج عكس ذلك، فقد عّبر الموظفون 
التنفيذ  صعيد  على  التوجيهات  من  بالمزيد  رغبتهم  عن 

العملي الميداني.

كذلك، أظهر التقييم أّن العقبات التشغيلية التالية كانت 
سائدة:

التركيز على التعّلم اOكاديمي على حساب     
تطبيق حماية الطفل.  

صة لتأمين محيط   عدم كفاية الموارد المخصَّ  
ماديٍّ آمن.  

وجود ثغرات في اmجراءات العملية التي تضمن    
سالمة الطفل (السالمة من الحرائق، سجّل    

الحضور، عملية الوصول والمغادرة، وسواها).  
عدم وجود سياسات محّددة حول كيفّية تقديم    

اmدعاءات واmبالغ عن المخالفات المرتكبة بحّق    
بعها الموظفون. الطفل ليتَّ  

أبرزت البيانات على وجه التحديد مدى أهمّية تعيين مرجع 
في  ذلك  وأثر  مناسب�  تدريب�  مدرَّب  الطفل  بحماية  مختّص 
ضمان سالمة اOطفال وحمايتهم. لكّن اmجراء المّتَبع َتمثَّل 
النفسي  المجال  في  وخبرة  خلفية  لديهم  مّمن  بالطلب 
واالجتماعي (معالجون نفسيون، معّلمون مختصون بذوي 
هذه  تولّي  اجتماعيون)  عاملون  الخاصة،  االحتياجات 
أفاد  وقد  اOخرى.  مسؤولياتهم  إلى  إضافة  المسؤولية، 
من  واثقين  يكونوا  لم  متعددة،  وOسباب  أنهم،  هؤالء 
الحماية  (تأمين  الصعيد  هذا  على  آدائهم  ومن  أنفسهم 
للطفل). يعود ذلك، جزئي�، إلى أّن موقع عملهم كان مقّر 
غير  التعليم  مركز  عن   qبعيد أي  الرئيسي،  الجمعية 
النظامي، وبالتالي، َفُهم لم يكونوا موجودين في الموقع 

(إلى جانب اOطفال) طوال فترة دوامهم.

كذلك، أفاد معلِّمون في معظم المراكز عن غياب ثقتهم 
بقدرتهم الذاتية على تأمين حماية الطفل، وقد َعُزوا هذا 
هذا  في  المختّص  للتدريب  خضوعهم  عدم  إلى  اOمر 
المجال. ولكن، وفق� لهذا التقييم، لم يكن هذا هو السبب 
المسائل  وشملت  أخرى.  أسباب  إليه  ُتضاف  وإنما  الوحيد، 
التعامل  كيفية  حول  المعّلمين  ارتباك  اOخرى  المستجّدة 

"الحساسيات  باحترام  المتعّلقة  والمواقف  الحاالت  مع 
شعر  المثال،  سبيل  (على  السائدة"  الثقافية  والمعتقدات 
الجسدي  للعنف  حّد  وضع  عن  بالعجز  المعلمين  بعض 
الممارس ضّد اOطفال كالعقاب الجسدي في المنزل- والذي 
ثقافي�)،  مقبولًة  ممارسة  المجتمعات  بعض  في  ُيعتبر 

إضافًة إلى غياب المتابعة بعد إجراء إحالة ما.

الذين  والتالمذة  اOهل  من  العظمى  الغالبية  تكن  ولم 
لحماية  سياسة  بوجود  علم  على  االستطالع  شملهم 
الطفل في مركزهم، ولم يكن هؤالء متأّكدين من محتوى 
على الرغم من إعالن الموظفين عن إعداد  تلك السياسة، 
دورات تعليمية وتوعوية للتالمذة وا�باء. كما تمّثلت إحدى 
العقبات التي أفاد عنها تالمذة كثيرون في عدم رغبتهم 
أحد  تعرªض  حال  وفي  أحد"،  مع  المنزل  أسرار  "بمشاركة 
ذلك  عن  اmفصاح  عدم  ُيفّضلون  ل»ساءة،  أصدقائهم 

ويتعاملون مع اOمر على أنه "أحد أسرار الطفولة".

وفي حين أصبح واضح� لنا خالل هذا المسار أّن التعقيدات 
كبير  بمجال  تتخطى  المسألة  هذه  عن  الناتجة  والتحّديات 
ما يمكن لسياسة حماية الطفل أو المكّلفين بتنفيذها أن 
ُيعالجوه، فنحن نعتقد اعتقادq راسخ�، استنادq إلى النتائج، 
توصياتنا  أّما  ملحوظ.  نحو  على  الوضع  تحسين  بإمكانية 

فهي كالتالي:

حينما تتولى الجمعيات المحّلية مقاليد اOمور على    
صعيد المبادرة إلى وضع سياساتها الخاصة    
لحماية الطفل، وإلى تطبيقها ومراجعتها،    

فبإمكانها في الوقت نفسه أن تفي بمتطلبات    
الجهات الدولية المانحة، وأن تحافظ على     

سياساتها وممارساتها المّتسقة بصرف النظر عن    
أّي تغّير في الشركاء الممّولين.  

ينبغي أن تشّدد الجهات المانحة والشركاء    
المستقلون على تخصيص حصة كافية من    
ميزانية أّي برنامج تدعمه لُتنَفق على اmعداد    
المناسب لسياسة حماية الطفل وتطبيقها.  

ينبغي على الجمعيات أن تفهم أّن سياسة حماية    
الطفل وخّطة التنفيذ العملي في حين ُتكمل    

إحداهما اOخرى، فال يمكن أن تحّل إحداهما محّل    
اOخرى. ويجب أن تكون كلتاهما متينتين وتالئمان    

الغاية من وضعهما.  
من الضروري أن ُيعّزز المعّلمون معرفتهم    

وقدرتهم بما يمكنهم فعله في حال إفصاح    
ضهم للعنف، ومن المهّم أيض� أن   ªالتالمذة عن تعر  

يتمّكنوا من تحديد دورهم وإطار تدّخلهم إلى    
جانب هؤالء التالمذة (متى يبدأ دورهم ومتى يجب    
نون   أن ينتهي). كما عليهم أن يشعروا أنهم ممكَّ  

بشكل كاٍف من إطالع اOهل بوضوح وثقة على ما    
تتوقعه الجمعية منهم فيما يتعّلق بمسألة    

حماية الطفل.  
يتلّخص الوضع المثالي بتوظيف مرجع مختّص    
بحماية الطفل ليتولّى القيام بهذه المسؤولية    

حصري�. ولكن إن لم يكن ذلك ممكن�، فقد يكمن    

الحّل في صرف المزيد من الموارد على تدريب    
مرجع مختص بحماية الطفل ذي مسؤوليات    

متعددة. وقد تبّين لنا من خالل هذه الدراسة    
أهمّية وجود مرجع مختّص بحماية الطفل يعمل    

في الموقع نفسه (في المركز إلى جانب التالمذة)،    
ال في المقّر الرئيسي للجمعية وال في أي مركز آخر.  

أن  الطفل  بحماية  المرتبطة  الممارسات  تنفيذ  شأن  من 
أو  للمهنّيين  سواء  اOوقات،  أفضل  في  تحّدي�  تشّكل 
الهياكل  تكون  وحينما  اOطفال.  مع  العاملة  للجمعيات 
كما  كّلي�،  غائبة  أو  مضغوطة  الرسمية  واmدارات)  (المراجع 
هذا  على  التركيز  ُيفَقد  أن  يمكن  اOزمات،  في  الحال  هي 
ضرورات  معالجة  إلى  الحاجة  خضّم  في  المهم  المجال 
التعليم  برامج  فيها  تكون  التي  البلدان  وفي  االستجابة. 
غير النظامي هي السائدة، يمكن Oنظمة حماية الطفل أن 
منتظم.  غير  اmنفاذ  يكون  وأن  نسبي�،  متراخية  تكون 
ويعني ذلك أحياًنا، لسوء الحظ، أّن الجمعيات قادرة على أن 
القانون  مع  تتوافق  التي  بالسياسات  التزامها  ُتثبت 
تعمل  الذين  ل�طفال  كافية  حماية  تقّدم  ال  فيما  المحّلي، 

معهم.

ُملَزمة  النظامي  غير  التعليم  مراكز  معظم  أّن  حين  وفي 
غالب�  ارتباطها  (بحكم  الطفل  لحماية  سياسة  باعتماد 
إلى  السياسة  هذه  ُتترجم  أن  ينُدر  مانحة)،  دولية  بمنظمة 
على  الحفاظ  بإجراءات  المتحدة  المملكة  في  ُيعرف  ما 
السالمة - اmجراءات التطبيقية الُمعتمدة، عمليات التدقيق 
في  الثغرات  هذه  الشاملة.  الحثيثة  والمتابعة  المنتظمة 
التالمذة  جهة،  من  ُتعّرض،  العملية  اmجراءات  تطبيق 
أن  ينبغي  بيئات  في  للخطر  سواء  حدٍّ  على  والمعّلمين 
تؤّمن لهم الحماية ويشعروا فيها باOمان، وهي، من جهة 
الوظيفي.  واالختالل  للمساءلة  الجمعيات  تعّرض  أخرى، 
تكون  أعلى  عملية  بمعايير  الجمعيات  هذه  إلزام  ودون 
للكفاح  ستضطر  اOخيرة  هذه  فإّن  ل»نفاذ،  وقابلة  ُمّتسقة 
لتأمين مستوى الحماية المطلوبة إلى جانب مستفيديها 
منها  سواء  وتفرضه،  المعنية  الجهات  تتوقعه  لما  وفق� 
الجهات الدولية المانحة، أو المسؤولين اmداريين أو الجهات 

القضائية.

لمعالجة  اندفاعها  في  الخيرية،  المؤسسات  أّن  وباعتقادنا 
أغفلت  قد  فهي  القاعدة،  إلى  القمة  من  المسألة  هذه 
القمة،  إلى  القاعدة  من  ينطلق  الذي  العملي  التوجيه 
على  السياسات  تؤِثر  ثقافة  ذلك  عن  عوض�  فأنشأت 
الممارسات  أّن  حين  وفي  العملي.  والتطبيق  الممارسات 
الجيدة موجودة دون شّك، فهي َتنُتج في غالب اOحيان عن 
العاملون  الموظفون  يضعها  التي  الرسمية  غير  اmجراءات 
على اOرض ويتبعونها، دون أن يستفيدوا من إطار رسمي 
أو من وثيقة ُمعتمدة صالحة لالستنساخ. ويمكن أن ُيعزا 
على  المفّصلة  الميدانيين  العاملين  معرفة  إلى  ذلك 

صعيد تنفيذ المشروع وفهمهم اOعمق للتحديات 



المقدمة٥

أو  اOمنية  القيود  أو  الثقافية،  باOعراف  المرتبطة  والعوامل 
السياسات  يضعون  َمن  يقّدرها  ال  والتي  الموارد  توزيع 
يتّم  لم  حال  في   .qنادر إلّا  تقديرها  حّق  العامة  التنظيمية 
وزن  له  يكن  لم  أو  كثب،  عن  والمعرفة  التعّلم  هذا  تعزيز 
كاٍف في الصيغة النهائية mعداد السياسة، فإّن النتيجة ال 
تتعّدى أن تكون مجّرد سالمة وضمان حماية وهمّية ال تفيد 

.qأحد

بأفضل  المهمة  هذه  الميدانيين  العاملين  غالبية  يؤّدي 
واللوم  التدقيق  فإّن  اOسوأ،  حدوث  عند  ولكن  النيات، 
بعض  وفي  سواء،  حدٍّ  على  الموظفين  جميع  يطاالن 
اOحيان على نحٍو غير منصف. وفي غياب آلية رقابة مركزية 
الخيرية  المؤسسات  في  العاملين  تزويد  فإّن  شاملة، 
المخاطر  وتحديد  الذاتية  للمراقبة  الالزمة  باOدوات 
ومواجهتها والقضاء عليها في وقت مبكر هو أمر ضروري 

إن أردنا أن نلمس أّي تغيير مهم ومستدام.

        

حماية  سياسة  صعيد  على  توجيهيتان  وثيقتان  ثمة 
الطفل تخضع لهما مراكز التعليم غير النظامي في لبنان، 
أحدثهما هي التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي والتي 
الشؤون  وزارة  من  كلٍّ  مع  بالشراكة   ٢٠١٧ عام  في  ُوضعت 
بوصفها  اليونيسيف  ومنظمة  العدل  ووزارة  االجتماعية 
الخطوط  السياسة  هذه  تضع  الرئيسي.  التقني  الشريك 
حاالت  صعيد  على  واmحالة  االستجابة  لمسارات  العريضة 
المدارس  في  كشفها  يتّم  التي  اOطفال  ضّد  العنف 
الرسمية، سواء حصلت داخل المدرسة أو في المنزل أو في 
والتعليم  التربية  وزارة  إلى   qواستناد المحلي.  المجتمع 
العالي، فقد ُعّممت هذه السياسة على مجموعات جماعّية 
هذه  الوزارة  اعتمدت  وقد  الرسمية.  المدارس  من 
االستراتيجية لكي ُتخّفف العبء عن كاهلها ُمتيحة المجال 
للمدارس برصد الحاالت وتطبيق السياسة وتقييمها تباع�. 
ورغم أّن وزارة التربية والتعليم العالي حّددت هدفها بضم 
مراكز التعليم غير النظامي في هذه السياسة، فمن غير 
بإمكان  كان  إن  أو  ذلك،  تّم  إن  الحاضر  الوقت  في  الواضح 
تلك المراكز الوصول إلى الوثيقة من اOساس (Oنها ليست 

متاحة للعموم).

التي  االجتماعية  الشؤون  وزارة  وثيقة  هي  الثانية  الوثيقة 
الطفل  حماية  "سياسة  بعنوان  وهي   ،٢٠١٦ عام  ُوضعت 
الموّحدة". َوَضَع هذه الوثيقة ائتالف من "منظمات المجتمع 
لبنان"،  في  اOطفال  مع  العاملة  والجمعيات  المدني 
في  وتطبيقها  عليها  الموافقة  اليوم  تقني�  والمطلوب 
ولكن  اOطفال،  مع  العاملة  والجمعيات  المنظمات  جميع 
ق  ªلغياب المتابعة الرسمية، يصعب تحديد مدى َتحق qنظر

ذلك.
 

المختلفتين  السياستين  هاتين  وجود  يعكس 
التعليم  مراكز  لها  تخضع  التي  المختلطَة  الواليَة/الرقابة 
جمعيات  هي  الجمعيات  هذه  أّن  حين  ففي  النظامي،  غير 

مدنية من الناحية التقنية، وتخضع بالتالي لوالية ورقابة 

وزارة الشؤون االجتماعية، فهي توّفر التعليم كذلك، الذي 
العالي.  والتعليم  التربية  وزارة  ورقابة  والية  بدوره  يستتبع 
حماية  بشأن  لبنان  في  القائمة  والقوانين  التشريع  إن 
اOحداث  بحماية  المتعلق   ٢٠٠٢/٤٢٢ رقم  القانون  الطفل، 
واmجراءات  للخطر،  المعرَّضين  أو  للقانون  المخالفين 
المختّصة  الجمعيات  تطّبقها  التي  القائمة  والمعايير 
بحماية الطفل في لبنان، مثل اmجراءات التنفيذية الموّحدة 
تسّهل   / التطبيقّية  اOدوات  لبنان-  في  اOحداث  لحماية 

وجود سياسات كهذه، ال تطبيقها أو تنفيذها أو رصدها.

وتقّدم وزارة التنمية الدولية والتي يقع مقّرها في المملكة 
في  العاملة  الخيرية  للمؤسسات  التوجيه  بعض  المتحدة، 
الحماية  معايير  بشأن  تقريرها  في  شّددت  وقد  لبنان. 
غير  والمنظمات  الخيرية  للجمعيات  دة  والمحدَّ المعّززة 
إلى  الحاجة  على   (٢٠١٨) المتحدة  المملكة  في  الحكومية 
توفير إرشادات أكثر توحيدq وتفصيًال من تلك التي ُوجدت 
هي  سابقة،  وثيقة  ِذْكر  يجدر  السياق،  هذا  قبل (وفي  من 

المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اmنساني (٢٠١٢)).

وورقة  الموّحدة"  الطفل  حماية  "سياسة  من  كل  تتشاطر 
تتمّثل  واحدة  غايًة  الدولية  التنمية  بوزارة  الخاصة  المعايير 
الوثيقتين  أّن  حين  في  ولكن  السياسة.  توحيد  في 
مفيدتان بحّد ذاتهما، إال أّن أّي� منهما ال ُتقّدم توجيه� على 
حماية  على  (الحفاظ  للسياسة  العملي  التطبيق  صعيد 
الطفل)، وال قائمة بالممارسات الخاصة بمراكز التعليم غير 
النظامي في لبنان. وبهذا المعنى، ينبثق هذا التقرير من 
ل�طفال  وا�منة  الصديقة  للمساحات  التوجيهية  المبادئ 
في حاالت الطوارئ (منظمة إنقاذ الطفل، ٢٠١١)، التي تتضمن 

إرشادات عملية.

على  عملية  أمثلة  إيجاد  للغاية  الصعب  من  كان  ولقد 
الجمعيات  تستخدمها  مكتوبة  إجراءات  أو  توجيهات 
لترجمة سياسات حماية الطفل الوطنية هذه، أو سياسات 
حماية الطفل الخاصة بها. وإضافًة إلى المخاطر الجلّية التي 
من  يستفيدون  الذين  االطفال  على  اOمر  هذا  يطرحها 
وبصرف  نفسها،  الجمعيات  فإّن  الجمعيات،  تلك  خدمات 
النظر عن إجراءاتها "الثقافية غير المدّونة"، تخضع للمزيد 
الشؤون  كلجنة  خارجية  منظمات  ِقبل  من  التمحيص  من 
الخيرية بالمملكة المتحدة، ووزارة التنمية الدولية من جهة، 
جهة  من  االجتماعية  الشؤون  كوزارة  محلّية  عاّمة  وإدارة 

أخرى.

إلى  بالتوصل  الدراسة  هذه  من  الرئيسي  الهدف  َتمثَّل 
القصور  وجوانب  العملية  والنواحي  للحاجات  أفضل  فهم 
غير  بالجمعيات  الخاصة  الطفل  حماية  بسياسات  المتصلة 
تلك  منها  سيما  ال  لبنان،  في  العاملة  الحكومية 
المتخّصصة بمراكز التعليم غير النظامي. وقد شعرنا، بناًء 
في  اللبنانية  الجمعيات  دعم  على  اOقدر  أّننا  ذلك،  على 
تعزيز الممارسات المالئمة لحماية الطفل في مراكز التعليم 

غير النظامي، والضغط من أجل زيادة مستوى المشاركة 

الوثائق المتوّفرة والوثائق التي ُيفتَقر إليها

أهداف هذه الدراسة



مواطن القوة ومواطن الضعف٦

مواطن القوة ومواطن الضعف

مواطن القوة في الدراسة

في حين دعونا عددq من المنظمات الدولية الكبرى العاملة في لبنان إلى المشاركة، رفض معظمها اmجابة (المنظمتان اللتان 
أجابتا جرى إدراجهما).

تدُخل مسألتا التنّمر والعنف الموّجه ضّد الطفل في هامش هذا التقرير. وفي حين جرى تناول هاتين المسألتين بإيجاز في 
بعض جلسات العمل المرّكزة مع التالمذة، شعرنا أنه ال يمكن أن ُيشّكال المحور الذي ُترّكز عليه هذه الدراسة.

ُأجِريت معظم المقابالت باللغة العربية، وفي حين َجِهدنا لضمان دّقة الترجمات قدر اmمكان، لم ينَتِف خطر التفسير الخاطئ 
على اmطالق.

تولّت مراكز التعليم غير النظامي مهمة إرسال الدعوات إلى المشاركين المحتملين في جلسات العمل المرّكزة. وحيث لم يكن 
من الممكن إرسال دعوات مفتوحة لجميع اOهل، اختارت المراكز عّينة من اOهالي الذين ستتّم دعوتهم.

نأمل في دراستنا هذه، من خالل تركيزنا على أعمال وممارسات الجهات المانحة الدولية، وال سيما الدور الذي تؤّديه في وضع 
نهج  اعتماد  على  وتشجيعها  الجهات  هذه  دعم  في  ُنساهم  أن  تمّولها،  التي  المشاريع  ضمن  ورصدها  الطفل  حماية  معايير 

استباقّي أكثر تفصيًال.

يتراوح مستوى الجمعيات المشاركة في هذه الدراسة بين تلك ذات المقّرات الدولية الكبيرة والتي تعمل مع مراكز تعليم غير 
نظامي متعددة، والجمعيات الخيرية الصغيرة التي ال مقّر لديها وال تعمل إال مع مركز واحد.

جرت  الحاالت،  معظم  وفي  المعلمون)،  اOهل،  المجتمع (التالمذة،  أفراد  من  واسعة  مجموعة  مع  المرّكزة  العمل  جلسات  ُأجِريت 
مقابلة موظفي المكتب الرئيسي بمعزل عن موظفي المكاتب الميدانية في محاولة لتشجيع الصراحة في الكالم.

ُحِجبت هوية المراكز الجتناب أّي وجهات نظر ُمسبقة بشأن تالعب الجمعيات بالنتائج.

مواطن الضعف في الدراسة

هذه  ضمن  المعنية/الشركاء  اOطراف  بين  والتشبيك 
المسألة  معالجة  بشأن  التوصيات  ووضع  المراكز، 
السياسات  واضعو  منها  ليستفيد  المستهَدفة 

الرئيسيون واOطراف المعنية/الشركاء المعنيون.

ويتساوى في اOهمية مع ما سلف الوضوُح في الرؤية من 
حيث محدودية الحماية- حتى في المستوى المثالي- التي 
يمكن لمنظمة غير حكومية تأمينها داخل مراكز التعليم 
صالحيتها  دائرة  عن  الخارجة  والعوامل  النظامي،  غير 
للتغيير. وبهذه الطريقة نتمكن من تضييق دائرة التركيز 
الشديدة  البيئات  ضمن  إصالحه"  يمكن  ما  "إصالح  لتطال 
التعقيد التي تعمل فيها تلك الجمعيات. بعد وضع هذه 
الدراسة  بارامترات/معايير  ُحّددت  االعتبار،  في  المسألة 
حينما  والموظفين  التالمذة  حماية  كيفية  باستعراض 
يكونون ضمن مسؤولية إحدى الجمعيات العاملة مع مراكز 
الذي  النقل  وسيلة  بشأن  (مثًال،  النظامي  غير  التعليم 

تؤّمنها الجمعية من المركز وإليه، داخل حرم المركز، 

مراكز  مع  العاملة  الجمعية  تعاطي  وكيفية  ذلك)،  وسوى 
بحماية  المتعلقة  المسائل  بشأن  النظامي  غير  التعليم 
المنزل  في  العنف  (مثًال،  المراكز  تلك  محيط  خارج  الطفل 
المؤشرات  من  يّتضح  الذي  أو  عنه،  التبليغ  يتّم  الذي 
والكدمات الجسدية لدى التلميذ). أّما اOمور التي ال تعالجها 
هذه الدراسة فهي الممارسات الحكومية الحالية في لبنان، 
حماية  مسألة  مع  التعاطي  كيفية  المثال،  سبيل  على 
المدارس  وفي  القائم،  القضائي  النظام  ضمن  الطفل 
الحاالت  مع  التعامل  على  وقدرتها  والخاصة،  الرسمية 
المتصلة بحماية الطفل التي ُتحال إلى الجهات القضائية. ال 
حماية  لمسائل  شامًال  استعراض�  الدراسة  هذه  تتناول 
المسائل  معالجة  على  تقتصر  وإنّما  عام،  بشكل  الطفل 
غير  التعليم  مراكز  في  الطفل  حماية  بسياسة  المتعّلقة 
باOطفال  المتعّلقة  تلك  تستعرض  ال  أيض�  وهي  النظامي. 
عرض  سياق  في  اOمر  لهذا  سنتطرق  لكننا  الالجئين، 

النتائج.



السياق۷

السياق

اOزمة السورية

كارثة  أكبر  التاسع  عامها  تدخل  التي  السورية  اOزمة  ُتعّد 
إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، إذ يوجد، داخل سوريا 
نفسها، حوالي ٦ ماليين نازح داخلي من مواطنيها1 ، في 
ولبنان  تركيا  إلى  كالجئين  آخرون  مليون   ٥٫٥ فّر  حين 

واOردن والعراق ومصر2
 

إجمالي  يبلغ  الذي  لبنان،  استضاف   ،٢٠١٩ عام  من   qواعتبار
مليون   ١٫٥ بنحو  ر  يقدَّ ما  نسمة،  مليون   ٥٫٩ سكانه  عدد 
الالجئين  بعدد  مقارنة  العالم  في  معّدل  أعلى  وهو  الجئ، 
السياسي  االستقرار  على  السورية  اOزمة  أّثرت  للفرد3. 
تدّفق  استيعاب  محاولة  ورمت  لبنان،  في  واالقتصادي 
مثل  اOساسية  التحتية  البنية  على  بثقلها  الالجئين 
تأقلمت  وقد  الصحية.  والرعاية  والعمل  التعليم  قطاعات 
السياسات  بصياغة  الوضع  هذا  مع  الحكومية  السلطات 
التي  اmغاثة  مجموعات  بمساعدة  وذلك  وإنفاذها،  العامة 

يّسرت كذلك تدّفق التمويل والمساعدات اmنسانية.

وباالستناد إلى المفوضية العليا لّلاجئين، يقيم في لبنان 
حالي� ٤٨٨,٠٠٠ طفل في سّن الدراسة، تتراوح أعمارهم بين ٣ 
اOطفال  استيعاب  سبيل  وفي  سنة.4  و١٨  سنوات 
التربية  وزارة  عمدت  الرسمية،  المدارس  في  السوريين 
والتعليم العالي إلى تقسيم اليوم الدراسي إلى دوامين، 
الثانية  وحتى  صباح�  الثامنة  الساعة  من  صباحي"  "دوام 
و"دوام  أساسي،  بشكل  اللبنانيين  للتالمذة  الظهر،  بعد 
الخامسة  وحتى  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  من  مسائي" 
مساء، للتالمذة السوريين. وبدءq من شهر آذار/مارس ٢٠١٩، 
الدوامين،  بتطبيق  لبنان  في  رسمية  مدرسة   ٣٤٦ بدأت 

وهو ما سمح للبنان باستيعاب ٢١٠,٩٦٤5 تلميذq الجئ� 

إضافي�. وتشير تقديرات وزارة التربية والتعليم العالي إلى 
أّن ٤٢٪ من اOطفال السوريين مسّجلون حالي� في المدارس 
غير  التعليم  مراكز  في  مسّجلون  آخرين   ٪١٠ وأّن  الرسمية، 
النظامي6. ويعني ذلك أّن نسبة ٥٨٪ المتبقية من اOطفال 
التي  التحديات  إّن  المدارس7.  في  مسّجلة  غير  السوريين 
حيث  هائلة،  تحديات  هي  الثغرة  هذه  معالجة  تواجهها 
الالجئين  لشؤون  المتحدة  ل�مم  السامية  المفوضية  ر  ُتقدِّ
أّن ٧٠٪ من جميع العائالت السورية تعيش تحت خط الفقر8 
تأمين  على  مالي�  قادرة  غير  العائالت  تلك  أّن  ذلك  ويعني 
إضافية  تكاليف  تحّمل  أو  وإليها،  المدرسة  من  المواصالت 
كذلك  العامل  هذا  ويشّكل  والكتب.  القرطاسية  مثل 
إلى  العائالت  يدفع  إذ  الدراسي،  للتسّرب  الرئيسي  السبب 
حالة  في  المبكر،  الزواج  إلى  أو  اOطفال،  عمالة  إلى  اللجوء 

الفتيات الالجئات9.
 

يزداد التحّدي في البيئات التعليمية التي تعاني من نقص 
الصف  قاعات  في  الكبيرة  التالمذة  أعداد  أمام  الموارد 
أنه  ذلك  ويعني  للمعلمين10،  الطويلة  العمل  وساعات 
جودة  فإّن  الُمسّجلين،  اOطفال  عدد  زيادة  من  بالرغم 
التعليم الذي يتلّقونه ال يمكن ضمانها (هو تحدٍّ مشترك 
المعلِّمون  أفاد  وقد  الطوارئ).  حاالت  في  التعليم  لتوفير 
الصف  إدارة  في  صعوبات  مواجهتهم  عن  لبنان  في 
كذلك،  السوريين11.  التالمذة  حالة  في  االنضباط  وتحقيق 
فيما ُيدرَّس المنهاج السوري بكامله باللغة العربية، ُتدرَّس 
أو  اmنكليزية  باللغة  إّما  اللبناني  المنهاج  مواد  بعض 
السوريين  الطالب  انتقال  الواقع  هذا  ويصّعب  الفرنسية، 
حين   qسوء الوضع  هذا  ويزداد  اللبناني12.  المنهاج  إلى 
التي  والعنصرية  التنّمر  مثل  أخرى  مخاطر  إليه  ُتضاف 
يواجهها هؤالء الطالب، إضافة إلى الصدمة التي يتلّقونها 
دعم�  يستلزم  قد  ما  وهو  للعنف،  ضهم  ªتعر إثر 

نفسي�-اجتماعي�.

1- UNHCR (2020). Syria Emergency. Retrieved from UNHCR UK website: https://www.unhcr.org/syria-emergency.html 
2- UNCHR (2020). Syria Regional Refugee Response. Retrieved from https://data2.unhcr.org/en/situations/syria 
3- UNHCR (2019) Global Focus Lebanon. Retrieved from https://reporting.unhcr.org/node/2520 
4- Human Rights Watch (2018). Lebanon: Stalled Effort to Get Syrian Children in School. Retrieved from 
https://www.hrw.org/news/2018/12/13/lebanon-stalled-effort-get-syrian-children-school 
5- Government of Lebanon Ministry of Education and Higher Education (2019). RACE II Fact Sheet. Retrieved from 
http://racepmulebanon.com/images/RACE-PMU-Fact-Sheet-September-2019.pdf 
6- Government of Lebanon & UNDP (2019). Lebanon Crisis Response Plan (2017-2020): Annual Report 2018. Retrieved 
from UNHCR website: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/70914 
7- Government of Lebanon Ministry of Education and Higher Education (2016). RACE II 
http://racepmulebanon.com/images/RACE-II_FINAL-Narrative_29AUG2016.pdf 
8- UNHCR (2020). Syria Emergency. Retrieved from UNHCR UK website: 
https://www.unhcr.org/uk/syria-emergency.html 
9- Government of Lebanon Ministry of Education and Higher Education (2016). RACE II 
http://racepmulebanon.com/images/RACE-II_FINAL-Narrative_29AUG2016.pdf 
10- Government of Lebanon Ministry of Education and Higher Education (2016). RACE II 
http://racepmulebanon.com/images/RACE-II_FINAL-Narrative_29AUG2016.pdf 
11- Human Rights Watch (2016). Barriers to Education for Syrian Children in Lebanon. Retrieved from 
https://www.hrw.org/report/2016/07/19/growing-without-education/barriers-education-syrian-refugee-children-lebano
n#_ftn11 
12- Ibid 



المصطلحات۸

المصطلحات

وزارة التربية والتعليم العالي

ُتشرف وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان على توفير 
التعليم في القطاعين العام والخاص على حدٍّ سواء، من 
اOكاديمية،  وتطبيقاتها  المناهج  وضع  على  اmشراف  خالل 
وإجراء  وإنفاذها،  واOكاديمية  المهنية  المعايير  ورصد 

التقييمات التربوية واالختبارات المعيارية ومراجعتها.

المركز التربوي للبحوث واeنماء 

إّن المركز التربوي للبحوث واmنماء في لبنان هو مؤسسة 
وذلك  وتطويره،  التربوي  القطاع  بتحديث  مكّلفة  وطنية 
اOطراف  مع  وبالتعاون  التربوي،  التخطيط  إلى  باالستناد 
مسؤول  وهو  الوطني،  الصعيد  على  كاّفة  المعنية 

مباشرة أمام وزارة التربية والتعليم العالي.

وزارة الشؤون االجتماعية

إنمائي  بدور  لبنان  في  االجتماعية  الشؤون  وزارة  تقوم 
ُمتكامل يشمل توفير المساعدة للمحتاجين.

سياسة حماية الطفل

باعتبارها  الدراسة  هذه  في  الطفل  حماية  سياسة  نعّرف 
وقواعدها  أنظمتها  د  تحدِّ ما،  بمؤسسة  خاصة  وثيقة 
في  الواقعين  اOطفال  بحماية  تتعلق  التي  الرسمية 
العنف  من  اOطفال  حماية  ذلك  يشمل  وقد  رعايتها. 
له  يتعّرضون  الذي  واmهمال  واOذى  واmساءة  واالستغالل 

ضمن محيطهم وبيئتهم.

تأمين الحماية لnطفال

أنها  على  الدراسة  هذه  في  ل�طفال  الحماية  تأمين  ُنعّرف 
اOطفال  وسالمة  رفاه  وضمان  لتعزيز  خذ  ُتتَّ عملية  إجراءات 
والعنف  واmساءة  اOذى  أشكال  كاّفة  من  وحمايتهم 

الممارس ضّدهم.

خطة التنفيذ

الدراسة  هذه  في  العمل)  (خطة  التنفيذ  خطة  نعّرف 
اmجراءات  يشرح  ومنّسًقا،  مكتوًبا  رسمًيا  إطاًرا  باعتبارها 
المعايير  تطبيق  أجل  من  اتخاذها  يجب  التي  العملية 
الخاصة  الطفل  حماية  سياسة  في  عليها  المنصوص 

بالجمعية.

التعليم غير النظامي

يشير التعليم غير النظامي إلى التعّلم الذي يحدث خارج 
ولكن  خاصة)  أو  رسمية  (مدرسة  الرسمية  التعّلم  بيئة 
مراكز  إنشاء  ع  ُشجِّ التنظيمية.  اOطر  أنواع  من  نوع  ضمن 
تدّني  لمعالجة  كوسيلة  لبنان  في  النظامي  غير  التعليم 
الدراسي  التسرب  ومعدالت  التعليم،  على  الحصول  فرص 
الالجئون.  السوريون  اOطفال  منها  يعاني  التي  المرتفعة 
وقد عملت هذه المؤسسات، في البداية، خارج نطاق وزارة 
وضعته  الذي  اmطار  اعتماد  لكّن  العالي،  والتعليم  التربية 
وزارة التربية والتعليم العالي عام ٢٠١٦ لمراكز التعليم غير 
الرقابية.  مظلتها  تحت  المراكز  هذه  وضع  النظامي13 
ولهذه اOغراض، تصف الوزارة سياستها تجاه التعليم غير 
التالمذة  دمج  إعادة  في  تساعد  أن  يجب  كخدمة  النظامي 
في  استبقائهم  ودعم  النظامي  التعليم  مؤسسات  في 
د المدارس الرسمية التابعة لها  المدارس الرسمية، كما ُتحدِّ

باعتبارها المزّود اOول Oّي برنامج تعّلم سريع.

13- Buckner, E., Spencer, D., & Cha, J. (2017). Between policy and practice: The education of Syrian refugees in Lebanon. 
Journal of Refugee Studies, 31(4), 444-465.



المنهجية۹

المنهجية

هدف البحث

يهدف هذا التقييم إلى استكشاف كيفية تنفيذ سياسات 
حماية الطفل في سياق التعليم غير النظامي في لبنان، 
بهدف تحسين فهم الممارسات الحالية، وإلقاء الضوء على 
العوامل التي ُتسّهل تأمين حماية التالمذة والعوامل التي 

تعيق هذا اOمر.

اختيار العينات واستقطاب الُمشاركين 

مراكز   ١٠ في  المرّكزة  العمل  وجلسات  المقابالت  ُأجِريت 
اختيرت  التي  الجمعيات  شّكلت  نظامي.  غير  تعليم 
في  الواقعة  المراكز  تشمل  مقصودة  عّينة  للمشاركة 
بمواصفات  تّتصف  والتي  مختلفة،  مناطق 
المراكز  هذه  تقّدم  متنوعة.  وثقافية  اجتماعية-اقتصادية 
ومراحل  عمرية  فئات  إلى  ينتمون  الذين  ل�طفال  خدماتها 
تعليمية مختلفة، ولديهم قدرات دراسية متنوعة، ويشمل 
معظم  رّكزت  الخاصة.  االحتياجات  ذوي  بعض  ذلك 
السوريين  الالجئين  على  رئيسي�   qتركيز الجمعيات 
والمجتمعات المضيفة المحرومة (اللبنانية)، إال أّن المعايير 
مسارات  المراكز  تلك  بتوفير  َتمّثلت  للمشاركة  اOساسية 
وبأن  لبنان،  في  عاملة  تكون  وبأن  نظامي،  غير  تعليم 

تكون لديها، رسمي�، سياسة خاّصة لحماية الطفل.

بالتقييم  (هاتفي�)  شفوية  إحاطًة  المشاركين  جميع  ُأحيَط 
وغايته وما يستتبعه. وتال ذلك توقيع الممّثل عن الجمعية 
الُمشاركة اتفاق مكتوب، ُيفّصل التقييم كتابي�. ُتقّدم كل 
حماية  سياسة  وثيقة  عن  نسخة  تسجيلها،  لدى  جمعية، 
صلة  ذات  لة  مكمِّ وثائق  أّي  إلى  إضافة  بها،  الخاصة  الطفل 
(مثًال، النظام الخاص بسلوك الموظفين، النظام الداخلي).

جمع البيانات

َجَمعت البيانات كلها جمعية حماية مستخّدمة طاقم بحث 
علم  مثل  الصلة،  ذات  المجاالت  في  أفراده  يختّص  مدرَّب، 
تّمت  العامة.  والصحة  االجتماعي  والعمل  العيادي  النفس 
في  الميداني  اmدارة  فريق  مع  الُمعّمقة  الفردّية  المقابالت 
كّل مركز من المراكز العشرة، وأضيَف إلى هذا الفريق في 
٧ مراكز أخرى المرجع المختص بحماية الطفل، والذي ُيعتبر، 
ليتولّى  الجمعية  تعّينه  مختّص  أّي  السياق،  هذا  في 
ُأجِرَيت  الطفل.  بحماية  المتصلة  المسائل  في  التنسيق 
المقابالت باستخدام استمارة مفّصلة مؤلفة من ١٠ مجاالت 
تتناول  مفتوحة  وأخرى  بسيطة  أسئلة  تضّم  مختلفة 
كيفية تطبيق سياسة حماية الطفل، وكيفية عمل المراكز 
على صعيد ضمان حماية التالمذة في ممارساتها اليومية. 
وثالث  ساعتين  بين  المقابالت  من  مقابلة  كل  طول  تراوح 
ساعات ونصف الساعة، وُأجِريت، عموم�، على مدى يومين 

أو ثالثة أيام.

كما ُعقدت في كل مركز من المراكز العشرة جلسات عمل 
مرّكزة منفصلة مع كّل من اOهل والمعلمين، وضّمت بين 
واحدة  كل  ودامت  متنوعة،  خلفيات  من  مشاركين  و٨   ٦
منها ما بين ٣٠ و٦٠ دقيقة. لم ُتجَر جلسات عمل مرّكزة مع 
إمكانّية  دون  حال  الذي  اOمر   ، عام�   ١١ سّن  دون  أطفال 
إجرائها في مراكز ثالثة Oنها ضّمت تالمذة دون هذا السّن. 
من  جلسة  كل  في  لُتستخدم  المقابالت  استمارة  ُوضعت 
التي  المعرفة  استبيان  بهدف  المرّكزة  العمل  جلسات 
الطفل،  حماية  سياسة  حول  المشاركون  يمتلكها 
وكيفية  المركز،  في  السالمة  بشأن  وتصوراتهم 
استجابتهم Oّي إساءة أو أذى ُيشتبه به. وُجمعت البيانات 
نيسان/أبريل  بين  امتّدت  التي  الفترة  في  كلها 

وأيلول/سبتمبر، ٢٠١٩.



النتائج والنقاش۱۰

النتائج والنقاش
منشأ سياسة حماية الطفل: أسس ثابتة؟

ُيعد استكشاف منشأ سياسة حماية الطفل في جمعية ما 
خطوة ضرورية إن نحن أردنا أن نفهم جميع ما تال هذا اOمر. 
عند النظر في الدافع وراء وضع سياسات حماية الطفل في 
مراكز التعليم غير النظامي التي تضّمها هذه الدراسة، برز 
هذا  على  المانحين  واOفراد  الدولية  المنظمات  تأثير 
الصعيد. وَتمّثل الدافع اOساسي لوضع هذه السياسة لدى 
تمويل  معايير  تلبية  إلى  الحاجة  في  المراكز  تلك  معظم 
الجهات المانحة أو الشراكات مع اOطراف الدول. رّدد جميع 
بأّن  (م١٠)  العاشرة  المنظمة  بيان  تقريًبا  المشاركين 
جميع  على  تفرض  شريكة]  دولية  حكومية  غير  "[منظمة 
الشركاء أن تكون لديهم سياسة لحماية الطفل إذا كانوا 
لم  إن  السياسات  إحدى  يتبّنوا  أن  أو  اOطفال،  مع  يعملون 
دة أّن هذا اOمر شّكل  تكن لديهم واحدة". وعّلقت م٢ محدِّ
إحدى  مع  العمل  لدى  المانحة  الجهات  متطلبات  "أحد 
فقط  اثنتان  جمعيتان  المتحدة".  ل�مم  التابعة  الهيئات 
لحماية  سياسة  لوضع  دافع  لديهما  يوجد  كان  أّنه  قالتا 
الطفل قبل أن يشّكل ذلك أحد متطلبات الجهة المانحة. 
وضع  على  تعمل  التي  م٣  قالت  المثال،  سبيل  وعلى 
توّقعاتها  تكون  أن  "أرادت  الجمعية  أّن  الخاصة،  سياستها 
[و]  اOطفال  معاملة  كيفية  بشأن  واضحة  الموظفين  من 
تتعّلق  ممارسات  حول  شكوك  لديها  حصلت  أن  سبق 
تكون  أن  وأرادت  المركز،  داخل  التالمذة  معاملة  بسوء 
م٧  وصّرحت  فعله".  ينبغي  ما  بشأن  واضحة  فكرة  لديها 
اOمر،  بادئ  "في  كان  دافعها  أّن  أي  نفسه،  التصريح 
سياسة  نضع  أن  أردنا  وثاني�،  المانحة،  الجهة  متطلبات 
المجال  هذا  في  خبيرة  جهة  إيجاد  علينا  فكان  بنا  خاصة 
بجهة  استعانت  التي  م٨  وباستثناء  ذلك".  لتحقيق 
لتقديم  محلية  جمعية  واختارت  أجنبية  استشارية 
التي  المتبقية  الجمعيات  من  واحدة  كل  فإّن  المساعدة، 
ُألِزمت بسياسة ما (أي� كان مستوى اmلزام) تلّقت من خارج 

الجمعية مستوى ما من التدريب للموظفين.

وأشارت م١٠ والتي تملك سياسة خاصة بها إلى أنها "كانت 
الجهة  مع  التعامل  قبل  الطفل  لحماية  سياسة  لديها 
العناية  من  بمزيد  تطّبقها  أصبحت  ولكنها  المانحة، 
وتطّورها بناًء على طلب من الجهة المانحة". وشعرت م٢ 
رت"  ُصدِّ [و]  محلي�  ُوضعت  "سياستها  Oّن  الفخر  بمنتهى 
إلى فروع المنظمة في بلدان أخرى، مع اmشارة إلى أّن قيادة 
غير   qأمر ُيعّد  لبنان  داخل  من  السياسات  من  النوع  هذا 

اعتيادي.

مصدر  بشأن  واضحة  كانت  التي  الجمعيات  ذكرت 
سياساتها أّن وضع تلك السياسات تخّلله مستوى من 

التشاور مع موظفي المكتب الرئيسي، أو، كما هي الحال 
على  السياسات  وضع  اقتصر  و٤،  الجمعيتين٢  في 
المستويات العليا. وفي حين ُينظر إلى اهتمام المستويات 
إيجابي�،   qأمر باعتبارها  ومساهماتها  الجمعية  في  العليا 
الذين  الميدانيين  الموظفين  مع  المشاورات  غابت  فقد 
للظروف  تام  فهم  ثمة  يكن  ولم  السياسة،  يطّبقون 
اليومية التي ُتطّبق فيها السياسة. وفي الواقع، لم تذكر 
موظفيها  مع  تشاورها  الجمعيات  من  جمعية  أّي 
(اOهل  خدماتها  من  المستفيدين  مع  أو  الميدانيين 

والتالمذة) في وضع سياساتها الخاصة.

بسبب  لعله  أو  المتساوية،  غير  االستشارات  هذه  ورغم 
من  دعم�  تلّقت  والتي  م٥،  في  المدراء  أحد  عّلق  ذلك، 
سياسة  تكييف  بشأن  حكومية  غير  دولية  منظمة 
نتجت  التي  السياسة  أّن  اليونيسيف،  منظمة  أصدرتها 

كانت "ذات طابع غربي".

الطفل  حماية  سياسات  أن  الحالة  هذه  في  العبارة  وعَنت 
ُتنسخ على نحو إجمالي من تلك المستخَدمة في البيئات 
التحديات  متجاهلًة  الغربية  الِقَيم  إلى  وتستند  الغربية، 
صداه  يجد  الرأي  هذا  االجتماعية.  ومشاكله  بلبنان  الخاصة 
في البحث الذي أجرَي في عام ٢٠١٨ والذي عّبر فيه عاملون 
بشأن  اOمل  بخيبة  شعورهم  عن  الطفل  حماية  مجال  في 
التفكير "المتمحور حول الغرب" أو "المقاربة المستنَسخة". 
المرجعية  الوثائق  هيمنة  إلى  خاص  بشكل  وأشاروا 
سياسة  ُوضعت  وبالفعل،  اmنكليزية١٤.  باللغة  الموضوعة 
تشملها  التي  الجمعيات  بإحدى  الخاصة  الطفل  حماية 
فهمها،  يلتبس  حّد  إلى   qجد ركيكة  عربية  بلغة  الدراسة 

وهو ما أوحى أنها في الواقع ترجمة سيئة للغاية.

وعلى غرار ذلك، ذكرت إحدى الجمعيات في سياسة حماية 
أن  مطلوب  قطري  مكتب   ... "كل  أّن  بها  الخاصة  الطفل 
تكون لديه سياسة لحماية الطفل خاصة بسياقه". ولكن، 
تتمكن  لم  سياستها  على  نّطلع  أن  منها  طلبنا  حينما 
سوى من توفير النسخة العمومية. جمعية مشاركة أخرى 
شملت سياستها قسم� للمعلومات الخاصة بالبلد، بما في 

ذلك القوانين ذات الصلة، ولكّن هذا القسم بقي فارغ�.
استخدام  الموظفين  من  التوقع  أي  الواقع،  هذا  أّن  ويبدو 
ترجمة  مترجمة  اOحيان  غالب  وفي  مكتملة،  غير  وثائق 
على  موجود  هو  ما  بين  واضح  انفصام  إلى  يشير  سيئة، 

الورق (السياسة) وبين الممارسة.

سياسة  "إّن  االنفصام:  هذا  إلى   qتحديد م١٠  أشارت  وقد 
حماية الطفل هي نفسها التي تستخدمها المنظمة غير 
العملي  التطبيق  يختلف  قد  ولكن  الدولية،  الحكومية 
الختالف  النظامي،  غير  التعليم  مركز  في  بسيط�  اختالف� 

هيكليته ".

13- Buckner, E., Spencer, D., & Cha, J. (2017). Between policy and practice: The education of Syrian refugees in Lebanon. 
Journal of Refugee Studies, 31(4), 444-465.
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يفهمون  أنهم  ذكروا  م٤  موظفي  أّن  للقلق  والمثير 
تفرضها  مؤّقتة  وثيقة  أنها  على  الطفل  حماية  سياسة 
تلك  كانت  أّي�  الجمعية،  معها  تعمل  التي  المانحة  الجهة 
على  يعتمد  الطفل  حماية  تطبيق  "إّن  قالوا  حيث  الجهة، 

الشراكات التي ُتعقد كل عام".

في  يعمل  الذي  اmداري  بالمسؤول  اOمر  وصل  م٥،  وفي 
برامج  تطبيق  إمكانية  في  التشكيك  حّد  إلى  الميدان، 
مة ل�طفال  حماية الطفل من اOساس، حيث قال إنها مصمَّ
الالجئين  ل�طفال  ال  "عادية"  ظروف  في  يعيشون  الذين 
الذين يعيشون في "أسوأ" الظروف. وأكمل معّلق� "لم يُعد 
الضرب وال الصراخ مقبوالً"، ولكّن "ذلك يصبح مغري� حينما 

ال ُيظِهر اOطفال أّي احترام للسلطة ويغيب االنضباط".

كان ثمة أمثلة على تكييف السياسات لجعلها أوثق صلة 
في  اmداريين  المسؤولين  أحد  ذكر  حيث  بالموضوع، 
الجمعية قائًال "نعم، تّم تعديل [السياسة]، وهي "تستنفذ 
الحّد اOقصى في حماية جميع اOطفال، وَتُعّد جميع أشكال 
العنف التي قد يتعّرض لها الطفل". ذكر المرجع المختص 
سياسة  على  أجرَي   qد محدَّ  qتغيير م٩  في  اOطفال  بحماية 
مسألة  عالجنا  "مثًال،  مفترضة،  مشكلة  لمواجهة  الجمعية 
بإضافة  المركز]  [في  بالمتطوعين  الشديد  التالمذة  َتعلªق 
فيما  ذلك  إلى  وما  الجسدي  التالمس  الضّم/  تمنع  مادة 
بينهما". ولكّن أحد المشاركين في م٦ قال إنه "لم ُتْجَر أّية 
مراجعة منذ ٥ سنوات"، وشعر بعض الموظفين اmداريين 
في  الطفل  حماية  سياسة  أّن  و٢   ٨ المنظمتين  في 
موظفو  كان  التطوير".  من  "للمزيد  بحاجة  منظمتيهما 
[سياسة  "إّن  قالوا  حيث  سلبية  أكثر  و٧  و٦   ٥ المنظمات 
حماية الطفل] عامة جدq" و"أّن السياسة ال ُتطبَّق بأكملها".

مبادئ  مقابل  الطفل  حماية  سياسة 
التنفيذ التوجيهية: المياه العِكرة

حماية  سياسة  بين  تمييز  ثمة  يكن  لم  اOحيان،  غالب  في 
الطفل ومبادئ التنفيذ التوجيهية التي تنتج عنها، حيث 
اعتبرتهما جميع المراكز تقريب� الشيء عينه. ويعني هذا 
حماية  سياسات  أّن  المعَنَيْين  بين  الفصل  في  القصور 
وتصفها  الحماية،  قواعد  َتُعّد  أن  منها  ُيتوّقع  الطفل 
وتشّرعها، إضافة إلى الخطوات الوقائية أو التفاعلية التي 
ينبغي اّتخاذها. وساهمت هذه الطبيعة المرّكبة في عدم 
وفي  وشكلها،  الطفل  حماية  سياسة  من  الغاية  فهم 
االعتقاد الخاطئ أّن مجّرد وجود سياسة مدّونة هو أمر كاٍف 

بحّد ذاته.

في غياب مبادئ تطبيق توجيهّية موّحدة، رجع الموظفون 
الطفل  حماية  سياسة  إلى  استطلعناها  التي  المراكز  في 
تطبيق  كيفية  بشأن  ضرورية  عملية  إرشادات  عن  للبحث 
ما  وغالب�  معّينة.  حاالت  في  االستجابة  أو  الحماية  مسارات 
على  الفهم.  وسوء  اOمل  بخيبة  الشعور  إلى  ذلك  قاد 
سبيل المثال، ذكر الموظفون في م٧ تحديدq أّن "[سياسة 

بين  بالعالقات  يجب  كما  تتحكم  ال  الطفل]  حماية 
مراقبة  ليست  واOطفال؛  الخارج/اOجانب  من  المتطّوعين 
الطلب  [مثًال،  يكفي،  بما  للموظفين  واضح�   qأمر السلوك 
من الصحفيين االمتناع عن التصوير] على الرغم من وجود 
إداريان  مسؤوالن  وأعرب  اOمر".  هذا  تحظر  موّقعة  اتفاقات 
عن ضرورة وجود سياسات وإجراءات خاصة تتعلق بشروط 
مواقع  وعلى  اmنترنت  شبكة  على  اOطفال  صور  عرض 
مسؤولة  وقالت  مفقودة،  ولكنها  االجتماعي  التواصل 
القْدر  استخدام  بشأن  نفسه  اOمر  المراكز  أحد  في  إدارية 
المعقول من القوة في مركزها عندما يبدأ بعض اOطفال 

اOكبر سن� بالعراك.

باmيجاز،  الطفل  حماية  سياسات  بعض  اّتسمت  حين  وفي 
يبدو،  ما  على  وذلك  مسِهبة،  إضافات  بعضها  إلى  أضيف 
تحّدث  منفصلة.  عمل  خطة  إلى  االفتقار  عن  للتعويض 
مشاركون من م١ بإيجابية عن سياستهم المفّصلة، حيث 
قالوا إّن "السياسة غدت أوسع فأوسع، فمثًال، بعد أن كان 
عدد صفحاتها يتراوح بين ٥ و٦ صفحات، أصبحت ٣٦ صفحة 
قنا في الرسالة التي  بعد إدخال التعديالت عليها. لقد تعمَّ
اOطفال  إلى  إيصالها  كيفية  وفي  السياسة  هذه  تبّثها 
الموظفين  معظم  أّن  بما  ذلك،  ومع  أوضح".  نحو  على 
التوظيف  عند  السياسة  وثيقة  توقيع  منهم  سُيطلب 
بالطول  سياسة  تشّكل  أن   qجد المستبَعد  فِمن  وحسب، 
مبادئ  بغياب  للموظفين  عملي�  مرجع�  آنف�  المذكور 

توجيهية محّددة للتطبيق.

أكثر  إرشادات  على  الحصول  في  قوية  رغبة  لمسنا  لقد 
أّكد  حينما  م٩،  في  عنه  ر  ُعبِّ ما   qتحديد وهو  عملية، 
المشاركون أّن من المفيد وجود وثيقة يمكن للموظفين 
اmرشادات  وَتُعّد  الحاالت،  على  أمثلة  تشمل  إليها،  الرجوع 
في نقاط رئيسية. وقد أفاد الموظفون في معظم المراكز 
تنفيذ  في  ثقة  أكثر  سيكونون  أنهم  معها  تواصلنا  التي 
فهٌم  لديهم  ر  َتوفَّ إن  ومراقبتها  الطفل  حماية  سياسة 
وإن  فيها،  الضعف  ولمواطن  السياسة  من  للهدف  أفضل 
إلى  السياسات  ترجمة  كيفية  على  للتدريب  خضعوا 

إجراءات عملية تمكن إدارتها.

دور اeدارة العليا

التحديد  وجه  على  المنظمات  من  منظمة  أّي  تذكر  لم 
مشاركة مجلس إدارتها (أو ما يعادله) في أخذ المبادرة أو 
التحفيز على وضع وصياغة السياسة، علم� أنها تذكر ضمن� 
وأشار  عليها.  الموافقة  عملية  في  الجميع  مشاركة  ضرورة 
الموظفون في المنظمتين ٣ و٦ على حدٍّ سواء إلى عدم 
على  الطفل  حماية  سياسة  في  اmدارة  مجلس  مشاركة 
اmطالق (مثًال حينما ُوضعت السياسة)، ولكنهم أشاروا إلى 
وفي  السياسة"،  "تطبيق  في  "المدير"  موضع  أهمية 
م٨  في  الموظفون  ذكره  ما  وهذا  عام".  بشكل  "تنفيذها 
حيث قالوا إّن "دور المدير مهم في تطبيق سياسة حماية 

الطفل".
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أشار الموظفون في كلٍّ من المنظمات ٧ و٨ و٩ إلى وجود 
سئل  وحينما  اmدارة،  مجلس  جانب  من  المشاركة  بعض 
سياسة  تحسين  تواجه  التي  العقبات  عن  م٩  موظفو 
"ال  أنه  قائلين  أجابوا  بمنظمتهم  الخاصة  الطفل  حماية 
السياسة  تحرير  فإّن  العكس،  على  بل  عقبات،  توجد 
موافقة  على  الحصول  يعني  التعبير  هذا  أّن  [نفترض 
سهلة  عملية  هي  تغييرات]  إجراء  على  اmدارة  مجلس 
للغاية". وتحّدث موظفو م٨ عن عمليات اmحالة إلى المرجع 
للمدير،   qتقرير بعدئٍذ  ُيِعّد  الذي  الطفل،  بحماية  المختّص 
تحّدث  كذلك،  الحاالت.  تلك  بشأن   qقرار بدوره  يّتخذ  الذي 

موظفو م٦ عن درجة التزام عالية من قبل مديرهم.

العقبات التشغيلية

من  اتªخذ  معيَّن  قرار  أّي  ذكر  على  اOفراد  يأِت  لم  حين  في 
على  الجمعية"  "ثقافة  أثر  هيمن  فقد  الجمعّية،  إدارة  قبل 
سياسة  تطوير  ذكر  لدى   qكثير وترّدد  المحادثات،  من  عدد 
أثر  بشأن  إفادات  النقاشات  تخّللت  وقد  الطفل15.  حماية 
الطفل  حماية  ضمان  على  نة  المدوَّ غير  والتصرفات  الِقيم 

في الجمعية.

التركيز على الناحية اOكاديمية على حساب حماية الطفل
جرى  التي  المراكز  جميع  من  المعّلمين  مالحظات  أشارت 
فهي  محدودة  تكون  حينما  الموارد  أّن  إلى  استطالعها 
ل مباشرة لدعم المسائل اOكاديمية، متجاوزًة ما يمكن  ُتحوَّ
تدريب  الطفل،  كحماية  "ُكّلي"،  هو  ما  ضمن  تصنيفه 
شّدد  وقد  ذلك.  إلى  وما  االجتماعي  والدعم  الموظفين، 
مت على  المشاركون في جلسات العمل المرّكزة التي ُنظِّ
الجلسات  من  المزيد  mجراء  والموارد  الوقت  تأمين  أّن 
حماية  موضوع  في  المعارف  لصقل  دورات  أو  لة  المفصَّ
الطفل (عقب أّي دورات توجيهية أساسية) قد شّكل تحّدي� 
اmداري/المرجع  المسؤول  أفاد  المثال،  سبيل  فعلى  لهم. 
المختّص بحماية الطفل في م١٠ بأّن "المعّلمين ال يشعرون 
أنهم مدعومين لُيَلّبوا التوقعات على صعيد الكشف عن 
حاالت العنف الموّجهة ضّد التالميذ ووضع التقارير بسبب 

غياب التدريب وورشات العمل".

ويبدو أّن الترابط بين المساحات ا�منة والنتائج 
اOساسيين  الموظفين  لدى   qجيد معروف  اOكاديمية16 
تفّهم�  أكثر  يجعلنا  ما  وهو  مقابالت،  معهم  أجرينا  الذين 
جلسات  في  المشاركون  ذكر  فقْد  بالخيبة،  لشعورهم 
"شعور  أّن  يرون  أنهم  م١  في  ُأجِريت  التي  المرّكزة  العمل 
إلى  يعود  إنما  المنزل  في  كما  المركز  في  باOمان  اOطفال 
عملية َتعلªم وتفاعل أفضل"، ولكن كما بّين موظفو م٥، 

فهم يكافحون "الضغط الشديد وعدم اّتساع الوقت 

اOولويات  كثرة  بسبب  الطفل  لحماية  سياسة  لوضع 
متابعة  أو  حماية  وحدة  غياب  في  والمهّمات. 

نفس-اجتماعية، ينصّب التركيز على التعليم وحسب".

نقص في الموارد المخّصصة لضمان 
محيط آمن للتالميذ داخل حرم المركز

رغم أّن المشاركين، بوجه عام، ينظرون إلى مراكزهم على 
أنها أماكن آمنة، فقد حددوا مخاطر متنوعة في المحيط. 
وشملت أكثر المخاوف انتشارq، نظام التبريد والتدفئة غير 
اOمطار،  فصل  خالل  الّزِلقة  والساللم  واOرضية  الفّعال، 
ا�منة  اللعب  مساحات  وغياب  والردم،  والتسربات 
معظم  في  اmداريون  المسؤولون  وكان  والمسقوفة. 
كانوا  ولكنهم  البنيوّية،  القصور  Oوجه  مدركين  المراكز 
عاجزين عن معالجتها بسبب نقص التمويل أو عدم القدرة 

على تأمين مكان أفضل.

تنازالت  تفرض  التي  المحدودة  المالية  الموارد  إلى  وإضافًة 
صعبة من حيث موقع المبنى وهيكلّيته البنوّية على حدٍّ 
سواء، فإّن قيودq أخرى قد يكون لها أثر كبير؛ فعلى سبيل 
المثال، ليس ثمة نظام في لبنان يحكم إجراء أّي نوع من 
ما.  عقار  استئجار  قبل  الهيكلي  أو  البيئي  المسح  أنواع 
الُملك،  صاحب  ال  الحاالت،  بعض  في  المستأجر،  ويكون 
عن تصحيح أي أخطاء أو إجراء التصليحات الالزمة  مسؤوالً 
من  بمزيد  يلقي  ما  وهو  اmيجار،  فترة  خالل  للممتلكات 
مراكز  أحد  يقع  المحدودة.  الميزانيات  ذوي  على  العبء 
سطح  على  استطالعها  جرى  التي  النظامي  غير  التعليم 
اmداريون  المسؤولون  وصفه  وقد  العمل،  ورشات  إحدى 
غير  بأنه  قابلناهم  مّمن  سواء  حدٍّ  على  والموظفون 
مناسب، حيث ذكر جميعهم الحاجة إلى مكان جديد، وإنما 
يكن  لم  المناسبة  العقارات  وندرة  اOموال  لنقص   qنظر

االنتقال ممكن�.

أّما في ما يتعلق بالمراكز التي تؤّمن النقل للتالمذة، فقد 
على  الموارد  في  حاد  نقص  وجود  اOهل  من  كثير  ذَكر 
وتحّدث  الحافلة،  متن  على  واOمان  السالمة  تأمين  صعيد 
هؤالء، خالل جلسات العمل المرّكزة، عن النقص في وجود 
مصادر  من  مصدر  أنه  ُمعتبرين  الحافلة  في  المساعدين 
أّن  ويبدو  أطفالهم.  بسالمة  المتعّلقة  الرئيسية  القلق 
ذكروا  الذين  م٥  من  المشاركين  يوافقون  الموظفين 
على  القدرة  عدم  وبالتالي  الموظفين،  في  "النقص 
تخصيص مشرف لكل حافلة من الحافالت". وعّبر موظفو م

٦ عن عدم ارتياحهم "لعدم وجود مساعد في الحافلة عند 
قدومهم إلى المركز خالل الدوام المسائي، وإنما فقط لدى 

ايصال التالميذ إلى منازلهم".

15-   British Overseas NGOS for Development (BOND) (2020). Safeguarding. Retrieved from: 
https://www.bond.org.uk/resources-support/safeguarding 
16- RT International (2013). Literature Review on the Intersection of Safe Learning Environments and Educational 
Achievement. Washington, DC: U.S. Agency for International Development. Retrieved from: 
http://www.ungei.org/resources/files/Safe_Learning_and_Achievement_FINAL.pdf
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الثغرات في المسارات العملية لتأمين سالمة التالميذ وحمايتهم

تباينت اOدلّة بشأن المسارات العملية على صعيد سالمة التالميذ وتأمين حمايتهم ضمن المحيط المادي للمراكز. كانت ثمة 
أمثلة واضحة على جودة أداء الموظفين بالرغم من وجود موارد محدودة، إلى جانب أمثلة أخرى تتعّلق بثغرات واضحة يمكن 

تصحيحها بالحّد اOدنى من الموارد اmضافية. ويتضّمن ذلك:

السالمة من الحريق 
ال توجد مطافئ حريق سوى في أربعة من المراكز التي جرى استطالعها، وال يوجد جهاز إنذار للحريق سوى 
في واحد منها. لم ُتجَر أّية تدريبات على الحرائق في أّي من المراكز التي ُأجِريت مقابالت مع موظفيها. يشير 
ذلك إلى أّن إجراًء بسيًطا نسبًيا (خروج التالمذة ا�من والمنّظم من المبنى في حالة الطوارئ) جرى تجاهله 
كّلي�. ومع ذلك، تجدر اmشارة إلى أّن إجراءات السالمة من الحرائق في لبنان والتأهب لها هي حاالت متفّرقة، إذ 
توجد لدى بعض الجمعيات تدابير سالمة متينة، وبعض ا�خر ليست لديها أّية تدابير من هذا النوع، لذا ال 

تقتصر هذه المشكلة على مراكز التعليم غير النظامي.

إجراءات المرافقة إلى المرحاض
لدى اmجابة على السؤال المتعلق ب"اmشراف" ذكرت ستة مراكز تحديدq اmشراف على التلميذ أو مساعدته 
في الذهاب إلى المرحاض. وذكرت بعض المراكز أّن التالمذة اOكبر سًنا يذهبون إلى المرحاض بمفردهم، 
على الرغم من وجود روايات متضاربة بشأن هذا اOمر في م١٠. وذكر المدير/المرجع المختّص بحماية الطفل 
"وجود مساعد في المرحاض، ال سيما لمساعدة التالمذة اOصغر سًنا". ولكن ُذِكر في إحدى جلسات العمل 
المرّكزة أنه "[ال يوجد] أّي مساعد في المرحاض، ولكّن التالمذة اOكبر سًنا يدخلون بمفردهم بينما يدخل 

التالمذة الصغار عادًة مع والديهم".

عملية الوصول والمغادرة
ينتقل التالمذة من المركز وإليه، في أغلب المراكز (حوالي النصف تقريب�)، بالحافلة حصرq (خدمة 
يومّي�  التالمذة  يحضر  أخرى  مراكز  ثالثة  وفي  بالباطن)،  التعاقد  عبر  أو  مباشرة  إّما  المركز  يوّفرها 
بالحافلة أو سيرq على اOقدام، وفي هذه الحالة إّما وحيدين أو بمرافقة اOهل. ينتقل التالمذة في 
المركزين ٦ و٩ سيرq على اOقدام (إّما بمفردهم أو بمرافقة اOهل)، وم٩ هي الوحيدة التي فرضت 

مرافقة التالمذة دون سّن معّين (٥ سنوات).

يستقبل المعّلمون التالمذة في جميع المراكز، باستثناء مركز واحد، وذلك بوجود موظف آخر في 
بعض اOحيان (ُذكر في هذه الحالة المدير والموظف المسؤول عن التسجيل). وقال موظفون في 
وذكر  مبكر.  وقت  في  ما  أحد  وصول  حال  في   "qباكر البوابة  "يفتح  المبنى  عن  المسؤول  إّن  م٦ 
الموظفون في م١٠ أّن سائق الحافلة وصل باكرq في إحدى المرات، فانتظر مع التالمذة حتى وصول 

الطاقم التعليمي.

ل من الحافلة  ªأّكدت أربعة مراكز (م١،م٢،م٣،م٧) أّن سياساتها تقضي بعدم السماح للتالمذة بالترج
ما لم يكن أحد اOبوين موجودq الصطحابهم إلى المنزل، وصّرح بعضهم أّن الحافلة تعود بالتلميذ 
إنها  المراكز  جميع  وذكرت  الحافلة.  من  ترّجله  عند  اOبوين  أحد  حضور  عدم  حال  في  المركز  إلى 
التلميذ،  مع  الموظفين  أحد  ينتظر  اOثناء  تلك  وفي  استالمه،  يتّم  ال  الذي  التلميذ  بوالَدي  تتصل 
اOمر،  لزم  إن  بأنفسهم  منزله  إلى  التلميذ  ويوصلون  باOهل  يتصلون  الموظفين  أّن  م٩  وأشارت 

ولكن فقط في حال كان أحد الوالدين في المنزل الستالمه.
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تسجيل الحضور والغياب
احتفظت جميع المراكز بسجالت للحضور، وذكرت جميعها تقريب� (ما عدا م٦ التي لم ُتِجب على السؤال) 
مّدة  انقضاء  بعد  به  يباَشر  اmجراء  هذا  أّن  على  باOهل،  باالتصال  وذلك  الغياب،  لمتابعة  سياسة  وجود 
تتراوح بين ثالثة أيام وأسبوع من غياب التلميذ. أّما في م١ فيتّم االتصال باOهل في يوم الغياب نفسه.

تسجيل الحاالت الطبية (بما في ذلك الحساسية)
الجسدية،  واmصابات  كالحساسية  الطبية،  التالمذة  حاالت  لتسجيل  ما  نظام  لديها  مراكز  ثمانية 

ِعلم� أّن مركًزا واحًدا فقط َذَكَر، تحديدq، أّن هذه المالحظات ُتحفظ في مكان آمن.

وجود عّدة لZسعافات اYولية
على  مدّرب  طاقم  إلى  إضافة  اOولية،  ل»سعافات  عّدة  استطالعها  جرى  التي  المراكز  جميع  لدى 

استخدامها.

ا\جراءات المتعّلقة بالرحالت المدرسية
اOهل  موافقة  الثمانية  تلك  بين  من  مراكز  ستة  وتفرض  مدرسية،  رحالت  ُتوّفر  مراكز  ثمانية 
أربعة  وذكرت  للطوارئ،  هاتف  رقم  على  الحصول  أهمية  المراكز  من  اثنان  ذكَر  وقد  المسبقة. 
مراكز أهمّية اmشراف واmجراءات المّتبعة، وفرضت ثالثة مراكز إجراء تقييم للمخاطر قبل الرحلة.

لتقديم  بالموظفين  خاصة  سياسة  وجود  عدم 
االّدعاءات وا\بالغ عن المخالفات 

شملهم  الذين  اmداريين  المسؤولين  من  أربعة  ذكر 
يستطيع  واضحة  آلية  لديها  مراكزهم  أّن  االستطالع 
في  يحدث  تصّرف  سوء  أي  عن  اmبالغ  خاللها  من  الموظف 
الموظفين  أّن  أو  هويته،  عن  الكشف  دون  المركز 
عون، عموم�، على اmبالغ عن إساءة التصّرف. م٢ هي  ُيشجَّ
عن  اmبالغ  محددة  سياسة  ذكرت  التي  الوحيدة  المنظمة 
جرت  الذي  الشخص  لكّن  االّدعاءات،  وتقديم  المخالفات 
مقابلته قال "لم يقرأها أحد". وسّلط أحد المشاركين ِمن م

٤ الضوء على المشكالت المتعلقة باmبالغ عن سوء تصّرف 
سوء  َبَدَر  إن  اmبالغ  في  يتردد  "المرء  إّن  فقال  الموظفين، 
تصّرف من زميل له، Oّن الجميع سيعرف حينئٍذ أنه هو َمن 
أبلغ عن ذلك". وقّدمت إحدى المنسقات مثاالً شخصي� على 
المعلمين  أحد  أّن  المدير  إبالغها  ذكرت  حيث  الحالة  هذه 
كان يضرب تلميذq، وأّن المعّلم المذكور اكتشف أنها هي 

من أْجَرت البالغ فكانت رّدة فعله عنيفة تجاهها.

بين  التنّمر  بشأن  محددة  سياسات  غياب  أّن  يبدو 
هما  وم٦  م٥  الوضع.  هذا  بتفاقم  يتسبب  الموظفين 
تعالج  قواعد  مجموعة  يملكان  اللذان  الوحيدان  المركزان 
هذه المسألة، بينما ذكرت المراكز المتبقية أّن السياسة "ال 
ولو  الموظفين]،  أحد  ر  تنمَّ [أن  إطالق�  يحدث  "لم  أو  تذكر" 
حصل ذلك فإنه ُيضاف إلى السياسة" (م٩). يبدو معقوالً أن 
إلى  أو  و/  متينة  سياسة  إلى  عموم�،  االفتقار،  إّن  نقول 
فيها  الموظفون  يغّض  ثقافة  يولّد  قد  بالسياسة  معرفة 

ْرف عن سلوك الزمالء غير الالئق. الطَّ

ممارسات غير مّتسقة على صعيد التوظيف

توظيف  عمليات  استطالعها  جرى  التي  المراكز  اعتمدت 
وفحص  الوظيفي،  المنصب  عن  اmعالن  تشمل  متشابهة، 
ثم  ومن  المتقدمين،  واختيار  لتصفية  الذاتية  السيرات 
الواعدين.  المرشحين  مع  مقابالت  ثالث  أو  مقابلتين  إجراء 
تذكر  لم  مراكزهم  إّن  اmداريين  المسؤولين  معظم  قال 
مسألة  على  تؤّكد  لم  أو  الطفل  لحماية  سياسة  وجود 
أحد  وشّكك  الوظائف،  إعالنات  في  الطفل  حماية 
عند  للتطبيق  السياسة  قابلية  في  م١  من  المشاركين 
يتعلق  اmعالن  كان  "إن  الماهرة:  غير  العمالة  توظيف 
بالعمالة غير الماهرة، مثل عّمال التنظيف، ال نذكر سياسة 
الحماية  سياسة  نعزز  الوظيفة.  إعالن  في  الطفل  حماية 
بهذه  صلة  أكثر  فيها  تكون  التي  المواقف  في  فقط 
مسألة  تجاه  بالتراخي  تّتسم  التي  المقاربة  هذه  المسألة". 
من  فرد  كل  على  الحماية  ُتطبَّق  ال  حيث  الطفل،  حماية 
الموظفين الذين يحتّكون مع التالميذ ُعِكست كذلك في 
ال  اللتين  وم٨  م٧  ب  الخاصتين  الطفل  حماية  سياسَتي 
تأتيان على ذكر ارتباط السياسة بالمتعاقدين من الباطن 
حماية  سياسة  تنّص  المقابل،  وفي  الحافالت.  سائقي  مثل 
السياسة  هذه  "تسري  يلي  ما  على  م٥  ب  الخاصة  الطفل 
على ... كّل من يعمل لحساب [م٥]"، وذكرت م١٠ على وجه 
الثالثة  اOطراف  على  تسري  سياستها  أّن  التحديد 

المتعاقدة.

توقيع  الجدد  الموظفين  على  المراكز  من  مركز  كل  فرض 
الموظفين  بسلوك  الخاص  والنظام  التوظيف  عقد 
مسؤولون  وقال  به.  الخاصتين  الطفل  حماية  وسياسة 

إداريون من تسعة مراكز إّن الموظفين الجدد يتلّقون 
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تطبيق  آلية  على  عملهم  من  اOولى  السنة  خالل  تدريب� 
سياسة حماية الطفل، كما على كيفية رصد حاالت العنف 
على  المراكز  هذه  من  خمٌس  واعتمدت  وإحالتها. 
غير  المنظمات  أو  الدولية  الحكومية  غير  المنظمات 
أّن  ذلك  ويعني  الموظفين،  لتدريب  المحلية  الحكومية 
توقيت الدورات التدريبية لبعض الموظفين يعتمد إلى حدٍّ 
تدريب�  المراكز  نصف  أْجرت  كما  الشريك.  على  كبير 
الخاص  النظام  تطبيق  كيفّية  على  الجدد  للموظفين 
على  فاعتمد  ا�خر  النصف  أّما  الموظفين،  بسلوك 

االجتماعات والدورات التوجيهية لبيان التوقعات.

السجالت  اللبناني،  القانون  على  بناًء  مراكز،  ثمانية  طلبت 
على  الحصول  أّن  لوحظ  لكن  الجدد،  للموظفين  العدلية 
سجالت عدلية للمعلمين السوريين لم يكن ممكن�، حيث 
ُيحّظر القانون تعيينهم رسمًيا بهذه الصفة. (تجدر اmشارة 
القضايا  من  مجموعة  يثير  الخاص  الظرف  هذا  أّن  إلى 
الستكشافها  مجال  ال  والتي  به،  الخاصة  والتعقيدات 

وتناولها في هذه الدراسة).

وفي ما يتعلق بطلب المستندات ذات الصلة خالل عملية 
الذاتية  السيرة  أو  المرجعية،  الشخصيات  مثل  التوظيف، 
الهوية  "معلومات  م٣  من  إداري  مسؤول  قال  الكاملة، 
الذي  الوحيد]  [اOمر  هي  التعليمية  والمؤهالت  الشخصية 
ا�خر".  أحدنا  عن  شيء  كل  ونعرف  أصدقاء  Oننا  نطلبه، 
كذلك ذكر المسؤولون اmداريون في م٥ وم٦ وم٨ أنهم ال 
المسؤول  وقال  المرجعية.  الشخصيات  من  يتحققون 
المرجعية  الشخصيات  من  يتحققون  إّنهم  م٤  في  اmداري 

في ما يتعلق ببعض المناصب وحسب.

م أيٌّ من المراكز تقارير خارجية عن سوء تصّرف بدر  لم ُتَقدِّ
موظف  أّي  أّن  يعني  وهذا  فصله،  عن  أو  ما  موظف  من 
سابق قد يكون مصدر خطر على التالمذة ينتقل دون عائق 
عّلق  الخصوص،  وبهذا  آخر.  مكان  في  جديدة  وظيفة  إلى 
مدير في م١٠ قائًال: "الشخص عينه الذي أبلغنا عن استغالله 
دولية  حكومية  غير  منظمة  إلى  عام  بعد  انتقل  منصبه 
مركزنا]  [في  لدينا  ما  أحٍد  توظيف  وشك  على  كنا  أخرى. 
لكفاءاته ومواصفاته المهمة، إلى أن أخبَرنا أحد الموظفين 
إساءة  بسبب  سابق  عمل  من  ُفصل  أن  سبق  المرّشح  أّن 

التصّرف."

العوائق التي تواجه الموظفين

إضافة إلى العوائق التشغيلية التي سبق أن ذكرناها أعاله، 
أو في معظم اOحيان بسبب تلك العوائق نفسها، غالب� ما 
نجد أن لدى الجمعّيات التي استطلعناها صعوبة وتحّديات 

في تطبيق سياسة حماية الطفل تطبيق� فعاالً.  تمّثلت 

المشكالت اOكثر شيوًعا بما يلي:

معّرف  غير  أو  غائب،  الطفل  بحماية  المختّص  المرجع  دور 
تعريف� واضح�

بحماية  المختّص  المرجع  دوَر  (معرفتنا)  استكشافنا  لدى 
 qالطفل الذي يعمل وفق دوام كامل ويكون متفّرغ� حصر
Oداء هذا الدور، وOثره على المراكز، غدا واضح� أّن غياب هذا 
ُيمّثل  به  المرتبط  االختصاص  فهم  عدم  أو   / و  المنصب 
مشكالت خطيرة. فعلى الصعيد العملي، لم يكن المرجع 
 qغ� حصر المختّص بحماية الطفل، في معظم المراكز، مفرَّ
ِمن  الطلب  هو  الصعيد  هذا  على  والشائع  المهمة.  لهذه 
(علماء  واالجتماعي  النفسي  المجالين  في  المتخصصين 
الخاصة،  االحتياجات  بذوي  المختصين  والمعّلمين  النفس، 

واOخصائيين االجتماعيين) القيام بهذا الدور.

في  الطفل  بحماية  المختصين  المراجع  مع  مقابالت  أجرينا 
مستقل،  بشكل  (أجرَيت  عشرة  أصل  من  جمعيات  سبع 
الطفل  بحماية  المختّص  المرجع  طلب  حيث  م١٠  باستثناء 
أسباب  وتباينت  اmداري)،  المسؤول  بحضور  المقابلة  إجراء 
َمن لم يحضروا. وقد ذكر الموظفون في م٥ أنه "لم يتوّفر 
أو  اجتماعي  عامل  أو  نفسي  معالج  لتعيين  الكافي  المال 
مرجع مختّص بحماية الطفل"، وأضافوا أّن هذا الواقع أعاق 
بحماية  المتعلقة  المسائل  مع  التعامل  على  قدرتهم 
الطفل تعامًال صحيح�. كان المرجع المختّص بحماية الطفل 
الدعم  برنامج  منّسق  نفسه  هو  الرئيسي  م٤  مقّر  في 
المختّص  المرجع  مع  الحال  وكماهي  النفس-اجتماعي، 
بحماية الطفل في م٦، لم يقبل دعوتنا للمشاركة (أحدهما 
كان في الخارج وا�خر لم يكن متفّرغ� حينئذ). وبعد اّطالعنا 
على مواقع عمل المراجع المختّصين بحماية الطفل وجدنا 
أّن ثالثة فقط يعملون في المراكز المذكورة في بعض أيام 
اOسبوع (٣ أو ٤ أيام)، أّما في حالة المتبّقين فيقتصر اOمر 

على الزيارات من وقت �خر.

من  كبير  عدد  اOوسط  الشرق  في  يوجد  حين  في 
لوحظ  فقد  الجامعية،  الشهادات  حَملة  من  المتخصصين 
عدم استثمار القدرات استثمارq تاًما لتعزيز المهارات الالزمة 
على  اOنظمة  تعزيز  أو  مستدامة  خدمة  تقديم  سبيل  في 
المستوى  لديهم  َمن  أّن  المحتَمل  وِمن  الطويل17.  المدى 
سبيل  (على  الكافي  الدعم  يتلّقوا  لم  المناسب  العلمي 
في  مختصين  ليصبحوا  يؤهلهم  بما  تدريبهم  المثال 
ما  لتحويل  أو  مهاراتهم  تركيز  mعادة  المطلوب)  المجال 
َمن  أّن  وجدنا  وقد  جديد.  اتجاه  في  مهارات  من  لديهم 
في  الطفل  بحماية  المختّص  المرجع  منصب  يشغلون 
المراكز التي زرناها يمتلكون أساًسا أكاديمًيا متيًنا بفضل 

التعليم الجامعي الذي تلّقوه (على سبيل المثال، خلفية 

17-   Child Frontiers/IKEA Foundation/Save the Children (2018). The Child Protection in Emergencies professional 
development programme: Capacity gaps analysis survey – Middle East and Eastern Europe. Retrieved from: 
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13221/pdf/2018cpie_cga_meee_word_version.pdf
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كرروا  ولكنهم  االجتماعي)،  العمل  في  أو  القانون  في 
الدور  لتنفيذ  االستعداد  بعدم  شعورهم  عن  الحديث 
"الدراسة  قائًال  م٢  في  الموظفين  أحد  وعّلق  عملي�. 
الجامعية لم تحّضر [هؤالء] للتعامل مع المسائل المرتبطة 
بحماية  المختّص  المرجع  ذكر  حين  في  الطفل"،  بحماية 
الطفل في م٨ [أنهم] "يعتمدون على المنظمات الشريكة 
اليونيسيف  منظمة  مثل  القدرات،  بناء  صعيد  على 
وأنهم  تطّوعيين"،  استشاريين  على  كما  حماية،  وجمعية 
على  التدريب  فرص  من  المزيد  على  "الحصول  يوّدون 
ال  وإحالتها،  للعنف  المعّرضين  التالمذة  حاالت  إدارة  كيفّية 

سيما في حالة اOطفال اOكبر سّن�".

الجمعية الوحيدة التي ذكرت وجود فريق مركزي يعمل في 
هذا  في  يعملون  فرد  من  أكثر  (مثًال،  الطفل  حماية  مجال 
جرى  التي  المراكز  بقية  أّن  يبدو  إذ  م٧،  هي  المجال) 
استطالعها تعتمد على شخص واحد يداوم إّما في المركز 
نقص  إلى  ذلك  يشير  قد  الرئيسي.  المكتب  في  أو  نفسه 
مقّر  داخل  المجال  لهذا  المخّصصين  الموظفين  في 
الجمعية (وما ينبغي التأكيد عليه هو أن ذلك شّكل أساس� 
أّن  أو  الحاالت)،  معظم  في  الطفل  حماية  سياسة  لوثيقة 
حماية  هيكلية  على  أساسي  بشكل  رّكزت  الدراسة  هذه 

الطفل في المراكز نفسها، بحيث ُيحتمل ُوجود ِفرق 

حماية  سياسة  Oّن  ذلك  ِذْكِرها  على  ُيأَت  لم  ولكن  مركزية 
قبل  من  اOحيان  معظم  في  كتابتها  تمت  الطفل 
في  وليس  الرئيسي،  المقر  في  العاملين  الموظفين 
أجريت  الدراسة  أن  وبما  المناطق).  في  (الموجودة  المراكز 
في المراكز اmقليمية، وليس مع موظفي المقر الرئيسي، 
فمن المحتمل أن يكون هذا هو السبب في أن الدراسة ال 
تدخل في الكثير من التفاصيل حول الموظفين في المقر 

الرئيسي أو ما يسمى "بالفرق المركزية".
 

الطفل  بحماية  المختّصة  المراجع  بين  العالقة  دراسة  لدى 
الجمعية  مركز  في  يعملون  آنف�،  ذكرنا  كما  (معظمهم، 
كان  الميدانيين،  الموظفين  من  وزمالئهم  الرئيسي) 
معظم هؤالء إيجابيّين بشأن دور المرجع المختّص بحماية 
جلسات  إحدى  أثناء  وفي  سواء.  حدٍّ  على  وقيمته  الطفل 
عامل  "وجود  إّن  م٧  من  مشاركون  قال  المرّكزة  العمل 
اجتماعي نشط كجهة مرجعية [ساعد في عملية الكشف 
المخاوف  والمدير  االجتماعي  العامل  يأخذ   ... والرصد] 
المتصلة بحماية الطفل على محمل الجّد ". كذلك اOمر، قال 
الموظفون في م٨ إنهم "يشعرون ِبدعم كلٍّ من المرجع 
"العمل  وإّن  لهم"  والمدير  الطفل  بحماية  المختّص 

الجماعي يسّهل عملية الكشف ورصد الحاالت".  

ثقة المعلم ومدى قدرته على تأمين الحماية للتالميذ 
أفاد المعلِّمون في معظم المراكز بأنهم ال يثقون بقدرتهم على صعيد تأمين الحماية للتالميذ، وَعُزوا هذا اOمر إلى عدم 
خضوعهم للتدريب المختّص في هذا المجال. على سبيل المثال، ذكر المعلمون في م١٠ أنهم "لم يشعروا بدعم كاٍف   يلّبي 
م٨  في  المعّلمون  واقترح  العمل"  وورشات  التدريب  في  النقص  بسبب  عنها  واmبالغ  الحاالت  رصد  صعيد  على  توّقعاتهم 
"تنظيم المنظمات غير الحكومية الخارجية المزيَد من اOنشطة التوعوية الهادفة للمعلمين واOهل". وبعد تحليل التعليقات 
ومقارنة البيانات التي ُجمعت من مصادر أخرى، تم جمعها من والتي حّددت على كون الّنقص في التدريب نفسه يشكل أحد 
الحواجز المحتملة التي تمنع المعّلمين من أداء دورهم بفعالية في عملية حماية الطفل، برزت أيًضا موضوعات إضافية ذات 

صلة: 

الترّدد بتحديد واختيار الوقت المالئم لZبالغ عن حاالت العنف الموّجهة ضّد التلميذ
ذكر الموظفون في جميع المراكز، باستثناء مركز واحد، شعورهم بالتردد بشأن ضرورة التحّقق من أقوال التلميذ. وأوضحت 
معلمة من م٦ أنها راقبت تلميذq على مدار بضع جلسات للتأكد من أّن العالمات والمؤشرات التي كانت تراها لم تنحصر بمرة 
واحدة، وأشارت إلى الشعور بالقلق بشأن "عدم التأكد من االّدعاء ومخاوف بشأن استنتاجها لوجود حالة سوء معاملة بحيث 
يتبّين الحق� أن ذلك غير صحيح ". كذلك اOمر، ذكر المعّلمون في م٣ "ترّددهم في ما يتعلق بالوقت الذي ُيقّدمون فيه اmبالغ". 
المركز الوحيد التي أظهر موظفوه الثقة هو م٩ حيث أّكد هؤالء أّن "المعّلمين يراقبون الطفل ويدّونون أّي تغّيرات تحصل 
في سلوكه أو تصرفه، أو أّي شكوك لديهم، مستخِدمين نموذج� ل»بالغ ُيرَسل الحق� إلى المرجع المختّص بحماية الطفل". 
وأشار الموظفون أنفسهم إلى تحسينات ُتمِكن إضافتها، مثًال أّن "على المعّلمين أن يملؤوا نموذج� يضم أسئلة غير مباشرة 
الطفل  أقوال  إلى   qاستناد عنف  حالة  وجود  من  التأكد  صعوبة  في  التحّدي  يكمن  إذ  الحالة،  من  التحّقق  على  تساعد 

ع منهم التحقق من وقوع إساءة على مستوى ما. والشهود". وتجدر اmشارة إلى أن التعليق اOخير يعني أّن المعّلمين ُيتوقَّ
وبالعودة إلى سياسات حماية الطفل، واحدة منها فقط (م٢) شّددت على "عدم معاقبة أّي موظف mبالغه عن حادث شّك فيه 
بحدوث إساءة وتبّين الحق� أّن االّدعاء خاطئ، في حال جرى اmبالغ انطالق� من النية الحسنة". وعلى النقيض من ذلك، صيغت 
تأهب  حالة  في   ... الموظفين  جميع  أّن  من  "التأكد  مثل  المعلم،  قدرات  على  عموم�  فرّكزت  اOخرى  الطفل  حماية  سياسات 
وقادرون على التعّرف وتحديد مؤشرات اmساءة" (م٤). عموم�، ألمحت النقاشات التي أجريت مع المراكز التي شملتها هذه 
الدراسة أّن عبئ� ال داعي له ُألقَي على كاهل المعّلمين على هذا الصعيد. وسواء كان ذلك واقع� أم تصورq، فإنه يشير إلى 

النقص في التدريب من حيث تحديد دور المعّلمين في عملية الرصد واmبالغ عن حاالت العنف الموّجهة ضّد الطفل.

النتائج والنقاش
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االرتباك حول كيفّية التعامل مع `الحساسيات الثقافّية'
تضم جميع سياسات حماية الطفل بيان� يلّمح إلى صلتها ب "جميع االطفال، وتحوي معظم تلك السياسات تصريح� بشأن 
تكافؤ الفرص، حيث تستند سياسات عديدة إلى اتفاقية اOمم المتحدة لحقوق الطفل. ورغم ذلك، قالت إحدى المعّلمات في 
م٣ إنها تجد "من الصعب مناقشة سياسة حماية الطفل في الوقت الذي يجب أن ُتحَترم فيه ثقافة اOهل"، ووافقها زميلها 
يتعلق  حساس  موضوع  Oنه  اOهل  مع  الطفل  حماية  سياسة  عن  بالتفصيل  التكلم  يمكننا  "ال  قائًال:  الصعيد  هذا  على 
أحد  عّلق  اOمر،  كذلك  الطفل".  على  سلب�  ينعكس  ما  وهو  النوع،  هذا  ًمن  حديثا  منهم  كثيرون  يقبل  ال  وقد  باالنضباط، 
يمّثل...العرف  العنيف  الجسدي  فالتأديب  ومجتمعهم،  اOهل  بثقافة  وثيق�  ارتباط�  مرتبط  "اOمر  إّن  قائًال  م٤  في  المعلمين 

االجتماعي".
وُأعِرب عن موقف مماثل في ما يتعلق بالمتعاقدين الخارجيين، حيث قّدمت إحدى المعلمات من م١٠ مثاالً على ذلك مبّينة أّن 
"أحد سائقي الحافالت تزوج من فتاة تبلغ من العمر ١٧ عاًما، وهو أمر غير مسموح به وفًقا للسياسة، لكّن الجمعية لم تطرده". 
مع  أو  اللبناني  القانون  مع  تتعارض  ال  ثقافية"  "ممارسات  يطّبق  السائق  Oّن  معضلة  أنه  على  اOمر  هذا  المشاِركة  تصف 
معتقداته الدينية، ولكنها تتعارض في المقابل مع سياسة الجمعية. في هذه الحالة، يتخطى التحدي المتمثل في تنفيذ 
سياسة حماية الطفل مجرد التكيف الظرفي فيتحول إلى تحدٍّ للمعايير الثقافية المقبولة. وأضافت المعلمة: "اعُتِبر فْصل 

السائق أمرq صعب�، وهذا مثال على صعوبة تغيير طريقة تفكير الناس".
عّلق الموظفون في م٣ قائلين إّن "هناك حاجًزا ثقافًيا ومجتمعي�" َيُحول دون إنجاز عملهم في تعزيز حماية الطفل، وهذا 
اOمر يجعلهم يكافحون mحداث تغيير حقيقي. وفي حين قد تكون هذه الحجة شائعة، فمن المهم أن نتذكر أّن العنف ليس 
تركيبة ثقافية، وال يقتصر على أّي تركيبة ديموغرافية. أشارت نتيجة بحثنا إلى أّن بعض المعّلمين شعروا أنهم عاجزون عن 
منع حصول العنف ضّد اOطفال الذين يتعّرضون للعقاب الجسدي في المنزل، والذي ُيَعد في بعض المجتمعات أمرq مقبوالً 
على صعيد الثقافة. كذلك ساد الشعور بين المعّلمين أّن الظروف الضاغطة التي يرزح تحتها اOهل قد تجعلهم أكثر عدائية 
ومتقّلبين على الصعيد العاطفي. ُيظِهر هذا الواقع- أْي أّن أحد هذين االعتقادين قد ُينظر إليه على أنه "عائق" أمام اmبالغ 
تمكين  في  دائم�  تنجح  ال  الطفل  حماية  سياسات  أّن  المنزل-  في  تحدث  التي  الطفل  ضّد  الموّجهة  العنف  حاالت  عن 
ال  جزء  العنف  تقبªل  موضوع  يصبح  بحيث  نفسه"  الوقت  في  يرفضوه  وأن  السياق-الثقافة"  "يتفّهموا  أن  على  الموظفين 

يمكن تالفيه في حياة التالميذ الذين يتعاملون معهم.

الجمعيات  قبل  من  الخارجي  الدعم  وغياب  المركز  خارج  إلى  إحالتها  بعد  للحاالت  ملموسة  متابعة  إلى  االفتقار 
المتخصصة

المختّصة  المراجع  لكّن  الطفل،  ضّد  موّجهة  عنف  لحاالت  خارجية  إحاالت  إجراء   ،qتحديد المراكز،  من  الكبرى  الغالبية  ذكرت 
بحماية الطفل والمسؤولين اmداريين اشتكوا من أّن اOمر حين يخرج من أيديهم، فقد يكون من المحِبط ألّا يعرفوا شيئ� عن 
مصير الحالة والخطوات المعتمدة من قبل المهنيين الُمختّصين بحيث ال يتسّنى لهم رؤية سوى القليل من التقدم أحيان� 
والذي يتّم من خالل التقرير الذي ُيقّدم إليهم من قبل المهنيين، وأحيان� أخرى، يصعب عليهم رؤية أّي تقّدم ِلعدم حصوله 

أصًال.
في حين ال يمكن لهذه الدراسة استخالص االستنتاجات بشأن اOنظمة اللبنانية السائدة لجهة اmحالة الخارجية لحاالت اOطفال 
أفاد  المسألة.  هذه  صعيد  على  للموظفين  أفضل  توجيهات  وجود  إلى  حاجة  ثمة  أن  الواضح  فِمن  للعنف،  المعرضين 
الموظفون في م٣ أنهم غير أكيدين بشأن ما يحدث بعد إجراء اmحالة، وقال أحد المشاركين من م١ بجلسات العمل المرّكزة 
أن "ثمة نقص باmجراءات التي تلي وضع السياسة، فمثًال، ال نرى أّي متابعة مناسبة حينما يجري اmبالغ عن حالة ما". وعّلق أحد 
موظفي م١٠ أّن وزارة الشؤون االجتماعية "يمكن أن تتباطأ جدq في االستجابة، ويصُعب جدq االتصال بها بشأن االستفسارات. 
أّما االتحاد لحماية اOحداث في لبنان فهو ُمثَقل باOعباء، وهم إن كانوا يجيبون أحيان�، فإنهم ال يجيبون في كثير من اOحيان".

ل�طفال  العام  المعيشي  الوضع  مناقشة  على  الموظفين،  مع  المرّكزة  العمل  جلسات  خالل  الوقت،  من  كبير  قْدر  ُصرف 
الالجئين، إضافة إلى الظروف في المدارس الرسمية. وكان واضح� أّن معظم الموظفين شعروا أّن العنف الموّجه ضّد التلميذ 
خارج  الواقعة  العوامل  تغيير  عن  والعجز  للسيطرة،  الظاهر  االفتقار  هذا  جهودهم.  يقّوض  المدارس  وداخل  المنزل  في 
تضّمنت  وقد  عملهم،  من  المجال  هذا  جدوى  بعدم  بشعورهم  اOحيان  بعض  في  وساهمت   qجد ُمثِبطة  كانت  بيئتهم 
العبارات النموذجية ما يلي: "إذا تعّرض التلميذ للضرب من ِقبل أحد الوالدين فال سلطة لدينا للتدخل" و "نقول للتلميذ إنه 

ال ينبغي Oحد أن يضربك ولكن بعدئٍذ يذهب إلى المنزل ويضربه والداه ونحن ال نستطيع فعل أي شيء".

كان ثمة شعور كذلك لدى معظم الموظفين الذين جرت مقابلتهم بأّن العائالت التي قابلوها كانت بشكل ما غير قادرة 
تمام� على تربية أطفالها، وأنها لم تنخرط بتعليم هؤالء كما ينبغي. ومن التصريحات النموذجية ما يلي: "كثير من اOهل ال 
يأتون إلى المركز"، رغم أّن الموظفين في م٩ ذهبوا أبعد من ذلك لدى سؤالهم إن كان ينبغي على اOهل أن يساهموا في 

وضع سياسة حماية الطفل. "أينبغي أن يكون ل�هل دور في تحسين السياسة؟ بصراحة؛ كال. إنهم يتصرفون نقيض 

النتائج والنقاش
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السياسة تماًما، لذا ال يمكنني االعتماد على رأي أحد منهم- هم الذين يعتقدون أّن ضرب اOطفال أمر مقبول- في اقتراح 
من  كثير  تصريحات  وأشارت  أفضل".  بشكل  العنف  من  اOطفال  حماية  تطبيق  ضمان  إلى  تهدف  السياسة  على  تعديالت 
المعّلمين إلى أنهم يرون أّن الِقيم التي يؤمنون بها بشأن التعليم واOبوة تختلف عن تلك التي يؤمن بها اOهل، وهو ما قد 

يعيق التواصل بين هاتين الجهتين المعنّيتين.

ولكن ثمة مالحظة إيجابية صدرت من أحد أعضاء فريق العمل في م٤ خالل جلسات العمل المرّكزة أّن " اOطفال كانوا قبل 
ستة أعوام يتعّرضون للضرب من ِقَبل آبائهم أكثر من اليوم. قد يكون المركز وراء هذا التغيير إذ إنه يتابع دائًما وجود أّي 
عالمات أو مؤشرات تدّل على العنف، ثم إّن اOهل يحُضرون جلسات التوعية حول أدوار اOبوة واOمومة، ويميلون إلى الشعور 

بالذنب بشأن استخدام العنف لدى فهمهم آثاره ".

النتائج والنقاش

تصورات ا�هل والتالمذة

الطفل  لحماية  فعاالً  نظام�  أّن  عموًما  به  المسلَّم  من 
يستنير بآراء اOطفال وتجاربهم الخاصة، ويدعم اOُسر في 
في  الرأي  هذا  انعكس  وقد   . وحمايتهم18  أطفالها  رعاية 
سياسات حماية الطفل الخاصة بالمراكز السّت التي ذكرت، 
تحديدq، وجوب تثقيف ا�باء والتالمذة على حدٍّ سواء حول 
من  واضًحا  كان  فقد  ذلك،  ومع  الطفل.  حماية  سياسة 
اOهل  من  العظمى  الغالبية  أّن  المرّكزة  العمل  جلسات 
واOطفال لم يكونوا على دراية بوجود قانون لحماية الطفل 
من  يستفيدون  الذي  النظامي  غير  التعليم  مركز  في 
خدماته، وأولئك الذين كانوا على علم لم يكونوا أكيدين 
بتقديم  الموظفين  معرفة  واّتسمت  المحتوى.  من 
النشاطات التربوية وإدارتهم لهذا اOمر بأنها غير مكتملة 

هي اOخرى.

 qأمر اOهل  لدى  الطفل"  "حماية  مصطلح  وضوح  عدم  كان 
أمر  الطفل  "حماية  أّن  م٢  في  ا�باء  أحد  ذكر  حيث  شائع�، 
اعتماًدا  المعنى  لهذا  أّم  كل  فهم  يختلف  حيث  متغّير، 
على احتياجات طفلها". وحينما ُسئل اOهل والتالمذة عن 
فهمهم لما تعنيه سياسة حماية الطفل، أجاب معظمهم 
أنها تعني أّن الموظفين في المركز ال يستخدمون العنف 
التنّمر  لمنع  سريع�  يتدخلون  وأنهم  التالمذة،  تأديب  في 
ومجموعة  آباء  ثالثة  وباستثناء  الطالب.  بين  الشجار  وحّل 
واحدة من التالمذة، لم يعترف أّي مشارك بالعالقة القائمة 
بين سياسة حماية الطفل واmبالغ عن حاالت اOذى والعنف 
عند  ولكن  الدعم،  تلّقي  أجل  من  التلميذ  ضد  الموّجهة 
قد  إنهم  المشاركين  معظم  قال  السؤال،  في  التعّمق 
مركز  لدى  ما  لشخص  أذى  أو  عنف  حصول  عن  يبّلغون 
ذلك،  من  أبعد  اOمر  هذا  في  ِسرنا  النظامي.  غير  التعليم 
حول  والتالميذ  ا�باء  تثقيف  أهمية  على  الضوء  فسّلطنا 
اmجراءات المحّددة المتعلقة بحماية الطفل، وقد عّلق اOهل 
في إحدى جلسات العمل المرّكزة قائلين أن "ليس لديهم 
بشأن  الشكوك  مع  الجمعية  تعامل  كيفية  عن  فكرة 
توجد  "ال  و  لها"  استجابتها  كيفية  عن  أو  العنف  حدوث 

فكرة عن كيفية استجابة المركز إذا اشُتبه بأّن أحد 

المركز  أّن  إلى  ا�باء  أحد  وأشار  طفله".  يؤذي  الوالدين 
بإمكانه أن ُيحيل اOسرة إلى طبيب نفساني، واّدعى آخر أّن 
لكّن   ... القضايا  مع  تتفاعل  المدير-   qوتحديد "المنظمة- 

الحلول تكون مؤقتة وجزئية".

وبالنظر إلى إجابات التالمذة، كان مشارك واحد فقط على 
دراية بوجود ما يسّمى سياسة حماية الطفل، أو شيء من 
أّن  الشأن،  بهذا  يشّجع  وما  منظمتهم.  في  القبيل،  هذا 
الدراسي.  الفصل  في  بشأنها  إعالمهم  إلى  تعود  معرفته 
هذه  تشمله  أن  يمكن  لما  جيد  تخمين  الباقين  لدى  كان 
العنف"،  من]  ما  [نوع  من  "الحماية  ذكروا  حيث  السياسة، 
التعليقات  أحد  وصدر  خارجه.  أو  الدراسي  الفصل  داخل 
المثيرة لالهتمام من طفل في م٩ والذي قد يعكس أحد 
المشاغل الرئيسية لهذه الفئة العمرية، وقد كان تفسيره 
أنها  اOطفال،  سالمة  على  تحافظ  أن  شأنها  من  لسياسة 
تلك التي [تحمي] اOطفال من عمالة اOطفال، ويكون ذلك 
من  بدالً  المدرسة  في  أطفالهم  بتسجيل  اOهل  بمطالبة 

إرسالهم إلى العمل".

عّلق المشاركون في اثنين من مجموعات النقاش المختّص 
مختّص  مرجع  بوجود  سمعوا  إنهم  قائلين  التالمذة  مع 
الفور  على  الباقون  وسّمى  مركزهم،  في  الطفل  بحماية 
واجهوا  ُهم  إن  معهم  يتواصلون  الذين  الموظفين 
مشكلة ما. وفي المقابل، صّرح بعض المشاركين من م٣ 
خالل النقاش تصريحات مثيرة للقلق، حيث بادر التالمذة إلى 
الطفل  لحماية  خارجية  منظمة  إلى  يلجأون  إنهم  القول 
حين يتعّلق اOمر باmبالغ عن اOذى/العنف، ويشير ذلك إلى 
أّن خيارهم اOول لن يكون أّي شخص من مركزهم. كما قال 
تالمذة من م١٠ إنهم لن يطلبوا المساعدة من المركز بشأن 
ضهم للعنف في المنزل أو في الشارع، ولكّن بعضهم  ªتعر
غير  (من  مباشرة"  حماية  بجمعية  "سيتصلون  إنهم  قال 
الواضح إن كان التالمذة تعّرفوا على جمعية حماية من خالل 
من  ببساطة  أو  مراكزهم)  في  الملصقات  (مثل  اmعالنات 
خالل وجودهم في جلسات العمل المركزة). وعند تقّصي 
مركز  في  ما  شخص�  يخبرون  قد  إنهم  قالوا  معهم،  اOمر 
التعليم غير النظامي إذا لزم اOمر. يشير ذلك إلى أنه على 

18-   UNHCR (2010). The Systems Approaches to Child Protection. Retrieved from: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c6edc11e5274a0ec72b4881/399_The_Systems_Approaches_to_Child_Pr
otection.pdf 
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الرغم من أنهم لم يكونوا قد فّكروا بالمركز كمرجع ل»بالغ، 
ما  اOقل،  على  لديهم،  كانت  لكن  كذلك،  أنه  ُيخَبروا  لم  أو 
اmبالغ  بإمكانهم  أّن  ليشعروا  المركز  في  الثقة  من  يكفي 
إن  سئلوا  وحينما  اOمر.  لزم  إذا  عنف  حالة  او  ما  حادث  عن 
المنزل،  في  له  يتعّرضون  أذى  عن  ل»بالغ  مستعّدين  كانوا 
المنزل".  داخل  تبقى  العائلية  "المشاكل  معظمهم  أجاب 
عن  التحدث  عدم  يفّضلون  إنهم  عديدون  تالمذة  وقال 
أن  الممكن  من  كان  إن  سئلوا  وحينما  المنزل"،  "أسرار 
للعنف  لهم  صديق  تعّرض  حال  في  البالغين  أحد  يخبروا 
في المنزل، توافقت إجاباتهم أّن هذا اOمر لن يكون مناسب� 

Oنه "سّر من أسرار الطفولة".

مصدر  أّن  م٩  من  المشاركين  معظم  أجاب  اOمر،  كذلك 
أو  بذلك،   qأحد يخبروا  لن  َفُهم  اOهل،  كان  إن  العنف/اOذى 
أنهم، على أكثر تقدير، قد يتحدثون مع أحد أصدقائهم أو 
إخوتهم/أخواتهم بهذا الشأن. ولدى سؤال التالمذة ما إن 
كانوا يخبرون المرجع المختّص بحماية الطفل، أجابوا بأنهم 
قد  Oنهم  ذلك،  على  اmقدام  من  خائفين  سيكونون 
عّم  وسألوا  المنزل،  في  الضرب  من  للمزيد  يتعّرضون 
يمكنهم فعله. وقد أفاد التالمذة عموم� أنهم لن يكونوا 
إن  الطفل  بحماية  المختّص  المرجع  إلى  لّلجوء  مرتاحين 

تعّرضوا للعنف من قبل أهلهم.

النتائج والنقاش

ومن اOمور المشّجعة أّن بعض المشاركين أفادوا عن نتائج 
إيجابية للجوئهم إلى موظفي المركز طلب� للمساعدة، إذ 
قال أحد التالمذة في م١ إنه لدى اmبالغ عن حادث ما "عادة ما 
سيحّل  إنه  له  قائًال  [التلميذ]  مع  [الموظف]  يتحدث 
المشكلة". وأفادت تلميذة من م٣ قائلة "كان أبي يضربني 
ضربي".  عن  فتوقف  معّلمتي  معه  تكلََّمت  بعدئٍذ،  لكن 
وقال آخر: ["إذا حدث شيء في طريقي إلى المدرسة] ال أحب 
أن أخبر أمي، بل أفّضل أن أخبر شخص� ما هنا [في المركز] 
من  وتمنعني  أخبرتها  إذا  تخاف  أمي  تفهم�.  أكثر  Oنهم 

الخروج وسوى ذلك".

هذا  على  والتالمذة  ا�باء  آراء  الحاالت،  بعض  في  تعارضت، 
المختص  المرجع  ذكر  فمثًال،  الموظفين.  آراء  مع  الصعيد 
للتالمذة  جلسات  م١  في  اmداري  الطفل/المسؤول  بحماية 
ومِرحة"،  بسيطة  بطريقة  الطفل  حماية  سياسة  "لتقديم 
توعية  جلسات  "نّظموا  إنهم  م١٠  في  الموظفون  وقال 
تعّرضوا  هم  إن  فعله  عليهم  وما  العنف  أنواع  بشأن 
حماية  موضوع  بشأن  التثقيف  أّن  ومع  ذلك،  ومع  للعنف". 
بسّت  الخاصة  الطفل  حماية  سياسات  في  ورد  قد  الطفل 
المجال،  هذا  في  كافية  غير  الموظفين  ثقة  كانت  مراكز، 
وضوحا  اOكثر  اOمثلة  من   qواحد ربما  ذلك  يجعل  ما  وهو 

على عدم ترجمة السياسة إلى واقع عملي.
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التداعيات على السياسة والممارسات 

لة. تنطوي نتائج هذه الدراسة على آثار محتملة على سياسات وممارسات مراكز التعليم غير النظامي والمؤسسات المموِّ

أبدى جميع الموظفين تفاٍن واهتمام� بشأن حماية اOطفال الذين بعهدتهم. 

قّدمت جميع الجمعيات شكًال من أشكال التدريب التوجيهي للموظفين الجدد على مسائل تتعلق بحماية الطفل.

كان رأي الموظفين الميدانيين عموًما جيدq جًدا بالمسؤولين اmداريين في مؤسستهم.

أراد جميع المعلمين بذل قصارى جهدهم لتأمين الحماية لتالمذتهم.

ن مستمر. ªكان اعتماد الممارسات الجيدة جلّي�، وكان ثمة رغبة قوية بتحقيق تحس

أشار أكثرية اOهل والتالمذة إلى أنهم قد يلجأون إلى الموظفين إن كانت لديهم أّية مخاوف بشأن حماية الطالب، 
وكانوا واثقين عموم� بأّن هؤالء سيتخذون التدابير الفعالة بشأنها.

اختلفت التفسيرات المتعلّقة بسياسة حماية الطفل في غالب اOحيان بين المعّلمين والمديرين في المركز نفسه.

كان يوجد، بشكل عام، مقدار غير كاٍف من الموارد لتطبيق المعايير المرتبطة بسالمة الطفل وأمانه ضمن محيطه.

كثير من المعلمات لم يكّن واثقات من أنفسهن على صعيد قدرتهّن على التفسير ل�هل السياسات والممارسات 
المتصلة بحماية الطفل التي تعتمدها منظمتهن.

بين  جسدي  اتصال  أّي  كحظر  متطّرفة،  فعل  بردود  اOحيان  بعض  في  للسياسة  الخاطئة  التفسيرات  تسببت 
الموظفين والتالمذة.

عنى االفتقار إلى االستمرارية في اmجراءات أّن الموظفين الميدانيين غالًبا ما شعروا أّن السياسة تتغير، على الدوام، 
مع الممول التالي.

تأمين  في  دورهم  فيها  يبدأ  التي  اللحظة  إزاء  بالتردد  الدراسة،  شملتها  التي  المراكز  جميع  في  المعّلمون،  شَعر 
َب هذا اOمر بشعورهم بالضيق والذنب العتقادهم  حماية الطفل واللحظة التي ينتهي فيها هذا الدور، وقد تسبَّ

أنهم لم "يبذلوا ما يكفي من الجهد" حيال هذا اOمر.

في حين كان يوجد تركيز قوي على سياسة حماية الطفل في جميع الجمعيات، فقد جرى ذلك غالًبا على حساب 
الجوانب العملية المتمّثلة بضمان االلتزام بتأمين حماية الطفل ومصلحته وسالمته وصّحته.

مال بعض المعلمين في البداية إلى "إلقاء اللوم على التلميذ الضحية" عندما ُيخَبرون عن وقوع العنف، الفتراضهم 
أّن التلميذ ال بّد أن يكون على خطأ بطريقة ما.

نقاط القوة

التحّديات
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 توصيات للعمل/ للخطوات المستقبلية 

من الواضح أّن التالمذة سيستفيدون من نشر المزيد من 
المنزل ("العنف  في  ضّدهم  الممارس  العنف  حول  الثقافة 
المنزلي" بالمعنى الحقيقي للكلمة، ال يقتصر على العنف 
يمكنهم  التي  والجهة  الشخصية،  وحقوقهم  الزوجي)، 
أيًضا  المستحسن  ومن  للمساعدة.  طلب�  إليها  اللجوء 
أّن  على  التنبيه  مع  ولكن  الخارجية،  اmحالة  سبل  تعزيز 
(أين  بأدوارهم  تاّمة  دراية  على  يكونوا  أن  يجب  الموظفين 

تبدأ وأين تنتهي).

لكن من الواضح أّن أوجه التعقيد المرتبطة بهذه المسألة 
تتخطى ما يمكن للسياسة أو للموَكلين بإنفاذها تجاُوزه. 
ومن هنا، مرًة أخرى- وهو ما يؤَسف له- الحاجة إلى "إصالح 

ما يمكن إصالحه"

الجهات المانحة والشركاء   

يوصى بأن تصّر الجهات المانحة والشركاء على تخصيص 
والتنفيذ  للتحضير  مشروع  أّي  ميزانية  من  كافية  نسبة 
على  ذلك،  يشمل  قد  الطفل.  حماية  لمسألة  الجيدين 
بحماية  المختّص  المرجع  راتَبي  تمويل  العملي،  المستوى 
المشروع،  مدة  طوال  االجتماعي  واOخصائي  الطفل 
وتغطية كلفة التحسينات المتعّلقة بالسالمة العاّمة (مثل 
مالي�.  الموظفين  تدريب  دعم  أو  الحريق)  مطافئ  شراء 
المانحة  الجهات  رغبة  عدم  من  الخوف  فإّن  الحّظ،  ولسوء 
متأّصل  الِمنح  طلبات  في  واردة  هذه  الميزانية  بنود  برؤية 
في منظمات عديدة، وسيتحّتم على تلك الجهات أن ُتبدي 
هذا  تغيير  سبيل  في  التكاليف  هذه  تجاه  انفتاحها 

الموقف.

المشاريع  بعض  تمويل  به  يّتسم  الذي  القصير  المدى  إّن 
يكون  قد  التحتية.  البنية  في  االستثمار  من  القليل  يعني 
أو  الميزانيات،  هذه  في  تناسبي  مبلغ  تضمين  المفيد  من 
أن تنظر المنظمات في السعي إلى الحصول على تمويل 
للطفل  الحماية  بتأمين  المتعلقة  التحتّية  البنية  لمشاريع 

 .qعلى وجه التحديد، وإن كان ذلك قد ُيعّد طلب� كبير

اOساتذة   

لهم  أفصح  الذين  المعّلمين  لدى  بالقلق  الشعور  ُيفَهم 
ضه Oّي نوع من أنواع العنف، أو أّن ما  ªأحد التالمذة عن تعر
تعّرض له كان مرّوع� وأليم�. كذلك اOمر بالنسبة للخطوات 
الالحقة ومصير التلميذ بعد تتّم إحالته داخلي� إلى المرجع 
الشؤون  وزارة  إلى  خارجي�  أو  الطفل  بحماية  المختّص 
أنهم  بعضهم  وأفاد  حماية.  جمعية  إلى  أو  االجتماعية 
المعنية  الجهات  أّي  أّن  لهم  تبّين  حينما  باmحباط  شعروا 
الحالة  لمتابعة  إجراء  أي  تّتخذ  لم  أعاله  ذكرها  تّم  التي 
وحماية التلميذ. كما من الضروري أن يكون المعلمون على 

ثقة بالدور الذي سيلعبونه إلى جانب التلميذ منذ لحظة 

أفصاحه لهم عن تعّرضه للعنف ولغاية إحالته إلى المرجع 
المختّص حيث ينتهي دورهم وينبغي إنشاء تواصل فعال 
الطفل  بحماية  المختّص  والمرجع  المعّلم  بين  ومناسب 
اmخالل  عدم  شرط  حالة-  كّل  في  المحَرز  التقّدم  بشأن 
يشعروا  أن  للمعّلمين  يتيح  أن  ذلك  شأن  ومن  بالسّرية - 

بأنهم قد أتّموا عملهم على هذا الصعيد.

لتذكير  سريًعا  مرجعًيا  مستنًدا  المعّلمين  إعطاء  ُيقترح 
ضه  ªأنفسهم بكيفية االستجابة لدى إفصاح الطفل عن تعر
وعود  تقديم  يمكنهم  ال  المثال،  سبيل  (على  ل»ساءة 
بالحفاظ على السّرية، وال التحقيق/ يمكنهم اmحالة فقط، 
واضحة  إرشادات  كذلك  إعطاؤهم  وُيقتَرح  ذلك)  إلى  وما 
وغير  داهم"  "خطر  الطارئة  الحاالت  بين  التمييز  بشأن 
ثمة  تكون  أن  يجب  كذلك،  خطر".  وجود  احتمال   " الطارئة 
طريقة ما ُتتيح للمعّلم إدارة توّقعات التالمذة بشأن مسار 
الفعل)،  وردود  الزمني  (كالجدول  االستجابة  وآلية  اmحالة 
وتعزيز  المعّلم  طمأنة  ذلك  من  الغاية  اقتصرت  لو  حتى 

ثقته بنفسه.

أفاد المعّلمون أنهم شعروا أّن عليهم التأخر في اmبالغ عن 
حاالت "بسيطة ال ُتذكر" بهدف "التحقق من وجود نمط ما 
من العنف الممارس ضّد التلميذ". وقد كان لهذا اOمر تأثير 
Oنهم  اmحاالت  إحالة  ضرورة  في  ثقتهم  على  مباشر  غير 
والتأّكد  صدّقيتها  مدى  إثبات  تجاه  بالمسؤولية  شعروا 
مكتوب  إحالة  نظام  وضع  ُيقترح  لذا،  إحالتها.  قبل  منها 
تتصل  شكوك  طفيفة/  مخاوف  أية  عن  ل»بالغ  وواضح 
المثالي  (الوضع  محّددة  مركزية  جهة  لدى  الطفل  بحماية 
هو إبالغ المرجع المختّص بحماية الطفل) يمكنها بعد ذلك 
من  ما  نمط  وجود  مدى  عن  البحث  عاتقها  على  تأخذ  أن 
أن  التدبير  هذا  شأن  فمن  الطفل،  ضّد  الممارس  العنف 
تحديد  ُيعّد  أيض�،  هنا،  المشكلة.  تخفيف  في  يساعد 
النقطة التي تنتهي عندها مسؤولية المعّلم أمرq أساسي�.
نون من إْطالع  كذلك، يجب أن يشعر المعّلمون أنهم ممكَّ
بحيث  منهم  المركز  يتوقعه  ما  على  وثقة  بوضوح  اOهل 
ُيصبح واضح� لديهم أّن مركز التعليم غير النظامي الخاص 
كعمالة  أمواًر  أّن  الطالب  سيعّلم  الذي  المركز  هو  بهم 
"غير  أمور  هي  المنزلي  والعنف  المبكر  والزواج  اOطفال 
صحيحة" النها ال تتوافق مع حقوقهم وسالمتهم ونمّوهم 
بشكل سليم، ويجب ألّا يشعروا بالتردد في القيام بذلك 
خوًفا من تعريض الطفل للعقاب في المنزل إن هو كرر ما 
تعّلمه في المدرسة، ويجب ألّا تكون لديهم مخاوف في غير 
المجتمع  في  رة  ُمتصوَّ "ثقافة"  إلى  اmساءة  بشأن  محلها 
المعّلمين  تذكير  يجب  كذلك،  الطفل.  إليه  ينتمي  الذي 
المنزل  بيئة  مناقضة  مدى  بشأن  توّقعاتهم  بإدارة 
التي  والمبادئ  الطفل  حماية  لمعايير  الرسمية  والمدارس 

يستند إليها مركز التعليم غير النظامي.

المرجع المختّص بحماية الطفل  

بحماية  مختّص  مرجع  باستخدام  المثالي  الوضع  يتلّخص 
هذه  وتحّمل  الدور  بهذا  القيام  حصري�،  ليتولّى،  الطفل 

المسؤولية. ولكن نظًرا Oن الكثيرين غير قادرين على 
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بتخصيص  اOجدى  الخطوة  تتمّثل  فقد  اOمر،  هذا  تحقيق 
للقيام  سُيعّين  الذي  الشخص  لتدريب  الموارد  من  المزيد 
وجود  فائدة  الدراسة  هذه  في  رأينا  وقد  الوظيفة.  بهذه 
نفسه  الموقع  في  يعمل  الطفل  بحماية  مختّص  مرجع 
آخر،  مركز  في  وال  الرئيسي  الجمعية  مقّر  في  ال  (المركز)، 

ونشّجع اتخاذ هذه الخطوة بشّدة، إن كان ذلك ممكًنا.
هو  الطفل  بحماية  المختص  المرجع  بأن  اmقرار  ينبغي 
المسائل  من  مسألة  أّي  في  والمساعدة  الخبرة  مصدر 
أداء  من  يتمكن  لكي  وينبغي،  الطفل.  بحماية  المتعلقة 
كالقوانين  مجاالت  في  مدّرب�  يكون  أن  بفعالية،  دوره 
وحقوقه،  الطفل  سالمة  على  والحفاظ  والمحلية،  الوطنية 
عملي�.  تطبيق�  التوجيهية  الطفل  حماية  مبادئ  وتطبيق 
الطفل  بحماية  المختّص  المرجع  مساعدة  المهم  من 
ونشر  صياغة  mعداد،  إليه  يحتاج  ما  كّل  في  ومساندته 
عالقات  تكوين  وفي  الطفل،  بحماية  المتعلقة  المعلومات 
يمكن  التي  الخارجية  والجهات  الجمعيات  مع  قوية  عمل 
مع  وواضح  صريح  تواصل  على  الحفاظ  إّن  إليها.  اmحالة 
على  أدوارهم  بشأن  سواء  الموظفين،  وباقي  المعّلمين 
صعيد حماية الطفل، أو بشأن وضع اmحاالت التي أْجروها، 
من شأنه أن يزيد ثقة الموظفين بشكل ملموس في هذا 
المجال، وأن يساعد على إدارة توّتر المعّلمين وتوقعاتهم.

اmدارة العليا  

عاتق  على  السياسة  تنفيذ  مسؤولية  تقع  ما  بقْدر 
الموظفين على اOرض، يجب أن تباَشر مهمة وضع 

وال  العليا،  المناصب  في  وإنفاذها  ومراقبتها  السياسات 
على  بل  تعاون،  عملية  ليست  العملية  أن  ذلك  يعني 
العكس. كذلك، ينبغي انخراط الموظفين الميدانيين في 
العليا  اmدارة  قبول  بدون  ولكن  المراحل.  من  مرحلة  كل 
لمسألة حماية الطفل على أنها أولوية من اOولويات، ودون 
والتأثير  الجمعية  ثقافة  وضع  في  اmدارة  تلك  لدور  وعٍي 
يبقى  أن  له  ُيكتب  الصعيد  هذا  على  التقّدم  فإّن  عليها، 

.qمحدود

كشرط  الطفل  حماية  سياسة  وضع  نحو  للتحّول   qنظر
الوقت  الجمعيات  تستثمر  أن  المستحسن  من  للتمويل، 
وممارساتها  سياساتها  تطوير  في  الكافية  والموارد 
من أن تنتظر أن ُتفرض عليها فرض�. وحينما  الخاصة، بدالً 
إلى  المبادرة  صعيد  على  اOمور  مقاليد  الجمعيات  تتولى 
وضع سياساتها الخاصة بحماية الطفل، فبإمكانها أن تثق 
الدولية،  المانحة  الجهات  بمتطلبات  الوفاء  على  بقدرتها 
وممارساتها  العامة  سياساتها  اتساق  على  تحافظ  وأن 

بصرف النظر عن أّي تغّير في الشركاء.

دون  الطفل،  حماية  سياسة  أّن  كذلك  االعتراف  ينبغي 
تطبيقها تطبيق� عملي�، ال تتعّدى كونها تعبيرq عن النّية 
الكافية،  والموارد  الدعم  تكريس  ذلك  ويتطلب  الحسنة. 
فضًال عن اmرادة للمتابعة على جميع المستويات، ويجب أن 
من  اOمور،  جميع  الطفل  حماية  سياسة  تطبيق  يشمل 
ا�من  التوظيف  إلى  للطوارئ  والتأهب  البنيوية  السالمة 

واmنفاذ المتسق.

إذا رجعنا إلى سؤالنا الرئيسي، أي، "هل ُترِجمت السياسة 
التي  جمعيها  المالحظات  أّن  نجد  أحيانا"؟،  ممارسات  إلى 
ومنشئها  الطفل  حماية  سياسة  بشأن  ُقّدمت 
بين  ما  نفسها  اOهمّية  إلى  ُتشير  العملي،  واستخدامها 
وضرورة  جهة،  من  وخبرتهم  وتفانيهم  الموظفين  مقدرة 
وجود سياسة رسمّية واضحة من جهة أخرى. وبالتالي، ثمة 
ما  بشأن  والوضوح  االهتمام  من  مزيد  إلى  بالتأكيد  حاجة 
الوثائق  اّتساق  يشّكل  ما  وعادة  بالفعل.  ذلك  يعنيه 
االستجابة  الموظفين،  على  الرقابة  مستوى  في  والزيادة 
اOولى للجمعيات غير الحكومية التي تسعى إلى مواجهة 
التحديات، وفي حين أّن هذا اOمر مفيد في نهاية المطاف، 
 qغير أنه ال يصيب جوهر ما ينقص أساس�. وعليه، هناك أمور
عّدة يجب علينا االلمام بها وهي: "كيف ُنعّرف المصطلحات 
تعريف� عالمًيا ونوّحدها لكي نضمن فهمها ونتجّنب سوء 
تفسيرها؟ كيف نحّول التركيز من وضع سياسة تعويضّية 
إلى سياسة مفيدة وذات صلة؟ كيف نضمن التعاطي مع 
على  والحفاظ  الطفل  حماية  بمسائل  الخاصة  الميزانية 
سالمته على قدم المساواة من حيث اOولوية مع المرافق أو 
بعض  منذ  القطاع  يسعى  التقارير؟  إعداد  أو  الموظفين 
اOسس  هذه  وضع  قبل  آمنة  مساحة  بناء  إلى  الوقت 

المهمة.

لقد كان تفاني الغالبية العظمى من الموظفين الُمدرجين 
المعلمون  عمل  فقْد  مثالًيا،  والتزامهم  التقييم  هذا  في 
والمسؤولون اmداريون يدq ِبيد واضعين َنصب أعينهم هذا 
حماية  لضمان  المتبادل  االحترام  أساس  وعلى  الهدف، 
اOطفال الذين هم في رعايتهم، وأظهروا دوم� الرغبة في 
تحقيق مزيد من التحسين. وكانت ثمة أمثلة واضحة دون 
شّك على وجود ثغرات كبيرة في مسائل الحماية والتأهب 
ل»ستجابة، مثل تهميش سياسة حماية الطفل، ووضعها 
فإن  ذلك،  ومع  إليها.  اmحالة  في  واالستخفاف  عجالة  في 
يحاولون  كانوا  اOرض  على  الموظفين  أّن  على  اOدلّة 
التخفيف من أوجه القصور هذه عبر تكييف الوثائق نفسها 
أساسية،  عملية  إرشادات  لتقديم  أو  فائدة،  أكثر  لتكون 
ُتبيِّن أّن ما ُيفتقر إليه ليس اmرادة وإنما الموارد. لدينا كل ما 
يدعو Oن نأمل أنه من خالل الجهد المنسق بين المنظمات 
المحلية  الرقابة  وهيئات  الدوليين  والممولين  الداخلية 
والوطنية، فإّن هذا اOمر يشّكل أحد تلك المجاالت التي تقع 

ضمن ما هو "قابل ل»صالح".
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ُقُدم�؟  نمضي  أن  كقطاع،  يمكننا،  كيف  ذلك،  على  بناًء 
ُنسٍخ  بإصدار  يتحقق  ال  تقّدم  أّي  إحراز  أّن  التقرير  هذا  يبّين 
محّدثة من السياسة نفسها وال بتعليقنا ا�مال على ذلك، 
جوهري� في النهج، على أمل أن تكون  وإنما يتطّلب تحّوالً 
على  الموظفين  إلى  االستماع  إّن  للتحقيق.  كبيرة  قابليته 
أرض الواقع بحيث يكون التعليم أكثر من التلقين، والنظر 
بحيث  أشمل  نظرة  المشاريع  فيها  ذ  ُتَنفَّ التي  الثقافة  إلى 
التفاهم  فيه  اقترن  مكان  من  والتوجيه  التدريب  يأتي 
التنفيذيين  للشركاء  أساسي  أمر  لَهَو  والتعاون، 
على  سواء.  حدٍّ  على  الدولية  الحكومية  غير  والمنظمات 
مثال  تجسيد  عبر  بالقيادة  االضطالع  المانحة  الجهات 
تدابير  من  المزيد  تتطلب  التي  الجهة  فعلى  به،  ُيحتذى 
الحماية أن تكون هي نفسها التي تمّول هذا اOمر. كذلك، 
هذا  على  الجهات  تلك  مسؤولية  تنتهي  أن  يمكن  ال 
الصعيد بمجرد كتابة شيك مصرفي، وإنما ينبغي عليها 
أن تولي اهتمام� كبيرq لمسائل التحقق من تطبيق حماية 
الطفل، وتحديد اOولويات على صعيد التحسينات العملية 
إلى  يسعى  تدريب  أّي  نجاح  من  والتأّكد  االقتضاء،  عند 

ضمان ترجمة السياسة إلى ممارسة.

افتقر المراجع المختّصون بحماية الطفل والمعّلمون عموم� 
للثقة في تطبيق الجوانب المتعلقة بدور كل واحد منهم 
يلوم  أن  السهل  من  كان  وإن  الطفل.  حماية  صعيد  على 
قائم�،  كان  وإن  االحتمال،  هذا  لكّن  التعليمات،  غياب  المرء 
مسائل  على  اOقّل-  على  التدريب-  بعض  أّن  نعلم  فنحن 

حماية الطفل كان جاري� في جميع المراكز التي 

استطلعناها. تشير هذه الدراسة إلى أّن المشكلة ال تكمن 
 qفي التدريب بقدر ما تكمن في الفهم. وقد الحظنا تشديد
النفس-اجتماعي،  الدعم  على  التدريب  جلسات  في 
وشعورq بالتشوش/ الضياع/ بشأن النقطة التي تبدأ فيها 
هذا  أّن  ويبدو  فيها.  تنتهي  التي  والنقطة  الطفل  حماية 
بدور  االلمام  حيث  من  للضغط  المعّلمين  عّرض  اOمر 
الوقت  في  االجتماعي  والعامل  النفسي  والمعالج  المرشد 
المرء  ويشعر  نجاحه.  لضمان  اOدوات  توفير  دون  عينه، 
بالتركيز المضاَعف على الدعم النفس-اجتماعي في حين 
ال أحد يتحّقق ما إن كانت بوابة المدرسة مقفلة أو ما إن كان 

سجّل أحد الموظفين العدلي نظيف�.

أن  ينبغي  الطفل  حماية  تطبيق  خطة  أّن  ما،  حدٍّ  إلى  نرى، 
دور  تقّلص  أن  ولكن  شخصي،  هو  بما  ارتباط�  أقّل  تكون 
الموظف في تنفيذها قدر اmمكان، ليقتصر على مجموعة 
من اmجراءات العملية. وبذلك، ال تكون مسألة حماية الطفل 
طلب� مفتوح�، وال تتوقف على تحسين ظروف الطفل خارج 
المركز، وإنما تكون مجموعة من الخطوات العملية للتأّكد 
من أّن الطفل لديه الفرصة للبقاء بأمان مهما كان الظرف. 
اOمان  في  معنّي�  معّلم  أّي  يغدو  ألّا  الُمحال  من  بالطبع، 
العاطفي لطفل ما، ولكن ال بّد أن يشعر المرء أّن بإمكانه 
اmجراءات  من  مجموعة  تطبيق  عبر  عمله  في  ينجح  أن 
الواضحة. وقد يكون من عجيب المفارقات أّن هذه المقاربة 
مساعدة  إلى  ميًال  أقّل،  ال  أكثر،  يبدو  ما  على  ستجعلهم 
السياسة  اّتباع  على  قادرين  يكونوا  أن  على  الموظفين 

حرفي�، بما أّن ذلك قد أصبح ممكن� لهم عملي�. 

الخاتمة



الدليل العملي

يجب أن يكون الدليل العملي بمثابة مكّمل لسياسة حماية الطفل الخاصة بالمؤسسة، فيوّفر نموذًجا 
من اmجراءات اليومية الملموسة التي تجعل من السالمة حقيقة واقعة بعد أن كانت مجرد سياسة عامة. 

على الرغم من أّن اmجراءات أدناه قد تبدو بديهية أو ضئيلة، لكّن خبرتنا على أرض الواقع جعلتنا ندرك أّن 
االهتمام بهذا النوع من التفاصيل (لقاء سائقي الحافالت، والتحقق من إمكانية استخدام المراحيض) غالب� 

ما ال ُيعطى أولوية، وهو ما قد يؤّدي إلى عواقب وخيمة. تؤكد المنظمات في غالب اOحيان على أّن 
مسؤولية حماية الطفل تقع على عاتق جميع الموظفين، والغالبية العظمى مّمن يعملون في هذه 

البيئات ملتزمون أشّد االلتزام ببذل كل ما في وسعهم للحفاظ على سالمة التالمذة، ولكنهم يفتقرون 
إلى اOدوات الملموسة لمساعدتهم على تحقيق ذلك. ينبغي أن يشّكل هذا الدليل، وما يتضمّنه من 

إجراءات عملية سهلة التنفيذ على الموظفين، أداة أساسية لمديري المراكز وOّي جهة أو شخص يقّيم 
ل (جهات مانحة، مفتشون وسواهم). فعالية البرنامج المموَّ

ف، تبّين الخطوات الضرورية والعملية التي  ªوإّن الهدف من هذه الوثائق هو توفير أدوات مهيئة للتكي
مت  ينبغي اتخاذها لضمان حماية الطفل في مراكز التعليم غير النظامي. وحيث إّن هذه اOدوات ُصمِّ

لتحقق فائدًة بذاتها، غير أنها ال تشّكل مطلق� دليًال على االمتثال القانوني، كما أنها لم ُتفّصل لتوافق 
سياسة معّينة لحماية الطفل. وبناًء عليه، ينبغي استخدام هذه الوثائق كنقطة بداية مستنيرة، 
مصممة لتالئم المعايير المحددة لمركزكم ولهيكليته اmدارية، وذلك تماشي� مع اOنظمة القانونية 

والحكومية.



الوثيقة ذا الصلةاسم المراِجع
الزمان/ المكانالموظف المعني المالحظاتاmجراء

الدليل العملي للجهات الممولة

المستخِدم

م هذا الدليل لُيستخَدم من ِقبل العاملين خارج إطار التعليم غير النظامي (على سبيل المثال في مقّر المنظمة)  ُصمِّ
أو من ِقبل ممثلي منظمات خارجية (منظمة مانحة، هيئة إشراف، على سبيل المثال).

وتيرة االستخدام
 

تتوقف وتيرة االستخدام المثالية على عوامل محددة مثل نوع المركز، وتكرار تغّير الموظفين أو المكان، وما إلى ذلك، 
وإنما يوصى، عموم�، بالرجوع إلى الدليل مرتين تقريًبا خالل العام الدراسي.

الجدول الزمني وموقع المركز

كذلك اOمر، فإّن هذا يتوّقف على موقع مركز التعليم غير النظامي من جهة، والشخص الذي يتولى مسألة المراجعة 
من جهة أخرى، ولكن يوصى بقضاء يوم كامل على اOقّل في المركز المعني.

كما يوصى بالحصول على المواد المرجعية ذات الصلة استعدادq للزيارة، على سبيل المثال ال الحصر:
قائمة بجميع الموظفين مع الصور المصاحبة ("قائمة بصور الموظفين").  

اسم منّسق المركز ومعلومات االتصال الخاصة به وموجز عن الوصف الوظيفي لهذا المنصب أو للمنصب    
الذي يعادله  

خريطة المكان (إن ُوجدت)، بما في ذلك المناطق المحصور استخدامها بموظفين محددين، والمواقف    
المخّصصة لركوب ونزول التالمذة، وممرات اmخالء في حاالت الطوارئ، وسوى ذلك.  

جدول زمني ل�حداث اليومية.  
نسخة من جميع المستندات ذات الصلة، كسياسة حماية الطفل، ودليل الحفاظ على السالمة، ومدّونة    

قواعد سلوك الموظفين، وسواها.  
ولتحقيق استفادة قصوى من الوقت المخصص للزيارة، ينبغي تقسيم اOنشطة بناًء على معايير كالتالية:  

اOنشطة المحكومة بأوقات محّددة (التأكد عيان� من نزول التالمذة من الحافلة أو ركوبهم فيها، وسوى    
ذلك).  

الموظفون الذين يتوّجب حضورهم وإمكانية حضورهم.  
ر بعض المستندات، أو مراقبة عمليات محددة (الئحة الحضور اليومي، االتصال بالوالدين للتحقق من   ªتوف  

الغياب وسوى ذلك).  

وفي سبيل الوضوح وسهولة االستخدام، تّم جمع النقاط كاّفة التي يجب مراجعتها والتحقª منها بناًء على معايير 
أساسية، ولكنها - كما هي الحال في جميع خصائص هذا الدليل- قد تحتاج إلى التعديل لمواءمة حاالت خاصة أو 
من  إجراء  كل  جانب  إلى  ص  ُيخصَّ أن  على  بياني،  مخطط  في  التالية  اmجراءات  وضع  ُيقترح  المعني.  المركز  هيكلية 
اmجراءات مكان� لتسجيل اسم الشخص الذي سيقوم بالتحّقق، وما إن كان اmجراء ممكن�، وتاريخ تنفيذه، والمالحظات، 

وما إلى ذلك. يمكن االستعانة بالعناوين التالية كمثال:



ا�نشطة المحكومة بالوقت

الوصول والمغادرة

ألِق التحية أحد سائقي الحافالت (أو عّرف عن نفسك) والمساعد الذي يرافقه؛ اطلب منهما رؤية قائمة التالمذة    
الذين يتوّجب عليهما نقلهم في الحافلة.  

ل التالمذة من الحافلة، وما إن كانت العملية آمنة (على سبيل المثال، تحّقق من المخاطر   ªراقب كيفية ترج  
الممكنة خالل الرحلة، والتدافع، وما إلى ذلك). هل يتلّقى التالمذة اOصغر سًنا و/ أو التالمذة ذوو االحتياجات    

الخاصة المساعدة التي يحتاجونها؟  
لهم من الحافلة. هل هي الوجهة التي كنت تتوقعها؟ هل   ªسّجل الوجهة التي يقصدها التالمذة لدى ترج  

يبقون سوي�؟ هل ُيجرى اmشراف عليهم؟  
لهم من الحافلة إلى مكان آخر غير حجرة الدراسة، فكيف ينتقلون من تلك   ªفي حال توّجه التالمذة لدى ترج  

النقطة؟ (التحقق من وجود من يشرف عليهم ومن سالمتهم على النحو الوارد أعاله)  
في حال إيصال اOهل أبناءهم بأنفسهم، فَمن الموظف الذي يكون حاضرq الستقبالهم؟ هل ينتظر أحد    

الوالدين مع التلميذ أم يضعه تحت إشراف أحد الموظفين؟  

التحّقق من تسجيل الحضور والغياب 

راِقب المدّرس لدى أخذه سجّل الحضور (الورقي)، والحق السجّل في مساره إلى أن يصل إلى الموظف الذي    
يتابع غياب التلميذ. متى يحدث ذلك؟ هل تجري العملية بسالسة؟  

ألِق التحية على الموظف الذي يتابع غياب التلميذ (أو عّرف عن نفسك). اسأله عن كيفية االتصال باOهل    
للتحقق من سبب الغياب، وأسأله عن كيفية احتساب جميع حاالت الغياب: متى يحدث ذلك (يومي�، أسبوعي�،    

سوى ذلك)؟ هل لدى المركز معلومات وافية لالتصال بجميع اOهل؟  
تعّرف على الموظف (الموظفين) المسؤول (المسؤولين) عن اmشراف على الحافالت و "مغادرة الوالدين"    

(التالمذة الذين ينقلهم اOهل، أي من ال ينتقلون بالحافلة) في نهاية الجلسة.  
تابع مسار سجّل الحضور حتى وصوله إلى الموظف (الموظفين) المسؤول (المسؤولين) عن مغادرة التالمذة.  
في نهاية الجلسة، راقب التالمذة يصطفون في حجراتهم الدراسية، ثم مغادرة كل واحد منهم بعد شطب    

اسمه من السجّل. راقب بشكل خاص كيف ُتدار عملية اصطحاب اOهل Oبنائهم.  
خالل الحصص الدراسية: راقب متى ُتقَفل البوابة الرئيسية ومتى ُيعاد فتحها.  

خالل الحصص الدراسية: راقب متى تكون غرفة الحراسة مشغولة - هل يترّدد أّي شخص آخر عليها؟  

خالل الجلسة 

راقب متى ُتقفل البوابة الرئيسية ومتى ُيعاد فتحها.  
راقب متى تكون غرفة الحراسة مشغولة. هل يترّدد أّي شخص آخر عليها؟  

كيف ُيستقَبل / ُيمَنح بطاقة / ُيصَطَحب؟   
كيف يذهب التلميذ إلى المرحاض؟ هل يرافقه أحد ما، وإن كان الحال كذلك فمن؟  



ا�نشطة غير المحكومة بالوقت

المرافق الصحية 

ر الصابون والمجففات والمياه الساخنة والباردة وما إلى ذلك)   ªحواض (النظافة، توفOافحص حالة المراحيض وا  
هل توجد أّي مشكلة في الوصول إليها (درجات غير مستوية، بالط متدّني الجودة، اmضاءة)؟ هل المراحيض    

مالصقة Oحواض غسل اليدين؟  
هل تقع المراحيض داخل المبنى الرئيسي، أم يتحّتم على التالمذة الخروج منه؟ إذا كان اOمر كذلك، فهل    

يمكن الوصول إليها بأمان (هل جميع المداخل / المخارج آمنة) وهل يمكن للتلميذ أن يقصدها بمفرده أم    
يحتاج إلى المرافقة؟  

أّي من المراحيض مخصص للتالمذة اOكبر سًنا وأّي منها ل�صغر سًنا (إذا توّفر اmشراف والمراقبة للتالمذة    
الصغار على الدوام، فقد ال تكون ثمة مشكلة على صعيد الحفاظ على سالمتهم وحمايتهم)؟ هل ُقّسمت    

المراحيض حسب النوع االجتماعي، وهل ثمة لوحات توجيهية مناسبة؟  
مة حسب النوع االجتماعي، وهل ثمة لوحات توجيهية   صت للموظفين؟ هل هي مقسَّ أيª مراحيض ُخصِّ  

مناسبة؟   
كيف ينتقل التالمذة من حجرة الدراسة / الملعب / المكان المخصص لتناول الطعام إلى المراحيض     

المخصصة لهم؟ من هم الموظفون الذين يشرفون على وجود هؤالء التالمذة في مختلفة هذه اOماكن    
خالل النهار؟ وهل هم مؤّهلون للقيام بهذه المهمة (مدرَّبون في مجال حماية الطفل، وما إلى ذلك)؟  

ضع مالحظات توضيحية على الخريطة حيث تحدد حجرات الدراسة والمراحيض؛ أّرخ هذا المستند، مع اmشارة    
إلى أنه قد يتغير في المستقبل.  

الزوار واOمن

راجع صور الموظفين خالل وجودك في الموقع (المركز). حّدد َمن الحاضر/ الغائب؟ هل هم موجودون حيث    
ثة)؟ هل صورهم صحيحة؟ هل يحمل   كنت تتوقع وجودهم عموم� (أي، هل تبدو القائمة دقيقة ومحدَّ  

الموظفون أي شكل من أشكال بطاقات التعريف بشكل بارز؟  
هل يحتاج المقاولون و/ أو الزوار إلى تسجيل الدخول و/ أو إبراز أي شكل من أشكال بطاقات التعريف؟ كيف    

يتّم اmشراف عليهم خالل وجودهم في الموقع (المركز)؟  
هل ُتستخدم كاميرات المراقبة؟ من لديه حّق الوصول إلى الكاميرات وتسجيالت الفيديو؟ هل يحتفظون    

بتسجيالت الفيديو، وإن كان اOمر كذلك، كيف يتّم ذلك، وما هي القوانين المتعلقة بهذا اOمر في المنطقة    
/ البلد؟  

هل تبرز بوضوح وبشكل مستقّل معلومات االتصال الخاصة بهيئة اmشراف/ هل هي متاحة ل�هل لتقديم    
مالحظاتهم حول الموظفين دون اmفصاح عن هوياتهم؟ إذا أراد أحد الوالدين تقديم شكوى بشأن سلوك    
أحد الموظفين، فكيف يمكنه القيام بذلك بسّرية دون التخوف من تعريض مكانة طفله في المركز للخطر؟  

اmسعافات اOولية
 

هل توجد حقيبة إسعافات أولية و/أو كتّيب حول كيفية التعاطي مع الحوادث؟ استعِرض هذين الَمورَدين    
ًال حول ا�لية المعتمدة في االستجابة للحوادث. واطلب شرح� مفصَّ  

هل يوجد شخص مدّرب على القيام باmسعافات اOولية في الموقع (المركز)؟ هل ُيسمح للموظفين بإعطاء ا   
Oدوية للتالمذة (سواء منها ما يتطّلب وصفة طبية أو ما ُيعطى دون الحاجة إليها)؟ كيف يتم إبالغ اOهل عن    

الحادث / اmصابة؟  



الصحة والسالمة 

هل تبقى أبواب المطبخ وغرف الموظفين مغلقة خالل النهار؟ هل يمكن للتلميذ الوصول إلى أجهزة    
تعّرض سالمته للخطر مثل لوح التسخين أو إبريق تسخين المياه أو الِمحمصة؟  

هل النوافذ آمنة اmغالق إن كان طول الطفل يتيح له الوصول إليها؟ كيف يمكن ضمان سالمة التلميذ    
وأمانه في حال دعت الحاجة إلى فتح النوافذ للتبريد / التهوئة؟  

هل يوجد ملعب مسقوف لحماية التالمذة والموظفين من أشعة الشمس؟ في حال استخدام المعدات    
الرياضية، فهل اOرض مغطاة بغطاء أو مواد خاصة ومناسبة؟ هل البيئة آمنة لّلعب (هل هناك درجات    

ساللم خطيرة أو أرض غير مستوية، أو سوى ذلك)؟  
هل ُيحَتفظ بمعدات التنظيف في مكان آمن في حال عدم استخدامها، ومن يمكنه الوصول إليها؟  

سالمة الغذاء 

في حال ابتاع المركز الطعام لتقديمه للتالمذة، فهل ثمة مساحة مخصصة للتخزين / ل»عداد / للتوزيع،    
وهل ُيحاَفظ على نظافتها، وهل هي قريبة من أحواض غسل اليدين؟   

إذا كان اOمر كذلك، فمن يمكنه الوصول إليها وكيف ُتجرى مراقبته؟  
استوضح من منّسق المركز أو من نظيره عن مكان شراء الطعام. تأكد من توّفر شهادة صحة الغذاء؟ هل    

جرت زيارة المورِّد شخصًيا؟  
راقب ما إذا كان التالمذة ُيحِضرون معهم وجباتهم الخفيفة. ما الذي يحضرونه معهم؟ هل لدى المركز أّي    

إرشادات تتعلق بالحساسية على بعض المأكوالت؟  

تخزين المستندات والبيانات 

دة، على سبيل المثال نموذج عن قبول التلميذ الجديد، ونموذج   اطلب االّطالع على نماذج اmجراءات الموحَّ  
عن معلومات االتصال في حاالت الطوارئ، ونموذج عن مسؤولية النقل، وما إلى ذلك.  

اطلب االّطالع على أحد سجالت التالمذة (مجهول الهوية)، التي تِرد فيها أمور مثل سجّل العمل والحضور    
وما إلى ذلك.  

كيف ُيحتَفظ بالسجالت؟ هل هي ورقية / رقمية / وحسب، أم كالهما متوفران؟ من لديه حّق االّطالع عليها    
ومتى؟ من يمكنه طلب السجالت واالّطالع عليها، وكيف تتّم مراقبة ذلك؟  

هل ُيحتَفظ بسجالت الموظفين والتالمذة كّل على حدة؟  
 



الدليل العملي ل�دارة والموظفين

السياسات واeجراءات

االستخدام المقصود 

في ما يلي مثال نموذجي لبعض الفئات/النقاط الرئيسية، واmجراءات التي ينبغي على المراكز مراعاتها عند وضع 
م هذا الدليل ليكون شامًال، لذا ال ينبغي استخدامه سوى كدليل لتوفير نقطة  إجراءات التنفيذ الخاصة بها. لم ُيصمَّ

انطالق لكل منظمة على حدة، بحيث يمّكنها من وضع توجيهاتها المتخصصة والمالئمة لسياقها.

اmشراف 

في حين أّن المسؤولية اmجمالية تجاه المركز قد ُتناط بشخص واحد، فإّن إدارة الجوانب العملية لهذا الدليل ينبغي 
ل في الوقت المناسب إلى مدير المركز حول  أن ُتقاد من ِقبل موظفين محّددين، من مسؤولياتهم تقديم تقرير مفصَّ
مختلف هذه الجوانب. يجب أن يكون الدور الذي على الموظف أن يؤّديه، واmجراءات التي ينبغي عليه اّتباعها، والطريقة 
الفضلى الستخدام حكمته ومبادرته، جميعها واضحة له. يجب االحتفاظ بالسجالت ومراجعتها بانتظام، إن أمكن، من 

ِقبل طرف مستقّل.

م / ُجِمع ما يلي وفًقا للفئات اmدارية الشائعة، لكنها، وكما هو حال جميع  سعي� للوضوح وسهولة االستخدام، ُقسِّ
خصائص هذا الدليل، قد تحتاج إلى تعديل لتالئم السياق المعّين للمركز المعني أو هيكليته.

لدى المركز سياسة خاصة به لحماية 
وثيقة  أّي  عن  النظر  بصرف  الطفل، 
الممولة  الشريك/الجهة  يوّد  قد 

فرضها

على  الطفل  حماية  سياسة  تعتمد 
وأفضل  الدولية  التوجيهية  المبادئ 
الممارسات، وتوَضع بالتشاور مع كل 
الميدانيين،  والموظفين  اmدارة  من 
بحيث  وافية  بطريقة  شرحها  ويتّم 
من  الجمعية  أعضاء  جميع  يتمكن 

فهمها

لم توضع سياسة حماية الطفل لكي 
عملًيا،  أو  إدارًيا  سواء  ُتستخدم، 
سياسة  بين  تجمع  شاملة  كوثيقة 

حماية الطفل والممارسة العملية

لتحديد  منفصلة  توجيهات  ُوضعت 
سياسة  لتطبيق  العريضة  الخطوط 
مصممة  وهي  عملي�،  الطفل  حماية 
والخصائص  االحتياجات  لتلبية 

المحددة لكل موقع (مركز)

المكتب الرئيسي

المكتب الرئيسي

إدارة المركز

إدارة المركز

اmدارة والموظفون 
الموّكلون بالتنفيذ

اmدارة والموظفون 
الموّكلون بالتنفيذ

اmدارة والموظفون 
الموّكلون بالتنفيذ

جميع موظفي المركز

المشاركةالمسؤوليةاeجراء



حفظ السجالت واmبالغ 
مالحظة - ُأدِرجت عناوين المخططات البيانية المقترحة في بداية كل فئة.

سجالت التالمذة
عناوين المخططات البيانية المقترحة:

سجالت الموظفين
عناوين المخططات البيانية المقترحة:

المعلومات الُمراد تسجيلها ضمن الفئات الواردة في الجدول أعاله

االسم الكامل (مع تهجئة ثابتة ال تتغير).  
تاريخ الميالد.  

الوالدان واOشقاء / اOقارب (إذا كان اOخيرون مسجلين في المرفق نفسه).   
العنوان.  

معلومات االتصال (رقم الهاتف).  
معلومات االتصال في حاالت الطوارئ.  

المعلومات المتعلقة باالحتياجات الخاصة (إن ُوجدت).  
وسائل االنتقال من المركز وإليه.  

نتائج االختبار/ التقييم.  
أّي إصابات ُمْثَبتة في الموقع (المركز).   

صورة للطفل ولكل من ُيسَمح له أن يستلمه.  
عة من المستندات ذات الصلة، مثل إذن التصوير الفوتوغرافي أو سياسة حماية الطفل أو مدونة   نسخات موقَّ  

قواعد السلوك أو إجراءات اmبالغ أو االّدعاء، وسوى ذلك.  
سجّل يضم أّي مشكالت سلوكية سابقة، أو مثيرة للقلق، أو شكوك/تقارير عن إساءة موّجهة ضّد التالمذة.  

المكان الذي ينتقل إليه التلميذ بعد مغادرته المركز.  

السجّل

االسم الكامل

المسؤولية

مدير المكتب

الوصول

اmدارة/ موظفو
المكتب

الموقع

قاعدة البيانات

المراجعة والتحّقق

سنوي�

السجّل

جميع المعلومات 

المسؤولية

شؤون الموظف

الوصول

اmدارة/ موظفو
المكتب

الموقع

قاعدة البيانات

المراجعة والتحّقق

سنوي�

المعلومات الُمراد تسجيلها ضمن الفئات الواردة في الجدول أعاله

جميع المعلومات الشخصية ذات الصلة (صورة، االسم الكامل مع تهجئة ثابتة، العنوان، معلومات االتصال).  
تاريخ بدء العمل وتاريخ التوظيف في المؤسسة في حال سبق أن قام الموظف المعني بأدوار متعددة.  

ُنسخ من السيرة الذاتية، الشخصيات المرجعية، التحّري عن أّي سوابق.  
قائمة بجميع مسارات التدريب والتطوير المهني التي سلكها.  

أّي تقارير عن سوء السلوك؛ كيفية تقييم ذلك والنتيجة.  
ع. الوصف الوظيفي الكامل والموقَّ  

أّي مسائل قد أثاروها بشأن التالمذة أو الموظفين أو البيئة والمحيط، والطريقة التي ُقّيمت بها هذه المسائل    
والنتائج.  

عة من السياسات ذات الصلة - حماية الطفل، اmبالغ عن المخالفات، تضارب المصالح، وما إلى ذلك. نسخات موقَّ  



االستشاريون/المقاولون
عناوين المخططات البيانية المقترحة:

التوظيف واالستخدام 
عناوين المخططات البيانية المقترحة:

المعلومات الُمراد تسجيلها ضمن الفئات الواردة في الجدول أعاله

جميع المعلومات الشخصية ذات الصلة (الصورة، االسم الكامل مع تهجئة ثابتة، العنوان، معلومات االتصال).  
ُنسخ من تفاصيل العمل والشخصيات المرجعية والتحّري عن السوابق.  

وصف واضح Oدوارهم/ واجباتهم، نوع االتصال المسموح به لهم مع التالميذ، كيفية اmشراف عليهم، وكيفية    
مراجعة أدائهم، وما إلى ذلك.  

وجود أّي تقارير سوء سلوك وكيفية تقييمها والنتيجة.  
أّي مسائل قد أثاروها بشأن التالمذة أو الموظفين أو البيئة والمحيط، والطريقة التي ُقّيمت بها هذه    

المسائل والنتائج.  
عة من السياسات ذات الصلة - حماية الطفل، اmبالغ عن المخالفات، تضارب المصالح، وما إلى   نسخات موقَّ  

ذلك.  

السجّل

االسم الكامل

المسؤولية

مدير المكتب

الوصول

مدير المكتب

الموقع

قاعدة البيانات/
ملف ورقي

المراجعة والتحّقق

سنوي�/ بداية
عقد جديد

السجّل

المركز يفرض
بروتوكوالت

حماية الطفل

المسؤولية

اmدارة

ل/ جرى التحقق منه ُسجِّ

المكتب الرئيسي

المراجعة والتحّقق

في حال حصول
أّي تغيير في

الهيكلية

المعلومات الُمراد تسجيلها ضمن الفئات الواردة في الجدول أعاله

يستخدم المركز فرًدا يتحمل المسؤولية الكّلية عن تنفيذ بروتوكوالت حماية الطفل. إذا ُقِرن هذا الدور    
بوظيفة مماثلة، ُيتاح حينئٍذ لصاحب المنصب الوقت والموارد الكافية لالضطالع بكلتا المسؤوليتين بأعلى    

مستوى.  
وّقع الموظفون وثيقة سياسة حماية الطفل الخاصة بالمركز وفهموها والتزموا بها.  

د الموظفون بتعليمات عملية لضمان سالمة الطفل اليومية.  ُزوِّ  
ُيعَلن عن الوظائف دونما تحّيز.  

دت آلية إجراء المقابالت. ُشّكلت لجنة mجراء المقابالت وُحدِّ  
ُيجرى االتصال بالشخصيات المرجعية والتحّري عن سوابق المرشحين.   

ق. ªتوجد فترة اختبار ومراجعة وتحق  
يجب أن ُيعامل المرشحون على قدم المساواة، لكن ينبغي ألّا يتعارض وضع المرّشح الشخصي ومعتقداته    
مع أخالقيات المركز وقواعده. على سبيل المثال، ال يحّق للمركز تعليم التالمذة أّن بعض اOنشطة خاطئة -    

العنف المنزلي، زواج اOطفال - في الوقت الذي يوظف فيه شخص� يظهر منه هذا السلوك.  



التأّهب لحاالت الطوارئ 
عناوين المخططات البيانية المقترحة:

اmجراّء

ُتجرى تدريبات على
مكافحة الحرائق

المسؤولية

مدير المركز/
مدير المباني

ل/ جرى التحقق منه ُسجِّ

في سجّل السالمة
من الحرائق

المراجعة والتحّقق

سنوًيا

السالمة من الحريق
المعلومات الُمراد تسجيلها ضمن الفئات الواردة في الجدول أعاله:

معّدات السالمة من الحرائق - أجهزة إطفاء الحرائق، وما إلى ذلك- متوفرة، والموظفون مدّربون على    
استخدامها.  

التالمذة والموظفون يعرفون كيفية الخروج بأمان من المبنى والمكان الذي ينبغي عليهم التجمع فيه.   
يمكن تنبيه التالمذة والموظفين بوضوح بشأن الخطر (جرس إنذار وما إلى ذلك).  

تّم تقييم البيئة (محيط المركز) من أجل السالمة من الحرائق.  

الطقس
المعلومات الُمراد تسجيلها ضمن الفئات الواردة في الجدول أعاله:

المبنى آمن ويتماشى مع حالة الطقس.  
المركز مجّهز للمحافظة على سالمة التالمذة في ظروف البرد / الحرارة / المطر.  

في حال احتياج التالمذة إلى مغادرة المبنى باكرq بسبب حالة الطقس، يوجد نظام لتنبيه ا�باء/اOوصياء وآلية    
mدارة ذلك.  

المرض/ اeصابة
المعلومات الُمراد تسجيلها ضمن الفئات الواردة في الجدول أعاله:

الموظفون مدّربون على تقديم اmسعافات اOولية، والمستخَدمون والتالمذة يدركون من هم هؤالء اOفراد.  
توجد معدات لحاالت الطوارئ في الموقع/المركز (عّدة اmسعافات اOولية، حاقن أدرينالين، وسوى ذلك).  

ُتعَرض المعلومات وأرقام الهواتف الخاصة لالتصال في حاالت الطوارئ (اmسعاف، الشرطة) في موقع مركزي.   
الموظفون على دراية بإجراءات االستجابة لهذا النوع من الطوارئ.  

يتّم تسجيل تفاصيل أّي حادث يقع، وإن أمكن، ُيستفاد من التجربة.  

فقدان أحد التالمذة
المعلومات الُمراد تسجيلها ضمن الفئات الواردة في الجدول أعاله:

ثمة إجراء معمول به إذا تبّين فقدان أحد التالمذة / مغادرته المركز مع الشخص الخطأ، وسوى ذلك.  
ثمة وضوح بشأن من يتولى مسؤولية هذا الموقف.  

ُيحتَفظ بسجّل خاّص لهذه الحوادث.  
يتّم اmبالغ عن الحادث (إلى هيئة إشرافية) إن أمكن ذلك.  

 



البيئة المادية
المعلومات الُمراد تسجيلها ضمن الفئات الواردة في الجدول أعاله:

المباني مناسبة لالختصاص والخدمات التي يقّدمها المركز.  
ل بانتظام. ُفِحصت للتأكد من سالمتها وحالتها المادية، وهو أمر يتاَبع وُيسجَّ  

المراحيض/ الحمامات كافية لعدد التالمذة، وهي نظيفة وتعمل بشكل سليم.  
الحمامات تؤّمن خصوصية كافية.  

إذا كانت الحمامات مشتركة بين مختلف الفئات العمرية / التالمذة والموظفين، فثمة إجراء ُيعَمل به لمراقبة    
الوضع من أجل ضمان سالمة التالمذة وحمايتهم.  

الوصول والمغادرة والنقل 
عناوين المخططات البيانية المقترحة:

المعلومات الُمراد تسجيلها ضمن الفئات الواردة في الجدول أعاله:

ل دخول التالمذة فور وصولهم. المركز على علم بوسيلة النقل التي يستخدمها كل تلميذ بحيث ُيسجَّ  
يتم اmبالغ عن أّي حاالت غياب في أسرع وقت ممكن وُيجرى تقّصي اOمر.  

ُيجمع التالمذة في مكان آمن وقت المغادرة، وُتشَطب أسماؤهم من الئحة الحضور اليومية لدى مغادرتهم.  
يعرف سائقو الحافالت / المساعدون التالمذة الذين ينبغي نقلهم من المركز وإليه، ويعلمون أيª تلميذ في    

أيِّ حافلة، وُتشَطب أسماؤهم عند ركوبهم / ترّجلهم.  
المركز على علم ودراية بهوية اOفراد المسموح لهم باستالم تلميذ ما، ولديه نظام للتحقق من هذا اOمر/    

خاّصة في حال حدوث أّي تغييرات.  

االتصال الجسدي 

يجب تحديد أنواع ومستويات االتصال الجسدي بين التالمذة والموظفين على نحو معقول، وينبغي أن يكون الجميع 
على دراية بما ُيسمح به وبما ال ُيسمح به. من المهم تحقيق التوازن بين الحفاظ على سالمة التالمذة وحمايتهم وخلق 
بيئة "خالية من اللمس" غير طبيعية، مثل منع العناق بين المعلم والتلميذ، أو عدم السماح للتالمذة بإمساك أيدي 

بعضهم أثناء نزولهم الساللم.

اmجراّء

المركز يدرك طريقة
النقل التي
يستخدمها
كل تلميذ

المسؤولية

المركز/ 
مدير المكتب

ل/ جرى التحقق منه ُسجِّ

في سجّل التلميذ

المراجعة والتحّقق

سنوي�، أو إذا كان
ثمة تغيير ذكره
الوصي/التلميذ



الدليل العملي للمرجع المختّص بحماية الطفل

تتمثل حماية الطفل بجعل البيئة المحيطة أكثر أمان� من خالل الحّد من المخاطر التي يمكن أن يتعّرض لها، ويضع 
ُدمَج  حال  في  إال  إليه  التوصل  يمكن  ال  اOمر  وهذا  الملّحة).  وغير  (الملّحة  للقلق  المثيرة  للمسائل  فّعال  إحالة  نظام 
مفهوم حماية الطفل في ثقافة المؤسسة، بحيث يدرك كل موظف من الموظفين أهمية دوره في حماية الطفل 
وضمان سالمته. نأمل أن يشّكل هذا الدليل نقطة انطالق مفيدة، فيساعدكم على تحديد بعض الموارد اOخرى التي 

ستحتاجون إليها.

قائمة الخطوات اOولى

س� ومختّص�    د يكون مكرَّ ١. عيِّن أحد الموظفين لتولي زمام القيادة في مسألة حماية الطفل (موظف محدَّ
بحماية الطفل/ هذا هو الخيار اOمثل).

٢. اعتِمد سياسة لحماية الطفل في مؤسستك.
٣. ضع دليًال تفصيلي� لما يجب فعله إذا كانت لديك شكوك أو مخاوف ما.

٤. اتبع أفضل الممارسات في حفظ السجالت وتخزينها.
٥. أْجِر تدريبات منتظمة للفريق.

٦. اعتمد آلية آمنة لتعيين الموظفين، وادعم الموظفين من خالل وضع سياسات تحّدد سُبل اmحالة واmبالغ عن  
المخالفات والوشاية والتنّمر بين الموظفين.

البدء 

د خطورة الوضع وضرورة االستجابة؟ إذا أبلغ أحد الموظفين عن حادث يتعلق بحماية الطفل، كيف تحدِّ

إذا كان اOمر ملّح� وضروري�: أتعرف اسم الجمعيات والمنظمات الخارجية التي ستتواصل معها mحالة الحالة؟    
ألديك معلومات/ أرقام هاتف للتمّكن من االتصال بها؟  

دq ل  إن لم يكن اOمر ملّحا أو ضروري�: كيف تتعامل مع هذا اmبالغ؟ هل لديك نموذج إبالغ/إحالة داخلية موحَّ  
يستخدمه الموظفون؟ كيف تحافظ على هذه المعلومات وأين تدّونها وتسّجلها ُبغية متابعتها والتحّقق    

ص لتسجيل وتخزين هذه البيانات   ما إذا كان التلميذ يتعّرض للعنف وسوء المعاملة؟ ألديك مكان مخصَّ  
بمأمن؟  

نقطة تؤخذ بعين االعتبار - ألديك عنوان بريد إلكتروني خاص بالعمل؟ هل لدى الموظفين عنوان بريد إلكتروني 
هل  (أو  سالمته؟  وضمان  التلميذ  بحماية  تتعلق  وشكوك  مخاوف  عن  للتبليغ  استخدامه  ُيمكنهم  بالعمل  خاص 

بإمكانهم الحصول على هذا العنوان البريدي)؟

تدريب الموظفين 

أيª الموظفين يحتاج إلى تدريب؟  
ما مستوى التدريب الذي يحتاجه كل موظف من الموظفين؟   

أسبق أن قابلَت هؤالء الموظفين؟  
أَتْعرُف طبيعة عملهم؟  

يمكنهم  وواضحة  سهلة  آلية  وضع  على  احرص  مسؤولياتهم،  وتحّمل  أدوارهم  أداء  كيفية  على  تدريبهم  خالل 
اعتمادها ل»بالغ عن الحاالت؟ (على سبيل المثال، وضع نموذج إبالغ موّحد مع هيكلية واضحة تستعرض ُسبل إحالة 

الحاالت التي لديهم شكوك أو مخاوف حولها، وتحديد اOشخاص المعنيين بالتلّقي والمتابعة).

عملك)؟  وطبيعة  (هويتك  تكون  من  يعرفون  الموظفين  أّن  من  التأكد  يمكنك  كيف  االعتبار-  بعين  تؤخذ  نقطة 
أيمكنك العمل في الموقع نفسه الذي يعملون فيه (ربما بضعة أيام في اOسبوع)؟



إدارة توقعات الموظفين 

عند إعدادك تقريرq خارجي�، ما هو الجدول الزمني المتوّقع لالستجابة والتدخل؟ قد يكون من المفيد معرفة    
مدى إلمام المعلمين الذين تعمل معهم بهذه المعلومات.  

عند حصول إحالة ما، هل يمكنك إطالع المعّلم الذي تقّدم باmبالغ على المستجّدات والمعطيات التي تتعلق    
بحالة التلميذ؟ كيف يمكنك إدارة توقعات المعلم خالل عملية اmحالة؟  

هل أنت واثق أّن بإمكانك متابعة إحالة أجريَتها إلى جهة خارجية؟ ألديك معلومات االتصال الصحيحة؟ انظر    
كيف يمكنك نقل هذه الثقة إلى المعلم.  

مواردك ودعمك 

ألديك َمن يمكنك استشارته في مسائل حماية الطفل؟  
هل أنت واثق من أّن العمليات التي ُتطبَّق لديك صحيحة وتضمن حمايتك وحماية موقعك الوظيفي؟  

عمليات التحّقق الدورية 

لمركزك  منتظمة  ق  ªتحق عمليات  بإجراء  تبدأ  أن  المحّبذ  من  الوظيفي،  موقعك  في  بالثقة  بالشعور  تبدأ  حينما 
(مراكزك). إذا لم يكن المركز مقّر عملك، حتى وإن كان كذلك، فإّن التحقق من اّتباع إجراءات حماية الطفل بانتظام 
يشّكل، دون شك، جانًبا مهًما من دورك. ينبغي أن يشّكل "الدليل العملي للمعلمين والموظفين" و"الدليل العملي 

للجهات الممولة" اللذين يضّمهما هذا الدليل، نقطة انطالق مفيدة.



ق الذاتي للمعّلمين حول مدى تمّكنهم/قدرتهم على تأمين الحماية للطفل  التحق�

نأمل أن توفر هذه الوثيقة نقطة انطالق مفيدة للمعلمين (أو مديريهم المباشرين) للتحقق من ثقتهم ومدى قدرتهم 
على التعامل مع اOمور المتعلقة بحماية الطفل، على أن ُتستخدم هذه الوثيقة بعد إكمال/انتهاء التدريب.

التصرف بثقة حينما ُيفصح الطفل عن تعّرضه للعنف واmساءة 

ضه للعنف واmساءة، وهو أمر سيتطّلب منك اتخاذ  ªسؤال: متى تعتبر أّن ما ُيطلعك عليه التلميذ هو بمثابة إفصاح عن تعر
ض� لخطر داهم)؟ اmجراءات الالزمة لتأمين حمايته (غير الحاالت التي يكون فيها التلميذ معرَّ

يجب أن يتمكن المعّلم من تعداد أنواع العنف كافة (العنف الجسدي، العنف الجنسي، اmهمال والمعاملة المنطوية على 
اmهمال، وسوى ذلك) وإعطاء تعريفات / أمثلة ذات صلة. ينبغي أن تكون اmجابة على هذا السؤال متوفرة في سياسة 

حماية الطفل الخاصة بمؤسستك.

سؤال: حينما يفصح الطفل أمامك عن تعّرضه للعنف واeساءة، فكيف ينبغي أن تتصرف؟

ينبغي أن يتمكن المعّلم من تعداد المكونات الرئيسية لطريقة التصرف السليمة في هذه الحالة (على سبيل المثال، 
االستماع واmصغاء الفّعال دونما حكم مسبق، االمتناع عن طرح اOسئلة التي تدّل على التحقيق، االمتناع عن إطالق الوعود 

للتلميذ بعدم إخبار أحد، طمأنة التلميذ بأنه فعل الصواب بإخباره، شرح ما سيحدث بعد ذلك). يجب أن يكون المعلمون، 
في الحالة المثالية، ملّمين بتلك المبادئ، ولكن قد يكون من المفيد للمعلمين الجدد وغيرهم من الموظفين الذين يكون 

اتصالهم المباشر مع التالميذ أقّل من سواهم، أن يدّونوها. وإنما، طالما يسهل على الموظف الوصول إليها، فقد يكون 
ذلك مقبوالً.

سؤال: حين ُتبلَّغ عن إفصاح تلميذ عن تعّرضه للعنف واeساءة، ما الذي ينبغي أن تفعله على إثر ذلك؟

على المعّلم أن يكون مدرك� لضرورة التصرف بسرعة. وبهدف ضمان السّرية، عليه إشراك أقّل عدد ممكن من الموظفين 
بحالة التلميذ. كما عليه أن يكون دقيًقا قدر اmمكان في سرد الوقائع التي أطلعه عليها التلميذ. يجب أن يتمّكن من 
تسمية الموظف الذي عليه إبالغه (مثل المرجع المختّص بحماية الطفل) وأن يعرف كيف يعثر بسرعة على معلومات 

االتصال الخاصة به. يجب أن يتمكن المعّلم أيض� من تحديد صفة الشخص الذي عليه إبالغه بحالة التلميذ: هل هو المرجع 
المختّص بحماية الطفل نفسه أو أحد كبار الموظفين (الذي قد يكون اسمه مدرًجا في سلسلة اmبالغ العائدة للمرجع 

المختّص بحماية الطفل).

سؤال: ماذا يحدث بعد اeبالغ عن حالة التلميذ؟

يجب أن يشعر المعلمون بالثقة في أّن الموظف الذي جرى إبالغه سيؤدي واجباته بأقصى قدر من االحتراف. عليهم أن 
يعرفوا ما يلي:

ما الذي سيفعله المرجع المختّص بحماية الطفل بعد ذلك (هل يقّيم مستوى الخطر الذي يتعرض له التلميذ؟ هل    
ق� إضافي�؟ هل يتحدث إلى موظف آخر؟ هل يحيل حالة الطفل إلى جهة خارجية؟). ªُيجري تحق  

ما هي الهيئات والمؤسسات الخارجية التي ُتحال إليها الحاالت من ِقبل المرجع المختّص بحماية الطفل؟  
اسم المدير المسؤول مباشرة عن المرجع المختّص بحماية الطفل وموقعه الوظيفي.  

كيف يمكن رفع/ تصعيد اOمر إلى من هو أعلى منصب� من المدير المباشر للمرجع المختّص بـحماية الطفل     
(يتضّمن ذلك الدراية بآلية اeبالغ عن المخالفات - انظر أدناه).  

من المهّم تزويد المعّلمين بهذه المعلومات Oنها تمنحهم الثقة في متابعة اOمر وطرح اOسئلة المناسبة وذات الصلة إن 
هم شعروا بالحاجة إلى ذلك. وفي حال اعتقدوا أّن المرجع المختّص بحماية الطفل لم يُقم بعمله على نحو صحيح، أو كانت 

لديهم مخاوف تعيقهم عن سؤاله، يجب أن يكونوا على دراية بكيفية تصعيد اOمر عبر التوجه إلى الشخص المناسب. 
وحصولهم على الثقة في هذا المجال يمّكنهم من إعالم التلميذ بما سيحدث بعد ذلك (بما يتناسب مع عمره ووضعه 

الراهن).



التصرف بثقة عندما ترُصد مؤشرات تتعلق بحاالت عنف وإساءة موّجهة ضّد الطفل

سؤال: برأيك ما الذي يمكن أن يشّكل مؤشر� إلى العنف واeساءة"؟

سيكون المعلمون بال شك قادرين على اللجوء إلى المعلومات البديهية لتحديد الكدمات، على سبيل المثال، أو الكدمات 
حول العين أو التدّني الثابت والشديد لمستوى النظافة. ومع ذلك، ينبغي أن يكونوا قادرين كذلك على التحدث بثقة 

بشأن السمات والمؤشرات النموذجية ل»صابات العَرضية وغير العَرضية (مثال على اmصابات غير العَرضية، اmصابات على 
جانَبي الجسم، ضمن "مثلث اOمان"، عالمات الَقرص على جانَبي اOذن) وأن يتعرفوا على العالمات التي تشير إلى أنواع أخرى 

من العنف واmساءة (مثل العنف النفسي العاطفي والعنف الجنسي وما إلى ذلك).

سؤال: ماذا يتحّتم عليك فعله إذا رصدت عالمات ومؤشرات تدّل على العنف واeساءة؟

يجب أن يِعَي المعلمون أنه ال توجد إصابات أو مؤشرات تدّل حصرq على سوء معاملة اOطفال، رغم أّن بعض المؤشرات 
توحي بذلك بشدة. يجب أن يكونوا واثقين مما عليهم فعله إذا الحظوا مؤشرات محتملة تدّل على وجود عنف أو إساءة 

موّجهة ضّد التلميذ. قد يشمل ذلك التحدث بشفافية وثقة مع المرجع المختّص بحماية الطفل عن المؤشرات التي 
رصدوها، أو ملء نموذج اmحالة الداخلية المخّصص ل»بالغ عن حاالت العنف الموّجه ضّد التلميذ. في حال وجود نموذج ما، 

فيجب أن يعرفوا أين يجدوه، وكيف تتّم تعبئته ومتى ينبغي إرساله إلى المرجع المختّص بحماية الطفل.

اmبالغ عن المخالفات

سؤال: ما هو اeبالغ عن المخالفات؟

يجب أن يكون المعلمون قادرين على تعريف المصطلح، وفهم تطبيقه وأهميته، وأن يكونوا قد ُدرِّبوا على إعداد تقرير 
بهذا الشأن.

سؤال. هل لدى مؤسستك سياسة ل�بالغ عن المخالفات، وإذا كان ا�مر كذلك، فأين يمكن الحصول 
عليها؟

يجب أن يعرف المعلمون ما إن كانت لدى مؤسستهم سياسة من هذا النوع أم ال، وأين يجدونها، وأن يكونوا قادرين على 
تحديد كيفية الوصول إليها بسهولة.



 تاقَحلملا لیلد
 

1 

 ةكراشملا تایعمجلل ةیّطخ ةیقافتا :دنتسملا ناونع

 ةیعمجلاو ةیامح ةیعمج نیب ةیدیھمت ةیفتاھ ةملاكم دعب(ً ةباتك عورشملل ةضیرعلا طوطخلا عضو :لیلدلا اذھ نم ضرغلا
 ً.ایتوص ةكراشملا ةمظنملا ةقفاوم لیجستل ةلیسو نیمأتو )ةكراشملا

 .ةكِراشملا زكارملا يف )ةزّكرملا لمعلا تاسلجو تالباقملا( ثحبلا ءارجإ لبق :هزاجنإ

 ةیامح ةیعمج :فیلأت
 
 

2 
 يف ةزّكرملا لمعلا تاسلج میظنتو تالباقملا ءارجإ ىدل ةیامح ةیعمج وفظوم ھمدختسیل( ينادیملا لمعلا لیلد :دنتسملا ناونع
 )ةكراشملا تایعمجلا

 ،نیفظوملل كولسلا دعاوق ةنّودم ،لفطلا ةیامح ةسایس( ةبولطملا قئاثولا ىوتحمل ةیعجرم ةمئاق میدقت :لیلدلا اذھ نم ضرغلا
 زكارملا يف لفطلا ةیامحب ّصتخملا عجرملا /ریدملا عم تالباقملا يف حَرُطت يتلا ةلئسألا ةمئاقو ھیجوتلا میدقت ؛)كلذ ىوسو
 ةقفاوملا" موھفم حاضیإ ؛ةكراشملا زكارملا يف ةزّكرملا لمعلا تاسلجب ةصاخلا ةلئسألا ةمئاقو ھیجوتلا میدقت ؛ةكراشملا
 .ةزّكرملا لمعلا تاسلجل ةیساسألا دعاوقلا دیدحتو ،زاجیإب "ةرینتسملا

 .ةكِراشملا زكارملا يف )ةزّكرملا لمعلا تاسلجو تالباقملا( ثحبلا ءارجإ لبق :هزاجنإ

 ةیامح ةیعمج :فیلأت
 
 

3 
 ةكراشملا زكارملل لفطلا ةیامح تاسایس تایوتحم صّخلم :دنتسملا ناونع

 هذھ تمِدُختسا .2 قحلملا يف "ىوتحملا صَّخلم" يف ةدراولا ةلئسألا ىلع اذھ ةبوجألا زجوم میدقت دیفملا نم ّنأ انیأر :ضرغلا
ُّدق يتلا تاسایسلاو تاءارجإلاو ،ةمعادلا قئاثولاو ،ةیعمجلا يف لفطلا ةیامح ةسایس ىوتحم ةعجارمل ةیعجرملا ةمئاقلا  .تمِ

ّدحب ةقّمعم ةرظن ّرفوت نأ اھنكمی ةقیثولا هذھ :ةظحالم  .ةیسیئرلا ةقرولا بحاصت نأ نكمی كلذك ،اھتاذ ِ

 .ةكِراشملا زكارملا يف )ةزّكرملا لمعلا تاسلجو تالباقملا( ثحبلا ءارجإ دعب :هزاجنإ

 ددملا ةسسؤم :فیلأت



4 
 تاسرامملا/تاسایسلا قیقدت :دنتسملا ناونع

 نیفظوملا عم تیِرُجأ يتلاو ثحبلاب ةصاخلا تالباقملا يف تدرو يتلا تاحیرصتلا ،ةقرولا هذھ ةباتك لالخ ،ّانراق :ضرغلا
ّیُبتو .تایعمجلا نم ةیعمج لكب ةصاخلا لفطلا ةیامح ةسایس عم ،لھألاو ةذمالتلاو ُّبط يتلا عضاوملا ةجیتنلا نِ  تاسایسلا اھیف تقِ
 .كلذ اھیف لصحی مل يتلا عضاوملاوً ایلمعً اقیبطت

 .ةكِراشملا زكارملا يف )ةزّكرملا لمعلا تاسلجو تالباقملا( ثحبلا ءارجإ دعب :هزاجنإ

 ددملا ةسسؤم :فیلأت
 
 

5 
 ةیجھنملا عیسوت :دنتسملا ناونع

 راطإلاو ،تایقالخألاو ،اھلیلحتو تانایبلا عمج نع تامولعم تفیضأ ثیح ،ةقرولا يف ةیجھنملل صّصخملا لصفلا عیسوت :ضرغلا
 يتلا ةزّكرملا لمعلا تاسلجو تالباقملا"و "ةیساسألا ةكراشملا تایعمجلا تافصاومب" ةصاخلا لوادجلاو ،َمدختسملا يمیھافملا
 ."َتیِرُجأ

 .ةكِراشملا زكارملا يف )ةزّكرملا لمعلا تاسلجو تالباقملا( ثحبلا ءارجإ دعب :هزاجنإ

 ددملا ةسسؤم :فیلأت
 



 اتفاقية مكتوبة للمنظمات المشاركة -1الملحق 
 

 
 

 عنوان الدراسة

 ضمن التعليم غير 
ً
 النظامي. وضع سياسة حماية الطفل موضع التنفيذ: ترجمة السياسة عمليا

 

 حماية: جمعية حول 

. أّما مهمة  حماية جمعيةتتمثل مهمة 
ً
بتعزيز   فتتمثلالتنظيمية حماية  جمعيةبتعزيز حماية األطفال عامليا

 عبر مكافحة 
ً
ومنعها على األراض ي   إساءة معاملتهمالبيئة املناسبة لتطور األطفال وضمان حمايتهم عامليا

ز 
ّ
، على جميع أشكال لحماية الطفل ، عبر استخدامها استراتيجية متعددة األبعادحماية جمعيةاللبنانية. ترك

واإلساءة النفسية والجسدية، إلى جانب   ةالجنسي  اإلساءةبما في ذلك  تي يتعرض لها األطفال ال اإلساءة

اإلهمال وسوى ذلك. وتسعى املنظمة، من خالل عملها مع الطفل ومع األسرة والبيئة ككل، على إحداث  

 حماية جمعية أثر طويل األمد على حياة الطفل في لبنان. إّن  التوصل إلىالتغيير على املستوى الوطني لضمان 

هي املنظمة غير الحكومية الوحيدة في لبنان التي تقّدم برامج تكميلية تشمل الوقاية وإعادة التأهيل وإعادة 

ين بالتدريب والتعليم ي  الدمج االجتماعي عبر برنامج   ذان فياللذين  واملرونةها الخاصَّ ناطق اللبنانية  جميع امل ينفَّ

 والبقاع.   وجبل لبنان والشمال والجنوب تبما في ذلك بيرو

 

، يسعى قسم بناء القدرات والبحث والتطوير إلى بناء مهارات املختّصين  حماية جمعيةوفي سياق مهمة  

العاملين مع الطفل واألسرة عبر تصميم ورشات عمل وجلسات تدريب تتالءم مع نطاق عمل هؤالء. وقد أقام  

لقدرات مع مجموعة من املختّصين  قسم بناء القدرات واألبحاث والتطوير جلسات وورشات عمل لبناء ا

وموظفين في  تشمل املعلمين واملعالجين النفسيين والعاملين االجتماعيين وأفراد من قوى األمن الداخلي 

. كما أدار قسم بناء القدرات واألبحاث والتطوير  وضع سياسات حماية الطفل وتنفيذها في ثالث  املدارس

. ويلتزم مهنيونا بالتشريع الرئيس ي الخاص بحماية الطفل بما  أهليةمدارس خاصة في لبنان وفي عشر منظمات 

ث في لبنان واتفاقية األمم املتحدة لحقوق  واإلجراءات التنفيذية املوحدة ، 422في ذلك القانون  لحماية الحد 

 الطفل.
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 املددحول مؤسسة 

  ،2001في عام  مؤسسة املدد  أنشئت
ً
ستها فايزة ميّسر علي رضا كوسيلٍة لتحقيق حلمها   انطالقا من رؤية مؤّسِّ

ف العقول الشابة وُيمنح األطفال األدوات لبناء مستقبل   قَّ
 
 للجميع، وحيث ُتث

ً
في عالٍم يكون فيه التعليم متاحا

 إيجابي لهم  وللمحيطين بهم. 

 

، كنا محظوظين  عملت مؤسسة املدد على مدى عقٍد من الزمن لتحقيق هذا األمر. وإذ كن
ً
 فشيئا

ً
م شيئا

ّ
ا نتعل

بالعمل مع شركاء يماثلوننا في التفكير ساعدونا على توسيع دائرة عملنا وزيادة تأثيرنا. وقد توصلت مؤسسة  

ين يتمثالن في أّن كل ما نقوم به هو سعٌي   د  املدد، بعد فترٍة من املراجعة والتفكير، إلى هدف ورؤية متجّدِّ

فاء القلب وتوسيع الفكر. ومن أجل دعم هذا العمل، أنشأنا بنية تحتية فاعلة  لتحقيق هدفين اثنين: ش

 على ما تساعدنا على 
ً
 كامال

ً
العا

ّ
الع الجهات الداعمة لنا اط

ّ
وفعالة لتبسيط العمليات وقياس التأثير وضمان اط

ننا هذا األمر من الحفاظ على الجوانب التي تمّيز مؤسسة املدد، ووضعها
ّ
  ضمن منظمة تحقيقه. وقد مك

 قادرة على االستمرار  على مدى السنوات القادمة على تحقيق غايتها.

 

  وحيوية تتميز  مؤسسة املدد بأنها سريعة االستجابة 
ً
 ومرنة. ونعتقد اعتقادا

ً
أننا، لكي ننجح، ينبغي علينا    ثابتا

رات الحكومات أو أن نوقف  أن نبقى بعيدين عن أّي انتماء سياس ي أو ديني. وفي حين ال يمكننا أن نغّير قرا

فوا ال على أساس ظروفهم وإنما على أساس   أنه بإمكاننا أن نقّدم لألطفال الفرصة لُيعرَّ
ّ

ويالت الحروب، إال

نهم من اختيار مساٍر آخر، مساٌر  
ّ
ر لهم، عبر الشفاء والتعليم، األدوات التي تمك

ّ
طموحاتهم. ونأمل أن نوف

 على تغيير العالم نحو األفضل.  يكسر حلقة العنف والكراهية ويساعد

 

وتقّدم برامجنا لتنمية الطفل مبادرات فنية وتعليمية حسب الطلب لتمكين األطفال من إعادة بناء 

 مستقبلهم ودعم عائالتهم، وبالتالي، دعم املجتمع األوسع. 

 

 ": الحفاظ على السالمةسياسات "الحماية" مقابل سياسات " 

وافق على التمييز بين "حماية الطفل" و"الحفاظ على سالمة الطفل". وُيعّرف مصطلح  
 
ال يوجد في األدبيات ت

م لإلشارة إلى جميع التدابير   "الحفاظ على سالمة الطفل" في بعض الوثائق على أنه مصطلح رئيس ي ُيستخد 



 دليل العمل الميداني  -2الملحق 

1 

 

 

 

 المحتويات 
 

 
 2 ................................................................................................................قائمة المستندات المطلوبة: 

 3 .............................................................................................................................قائمة المحتوى:

 5 ............................................................. ه للمسؤول اإلداري/المرجع المختّص بحماية الطفل دليل المقابلة الموج  
 

 15 ........................................................................ الموظفين مع مركزة عمل مجموعات المستخِدم دليل إلعداد 
 

 18 ............................................................................. دليل المستخِدم إلعداد مجموعات عمل مرّكزة مع األهل
 

 20 .......................................................................... مع األطفال   دليل المستخِدم إلعداد مجموعات عمل مرّكزة
 

 23 .............................................................................................................. مضمون الدليل  :1 الملحق
 

 24 .................................................. مجموعات العمل المركزه : الموافقة المسبقة والقواعد األساسية في 2الملحق 
 

 



 دليل العمل الميداني  -2الملحق 

2 

 

 

  قائمة المستندات المطلوبة:     
 سياسة حماية الطفل الكاملة  -1
 النشرات ذات الصلة ملخصات سياسة حماية الطفل أو  -2
 النظام الخاص بسلوك الموظفين -3
 بالئحة القواعد/كتيّ -4
 إجراءات التوظيف أو المستندات ذات الصلة -5
 أّي سياسات وإجراءات مكتوبة -6 
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 قائمة المحتوى:
المنظمة    في  الطفل  حماية  سياسة  محتوى  لمراجعة  أدناه  المرجعية  القائمة  واإلجراءات تُستخَدم  الداعمة،  والوثائق 

مت. أُدِرجت الوثائق التي سنطلبها من كل منظمة من المنظمات تحت عنوان "الوثائق المطلوبة" في القسم    والسياسات التي قُّدِ
 الوارد أعاله. 

 

 المالحظات التدقيق المكّوِن

  ☐ باللغة العربية سياسة حماية الطفل متوفرة   .1

 بالحفاظ على سالمة األطفال بيان االلتزام  .2

 بيان يشّدد على أّن المنظمة هي المسؤولة عن الحفاظ على 
 سالمة األطفال خالل وجودهم في رعايتها.

☐  

الفورية للتصدي   بيان االلتزام بمنع األذى واإلساءة، واالستجابة .3
   للعنف

 بيان يشّدد على أّن المنظمة هي المسؤولة عن منْع .4
 واإلساءة عن األطفال بصرف النظر عن مصدرهما. األذى 

☐  

أيوجد بيان يصّرح بأّن الموظفين والمتطوعين والزوار جميعهم  .5
 مطالَبون بااللتزام بسياسة حماية الطفل؟

☐  

   تعريف الِقيم المرتبطة بالحماية:  .6

 مصلحة الطفل 

 وحمايتهم في نهاية المطاف. أّي إجراءات تتخذها المنظمة تكون لمصلحة األطفال 
☐  

 االستشارات والمشاركة 

كذلك، تُحدَّد األولويات والمخاطر التي تهدد  تُراَجع السياسات مع الموظفين واألطفال واألهل.
 سالمة الطفل مع األطراف المعنية.

☐  

 السّرية

التعاطي مع المعلومات المتعلقة  يُطبَّق مبدأ لزوم المعرفة لدى التعامل مع مسائل حماية الطفل أو 
 باألطفال. 

☐  

 الشفافية

 الجميع على علم بالسياسات واإلجراءات المتعلقة بحماية الطفل. 
☐  

 الحساسية

 واألهل. تُناقش جميع المخاوف أو أّي مقاومة صادرة من األطفال 
☐  
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   هل يُشار إلى القوانين واألنظمة األساسية؟ .7

  ☐ 422/2002القانون 

  ☐ إجراءات التشغيل الموحدة لحماية األحداث في لبنان

  ☐ اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل

فت المصطلحات األساسية؟ .8    هل عُّرِ

 طفل

 أّي إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر. 
☐  

 ساءة إلى األطفال اإل

 والجنسي، واإلهمال. تعريف يصف االعتداء الجسدي والنفسي 
☐  

 الحفاظ على سالمة / حماية الطفل

بشكل عام، الحفاظ على سالمة/ حماية الطفل تعني منْع األذى الذي يلحق باألطفال من مصادر 
 الضرر المستمر. إليقافمتعددة والتدّخل 

☐  

 ضرر

 الطفل وأنواع هذا الضرر. الضرر الذي قد يواجهه تحديد مصادر
☐  

 خطر

الخطورة. وعالية  منخفضة  المواقف  مع  التعامل  عند  االستجابة  إجراءات  بين  استخدام   التمييز  يُفضَّل 
 تعريفات اإلجراءات التشغيلية الموحدة التي تمثِّّل مخاطر محتَملة ومخاطر وشيكة. 

☐  

قِبَل المدير  أيوجد بيان صريح بشأن مراجعة سياسة حماية الطفل من  .9
 ؟التنفيذي/الرئيس/ مجلس اإلدارة

☐  

رة التالية؟  .10   ☐ أيوجد بيان صريح بشأن المراجعة المقر 

   هل الملخصات متاحة لمن يلي: .11

  ☐ األطفال

  ☐ األهل

  ☐ الموظفون 

  ☐ أيوجد نظام خاص بسلوك الموظفين .12
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الموظفين أو الوثائق الداعمة األخرى ما  هل يشمل النظام الخاص بسلوك  .13
 يلي:

  

  ☐ التنّمر والتحّرش

  ☐ اإلبالغ عن إساءة

  ☐ أمور أخرى 

هل من الواضح من هي جهة/جهات التنسيق على صعيد اإلبالغ عن حاالت  .14
 إساءة لألطفال مشتبه بها أو عالمات أذى تعّرض له طفل ما؟ 

☐  

  ☐ ؟ التدابير التي تلي تلقّي بالغ ما عن إساءةهل يوجد مسار إحالة يبيّن  .15

 
 
 
 

ه للمسؤول اإلداري/       المرجع المختّص بحماية الطفل دليل المقابلة الموج 
 
 

 التعاريف والمختصرات: 

د الذي قد يواجهه    -نستخدم مصطلَحْي "األذى واإلساءة" لإلشارة إلى جميع أنواع األذى  األذى واإلساءة:   - د وغير المتعمَّ المتعمَّ
د إلى حوادث تتعلق مثالا  طفل ما. د فقْد يشير إلى حصول عنف    بالضرر المادي،قد يشير األذى غير المتعمَّ أّما األذى المتعمَّ
 الجنسي.  أو االعتداءالجسدي  االعتداء ما، مثل 

 يُستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى الموظفين من الجسم التعليمي ومن خارجه في منظمة ما.  الموظفون: -
 سياسة حماية الطفلسياسة حماية الطفل:   -
 المرجع المختّص بحماية الطفل المرجع المختّص بحماية الطفل -

فت المصطلحات المذكورة أعاله بشكل   مختلف في منظمة ما، يرجى حينئٍذ استخدام التعاريف نفسها.مالحظة: في حال عُّرِّ
 
 

 محتوى سياسة حماية الطفل  – القسم األول 

 .نوّد أن نبدأ بسؤالك عن سياسة حماية الطفل شكل عام في منظمتكم

عت سياسة حماية الطفل؟ .1  متى ُوضِّ
 ما الحافز وراء وضع سياسة حماية الطفل؟ .2
o االعتماد 
o  المانحة؟متطلبات الجهة 
o ؟متطلبات وزارة الشؤون االجتماعية 
 كيف وضعتم سياسة حماية الطفل؟ .3

o أّي عملية اعتمدتم؟ 
o استشاري / مجموعة داخلية؟ من شارك في هذه العملية؟ 

 أتشعر أّن سياسة حماية الطفلة مصممة خصيصاا لمنظمتكم وممارساتها؟  .4
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 السياسة؟متى كانت آخر مرة راجعتم فيها هذه  .5
o  هل أجريتم أّي تغييرات أو وضعتم أّي إرشادات جديدة؟ 

 ماذا تعرف عن القوانين واألنظمة المعنية بحماية الطفل؟  .6
o  422القانون رقم 
o  إجراءات التشغيل الموحدة لحماية األحداث في لبنان 
o اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل 

 طفل؟ما هو دور مجلس اإلدارة على صعيد سياسة حماية ال .7
o هل يراجعها بانتظام؟ 

ل  ما هو دور المديرين/المشرفين في تطبيق سياسة حماية الطفل؟ .8  تَأمُّ

 هل توجد أّي عوامل مسّهلة أو تحديات أو حواجز على صعيد سياسة حماية الطفل لم نتحدث عنها وتوّد إضافتها؟   -
 

 بحماية الطفلممارسات وأدوار ومسؤوليات المرجع المختّص  -القسم الثاني

 أيمكنك أن تخبرنا المزيد عن دور هذا الشخص وعمله؟ .9
o من هو؟ 
o ما عدد المرات التي يداوم فيها في المنظمة؟ 
o  الخلفية؟ 
o  إدارة االّدعاءات، واإلحاالت، والتدريب، والتوعية؟ –المهمات 
o  يشارك في أّي لجان؟ 
o  التدريب السابق؟ 

 التالية:أيمكننا أن نتحدث عّمن يؤدي الوظائف  .10
o  إلحاالت المتصلة باالنتهاكات المزعومة؛اإدارة 
o  إحالة قضايا اإلساءة إلى األطفال إلى السلطات المختصة 
o  تسجيل االّدعاءات 
o  تدريب الموظفين 
o .التوعية بشأن المواضيع المتعلقة بحماية الطفل 

 

ل  تَأمُّ

 ظمة قد تعّوق عمله؟هل يواجه المرجع المختّص بحماية الطفل أّي تحديات أو حواجز في المن -
ن شأنه أن يحسّن قدرة المرجع المختّص بحماية الطفل على دعم تنفيذ سياسة حماية الطفل؟  -  ما الذي مِّ

 
 

 االستجابة لإلساءة/األذى  القسم الثالث
 

 فلنركّز على مسألة الكشف عن حاالت اإلساءة لألطفال في المنظمة واالستجابة لها. 

 حال شّك أحد الموظفين بتعّرض طفل ما لإلساءة أو األذى؟ المتَّبعة فيا اإلجراءات م .11
o  من الجهة التي يرجع إليها الموظف لإلبالغ؟ 
o  كيف يتصرف ذاك الشخص؟ 

 أخبر طفل ما أحد الموظفين أنه يتعرض لنوع من أنواع اإلساءة مثل اإلساءة الجنسية؟ ما التدابير التي تُتّخذ في حال .12
o  يرجع إليها الموظف لإلبالغ؟ من الجهة التي 
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o  كيف يتصرف ذاك الشخص؟ 
-أو لتغيّر في السلوك، واالستجابة إلخباٍر عن حصول سوء معاملة -كالكدمة -كيف تختلف االستجابة بين االستجابة لعالمة ما .13

 أن يُفصح طفل ما أنه تعّرض لإلساءة الجنسية أو كأن تظهر عليه كدمات؟ك
 إذا شككت أّن مصدر األذى أو اإلساءة هو: كيف تتصرف  .14

 ؟أحد األطفال في المنظمة .1
 ؟أحد الوالدين .2
ن خارج المنظمة .3  ؟مِّ

ل هذا النوع من البالغات ويُحفَظ في المنظمة؟  .15  لدى حدوث أذى أو إساءة، هل يُسجَّ
o ؟ما نوع المعلومات التي تُحفَظ 
o ؟ َمن الذي يتمكن من االطاّلع على البالغات 
o  ؟ سّرية هذا النوع من المعلومات وخصوصيتهكيف تحمي 

 ما هي األوضاع التي تُحيل فيها حالة ما إلى منظمة أخرى من أجل دعم الطفل والعائلة؟  .16
o  )المنظمات غير الحكومية )الدعم الطبي أو القانوني أو النفسي 
o  وزارة الشؤون االجتماعية 
o االتحاد لحماية األحداث في لبنان 
o وزارة العدل 
o ث قاضي األحدا 

 كيف ساعَدتْكم تلك الجهات حينما تواصلتم معها؟  .17
 أتعتقد أّن لديك ما يكفي من المعلومات بشأن الجهة التي ينبغي الرجوع إليها؟ .18

 
 

 فلننظر في قضية حول اّدعاٍء بوقوع إساءة ضّد أحد الموظفين.

اتهامه بلمس أحد األطفال بشكل غير على سبيل المثال،  ما الذي يحدث في حال االّدعاء بسوء السلوك ضّد موظف ما؟ .19
 الئق أو بضربه. 

 أتُجرى عملية تحقيق داخلي؟  ما اإلجراء الذي يُتّخذ في هذه الحالة وكيف تكون االستجابة لهذا الموقف؟ .20

 هل أنت قادر على طرد موظف ما بسبب حادث كهذا؟  .21

د هذا األمر في العقد )أو في النظام الداخلي، أو في النظام الخاص -  بسلوك الموظفين، وما إلى ذلك( أو في أّي مكان آخر؟  هل يرِّ
 أو جهة تبلّغها عن الحادث؟ جمعيةاألطفال، أتوجد أّي  ضدّ المعاملة في حال اتُّهم أحد الموظفين بسوء  .22

 

ل  تَأمُّ

 ما الذي قد يساعدك على تطبيق الممارسات التي تحّدثنا عنها حتى اآلن كجزء من سياسة حماية الطفل؟  -

 أيمكن أن نتأمل قليالا في التحديات والعوائق التي تواجه تنفيذ السياسات التي تحّدثنا عنها حتى اآلن؟ -
 
 

 إرشادات التواصل والسلوك الموّجهة للموظفين واألطفال  -القسم الرابع

 فلنتحدث عن النظام الخاص بسلوك الموظفين الذي تعتمدونه في المنظمة.
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مالحظة: قد   واعد التي تحدد توقعات األفراد السلوكية في المنظمة، وتميّز بين السلوكيات المقبولة والسلوكيات غير المقبولة.هي عموماا الق
 يختلف وصف النظام الخاص بسلوك الموظفين بين منظمة وأخرى، لذا تأكد من استخدامك المصطلح المناسب. 

 كيف تطبّق/تستخدم النظام الخاص بسلوك الموظفين? .23
 هل يوقّع جميع الموظفين النظام الخاص بسلوك الموظفين؟ .24

 ما عدد المرات؟  .1
 من المسؤول؟  .2
 من عقد العمل؟ هل تُعتبَر جزءاا  .3

 كيف تدعم الموظفين في تطبيق النظام الخاص بسلوك الموظفين؟  .25
 أيوجد أّي نوع من التدريب؟ .1
 أيوجد تدريب تمهيدي؟  .2

 ظفين على نحو محدَّد وواضح ومتّسق؟هل بُيِّّنت عواقب خرق النظام الخاص بسلوك المو .26
 

 أتواجه أّي صعوبات في توجيه التأنيب وتطبيق العواقب؟   .1
 برأيك، هل فُّصل النظام الخاص بسلوك الموظفين تفصيالا وافياا؟ .27
 أتعتقد أن ثمة جوانب ينبغي إيضاحها؟  .28

واتّصال؛ إساءة األقران؛ تبادل الصور أو  ابحث عن أّي عناصر غائبة كلّياا ]مالمسة جسدية؛ تصرفات جنسيّة؛ لغة  .1
 الفيديوهات أو القصص، معلومات حول األطفال[ 

نة؛ نوّد أن نعرف المزيد حول   نوّد التعرف على أّي سياسات وإجراءات أخرى قد تكون لديكم بشأن الموظفين. ال بأس إن كانت مدوَّ
 كيفية تعاطيكم مع المسائل التالية.

 استخدام القدر المعقول من القوة؟  ألديكم أيّة سياسات بشأن  .29

 كيف تعّرفون التنمر؟  .30

 ا التدابير التي تُتّخذ عندما تكتشف أّن طفالا ما يتعّرض للتنمر؟م .31

 ؟ستجابة منهجيةا -
 عقوبات واضحة؟ -
 إجراءات وقائية؟  -

 ّن أحد الموظفين يتعرض للتنمر أو المضايقة؟ التدابير التي تُتّخذ عندما تكتشف أ ما .32

 سياسة لإلبالغ عن المخالفات خاصة بالموظفين؟ألديكم  .33

ليم داخل )الُمبلِّّغ عن المخالفات هو الشخص الذي يكشف عن أّي نوع من المعلومات أو النشاطات مّما يُعتبَر غير قانوني أو غير أخالقي أو غير س
 مؤسسة ما، سواء خاصة أو عامة( 

 كيف يتم تطبيقها؟ )إْن ُوجدت( -

 
 سياسات أخرى؟ ألديكم أّي  .34

 كيف يجري تطبيقها؟  -
 
 

ل  تأمُّ

 أيمكنك أن تخبرنا عن أّي عوامل تسّهل وضع السياسات واإلجراءات أو تسّهل تطبيقها؟ -
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 خالل وضعكم السياسات واإلجراءات أو تطبيقها؟ أيمكنك أن تخبرنا عن أّي تحديات أو عوائق تواجهونها -
 
 

 التوظيف اآلمن، التمهيد والتدريب  -الجزء الخامس

 سنسألك في هذا القسم عن اإلجراءات المتصلة بالتوظيف وعن النشاطات المتعلقة ببناء القدرات التي قد تقّدمونها للموظفين.

اللحظة التي تستلمون فيها السيرة الذاتية لشخص ما إلى حين  أيمكنك أن تخبرني بالتفصيل عن عملية التوظيف منذ   .35
 بدئه بالعمل؟

دة؟ -  هل العملية موحَّ

 ماذا عن اإلعالن عن الوظائف؟ أتأتون على ذكر سياسة حماية الطفل، على أّي نحو، فيها؟ .36

 ما؟ لوظيفةما هي المستندات التي تطلبونها حينما يتقّدم أحدهم  .37

 السجّل العدلي  -
 المراجع الشخصية التي تطلبونها؟كم عدد  -

 أتتصلون دائماا بالمراجع الشخصية؟ .38

 أتستجوبون الموظفين المحتملين حول:  .39

 الثغرات المحتملة في سيرتهم الذاتية  -
 سيناريو حول حالة إساءة إلى طفل ما  -
 حماية الطفل بشكل عام  -

 ما هي المستندات التي يوقعها شخص ما قبل بدئه بالعمل؟  .40

 الخاص بسلوك الموظفين؟النظام  -
 سياسة حماية الطفل؟  -

دُّهم للعمل مع األطفال؟  .41  كيف تدعم الموظفين وتُعِّ

 عبر الممارسة أم عبر التدريب؟  -
 أتأخذون في االعتبار خصوصية الصدمة التي يتعّرض لها الالجئ؟  -
 تحسين أساليب التدريس؟  -

حاالت إساءة إلى األطفال، واالستماع إلى طفل ما    كيف يجري إعداد الموظفين ودعمهم ليصبحوا قادرين على الكشف عن .42
 حين يخبرهم عن تعّرضه لإلساءة، وإحالة حاالت اإلساءة لألطفال؟

 ؟ورشات عمل أم تدريب -

 ؟ ما الوتيرة/ ما عدد المرات -
 
 

ل  تأمُّ

والتأكد من اعتماد  أيمكنك أن تخبرنا عن العوامل التي تسّهل تدريب الموظفين وإدارة االّدعاءات ضّد الموظفين  -
 ممارسات التوظيف اآلمنة؟ 
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أيمكنك أن تخبرنا عن التحديات والعوائق التي تواجهونها خالل تدريب الموظفين وإدارة االّدعاءات ضّد الموظفين   -
 والتأكد من اعتماد ممارسات التوظيف اآلمنة؟

 
 

 مناهج التوعية الوقائية -القسم السادس 

 إخباري إن كانت لدى المنظمة أّي مناهج أو برامج بشأن التوعية على الوقاية؟ أيمكنك  .43

 تركّز على حماية الطفل -
 مهارات حياتية -
 برنامج الدعم النفسي واالجتماعي الذي تقّدمه منظمة اليونيسيف  -

 هل لها عالقة بحماية الطفل بأّي شكل من األشكال؟  .44

 التصّدي لإلساءة؟  -
 اجتناب الحاالت الخطرة؟  -
 جيع األطفال على اإلبالغ؟تش -

 
 

 التشاور مع األطراف المعنية -القسم السابع
 
 

 أيمكنك أن تخبرني إن كانت توجد في المنظمة لجنة أو مجموعة ما تجتمع بانتظام لدعم تطبيق سياسة حماية الطفل؟  .45

 من تضّم هذه اللجنة؟ -
 ما هي وظيفتها؟  -
 كم مرة يجتمع أعضاؤها؟ -

 األطفال بشأن المخاوف المتصلة بالسالمة والحماية؟كيف تتشاور مع  .46

 أتوجد اجتماعات أو أنشطة أو ورشات عمل يشارك فيها األطفال؟ -

 كيف تتشاور مع األهل بشأن المخاوف المتصلة بالسالمة والحماية؟ .47

 أتوجد اجتماعات أو أنشطة أو ورشات عمل يشارك فيها األهل؟  -

 ل من اإلبالغ عن مخاوفهم دون الكشف عن هوياتهم؟أتوجد طريقة يتمكن فيها األهل واألطفا .48
 
 

ل  تأمُّ

 ما العوامل التي تسّهل تعميم المعلومات على الجهات المعنية؟ -

 ما هي التحديات أو العوائق التي تُحول دون تعميم المعلومات على الجهات المعنية؟ -
 
 

 المعنيةتعميم سياسة حماية الطفل والتواصل مع الجهات  -القسم الثامن
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 كيف يمكن للجمهور الوصول إلى سياسة حماية الطفل؟ .49

 عبر االنترنت؟  -
 نسخات عن السياسة في المكاتب؟  -
 قاعات االنتظار؟  -

 أيمكن أن تحّدثني عن أّي ملخَّصات لسياسة حماية الطفل موّجهة لألهل والموظفين واألطفال؟  .50

 كيف يتم توفيرها؟  -

 ؟ سياسة حماية الطفلكيف تعّرف األطفال على  .51

 ما نوع المعلومات التي تبرزها لهم؟  -
 ما الذي يُطلب منهم فعله حينما يتعرضون لألذى أو لإلساءة؟ -

 ؟كيف تعّرف األهل على سياسة حماية الطفل .52
 

 ما نوع المعلومات التي تبرزها لهم؟  -
 ما الذي يُطلب منهم فعله عندما يالحظون عالمات األذى أو اإلساءة على الطفل؟  -

 
 

ل  تأمُّ

 سياسة حماية الطفل وتطبيقها؟  وضع وتنفيذ  أيمكنك أن تخبرنا عن أّي عوامل تسّهل إشراك األطفال واألهل في عملية -

سياسة    وضع وتنفيذ  أيمكنك أن تخبرنا عن أّي تحديات أو عوائق تواجهونها على صعيد إشراك األطفال واألهل في عملية -
 حماية الطفل وتطبيقها؟

 
 

 الصحة واألمان -القسم التاسع 

 وكيفية ارتباطه بمسألة سالمة األطفال. والبيئة المادية نوّد أن نبتدئ هذا القسم بالتطّرق إلى محيط المنظمة

ف بيئة المنظمة المادية بأنها آمنة .53  ؟ أتصِّ

ا على سالمة األطفال في  .54  البيئة المادية؟ ما الذي قد يشكّل خطرا

 األنقاض -
 االماكن المرتفعة )الشرفة، السطح ...( / النوافذ -
 الملعب  -
 الوصول إلى األجسام / األدوات الحادة / معدات التنظيف -
 قوابس الكهرباء -

 نوّد أن نسأل عن الممارسات المتصلة بحماية صحة الطفل والتعامل مع اإلصابة:

 واألدوية؟  -اسيةكالحس -كيف تتابعون حاالت األطفال الطبية .55

 مع من؟  ع؟أيوجد سجّل في الموق -
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 ؟ أتوجد عّدة إسعافات أولية في الموقع .56

ب على استخدام عّدة اإلسعافات األولية؟مشخص  أيوجد في المنظمة  .57  درَّ

 كم مّرة يداومون في الموقع؟ َمن؟ -

 فلنركّز على السالمة من الحرائق والكوارث.  

 ما اإلجراءات التي تطبّقونها لتحسين مستوى االستجابة للحرائق ومستوى السالمة من الحرائق؟ .58

 إنذار حريق؟  -
 تدريب؟  -
 تمارين إخالء؟ -
 خرائط المخارج؟  -
 الحفاظ على مخارج الحريق خالية من العوائق -
 تحديد نقاط التجمع؟  -

 ا يشكّل مخاطر حريق؟ هل المنظمة خالية ممّ  .59

 ألديكم خطة إخالء في حاالت الكوارث أو الطوارئ؟ .60

 فلنتحدث عن نقل األطفال من المنظمة وإليها  

 كيف يصل األطفال إلى المنظمة؟ .61

 ألديكم سائقي حافالت؟  .62

 هل المنظمة هي َمن وظفتهم؟ -
 حماية الطفل اللذين تعتمدهما المنظمة؟أيُتوقَّع منهم االلتزام بالنظام الخاص بسلوك الموظفين أو بسياسة  -

 هل يوجد مساعدين على الحافلة؟ .63

ن صعود جميع األطفال على الحافلة؟ .64  كيف يتأكد سائق الحافلة/ المساعد مِّ

 أيوجد سجّل خاص بالحافالت؟  -

 أيوجد شخص بالغ الستقبال األطفال لدى وصولهم في الصباح؟ .65

 مثالا عند المدخل الرئيسي

 اصطحاب األطفال في رحلة ما، كيف تخططون لذلك؟حينما تقررون  .66

 عّم تبحثون؟ أتتحققون من الموقع قبل الرحلة؟ -
 كيف تستحصلون على موافقة األهل؟ -
 ألديكم معلومات اتصال بالوالدين في حاالت الطوارئ؟ -

 ما الذي يحدث إذا فُقد أحد األطفال؟ -

 الل رحلة ما؟ ما االحتياطات التي تتخذونها للحفاظ على سالمة األطفال خ .67
 
 

ل  تأمُّ
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أيمكنك أن تخبرنا عن أّي عوامل مسّهلة تتعلق بالمحيط المادي وصحة الطفل ووسيلة النقل التي من شأنها أن تساعد على تحسين   -
 مستوى سالمة األطفال؟

 وتؤثّر على سالمة األطفال؟أيمكنك أن تخبرنا عن أّي تحديات تتعلق بالمحيط المادي وصحة الطفل ووسيلة النقل  -
 
 

 المراقبة واإلشراف -القسم العاشر

 كيف تتأكد من حضور جميع األطفال خالل النهار؟ .68

 سجّل الحضور اليومي؟  -
 يُسلَّم للمسؤول اإلداري؟ -

- 
 كيف تتعامل مع تغيٍُّب غير متوقَّع لطفل ما؟ .69

 أتتصل باألهل؟ -

 يكونون في المنظمة؟أترى أّن اإلشراف مستمر على األطفال حينما  .70

 أيمكنك أن تخبرني كيف تشرفون على األطفال منذ دخولهم منظمتكم وحتى مغادرتهم؟ .71

 وصول الطفل المبكر  -
 اإلشراف على االنتقال إلى قاعة الدراسة -
 اإلشراف على وقت االستراحة والغداء  -
 اإلشراف على المراحيض  -
 اإلشراف على الساللم  -
 اإلشراف على مغادرة األهل  -
 اإلشراف على مغادرة الطفل في وقت متأخر -
 األنشطة الالصفّية  -

م الرعاية ماذا تفعلون إن لم يأتِّ أحد األبوين/  .72  الصطحاب الطفل في نهاية اليوم؟ مقّدِّ

 ماذا بشأن مراقبة الداخلين إلى المنظمة.  ماذا تفعلون إذا فُقد طفل ما؟ .73

 ما عدد المنافذ/المداخل إلى المنظمة؟ .74

 هذه المنافذ؟ دخل ومن يخرج عبركيف تتحكم بَمن ي .75

 األسبوع؟ كم مرة خالل من يكون مناوباا؟ -

 ؟الداخلين إلى مبنى المنظمة كيف تتعرفون على الزوار .76

 بطاقة تعريف؟  -
 توقيع على سجّل الزائرين عند بوابة الدخول؟ -
 مراقبة؟  -

 
 

ل  تأمُّ
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ين على األطفال والبالغين / الزائرين في المنظمة؟ أيمكنك تسليط الضوء على أّي عوامل قد تسّهل   قدرتكم على المراقبة واإلشراف المستمرَّ

ين على األطفال والبالغين / الزائرين في المنظمة؟   أيمكنك تسليط الضوء على أّي عوامل تصعِّّب المراقبة واإلشراف المستمرَّ
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  مع ةمركز عمل مجموعات  ممستخدِ ال دليل عدادإل 
 الموظفين 

 
 

 دقيقة  30دقيقة وساعة  15بين ساعة والمّدة المتوق عة: 
 
 

 المقدمة 

يشكّل اجتماعنا معكم اليوم جزءاا من التقييم الذي نجريه بشأن تنفيذ سياسات حماية الطفل في مراكز التعليم غير النظامي المنتشرة في  
وتشمل العملية اجتماعنا مع اإلدارة ومع مجموعة من الموظفين ومع مجموعة من األهل ومع  تشارك هذه المنظمة في هذا التقييم،  لبنان.

وقد أتيحت لنا فرصة لقاء اإلدارة لالطاّلع على كيفية تطبيق سياسة حماية الطفل في هذه المنظمة، وعلى  مجموعة من األطفال.
وم عن تطبيق سياسة حماية الطفل في مؤسستكم، وعن بعض  سنسألكم الي االحتياطات التي تتخذها للحفاظ على سالمة األطفال.

 الممارسات ذات الصلة، وبعض اإلجراءات المعمول بها للحفاظ على سالمة األطفال.

 ما تقولونه لن يؤثّر على عالقتكم مع المنظمة بأّي شكل من األشكال.  ونرجو أن تعبّروا عن أفكاركم بصراحة.

 :كسر الجليد

 اليوم؟كيف حالك - -

؟  تختارنرجو أن تعّرف عن نفسك بإطالعنا على اسمك، وعلى المواد والصفوف التي تدّرسها. وأخبرنا، لو كنت حيواناا فأّي حوان  -
 .)ال تختر الحيوان نفسه الذي اختاره شخص آخر(

 أسئلة: 

 لنبدأ بالعموميات، أتعلم بشأن سياسة حماية الطفل؟ .1
 نظمتك؟ما هو فهمك لسياسة حماية الطفل في م .2

 كيف تحافظ هذه السياسة على سالمة األطفال في الممارسة العملية؟ .3

: الوقاية من األذى واإلساءة .4 ق مّما يلي ي يمكن مشاهدتها عل الطفل   ، َتحقَّ  إلبالغ عن عالمات العنف الت 

 لنتحدث على وجه التحديد عن كشف وإحالة حاالت اإلساءة / األذى في هذه المنظمة. 

 أّن طفالا ما يتعرض لألذى / اإلساءة؟  اشتبهتَ ماذا تفعل إن  .5
 

 ماذا يفعل هذا الشخص؟  من الجهة التي تخبرها؟ تََحقَّق مما يلي: -

 تَحقَّق أكثر من دور المسؤول اإلداري واستجابته  -

 ماذا تفعل إن أخبَرك طفل ما أنه يتعرض لألذى / اإلساءة؟ .6
لي: من الجهة التي تخبرها، ماذا يفعل هذا الشخص وكيف كان تعاطيه مع  تَحقَّق مّما ي )كما في السؤال السابق( -

 المسألة؟
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 ؟ما السبب ما وتحيلها؟ عنف ضّد طفل حالة ترصد أتشعر أّن المنظمة تدعمك دعماا جيداا عندما  .7

 تَحقَّق مّما يلي:

 دعم اإلدارة واستجابتها  -
 الثقة في المهارات الخاصة  -
 التدريب؟  -

 فلنناقش مسؤولياتك المتعلقة بالحفاظ على سالمة األطفال. 

 أيمكنك أن تخبرني عن مسؤولياتك؟  .8

 كيف توضح اإلدارة توقعاتها بشأن سلوكك ومسؤولياتك؟ .9

 هل أنت قادر على االلتزام بتوقعات المنظمة؟ .10

 فلنتأمل في مسألة اإلشراف على االطفال في المنظمة، وفي بعض مصادر 
 الخطر. األذى / 

 أيمكنك أن تخبرني كيف تشرفون على األطفال منذ دخولهم منظمتكم وحتى مغادرتهم؟ .11

 أتواجهون أّي صعوبات في اإلشراف على األطفال، أو هل توجد أوقات معيّنة يكون فيها األطفال دون إشراف؟  .12

o  سجّل الحضور اليومي؟ 

o  وصول الطالب في وقت مبكر 

o  الدراسةاإلشراف على االنتقال إلى قاعة 

o  اإلشراف على وقت االستراحة والغداء 

o  اإلشراف على المراحيض 

o  اإلشراف على الساللم 

o  اإلشراف على مغادرة األهل 

o  اإلشراف على مغادرة الطالب المتأخرة 

o  األنشطة الالصفّية 

o  حاالت الطوارئ الطبية والسجالت الطبية 

ا على سالمة األطفال في المحيط المادي؟ .13  ما الذي قد يشكّل خطرا

نقاط الوصول / المداخل، األنقاض، األماكن المرتفعة / النوافذ، الملعب، الوصول إلى األجسام /   تَحقَّق مّما يلي: -
 األدوات الحادة / معدات التنظيف أو المقابس الكهربائية 

 هل ثمة أّي شيء آخر تود تسليط الضوء عليه بشأن سالمة األطفال في هذه المنظمة؟ .14
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مع   ة زعداد مجموعات عمل مركّ م إلمستخدِ الدليل 
 األهل 

 
 

 دقيقة  15بين ساعة واحدة وساعة المّدة المتوق عة: 

 المقدمة: 

يشكّل اجتماعنا معكم اليوم جزءاا من التقييم الذي نجريه بشأن تنفيذ سياسات حماية الطفل في مراكز التعليم غير النظامي المنتشرة  
تشارك هذه المنظمة في هذا التقييم، وتشمل العملية اجتماعنا مع اإلدارة ومع مجموعة من الموظفين ومع مجموعة من األهل   لبنان.في  

لنا فرصة لقاء اإلدارة لالطاّلع على كيفية تطبيق سياسة حماية الطفل في هذه المنظمة، وعلى   ومع مجموعة من األطفال. وقد أتيحت 
سنسألكم اليوم عن تطبيق سياسة حماية الطفل في مؤسستكم، وعن بعض الممارسات   ذها للحفاظ على سالمة األطفال. االحتياطات التي تتخ

 ذات الصلة، وعن اإلجراءات المعمول بها للحفاظ على سالمة األطفال.

 كال. نرجو أن تعبّروا عن أفكاركم بصراحة؛ ما تقولونه لن يؤثّر على عالقتكم بالمنظمة بأّي شكل من األش 

 تجاوز التوتر:

 كيف حالك اليوم؟- -
تختار   نرجو أن تعّرف عن نفسك بإطالعنا على اسمك، وعلى عدد أطفالك، وأعمارهم؛ وأخبرنا، لو كنت حيواناا، فأّي حيوان -

 )مقدمة وتسجيل الوصول = كيف حالك اليوم؟( وما السبب؟

 أسئلة: 

 لنبدأ بالعموميات، أتعلم بشأن سياسة حماية الطفل؟ .1
 و فهمك لسياسة حماية الطفل في منظمتك؟ما ه .2
 كيف تحافظ هذه السياسة على سالمة األطفال في المنظمة؟ .3
 تحقّق مّما يلي: الوقاية من األذى واإلساءة، اإلبالغ عن عالمات العنف التي يمكن مالحظتها على الطفل .4
 كيف عَرفت عن سياسة حماية الطفل؟  .5

 حالياا التحديثات / المعلومات بشأنها تَحقَّق مّما يلي: كيف يتلقون  -
 تَحقَّق مّما يلي: األنشطة المتعلقة باألهل التي نظّمتها المدرسة -

 لنتحدث على وجه التحديد عن كشف وإحالة حاالت اإلساءة / األذى في هذه المنظمة. 

 ماذا تفعل إن اشتبهَت أّن طفالا ما يتعرض لألذى / اإلساءة؟  .6
 ماذا يحدث حينئذ؟  ة التي تخبرها؟من الجه تَحقَّق مّما يلي: -

 هل أنت على دراية بِّكيفية تعاطي المنظمة إذا اكتشفَت عالمات أذى أو إساءة على طفل ما؟  .7
 تَحقَّق مّما يلي: تقديم التقارير إلى المنظمات الخارجية -

 الشكوك لديك؟ مع َمن تتواصل إن احتجَت إلى معلومات حول سياسة حماية الطفل أو للتعبير عن بعض  .8

 كيف تتواصل مع المرجع المختّص بحماية الطفل /جهة التنسيق سواء للحصول على معلومات أو للتعبير عن بعض الشكوك؟  .9
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 ماذا بشأن محيط المنظمة المادي. 

 عموماا، أتصف محيط المنظمة المادي بأنه آمن لألطفال؟ .10
ا على سالمة  .11  األطفال في المحيط المادي؟ما الذي قد يشكّل خطرا
نقاط الوصول / المداخل، األنقاض، األماكن المرتفعة / النوافذ، الملعب، الوصول إلى األجسام /   تَحقَّق مّما يلي: -

 األدوات الحادة / معدات التنظيف أو المقابس الكهربائية 
 ف تعبّر عنها؟ إذا كانت لديك مخاوف ما بشأن سالمة األطفال أو حمايتهم في المنظمة، فكي .12
 هل ثمة أّي شيء آخر تود تسليط الضوء عليه بشأن سالمة األطفال في هذه المنظمة؟ .13
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  المستخِدم إلعداد مجموعات عمل مرّكزةدليل      
 مع األطفال 

 
 

 ساعة واحدة المدة المتوقعة: 

سنة فما فوق  12الفئة العمرية:  

 المقدمة: 
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 نشكركم على لقائنا اليوم، نحن متحّمسون للتحدث إليكم. 

ونقوم بهذا المشروع على وجه   يشكّل لقاءنا بكم اليوم جزءاا من مشروع بحثي بشأن كيفية حفاظ المنظمات على سالمة األطفال.
سبق أن اجتمعنا مع اإلدارة وسنجتمع كذلك مع األهل والمعلمين حتى نحصل على   الطفل".التحديد مع المنظمات التي لديها "سياسات لحماية  

ا مهم جداا لنا. آراء الجميع. سنسألكم اليوم حول سياسة حماية الطفل هنا، وحول بعض اإلجراءات التي تتخذها المنظمة للحفاظ   رأيك أيضا
 على سالمة األطفال. 

أفكاركم بصراحة تعبّروا عن  بأّي شكل من األشكال. نرجو أن  بالمنظمة  يؤثّر على عالقتكم  لن  تقولونه  ندّون  ؛ ما    لن 
 إجاباتكم. 

 تجاوز التوتر:

 كيف حالك اليوم؟- -
 نرجو أن تعّرف عن نفسك بإطالعنا على اسمك وعمرك. وأخبرنا، لو كنَت حيواناا  -

 ولماذا )ال تذكر الحيوان الذي اختاره شخص آخر( تختار فأّي حيوان

 أسئلة: 

 لدى هذه المنظمة "سياسة لحماية الطفل"، أيستطيع أّي منكم إخباري ما الذي يعنيه ذلك أو .1
 ماذا تحوي هذه السياسة؟

 كيف عرفّت بشأن سياسة حماية الطفل؟  .2
o  أتجد الوثائق / الملخصات سهلة الفهم 

 هذه السياسة تعني أّن هذه المؤسسة تلتزم الحفاظ على سالمتك من أيّ  
 فلنتحدث عن البيئة العامة في هذه المنظمة.  إساءة.أذى / 

 هل تشعر باألمان في المنظمة؟ .3
 ما الذي يجعلك تشعر باألمان في المنظمة؟ .4

o  المراقبة/ اإلشراف 
 ما الذي يجعلك تشعر بعدم األمان أو ما الذي قد يسبب لك أذى في المنظمة؟ .5

o :ة / النوافذ، الملعب، الوصول إلى األجسام /  عاألنقاض، األماكن المرتفنقاط الوصول / المداخل،   السالمة الجسدية
 األدوات الحادة / معدات التنظيف أو المقابس الكهربائية 

 إذا كنت قلقاا بشأن سالمتك أو حمايتك في المنظمة، فكيف تعبّر عن هذه المخاوف؟ .6
o اجتماعات / لجنة حماية الطفل 

 ع الضرر وبوقف الضرر إذا كانت ثمة عالمات أو إن اكتُِشف وجود عالمات.يتمثّل جزء من هذه السياسة كذلك بمن

 لذا، إن كان يوجد من يؤذيك هنا أو في المنزل، فمن تخبر؟ .7
 تحقّق مّما يلي: أحد ما في المنظمة وَمن؟  -
 إن أخبرت أحداا ما في هذه المنظمة، فهل تعرف ما الذي يحدث بعد ذلك؟  .8
 المرجع المختّص بحماية الطفل/جهة التنسيق؟أيمكنك إخباري قليالا عن  .9

o من يكونان؟ 
o ما الذي يفعالنه؟ 
o  كيف يتفاعالن معك؟ 

 أيوجد شيء توّد إضافته؟ .10
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   مضمون الدليل   :1  الملحق   
 
 

 محتوى سياسة حماية الطفل  – القسم األول 

  وأدوارهممارسات المرجع المختّص بحماية الطفل  -القسم الثاني

 ومسؤولياته

 االستجابة لإلساءة / األذى  -القسم الثالث

 إرشادات للموظفين واألطفال على صعيد التواصل والسلوك  -القسم الرابع

 التوظيف اآلمن والتمهيد والتدريب  -القسم الخامس 

 يةمناهج التوعية الوقائ -القسم السادس 

 التشاور مع الجهات المعنية -القسم السابع 

 الصحة واألمان  -تعميم سياسة حماية الطفل والتواصل مع الجهات المعنية القسم التاسع  -القسم الثامن 

 المراقبة واإلشراف -القسم العاشر
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 مجموعات العمل المركزه الموافقة المسبقة والقواعد األساسية في : 2الملحق       
 

 
 

  الموافقة المستنيرة: 
 مالحظة: ال تُظهر مسجل الصوت قبل الحصول على الموافقة. 

 ألديكم أّي مشكلة إذا سّجلنا الحديث صوتياا أثناء حلقة النقاش المختّص هذه؟  -
o   التسجيل بمجرد أن ندّون األجوبة، أي إّن المنظمة لن تطّلع عليه. نحن من سيطّلع على التسجيل وحسب، سنحذف 
o  .سيكون تسجيل اإلجابات مجهول الهوية، أي، إذا قال أحمد أنه يحب العنب فسننقل أّن أحدهم قال إنه يحب العنب 

 لديك الحّق في التوقف عن المشاركة في أّي وقت من األوقات.  -
ا لإلجابة على أّي  -  أسئلة ال توّد اإلجابة عليها، وإن حدث هذا األمر، فأرجو إبالغي بذلك لست مضطرا
 دقيقة.  30دقيقة وساعة و  15ينبغي أن تستمر المقابلة بين ساعة و  -
سنقّدم لك بعض معلومات االتصال في حال رغبت في إخبارنا أّي شيء آخر، أو إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من   -

 المعلومات. 

  األساسيةوضع القواعد  
 

 فلنتفّق على استخدام لغة مشتركة -
 يتحدث كل شخص في دوره  -
 نحاول قدر اإلمكان أن نستخدم االسم األول  -
 ال توجد أجوبة صحيحة أو خاطئة، وإنما اختالف في وجهات النظر وحسب -
 يرجى االستماع باحترام وعدم المقاطعة -
سأحرص فقط على أن يفهم   اإلجابة على أسئلتك ولن أساهم في المعلومات. لن أتمكن من  ينحصر دوري في توجيه المناقشة: -

 اآلخرون ما يقال. 
 يمكنني اإلجابة على أسئلتك بعد أن ننهي حلقة النقاش المختصّ  -
الغرض من   أو تنتقدها، وإنما تقّدم النصيحة لتحسينها. تذكّر أنك ال تهاجم المنظمة ومرتاحا . وشفاف ا ا  صادقيرجى أن تكون  -

 ذلك هو تحديد مصادر األذى المحتملة لتقليلها ومنعها. 
ا  10قبل أن أبدأ بطرح األسئلة، سننتظر  -  ثواٍن قبل التحدث ألّن من شأن ذلك أن يساعد في جعل التسجيل أكثر وضوحا
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ال. وتشمل هذه التدابير وضع إجراءات التي يمكن أن تتخذها منظمة ما للحّد من احتمال إساءة معاملة األطف

توظيف، وأنظمة خاصة بسلوك املوظفين وسياسات عامة، ومبادرات خاصة بالحفاظ على السالمة. وُيعرَّف  

مصطلح "حماية الطفل" في هذا السياق على أنه منع العنف، واالستجابة له حين حدوثه. وقد نشأ هذا 

ل فيه  التمييز  في التسعينيات في اململكة املتح بدِّ
ُ
 است

ً
دة وإيرلندا الشمالية. وقد نشرت الحكومة آنذاك دليال

ي "الحفاظ على السالمة" و"الرعاية". وهدف هذا التغيير إلى توسيع   مصطلحا "الحماية" و"اإلساءة" بمصطلح 

يز  نطاق املسؤوليات في مجال الخدمات االجتماعية، وكذلك توسيع دائرة التغيير في السياسات العامة للترك

على "الشراكة واملشاركة والوقاية والدعم العائلي". كما هدفت الحكومة إلى إعادة تركيز التدخالت على دعم  

ي "اإلكراه" و"فرض النظام".   األهل والطفل والتخفيف من وطأة مفهوم 

 

لكّن "سياسات الحفاظ على سالمة الطفل" و"سياسات حماية الطفل" التنظيمية تميل إلى استخدام 

ي  "سياسات حماية  املح توى نفسه واملصطلحات عينها في األدبيات ذات الصلة. لذلك، نستخدم مصطلح 

الطفل" و"سياسات الحفاظ على سالمة الطفل" دون تمييز بينهما لهدف هذه الدراسة. ونعّرف سياسة  

 حين وجوده 
ً
د مؤسساتي إلبقاء الطفل محميا في املنظمة. حماية/الحفاظ على سالمة الطفل على أنها تعهُّ

هة واإلجراءات املطلوبة ملنع إلحاق الضرر باألطفال، سواء املقصود أو  وتضع هذه السياسات املبادئ املوّجِّ

غير املقصود، ولالستجابة على نحو مالئم للضرر الذي يلحق بالطفل. وتشمل سياسات حماية/الحفاظ على  

بناء القدرات؛ الهيكلية التنظيمية؛ التواصل  سالمة الطفل عادة املواضيع الرئيسية التالية: التوظيف؛  

 والسلوك؛ رصد الضرر واالستجابة له. 

 

 

 ملحة عن الدراسة:

 الستكشاف تطبيق سياسات   مؤسسة املدد، بالشراكة مع حماية جمعيةُتجري 
ً
)اململكة املتحدة(، تقييما

ياسات حماية الطفل  وتقييم  حماية الطفل في مراكز التعليم غير النظامي في لبنان. ونسعى إلى مراجعة س

 من مراكز التعليم غير النظامي في لبنان. وكجزٍء من هذا التقييم، سنض يء على   12-10تطبيقها في 
ً
مركزا

العوامل املسّهلة والتحديات والثغرات في تطبيق سياسات حماية الطفل في مراكز التعليم غير النظامي 

 للتوصل إلى توصيات عملية. 
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 املخَرجات: 

تناقش املعايير الحالية املعتمدة في سياسات حماية الطفل وتطبيق السياسة في مراكز   ورقة بحثية -1

 التعليم غير النظامي في لبنان، إضافة إلى العوامل املؤثرة. 

لتطبيق سياسات حماية الطفل في مراكز التعليم غير النظامي، الغاية منه مساعدة هذه  دليل عملي -2

. املنظمات عل
ً
 ى ترجمة سياساتها عمليا

 النتائج: 

ملحة عن االحتياجات والنواحي العملية املتعلقة بسياسات حماية الطفل ضمن مراكز التعليم   .1

 .النظاميغير 

 تحسين فهم ممارسات حماية الطفل في مراكز التعليم غير النظامي. .2

 حماية الطفل املناسبة. دعم مراكز التعليم غير النظامي اللبنانية في تعزيز ممارسات  .3

 وضع مجموعة توصيات لواضعي السياسات الرئيسيين والجهات املعنية ذات الصلة.  .4

 

 : فوائد املشاركة

 مساعدة مراكز التعليم غير النظامي املشارِّكة على تقييم تطبيقها ملمارسات حماية الطفل.  •

 املناسب. تساهم مراكز التعليم غير النظامي في وضع توصيات للبنان في السياق  •

 

 : املشاركين حشد

 من مراكز التعليم غير النظامي العاملة على جميع االراض ي   12و 10تحشد حماية ما يتراوح بين 
ً
مركزا

سياسات حماية الطفل. نأخذ عّينة مالئمة وهادفة تضّم مراكز التعليم غير النظامي   والتي تنتهجاللبنانية 

كجزٍء من   من املناطق املختلفة. ونتواصل مع إدارة كل مركز من تلك املراكز للحصول على موافقتها،

 عملية الحشد هذه.

 

 اإلجراءات الخاصة بالدراسة: 
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الع على 
ّ
والتي تشمل:   السياسة الخاصة بحماية الطفل والوثائق املتعلقة بهاالخطوة األولى: طلب االط

سياسة حماية الطفل الكاملة، ملخصات حول سياسة حماية الطفل أو النشرات ذات الصلة، النظام  

الخاص بسلوك املوظفين، دليل الطالب، إجراءات التوظيف أو الوثائق ذات الصلة وأّي سياسات أو  

 إجراءات مدّونة. 

نتوقع عقد ما بين اجتماعين  .الخطوة الثانية: اللقاء مع اإلدارة ومع جهة التنسيق الخاصة بحماية الطفل

وثالثة اجتماعات يدوم كل واحد منها ساعة ونصف الساعة ملناقشة تطبيق كل عنصر من عناصر  

ديات التي تواجه  سياسة حماية الطفل في مركز التعليم غير النظامي الستكشاف العوامل املسّهلة والتح

 التطبيق.

عّين من مركز التعليم غير  مع حلقات نقاش مختّص الخطوة الثالثة: تنظيم 
ُ
: النظاميثالث مجموعات ت

ع أن األهلاملوظفون؛ 
َّ
بين ستة وثمانية  حلقة من حلقات النقاش املختّص ضم كل ت ؛ التالمذة. وُيتوق

مع األطفال  تنظيم حلقة نقاش مختّص نخطط ل وال  بين ساعة وساعة وربع.  النقاش وأن يدوم ،مشاركين

. 11أطفال تتجاوز أعمارهم  ه ما لم يكن املركز يرتاد
ً
 عاما

 

ذ:
ّ

 الفريق املنف

من خمسة مختّصين لديهم خبرة   حماية جمعيةيتألف فريق قسم بناء القدرات واألبحاث والتطوير  في 

مباشرة في تصميم وتنفيذ سياسات حماية الطفل في لبنان. يلتزم فريق قسم بناء القدرات واألبحاث  

لحماية الطفل؛ كذلك، يلتزم الفريق بسياسة حماية الطفل الخاصة   حماية جمعيةوالتطوير بسياسة 

عها )إن كان ثمة سياسة من هذا النوع لدى
ّ
 املنظمة املعنية(.  باملنظمة ويوق

 

ل األسماء التالية فريق بناء القدرات واألبحاث والتطوير: 
ّ
 تشك

 )خلفية في مجال علم النفس( مناش ي، ساندرا وهبيشاريل غزال، النا  -

 روالند خوري )خلفية في مجال العمل االجتماعي(  -

 )خلفية في مجال الصحة العامة(  شنحأحمد  -

 

ع البيانات كلها وتحليلها. وُيجري فريق بناء القدرات   واألبحاث والتطوير عملية جم 
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 تحليل البيانات: 

محتوى تسجيالت املقابالت مع اإلدارة، إضافة إلى حلقات النقاش املختّص. نستخدم   وتشفيرتفريغ  ُيجرى 

التحليل حسب املوضوع والذي يتضمن تحديد البيانات الناتجة عن مقابالتنا وتحليلها ووصفها، ومن ثم  

 لإلجابة 
ً
 سؤال البحث.  علىاستخالص املواضيع واألنماط تدريجا

 

 السّرية والخصوصية

لع على البيانات والوثائق التي تّمت  إّن فريق بن
ّ
اء القدرات واألبحاث والتطوير هو الجهة الوحيدة التي ستط

 مشاركتها مع جمعية حماية. 

ر أسماء املنظمات املشاركة  
 
ستتم إزالة معلومات التعريف من جميع البيانات التي جمعناها، وبالتالي لن ُتذك

 في أّي تقرير من التقارير العامة. 

زال معلومات التعريف من البيانات املتعلقة باألطفال 
ُ
واملوظفين من كل مركز من مراكز   واألهلكذلك، ست

 .النظاميالتعليم غير 

 ال ينبغي حضور أعضاء اإلدارة أّي حلقة من حلقات النقاش املختّص لحفظ السرية واجتناب االنحياز. 

ن، أما ال رج آمِّ حاضر املقابالت في دِّ ظ عل جهاز حاسوب محمي بكلمة مرور. ُتحفظ جميع م   تسجيالت فُتحف 

 

افقت على املشاركة في الدراسة التي تجريها  وضع سياسة والتي تحمل عنوان:  حماية جمعيةلدى توقيع هذه الوثيقة، تكون منظمتكم قد و

 ضمن التعليم غير 
ً
افق على اإلجراءات املبّينة في هذه الوثيقة. النظاميحماية الطفل موضع التنفيذ: ترجمة السياسة عمليا  ، وتو

 

 اسم املنظمة: 

 اسم ومنصب املمثل عن املنظمة 

 التوقيع: 

 التاريخ: 

 

 



 ةكراشملا زكارملل لفطلا ةیامح تاسایس تایوتحم صخلم - 3 قحلملا

 لف5لا ة2ا1ح ةسا.س تا*()'م %ّ#لم
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              %عن=ن

 
 الك=ك

             

  :يّل0لا ع.'-'لا         :ة*س)'لا #قر 1كأ/م -,غ =غ
 تاسا8*لاو 8Vف6.'لا ك.ل*T صاRلا ماOPلاG ة'عاMلا Lئاث.لا IلGH ا'نEو ،Bقف لف=لا ة>ا'ح ةسا8س 9*8ل .ة5.6لم
 ]Zخألا

 1كأ/م -,غ الك %عن 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 1 1 8 ن ن ن ن ن ك ن ن غ ن ة,D-علا ةغللا< حا/م
 0 0 10 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن لافPألا ةمالس ىلع KافIلا< ماG/لالا نا,ب
 0 1 9 ن ن ن ن ك ن ن ن ن ن اRهفق[ل ة<ا\/سالاو ،ةءاسإلاو Vذألا عRS< ماG/لالا نا,ب
 0 2 8 ن ن ك ن ن ن ن ك ن ن ؟لفhلا ةcاRح ةسا,l< ماG/لالا< ن[kَلاhم %هع,Rج راوGلاو g,ع[R/hلاو g,فR]fلا ّنأ< حّ-cd نا,ب 1ج[یأ
 0 4 6 ن ك ن ن ك ن ن ك ك ن ىلsفلا لفhلا ةIلdم فّ-عُت
 0 4 6 ن ك ن ن ك ن ن ك ك ن ةvراRuلاو رواu/لا - فّ-عُت
 0 5 5 ن ك ن ك ك ن ن ك ك ن ةl-ّwلا - فّ-عُت
 0 4 6 ن ك ن ن ك ن ن ك ك ن ة,فافuلا - فّ-عُت
 0 6 4 ن ك ك ن ك ك ن ك ك ن ة,ساIlلا - فّ-عُت
 0 9 1 ك ك ك ك ك ك ك ك ك ن ؟ة,ساسألا ةR|نألاو g,نا[قلا ىلإ راcُu له
 0 10 0 ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك 422/2002 ن[ناقلا
 0 10 0 ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ناkSل يف ثا1حألا ةcاIRل ة1ح[Rل ة�c,فS/لا تاءا-جإلا
 0 4 6 ن ك ن ن ك ك ن ن ن ك لفhلا ق[قIل ةR/I1لا %مألا ة,قافتا
cُلا فّ-عRdhئ-لا حل,lي: P0 3 7 ن ن ك ن ن ك ن ك ن ن لف 
 0 3 7 ن ن ك ن ن ك ن ك ن ن لافPألا ىلإ ةءاسإلا :يl,ئ-لا حلRdhلا فّ-عُت
cُلا فّ-عRdhئ-لا حل,lلا :يIافK ح / ةمالس ىلعRاcلا ةh0 6 4 ن ن ك ن ك ك ك ك ك ن لف 
cُلا فّ-عRdhئ-لا حل,lذأ :يV 0 5 5 ك ن ك ن ن ك ن ك ك ن 
 0 9 1 ك ك ك ك ك ك ن ك ك ك -hخ :يl,ئ-لا حلRdhلا فّ-عُت
 0 8 2 ك ك ك ك ك ك ن ك ك ن ؟لفhلا ةcاRح ةسا,lل ةرادإلا àل\م / à,ئ-لا / �â,فS/لا à,ئ-لا ةعجا-م نأu< حw-ص نا,ب
 0 7 3 ك ك ك ك ك ك ك ن ن ن ؟ة,لا/لا ةرَّ-قRلا ةعجا-Rلا نأu< حw-ص نا,ب 1ج[یأ
 0 10 0 ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك لافPألا :ـل حا/م åçلم
 0 10 0 ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك لهألا :ـل حا/م åçلم
 0 10 0 ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك g,فR]fلا :ـل حا/م åçلم
 0 0 10 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ؟g,فR]fلا ك[لl< صاåلا ما|Sلا
 0 10 0 ك ك ك ك ك ك ك ك ك ك ش-I/لاو -SRّ/لا :V-خأ ةRعاد ةق,ثو âأ وأ g,فR]fلا ك[لl< صاåلا ما|Sلا لcuR له
 0 8 2 ن ك ك ك ك ك ك ك ن ك ةءاسإ gع غالبإلا :يلی ام V-خألا ةRعا1لا íئاث[لا وأ g,فR]fلا ك[لl< صاåلا ما|Sلا لcuR له
 0 4 6 ك ن ك ن ن ك ك ن ن ن V-خأ ر[مأ :يلی ام V-خألا ةRعا1لا íئاث[لا وأ g,فR]fلا ك[لl< صاåلا ما|Sلا لcuR له
 Vذأ تامالع وأ اهب هu/kم لافPألل ةءاسإ تالاح gع غالبإلا 1,عص ىلع Sl,í/لا تاهج/ةهج يه gم حضا[لا gم له
 ؟ام لفP هل ضّ-عت

 0 3 7 ن ك ن ك ن ك ن ن ن ن

 ن ؟óث1ح ةءاسإ gع ام غالب يّقلت يلت ي/لا -,با1/لا k,ّgی ةلاحإ راlم 1ج[یأ
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5 5 0 

              ^5[لا يف ة8*8ئZلا \اقOلا

 íلع/ت ي/لا ة,ساسألا ûاقSلا ùعkل ًاåَّdلم لcuõّ 1ق �âلاو هاندأ لو1\لا ،ا�ه اIôS< جئا/ن ع,R\ت ة,لRع ءاSثأ يف ،انأuنأ

>IRاcلا ةhلا يف لفR-كاG علاu-ة 

             

 *لفhلا ةcاRح ةسا,l< ام 1ٍّح ىلإ لd/ت ي/لاو لهألا عم wَóِ-جأ ي/لا تاعاR/جالا
    ك ن ك ك ن ك ك ك ن ن



              لهألل "%ّلع/لا" ع[ض[م ل[ح تاعاR/جا ىلإ اcsًأ 5و 4و 3 تاRS|Rلا تراشأ *

    ن ك ك ك ك ك ك ك ك *ك ةw[هلا ل[ه\م غالبإلا

              •قف g,فR]fلل -ّف[/م ةw[هلا ل[ه\م غالبإلا*

 Rå/çلا عج-Rلا/ةرادإلا- اه/\لاعRل ةhخ âّأ 1ج[ت ال ي/لا ةl1c\لا ةمالlلا ل[ح ةدI1ّم Vواõش

>lألا ةمالPلاف  

    ك ك ك ك ك ك ك ن ن ك

     ن ن ك ن ن ك ن ك ك ن[فR]fلا- اه/\لاعRل ةhخ âّأ 1ج[ت ال ي/لا ةl1c\لا ةمالlلا ل[ح ةدI1ّم Vواõش

    ك ن ك ك ن ن ن ن ك ك لهألا - اه/\لاعRل ةhخ âّأ 1ج[ت ال ي/لا ةl1c\لا ةمالlلا ل[ح ةدI1ّم Vواõش

 ال ك ة�مال/لا-اه/\لاعRل ةhخ âّأ 1ج[ت ال ي/لا ةl1c\لا ةمالlلا ل[ح ةدI1ّم Vواõش
 Shkíی

    ن ن ك ن Shkíی ال ك Shkíی ال ن
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 مراجعة السياسة/الممارسة 
 

التي أُجِريت مع الموظفين والتالمذة  وبالبحث  الخاصةقارنّا، خالل كتابة هذه الورقة، بين التصريحات التي وردت في المقابالت 
الحاالت التي تحّولت سياسة حماية  نتيجة المقارنة، وقد أظهرت واألهل، وسياسة حماية الطفل الخاصة بكل منظمة من المنظمات

 والحاالت التي لم يحصل فيها ذلك.  الطفل فيها إلى ممارسة عملية
 

 حول السياسة؟ حلقة نقاش مختص   بحماية الطفل المرجع المختص  /المدير المنظمة 
بحماية الطفل  المرجع المختصّ  /المدير 8

II:  بحماية المختّص  المرجع  يساعد 
 جلسات ونشاطات الطفل في تنظيم 
 مالئمة لألطفال 

صغار السّن  ال يمكن التحقق ألّن األطفال
مجموعات   في  المشاركة  يمكنهم  وال 

 العمل المركّزة 

 غير منصوص

الطفل   /المدير 8 بحماية  المختص  المرجع 
II:   "جرى تقييم سالمة المركز عند "تنفيذ

 سياسة حماية الطفل

تماًما؛  آمنًا  ليس  الرئيسي  "المدخل 
يجب أن  .الخروج منهيستطيع األطفال 

إلى   )يحتاج  أمانًا  أكثر  الملعب  يكون 
والشمس،   المطر  من  للحماية  خيمة 
تُسّوى أرضيته   للمقاعد، وألن  ويحتاج 

باألسفلت(. معطّل،   ويغطّى  المصعد 
ويمكن لألطفال أن يسقطوا في الهّوة إذا  

 لم يُراقَبوا. 
زلقة. آمنة   األرضيات  غير  النوافذ 

 من فتْحها".  ويتمكن الطفل

 غير منصوص

المرجع المختص بحماية الطفل  /المدير 10
II: ( الطفل  حماية  من  لجنة  مؤلّف 

الموظفين( دّربتْها منظمة غير حكومية  
 خارجية 

هذا   من  لجنة  وجود  إلى  إشارة  من  ما 
يتلقّون  النوع؛ "ال يشعر المعلّمون بأنهم  

ِليَفوا بالتطلعات على صعيد   دعماً جيداً 
واإلبالغ   اإلساءة  حاالت  عن  الكشف 
وورشات  التدريب  غياب  بسبب  عنها 

 العمل ذات الصلة".

تُحيل إلى "جهة التنسيق 
الطفل"   بسالمة  المعنية 

  - وما بعدها(  10)ص. 
 ال إشارة إلى أّي لجنة

 
موظف…   كل  "يشارك 
الجهات   موظفي  من 

ف في   تدريبالي  الشريكة 
جرى  يُ   مجال حماية الطفل

الثالثة  األشهر  خالل 
 األولى من 

أيضاً  توظيف  ويشارك  ه، 
تذكيري  في   دريب 

من  سنة  بعد  يُجرى 
التدريب  إكماله 

 األخير." 

اإلدارة/ المرجع المختّص بحماية الطفل  10
II:   يؤيّد حينما  التدخُّل  في  مشكلة  ثمة 

 مالة األطفالالمخيم   شاويش

عملية اإلبالغ واردة في   مذكور في حلقة النقاش المختصّ غير 
 السياسة )مالحظة

جرت   - إذا  ما  نعرف  ال 
بناًء   المسألة  هذه  متابعة 

 على
 هذه الحادثة( 



 مراجعة السياسة/الممارسة  - 4الملحق 

 16من   2صفحة 

 

 

 

بحماية   /المدير 1 المختّص  المرجع 
إلى     III  الطفل الفورية  اإلحالة 

السّرية   تَحفظ  االجتماعي  األخصائي 
 الحاالت في جميع 

العمل   مجموعات  خالل 
المركّزة مع المعلمين اتفقوا 
على إحالة الطفل إلى مدير  
وجود حال  في   المركز 
واضحة  عنف  عالمات 

ع وظيفتهم  عليه،  أّن  لى 
في   دون  تتمثّل  االستماع 

إن   االستجواب  من  مزيد 
مصدر  هم  األهل  كان 
العنف، ومن ثم إحالة الطفل 

المدير. واضحاً   إلى  غدا 
للمعلّمين أنهم ال يستطيعون 
مع  مباشر  بشكل  التدخل 
الدعم  تقديم  وال  األهل 
بعبارة   للطفل،  النفسي 
عن   التكلّم  ينبغي  أخرى، 

  باحتراف". الحادث
هذا   -مالحظة   أن  يبدو 

 -ماشى مع روح السياسة  يت
ولكّن الذي ذُكر هو المدير، 

 العامل االجتماعي  ال

 14في السياسة )ص.
 `إجراءات االستجابة'(

المرجع المختّص بحماية   /المدير 2
اإلحالة    IIIالطفل   استمارة 
"االستجابة   المذكورة جانب  إلى 

ساعة إذا كانت الحالة   24خالل  
الخطورة"   تفصيالً   -شديدة  أكثر 

 مّما ورد في السياسة 

المعلمون  المدير    "يخبر 
وإ  الحالة،  يكن  عن  لم  ن 

موجوًدا،   األخير  هذا 
التعليمي   المدير  يخبرون 

  الذي يقّدم تقريًرا".
 

يبدو أن  -مالحظة 
اإلحالة   استمارة

لمدير الحالة،   مخصصة
 ال للمعلّمين

تذكر السياسة شكاًل محدًدا أو ال  
 -جدواًل زمنيًا للحاالت العاجلة  

لكنها تذكر هذه المسائل بشكل  
 عام

بحماية    /المدير 2 المختّص  المرجع 
الوعي   :IIالطفل   مستوى  "رفع 

من   جزء  الطفل:  حماية  حول 
المختّص   المرجع  مسؤولية 

 بحماية الطفل" 

العمل   مجموعات  خالل 
مع  الموظفين:  المركّزة 

المعلمين   أحد  "يقول 
للطفل أال يكون شقيًا حتى 

 ال يُضرب ]في المنزل[ 
 ُمَجّدداً"

  ... الموظفين  جميع  "يتحمل 
إساءة   حوادث  يشهدون  الذين 
لألطفال مسؤولية إبالغ المرجع 

 المعيّن أو 
 الشرطة" 



 مراجعة السياسة/الممارسة  - 4الملحق 

 16من   3صفحة 

 

 

 

بحماية   2 المختّص  المرجع  اإلدارة/ 
كافية “ال    III  الطفل تغطية  توجد 

المنظمة،   في  الطفل[  ]لحماية 
والموارد المتوفّرة لتغطية المخاطر  

 المتوسطة والعالية
 محدودة"

العمل   مجموعات  خالل 
مع  الموظفين:  المركّزة 

أّن  الموظفون  "يعرف 
يتابعون  الحاالت  مديري 
الحاالت بسرعة ]ويتلقّون[ 
المنظمة  من  التشجيع 

 لاللتفات إلى وجود 
 عالمات على األطفال ".

التصريح    -مالحظة  
 يتعارض

المرجع /المديرمع تصريح  
 المختّص بحماية الطفل

بجميع   العناية  من  "...التأكد 
األطفال وحمايتهم ورعايتهم من 
عوامل   تحسّن  تدّخالت  خالل 
الخطر  عوامل  وتقلّل  الحماية 
وعائالتهم   مجتمعاتهم  ضمن 

 ومدارسهم"

بحماية   /المدير 4 المختّص  المرجع 
بالثقافة     IIIالطفل   يتعلق  "هذا األمر 

إلى حّد بعيد، فالتأديب العنيف والعقاب 
العادات   من  جزءاً  يشكالن  الجسدي 

)بين   الوافدين  االجتماعية...العنف 
المضيفة(    السوريين والمجتمعات 

 من الحياة اليومية" يشكل جزءاً 

"يتساوى جميع األطفال في  
 حماية من األذى."الحّق بال

 ( 1)ص.
 

تصريح بشأن 
 4 التمييز ص.

بحماية   /رالمدي 4 المختّص  المرجع 
استمارة إحالة في حال     : IIIالطفل  

الداهم   منخفضة   – الخطر  الحاالت 
)مثالً،  الخطورة   المدير  فيها  يحقّق 

 التحدث إلى األهل والموظفين(

باإلبالغ  الموظفون  يقوم 
في حال الحظوا عالمات  
لكنهم   كالكدمات،  معيّنة 
كيفية  من  متأكدين  غير 
الموظفين  استجابة 

لبالغاتهم   ما   -اإلداريين 
أّن  هو  فقط  يعرفونه 
الدعم   برنامج  منسّق 

االجتماعي -النفسي
 يجتمع

 مع األهل عند اللزوم

التدريب  و/أو  التوجيه  "يوفَّر 
على   والمتطوعين  للموظفين 
الجيدة   الممارسات  صعيد 
بحماية   المتصلة  واإلجراءات 

 ( 4الطفل" )ص. 

حلقة النقاش المختّص    4
"يعتمد  مع الموظفين:

تطبيق مبدأ حماية الطفل 
على الشراكات التي  

 تُعقَد كل عام"

"ينبغي مراجعة جميع...  
واألنظمة الخاصة  السياسات 

بسلوك الموظفين وتحديثها كل  
يجب   ثالث سنوات على األقل. 
أن تكون التدريبات على  

والنظام  حماية الطفلسياسات  
 الخاص بسلوك الموظفين
 (4إجراًء مستمراً..." )ص 

المرجع المختّص بحماية   /المدير 5
 : IIIالطفل 

إمكانية تطبيق  شكَّ المدير ب
الطفل، ألنه يرى  سياسات حماية 

أنها تنطبق على األطفال الذين  
يعيشون في ظروف معيشية 
"طبيعية"، ال على األطفال  

 الالجئين الذين يعيشون في أسوأ 
الظروف... يتابع المدير فيتحدث 
عن شعوره باليأس واإلحباط في 

بعض األحيان ألنه ال يستطيع 
تقديم المشورة للمعلمين في مركزه  

بغّض النظر   -"لجميع األطفال 
أو اإلعاقة أو النوع   عن العمر

االجتماعي أو الموروث  
العنصري أو المعتقد الديني أو 

الحّق   - الميل الجنسي أو الهوية
في المستوى عينه من الحماية 

من جميع أنواع األذى  
 (3واإلساءة" )ص. 
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 ألطفال وال التدخل لمنع ا
 من سوء التصرف.
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"توفير إدارة فعالة للموظفين    
والمتطوعين من خالل  

اإلشراف والدعم والتدريب" 
 )ص.

4) 

المرجع /المديراستجابة  5
   IIIالمختّص بحماية الطفل 

  – التعليم للعنف: إبالغ منسّق 
  – االستماع دون طرح األسئلة 

ترسل منظمة دولية غير حكومية  
فريق إدارة حاالت مرة في  

األسبوع لمعالجة الحاالت منخفضة 
 المخاطر

ردود فعل أولية متباينة  
دوث  حإزاء االشتباه في 

قالت إحدى   عنف:
المعلمات إنها ال تسأل  
طفالً سؤاالً كهذا، ألّن  

 ذلك قد يضّره، بل تتوجه
إلى منظمة من  

المنظمات المعنية بحماية 
الطفل للحصول على  

وقالت معلمة   الدعم.
أخرى إنها تراقب الطفل 

  وتسأل زمالئها/ 
زميالتها عن سلوك هذا  
الطفل للتأكد من شكوكها  

 قبل اإلبالغ.
 

يتفق جميع المعلمين  
على أّن الظرف هو 

الذي يحدد ما إن كان  
بإمكانهم التحدث إلى  

 وإلى األهل. الطفل 
 

ال يبدو أّن  - مالحظة
أحداً أتى على ذكر  
والذ   -اإلجراء الفعلي هنا

 يبدو متيناً  

"التحدث مع الوكاالت التي  
تحتاج إلى االطاّلع على  

المخاوف، وإشراك األهل  
واألطفال كما ينبغي" )ص.  

4 ) 
 

 اقتباس على النحو الوارد أعاله 

المرجع المختّص بحماية   /المدير 6
 IIIالطفل 

"يستخدم المعلمون تقنية 
المجموعة التي تُسّمى "حان  

 وقت الحلقة"
لمناقشة المشاعر التي يُستعان بها   

 أحيانًا لَسبْر شكوكهم 

"النشاط الذي يُدعى 
"حان وقت الحلقة" يتيح 

للمعلمين أن يسألوا  
األطفال عن شعورهم، 
ويمكن بالتالي أن يكون  

هذا األمر مفيداً في 
 الكشف"

[ جميع 6تدّرب ]المنظمة 
الموظفين على ما هو مقبول  

وما هو غير مقبول على  
د مشاركة المعلومات  صعي

حول الطفل، وذلك من أجل  
 حّق األطفال في ضمان



 مراجعة السياسة/الممارسة  - 4الملحق 

 16من   6صفحة 

 

 

 

 ]حول وقوع طفل ما ضحية 
 للعنف أو اإلساءة[ " 

الخصوصية والسّرية،  
وحمايتهم مّمن قد يستخدمون  

 المعلومات الشخصية
 إليقاع أذى ما ".

المرجع المختّص بحماية   /المدير 6
 IIIالطفل 

"بعض المعلمين يصارحون  
 الطفل مباشرة بشكوكهم "

لم يِرد ذكر هذا األمر 
 -على وجه التحديد 

مالحظة بشأن  
"التجربة التي تساعد  

 اكتشاف على 
 حدوث إساءة" 

 كما ورد أعاله. 

المرجع المختص   /المدير 6
بشأن   IIIبحماية الطفل 

 االّدعاءات 
يتحدث عن مقابلة  -ضّد الموظفين 

المدير شهوداً محتملين، ال عن  
 الحفاظ على سّرية التحقيقات 

مسألة حماية الموظفين ال تِرْد  غير مذكور
هي األخرى في سياسة حماية 

"في حال وجود اّدعاء   الطفل
من مصدر َوَرَد اسمه ويمكن  
التحقق منه، يتّم إيقاف المتهم 

يكون   حتى إجراء تحقيق كامل.
أي قرار ناشئ عن التحقيق 
 عُرضةً للطعن عبر اللجوء 

 لالستئناف"

المرجع المختّص بحماية   /المدير 6
 IIIالطفل 

"مناسبات عديدة هّدد األهُل فيها  
 المعلمين" 

حادثة اعتداء أحد الوالدين على أحد  
 الموظفين

"التعامل مع األهل هي  
مسؤولية المتخصصين"  

مقولةٌ تتناقض تناقضاً  
مباشراً مع التعليق  

الالحق "وجود عالقة مع  
األهل من شأنه أن يسّهل  

 -مناقشة شؤون الطفل" 
التوجيه مفقود  -مالحظة 

هنا حول إجراءات  
التصرف بشأن المخاوف  

 بحماية الطفل؟  المتعلقة
نبغي  في أّي حاالت ي

 ع األهل ومتىالتحدث م
 ينبغي إجراء اإلحالة؟

أحد الموظفين كجهة   يعمل"
التنسيق المعنية بحماية الطفل، 

ويكون مسؤوالً عن تطبيق  
سياسة حماية الطفل ... يجب  
أن يكون ... جميع الموظفين 

 على دراية بمعلومات االتصال 
الخاصة بجهة التنسيق للتعبير 
عن المخاوف وتقديم الشكاوى  

 اية الطفل" المتعلقة بحم

"في حال ضرب بعض    7
هم، فال سلطة األهل أطفالَ 

 لدينا للتدخل"

قُّدِمت التعريفات، ولكن سياسة  
ز بين حماية الطفل ال تميّ

اإلساءة داخل مركز التعليم  
 غير النظامي واإلساءة 

 خارجه



 مراجعة السياسة/الممارسة  - 4الملحق 
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تأتي بعض العائالت من    7
مناطق فقيرة في سوريا 

ممارسات  حيث توجد 
ثقافية مختلفة وال يوجد 

تعليم، وهو ما يجعل  
التعامل مع األطفال 
 والعائلة أمراً صعباً. 

التمييز...تكافؤ   عدم  يضمن 
 الفرص لجميع األطفال في أيّ 

 نشاط كان"

المرجع المختّص بحماية   /المدير 7
 IIIالطفل 

٪ من الفريق بريًدا 90"يستخدم 
الحاجة إلى   ونَ يَعُ  -إلكترونيًا شخصيًا 

 تحسين التخزين اإللكتروني" 

"يجب على الموظفين الذين   غير مذكور
يقومون بتيسير ]المناقشات مع  

األطفال حول مسائل حماية  
الطفل[ أن يكونوا متفقين على 

أّن المناقشات التي تتضمن  
قصًصا شخصية ال ينبغي  

الغرفة التي  ذْكرها خارج 
 -" يُجرى فيها النقاش
 شملها الخصوصية ال ت

سياسة حماية الطفل بتفصيل 
 واٍف 

المرجع المختّص بحماية   /المدير 8
 IIIالطفل 

الجنسي" هي  العنف "حاالت" 
حاالت بسيطة تشمل رؤية 

األطفال لمحتوى فاضح عبر  
أعضاء  تهماإلنترنت أو رؤي
 تناسلية بالصدفة" 

"حماية الطفل مرتبطة  
أكثر باألهل وببيئة 

 المعيشية"األطفال 

ال يوجد تعريف في السياسة 
ألنواع معيّنة من اإلساءة )مثل  

 الجنسي(  العنف 
 

ال تميّز سياسة حماية الطفل 
بين اإلساءة داخل مركز التعليم  

 غر النظامي وخارجه 

المرجع المختّص بحماية   /المدير 8
إجراءات التعامل مع   IIIالطفل 

 الموظفين المتهمين 
نة وال  باإلساءة إلى التالمذة "غير مدوَّ

 منهجية"

 عواقب
 واضحةسوء السلوك 

واضحة  - "مالحظات
 ولكنها ليست 

نة ...   وال مدوَّ
 ممنهجة 

 غير مذكور

المرجع المختّص بحماية   /المدير 8
 IIIالطفل 

"حينما تصدر اإلساءة من األهل  
ذلك، ويغدو من الصعب  ينِكرون 

 تأكيد األمر" 

علماً  -لم يُذَكر بالتحديد
أّن اإلساءة الصادرة من  

 األهل ذُكرت
 على نحو عام 

عملية اإلبالغ في حاالت  
التي يُشتبَه أنها العنف 
من  عنف مماَرسة حاالت 

 قِبل األهل غير مذكورة

"كيف تحافظ سياسة   8
حماية الطفل على 

من   - سالمة األطفال؟
خالل وظيفة المرجع 

المختّص بحماية الطفل 
رغم أّن الموظفين  -"

استمروا في اإلشارة  
إلى أنهم أحالوا القضايا  

المرجع المختّص   إلى
 بحماية الطفل مالحظة:

د[ بحماية جميع   "…] تعهُّ
من أّي أذى جسدي  ، األطفال

 وجنسي وعاطفي" 
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عدم فهم دور الموظفين   
ومسؤوليتهم المتصلة  

 بحماية الطفل
 بحماية الطفل

 

المرجع المختّص بحماية   /المدير 9
 IIIالطفل 

"يجب على المعلم احترام السّرية إذا 
 طلب الطفل منه ذلك"

"قال بعض المعلمين  
إنهم يتحدثون إلى الطفل 

بمفرده ليسألوه عن  
سالمته، وليحددوا بعض  
التفاصيل التي قد تساعد 

 التدّخل" في
 

"يسألون  المعلّ  مون 
األهل عن شكوكهم  

 بعض األحيان"  في

منا أّن أّي طفل  علِ  "... إذا
مرتبط بمنظمتنا يتعرض ألّي 
شكل من أشكال اإلساءة نتّخذ 

قد يشمل ذلك   إجراءات فورية.
 االتصال باألهل مباشرة ... " 

 
ال شيء يدلّنا على   مالحظات: 

 الفاعل

المرجع المختّص بحماية   /المدير 9
 IIIالطفل 

"يمكن الحكم على مصداقية معلّم/ة  
ما...من خالل معرفة شخصيته/ا 

 عام" بشكل

توجد إشارة إلى "اإلجراءات   ال تعليق
التأديبية" دون ذكر تفاصيل  

محّددة حول كيفية إجراء التحقيق 
 الموظفين مع

المرجع المختّص بحماية   /المدير 9
 IIIالطفل 

"يجري توثيق الحوادث الكبرى  
 دون الصغرى"

 
"من الجيد أن تطلب من المعلمين  
ملء استمارة تحتوي على أسئلة 

غير مباشرة تساعد في التحقق من  
 االتهامات" 

"يراقب المعلمون الطفل  
ويسجلون أي تغييرات  
في السلوك أو المواقف  

 أو أي شكوك في  
مالحظة  -نموذج اإلبالغ "

يبدو هذا مشابًها جًدا لما   -
 ؟يود المسؤول القيام به

 لم تُعَط أّي تفاصيل

" بعض أشكال السلوك    9
يصعب إيقافها، كمعانقة 

 التالمذة للمعلمين"

الموظفين والمتطوعين "على 
المحافظة على مسافة آمنة من  

يجب أال يلمسوا   الطالب.
 يتفادواالطالب وأن 
...ال ينبغي ةاإللفة المفِرَط 

أن يؤدي هذا التصرف 
باألطفال إلى أن يصبحوا  

 معتمدين عليهم أو 
 متعلّقين بهم أكثر من اللزوم"
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المرجع المختّص بحماية   /المدير 10
 IIIالطفل 

 ”فريق العمل يطمئِن على صعيد
 السّرية" في حاالت

 إفصاح التلميذ

تؤكد الحاجة إلى   26ص.  
اإلبالغ وتُبيّن بالتفصيل 

الموظفين الذين ينبغي إبالغهم،  
 وبالتالي، فإّن السّرية

 مستحيلة

"ال يشعر المعلمون بأنهم    10
يتلقّون الدعم الكافي 
ليتمكنوا من اإليفاء  

بالتطلعات على صعيد  
الكشف عن حاالت  

اإلساءة واإلبالغ عنها،  
لغياب التدريب وورشات  

 العمل ذات الصلة"

"يشارك جميع الموظفين في 
تدريب على الحماية خالل  
األشهر الثالثة األولى من  

 توظيفهم. 
ينبغي تنظيم...تدريب تذكيري  

  بعد انقضاء سنة من إتمام
 األخير"  التدريب

"ال يوجد مساعد في    10
المراحيض؛ يقصد التالمذة  

األكبر سناً المراحيض  
التالمذة  بمفردهم، أّما 

األصغر سناً فيرافقهم 
 في العادة"  أهلهم

تنّص سياسة حماية الطفل على  
 "إنشاء محيط الحاجة إلى

"ويبدو أّن هذا األمر محّل   نآمِ 
بشأن   نظر إذا كانت السياسة

 مبهمة  المراحيض

المرجع المختّص بحماية /المدير 2
 IVالطفل 

"يصعب تحديد عواقب ]خرق  
الخاّص بسلوك  الموظفين النظام 

الموظفين[ ألّن ذلك يتوقف على  
 اإلجراء"

"أيّة مخاوف بشأن حماية   
الطفل تتعلق بالسلوك غير 

الالئق لموظفي منظمة 
(AVSI  والمتطوعين ،)

والزوار واالستشاريين يُتعامل 
معها وفقاً لإلجراءات التأديبية  

هذه   (AVSIلمنظمة )
 اإلجراءات...ملِزمة لجميع 

التوظيف والعقود  عقود 
 االستشارية". 

المرجع المختّص بحماية /المدير 2
 IVالطفل 

"... يوقّع الموظفون على ]سياسة  
اإلبالغ عن المخالفات[ وحسب،  

ألنه يتعيّن عليهم ذلك، دون أن يلقوا  
 عليها نظرة"

أن تشمل عملية التدريب   يجب:  
التذكيري...مبادئ حماية الطفل،  
والمعايير واإلجراءات المتصلة 

بكيفية التعاطي مع الحاالت 
يجب على جميع   المثيرة للقلق.

الموظفين والشركاء قراءة هذه  
الوثيقة والتأكيد على فهمهم لها،  

ولعواقب خرق المبادئ  
 التوجيهية للسلوك 
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المرجع المختّص  /المدير 3
عواقب   IVبحماية الطفل 

خرق الموظفين للنظام  
الخاص بسلوك الموظفين" 

غير محددة وتحتاج إلى  
 اإليضاح"

 
"ما ينبغي أن   التفصيل مطلوب بشأن:

 يحدث، ومن يطبّق االستجابة
 والتأنيب"

ال يوجد تعريف في   
 سياسة حماية الطفل

المرجع المختّص بحماية /المدير 3
 IVالطفل 

بالحاجة إلى توسيع النظام يشعر "
الخاص بسلوك الموظفين ... للتأكد  
من أّن السلوكيات متسقة، ال سيما  

 في حال غادر أّي شخص." 

"ستعمل ]المنظمة على[   
تقنيات تدريب الفريق على 

بهدف  التواصل الصديقة للطفل
تخفيف مخاطر اإلساءة في  

 بوي" المركز التر

المرجع المختّص بحماية /المدير 4
 IVالطفل 

"لم يُجَر توثيق أّي سياسة ]لإلبالغ  
عن المخالفات[، لكّن مدير المركز  

يتردد   هذا األمر. يعمل على تطبيق
الناس في اإلبالغ عن زمالئهم إذا  
الحظوا سوء سلوك صدر عنهم،  

 ألّن الجميع سيعرف أنهم هم 
 من قاموا باإلبالغ" 

"... تحترم مسارات اإلبالغ   
قواعد السلوك األخالقية 

المتصلة بمسألة حماية الطفل،  
حيث تكون الخصوصية  

والسّرية واالستقاللية جميعها  
 7أموراً أساسية" ص.

المرجع المختّص بحماية /المدير 5
 IVالطفل 

"قد يكون من الصعب تفصيل  
النظام الخاص بسلوك الموظفين  

لعمر. على  ألنه يختلف باختالف ا
سبيل المثال، يعتبر اللمس / العناق 
مقبواًل أكثر مع الصغار، كاألطفال  

 سنوات، وغير مقبول مع   8بعمر 
 المراهقين". 

 
"السياق مهم جًدا في فهم تصرفات  
المعلمين، على سبيل المثال، جاء  

الطفل إلى المدرسة وبحوزته  
 سكين، فاستخدم المعلّم القوة لتثبيته 

 وانتزاع السكين منه"

"نسعى إلى حماية األطفال   
... بتوفير إدارة فعالة والشباب 

للموظفين والمتطوعين من خالل  
 اإلشراف والدعم والتدريب" 

المرجع المختّص بحماية /المدير 5
 IVالطفل 

"ال يوجد قسم مخصص  
للموارد البشرية يمكنه متابعة  

 مخاوف الموظفين وسلوكهم 

[ تقّر بمسؤوليتها 5"]المنظمة  
على صعيد ِحفظ رفاهية جميع 

 والمراهقين األطفال 
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 تقييم وتحقيق  وأجراء  
 غير منحاز" 

 
"ال يوجد خبراء في مسائل  

حماية الطفل في مركز التعليم 
 غير النظامي" 

التي   بالتزامها الممارسة 
 تحميهم "

المرجع المختّص بحماية /المدير 6
 IVالطفل 

"يعتقد أّن ]النظام الخاص بسلوك  
 الموظفين[ غير واضح"

 "يجب دعم سياسة حماية الطفل 
 فهمها" لضمان

المرجع المختّص بحماية   /المدير 7
النظام الخاص بسلوك   IVالطفل 

الموظفين غير مفّصل على نحٍو  
 وافٍ 

"... يجب أن يتلقى جميع  
مدونة  الموظفين الذين يوقعون

قواعد السلوك وسياسة حماية 
الطفل جلسة إحاطة حول  

 النقاط المذكورة
”مالحظات: ال   في السياسة

يوجد تعليق على الجودة أو  
 إمكانية الوصول 

المتعلقة بحماية إلى الوثائق 
 الطفل

المرجع المختّص بحماية /المدير 8
 IVالطفل 

يجب أن يوقّع جميع الموظفين 
النظام الخاص بسلوك الموظفين في  

لكن "بعضهم لم يوقّع   -بداية العام 
 هذه الوثيقة في هذا 

 غياب المتابعة-العام 

ق إليه    لم يجِر التطرُّ

المرجع المختّص بحماية الطفل /المدير 1
V 

هاً إلى   "إن كان إعالن التوظيف موجَّ
األشخاص الكفؤين، فينبغي أن يدرك 

إنما إن كان   هؤالء متطلّبات الوظيفة.
اإلعالن عن الحاجة إلى عّمال تنظيف،  
فال نذكر فيه ضرورة وجود خبرة في 

لذلك، نحن   مسائل حماية الطفل.
تكون نستهدف فقط نوع الموظف حيث 

 سياسة الحماية ذات صلة".
 
ال يتصلون بالمراجع الشخصية على  

 الفور.

يتحمل    "الجميع 
 مسؤولية الحماية".

 - ، التوظيف واالختيار4الملحق 
"اإلعالن يتضمن بياناً واضحا عن  

 التزام المنظمة 
"ينبغي على  بمسألة حماية الطفل".

الدوام طلب جميع المراجع مباشرة  
من الجهة المرجعية باستخدام  
عنوان بريد إلكتروني خاّص 

بالعمل، أو عنوان بريدي أو رقم 
عن وأن تصدر هاتف أرضي، 

المراجع غير المحددة   المدير.
)على سبيل المثال، المرشّح الذي  

 يقّدم مرجعًا مكتوبًا( غير
 كافية". 
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المرجع المختّص بحماية الطفل /المدير 4
V 

يتّم التحقّق من المراجع لبعض  
 المناصب فقط

[ تمارس 4"ضمان أّن ]المنظمة  
التوظيف اآلمن، وتُجري تحقيقاً  

 الموظفين  لخلفيةشامالً  
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والمتطوعين الذين سيعملون مع     
 ( 6)ص. األطفال".

 
للوظيفة  "قبل السماح للمتقّدم 

بالعمل مع األطفال، يُجرى التأكد  
من مرجعين على األقل من  

 التي قّدمها".  المراجع

المرجع المختّص بحماية الطفل /المدير 7
V 

في  "لم يكن آمناً  التوظيفذُكر أن 
السابق" ولكنه قَيْد المراجعة حالياً؛  
 اإلجابات على األسئلة غير متّسقة 

 
الثغرات في السيرة  ال يتّم التحقق من 

 الذاتية 

  

المرجع المختّص بحماية الطفل /المدير 2
VI 

 لم يُجب على هذا 
 السؤال 

 
من الصعب تأمين الموارد للتدريب 

 وإيجاد الوقت المناسب 

" يجب أن يشير اإلعالن عن   
وظيفة ما إلى... سياسة حماية  

الطفل وعملية الفرز... يجب أن  
والتدريب  تتضمن عملية التمهيد 

لجميع الموظفين الجدد مبادئ  
ومعايير وإجراءات التعامل  

المتعلقة بحماية الطفل والتي تُعنى 
 بالتعاطي

 مع الحاالت المثيرة للقلق".

المرجع المختّص بحماية   /المدير 3
الهوية الشخصية  بطاقة" VIالطفل 

والمؤهالت التعليمية هي ما نطلبه، 
ألننا أصدقاء ونعرف كل شيء  

 بعضنا عن بعض" 
 

 منظمات أخرى توفّر التدريب

للتوظيف اآلمن في سياسة  ِذْكرال  
 حماية الطفل

 
"تدريب الفريق على أفضل 

التقنيات في التعامل مع األطفال  
بهدف تخفيف مخاطر اإلساءة في 

التربوي؛ يوفّر التدريب المركز 
كذلك وثائق ذات صلة لزيادة  

 المعرفة بين أعضاء الفريق 
 حول قوانين حماية الطفل".

المرجع المختّص بحماية الطفل /المدير 5
VI 

تدريب توفّره منظمة غير حكومية 
دولية شريكة على مسائل حماية الطفل  
وسياسة حماية الطفل والتعّرف اآلمن  

 وإحالتها. على الحاالت 
 

 ش مسألة حماية الطفلال تناقِ 
 في المقابلة 

 
ال تتحدث إلى الجهات المرجعية،  

 اكتِف بِطلب بريد إلكتروني 

التزم بحماية األطفال من خالل   
"التعيين اآلمن للموظفين 

والمتطوعين، عبر التأكد من  
إجراء جميع عمليات التحقّق  

 الالزمة"
 

للموظفين "توفير إدارة فعالة 
 والمتطوعين من خالل 
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 اإلشراف والدعم    
 والتدريب". 

المرجع المختّص بحماية الطفل /المدير 6
VI 

ال يطلبون أّي شيء قبل التوظيف 
 سوى السيرة الذاتية  

يخضع جميع الموظفين " 
والمتعاقدين والمتطوعين  

سواء يعملون بأجر   -والمتدربين 
أجر، بدوام كامل أو  أو بدون 

جزئي، بِعقٍد مؤقّت أو طويل 
مّمن لديهم اتصال مباشر   -األجل 

أو غير مباشر مع األطفال، لعملية  
دة تستبعد كل   توظيف دقيقة وموحَّ
من قد ال يكون مناسباً للعمل مع  

 األطفال". 
 
"جميع التعيينات )الدائمة، المحددة  

المدة، التطوعية( في المناصب  
تواصل فيها مباشراً و  التي يكون ال

أو متكرراً مع األطفال تكون   /
مشروطة بفحص مرجعي، وبتقديم  

تجاه   وبااللتزامسجّل عدلّي موقَّع، 
 حماية الطفل". سياسة

المرجع المختّص بحماية الطفل /المدير 9
VI 

المرجع المختّص بحماية الطفل 
 ال ِعلم لديهما  والمدير

 يعتمدها المركز بعملية التوظيف التي 

ال ِذْكر للتوظيف اآلمن في سياسة  
 حماية الطفل

المرجع المختّص بحماية الطفل /المدير 8
VI 
 رى أّي تحقُّقجال يُ 

 من الخلفية  

 ، الوثيقة صغيرة جًدا 
 تحدد أّي تفاصيل

حلقة نقاش مختّص مع    
 األطفال

حلقة نقاش مختّص مع  
 األهل
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المرجع المختّص بحماية /المدير 9
"األطفال األكبر سنًا   :VIIالطفل 

يضعون السياسة مع المعلّم عندما  
 يبدأون" 
المرجع المختّص  /المدير

"]التالمذة   :VIIIبحماية الطفل 
ال يعرفون أّي شيء عن سياسة  

 حماية الطفل[
بشكل مباشر ... بدأوا مؤخًرا  

 بتعلُّم الحقوق" 
 مالحظة: يبدو هذا األمر

أيمكننا االفتراض أّن -اقضاً متن
 التعليق األول

التالمذة ال ِعلم لهم  
 بسياسة حماية الطفل

 
األهل "لم تكن لديهم  

فكرة عن سياسة حماية 
 الطفل" 

ال تنّص سياسة حماية الطفل  
على وجوب إبالغ األهل أو  

 التالمذة بهذه السياسة
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إلى "سياسة  يشير 
الفصل الدراسي  

 العامة"؟
 

"جلسات تثقيفية ]لألهل[ تتناول 
مواضيع مثل االعتداء الجنسي،  
والرضاعة الطبيعية، والزواج  

المبكر، وما إلى ذلك؛ "هل يجب أن  
يكون لألهل دور في تحسين  

إنهم   "بصراحة؛ كال. السياسة؟"
يتصرفون نقيض السياسة تماًما، لذا  

االعتماد على رأي أحد  ال يمكنني 
منهم )فَُهم يعتقدون أّن ضرب  

األطفال أمر مقبول( في تحسين 
تهدف إلى حماية األطفال من   سياسة

 العنف"

  

المرجع المختّص بحماية /المدير 1
 : VIIIالطفل 

"جلسات خاصة لألطفال لتقديم 
سياسة حماية الطفل بطريقة  

 ممتعة وبسيطة" 
تغييرات  "ما من حاجة إلى إجراء 

لذا ما   -على ]سياسة حماية الطفل[ 
 من حاجة الستشارة ]األهل[" 

"]التالمذة[ ال يعرفون 
بوجود سياسة لحماية  

 الطفل" 
 

"]فهم اآلباء سياسة  
حماية الطفل على أنها[  

 وثيقة 
 تحمي األطفال

 من األذى و 
 العنف"

 ”العائالت واألطفال وغيرهم
الجهات المعنية ... يجب   من
على دراية بسياسة  يكونواأن 

 حماية الطفل "

المرجع المختّص بحماية /المدير 2
 : VIIIالطفل 

"يمكن اإلشارة إلى ]سياسة حماية 
 الطفل[ بإيجاز ]مع التالمذة["

"قد تتّم اإلشارة إلى سياسة حماية 
]مع   َعَرضيةالطفل في جلسات 

 األهل["

ال توجد حلقات نقاش  
 مختّص مع التالمذة 

 
كان لدى األهل تفسيرات  
مختلفة لما قد تكون عليه  
سياسة حماية الطفل ولم  

يكونوا على دراية  
بوجودها كوثيقة بعينها. 

وقالت إحدى األمهات إّن  
غيّر "حماية الطفل أمر مت

إذ تراها كل أّم بنظرة 
تختلف عن غيرها 

 انطالقاً من
 احتياجات طفلها"  

ال تنّص سياسة حماية الطفل  
على وجوب إبالغ األهل أو  

 التالمذة بهذه السياسة

المرجع المختّص  /المدير 3
يعرف   :VIIIبحماية الطفل 

]التالمذة[ بشأن مسألة حماية 
 الطفل من خالل جلسات 

 .يقّدمها المركزالتوعية التي 

"]قال التالمذة[ إنه قد 
جرى إخبارهم في 

وأشاروا إلى   الفصل.
اإلنسان والطفل  حقوق

األساسية: المأوى وعدم  
 العنف".

ال تنّص سياسة حماية الطفل  
على وجوب إبالغ األهل أو  

 التالمذة بهذه السياسة
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يعرفون أنه يمكنهم التوجه إلى  
المرجع المختّص بحماية الطفل" 
"األهل ال يعرفون تفاصيل عن 

 سياسة حماية الطفل"

 
 كان األهل 

“على علم بسياسة حماية  
 الطفل و
 وظيفتها" 

 

المرجع المختّص بحماية /المدير 4
 : VIIIالطفل 

منهج   "]التالمذة[ صغار جًدا.
االجتماعي،  -يضّم الدعم النفسي

لكن ال توجد سياسة فعلية 
 لحماية الطفل"

 "إذا ُوِجدت حالة ما ... فإنهم 
 إلى سياسة حماية الطفل"  يرجعون

مجموعات عمل  ال توجد 
 مع التالمذة مركّزة 

 
]والدان[ من بين األهل  
سمعا بها ولكنهما قاال  

إنهما لم يكونا على علم  
 بتفاصيل 
 محتواها"

[ بالعمل  4ن ]المنظمة "تؤمِ 
في شراكة مع األهل  

 واألطفال" 

المرجع المختّص بحماية /المدير 5
"ال يوجد ما هو   :VIIIالطفل 

منهجي ]للتالمذة[ … تُنظَّم 
حماية أحياناً جلسات حول مسألة 

 الطفل دون الحديث عن السياسة"
 

 لم تُعَط إجابة بخصوص األهل 

"]التالمذة[ ال يعلمون  
 بشأنها"

 
"]األهل[ يدركون 

 مفهوم حماية الطفل
ولكنهم غير مدركين 
لتفاصيل الوثيقة أو  

 إجراء  الحتمال
 إحاالت الخارجية" 

الحفاظ على  "سنسعى إلى 
الشباب وحمايتهم من   سالمة

خالل ... مشاركة المعلومات  
حول مسألة حماية الطفل  
والممارسات الجيدة مع  

األطفال واألهل والموظفين 
 والمتطوعين"

المرجع المختّص بحماية /المدير 6
 : VIIIالطفل 

تُذكر السياسة ]للتالمذة[ في بداية 
 السنة الدراسية 

 
"تصعُب مناقشة سياسة حماية الطفل 

األهل إذ من غير المحتمل أن  مع 
الجلسات المتعلقة بها،  هؤالء يَحُضر

وهُم لن يقرأوا وثيقة السياسة الكاملة  
 أو قد يوقّعونها دون قراءتها".

ال توجد حلقات نقاش  
 مختّص مع التالمذة 

 
"المرة األولى التي سمع  

فيها األهل عن سياسة 
حماية الطفل كانت...في  

حلقة النقاش المختّص مع  
 ألهل"ا

ينبغي دعم سياسة حماية 
الطفل لضمان فهمها، ويشمل  

اللغة المحلّية ذلك ترجمتها إلى 
 ...)العربية( 

استخدام ملصقات  و
مرئية...أشكال  

تصويرية...نسخات مالئمة  
 لألطفال"

المرجع المختّص بحماية /المدير 7
 : VIIIالطفل 

"ذُكرت ]للتالمذة[ في مناسبات  
المعلّم...بعض األطفال  مثل عيد
أنفسهم من خالل أحد   يحيلون

 إخوتهم"
 

"تّم االتصال باألهل لالطاّلع على  
سبب ترك الطفل للمركز؛ يخشى  

بعضهم تقديم شكوى خوفًا من  
تعريض مكان الطفل في المركز  

 للخطر" 

التالمذة ال ِعلم لهم  
 بسياسة حماية الطفل

 
"عرفُت بوجود سياسة 

ال أعرف  ؛لحماية الطفل
 الكثير بشأنها"

"يجب توعية األطفال بشأن 
وجود موظف يمكنهم التحدث  
إليه إذا شعروا بعدم االرتياح 

 حيال أّي أمر" )لم يُذكر األهل( 
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المرجع المختّص بحماية /المدير 8
 : VIIIالطفل 

"األطفال يفهمون حقوقهم ... لكنهم  
حماية  ال يعرفون بشأن سياسة 

 الطفل على وجه التحديد"
 

"يزور المرجع المختّص بحماية 
الطفل األهل في المنزل، وفي 

بعض األحيان تُنظَّم جلسات لألهل  
 تستضيفها المنظمات الشريكة.
 تشمل المواضيع حماية الطفل، 

السالمة على اإلنترنت وما إلى  و
 ذلك".

ال توجد حلقات نقاش  
 مختّص مع التالمذة 

 
األهل بعض  عّدد 

األساسيات المتصلة  
بمسألة حماية الطفل 

وقالوا إنهم كانوا على  
علم بالجلسات المتعلقة 

بحماية الطفل التي 
تجريها جمعية حماية في  

 المركز

ال تنّص سياسة حماية الطفل  
على وجوب إبالغ األهل أو  

 التالمذة بهذه السياسة

المرجع المختّص بحماية /المدير 10
 : VIIIالطفل 

"عقْد جلسات توعية حول أنواع  
اإلساءة وما يجب فعله عند مواجهة 

 األذى / العنف"
 

"عقْد جلسات توعية حول أنواع  
اإلساءة والتعليم غير النظامي 

وسياسات المنظمات غير الحكومية  
يقول المرجع المختّص   الدولية.

ل بحماية الطفل إن األهل واألطفا
يعلمون بشأن سياسة حماية الطفل  

 اإلبالغ"  وأّن بإمكانهم

التالمذة ال ِعلم لهم  
 بسياسة حماية الطفل

 
علم اثنان من األهل  
بشأن سياسة حماية 

الطفل عموماً، حيث  
اتصل بهما أخصائي  
اجتماعي في المركز  

  قيل ة، وألسباب منفصل
لهم إّن المركز يراقب 

ويرصد األطفال عندما 
يكونون في رعايتهم في 

 األوقات" جميع

[ جلسات  10"تفرض ]المنظمة 
توعية لألطفال ومقدمي 
الرعاية لهم عندما تدخل  

مجتمعاً ما للمرة األولى وتبدأ  
بالعمل مع مجموعات من  

 األطفال" 

حلقة نقاش مختّص مع    
 األهل

 

المرجع المختّص بحماية /المدير 5
: "نقص في الموظفين،  IXالطفل 

لذا ال يمكن تخصيص مشرف لكل  
حافلة" )ذَكَر الحقًا أنه كان يتوفر 

حافلة "فقط إذا كان ال على مساعد
 لديهم متطوع" " 

"تتأخر الحافلة دائماً، 
ويعني ذلك أنه يتعين 

على األطفال االنتظار  
في الشارع ... وهذا  

يعّرض الفتيات األمر 
 لخطر التحّرش" 

"نحن ندرك أّن ... رفاهية 
الطفل أمر بالغ األهمية"  

"تنطبق هذه السياسة على ...  
أّي شخص يعمل لصالح  

 ]المنظمة
5]" 

المرجع المختّص بحماية   /المدير 7
 : IXالطفل 
الحافالت  على  نمساعدوال"نعم، 

يعرفون األطفال ويحتفظون 
 بسجّل يومي" 

بالتفصيل التوظيف  )لم يشرح 
اآلمن أو لم يعِط تصريحاً بشأن  

 االلتزام بسياسة حماية الطفل( 

اشتكى غالبية األهل من  
تعامل سائقي الحافالت  
العدائي والعنيف أحيانًا  

ال تتوقف  مع أطفالهم.
 الحافلة في مكان آمن 

من أجل الطفل، وال تنتظر  
األهل حتى يأتوا ويستلموا  

 .أطفالهم

يذاء" يِرد كمبدأ تعبير "عدم اإل
فة  من المبادئ، واإلساءة معرَّ

 تعريفاً واضحاً 
من  لم يُذكر المقاولون  -

على وجه التحديد  الباطن
كمثال للمجموعة التي تنطبق 

عليها سياسة حماية الطفل 
 )لكن الصياغة ال تستبعدهم(
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كما اشتكى جميع األهل    
من أّن مساعد الحافلة ال  

 يكون دائماً في الحافلة.
وقالوا أيضاً إّن المساعد  
يكون أحياناً غليظاً في  

قّدم أحد  تصرفه وعنيفاً.
الوالدين مثاالً على ذلك  

طفلَه الذي ضربه كل من  
 سائق الحافلة
 والمساعد". 

 

المرجع المختّص بحماية   /المدير 8
 : IXالطفل 

"ال يوجد تمويل كاٍف الستخدام  
 الحافالت"  علىمساعدين 

 راٍض عن”
 السائقين و

 والمساعدين" 

ِم من  وردت عبارة "احْ 
لم يُذكر المقاولون -األذى

 من الباطن  
 على وجه التحديد

المرجع المختّص بحماية   /المدير 10
 : IXالطفل 

“مساعدون على الحافالت لألطفال  
الذين تتراوح أعمارهم بين  الصغار

 سنوات" 6و 4

يصف الوالدان كيف  
تصّرف المرجع 

المختّص بحماية الطفل 
بسرعة حينما بدر سوء 
سلوك من السائق أّدى 

 إلى إصابة أحد  
 األطفال األكبر سناً 

تذكُر سياسة حماية الطفل على 
وجه التحديد أنها تُطبَّق على 

 المتعاقدين الخارجيين 

النقاش المختّص مع  حلقة   
 الموظفين

 

المرجع المختّص بحماية /المدير 8
 :Xالطفل 

عدم وجود ثغرات في   ذَكرَ 
 اإلشراف

ولَم يذكر المدخل الرئيسي  
 على وجه التحديد

"المدخل الرئيسي ليس  
آمنًا تماًما؛ يمكن  

 لألطفال أن يخرجوا"

 "االلتزام بحماية جميع 
 األطفال ... من أيّ 

 ومعنوي  وجنسي أذى جسدي 
" 

المرجع المختّص بحماية /المدير 10
 :Xالطفل 

"]يوجد[ مساعد في الحمام، ال  
 سيما لألطفال الصغار"

"ال يوجد مساعد في  
الحمام، ولكن األطفال  

األكبر سنًا يدخلون  
بمفردهم، في حين يدخل 
األطفال الصغار مع أحد  

 في العادة"  الوالدين

 للخطر "انتبه 
 يشكّله الذي يمكن أن 

 أّي فرد ... على األطفال "
"تأكد من أّن تقييم المخاطر 

 المتصل بحماية الطفل قد 
 تّم إجراؤه"

المرجع المختّص بحماية الطفل /المدير 6
X : 

"األطفال الذين يِصلون باكراً ال يتمّ  
عليهم. رصد   اإلشراف  يوجد  ال 

 يدخل وَمن يخرج" ِلَمن

"الغرض من هذه السياسة هو   
الحفاظ على سالمة األطفال"  ... 
 تفاصيل حول األمان  )ال

 في المبنى( 
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 جمع البيانات

ي والصحة أقدمت جمعية حماية على جمع بيانات مستعينة بطاقم بحث مدّرب، يختّص أفراده في مجاالت عديدة، مثل علم النفس السريري والعمل االجتماع

مراجع المختصين فريق اإلدارة الميداني في كّل مركز من المراكز العشرة، وأضيَف إلى هذا الفريق الالعامة. ُأجِريت مجموعات عمل مرّكزة منفصلة مع  

ُأجِرَيت المقابالت   بحماية الطفل )المرجع المختّص بحماية الطفل هو أّي مختّص تعّينه المنظمة ليكون جهة التنسيق في المسائل المتصلة بحماية الطفل(. 

ة حماية الطفل، وكيفية عمل المراكز على مجاالت مختلفة تضّم أسئلة بسيطة وأخرى مفتوحة تتناول كيفية تطبيق سياس 10باستخدام أداة مفّصلة مؤلفة من 

استمرت بين ساعتين وثالث ساعات ونصف الساعة، وُأجِرَيت عمومًا على مدى يومين   واحدة  مقابلة  .صعيد الحفاظ على أمان األطفال في ممارستها اليومية

 أو ثالثة أيام. 

متكما   ، ودامت كل  مختلفةمشاركين من خلفيات    8و  6األهل والمعلمين، وضّمت بين    مجموعات العمل المرّكزة معفي كل مركز من المراكز العشرة    ُنظِّ

  المجموعاتهذه    ُتنظَّمعامًا أو أكثر، لذا لم    11سوى مع األطفال بسّن  مجموعات العمل المرّكزة    ُتنظَّملم   واحدة منها ما بين نصف ساعة وساعة من الوقت.

عت أدلة المقابالت لُتستخدم في كل حلقة من حلقات النقاش المختّص بهدف استكشاف المعرفة التي ُوض في مراكز ثالثة تضم تالمذة دون هذا السّن.

 2يمتلكها المشاركون حول سياسة حماية الطفل، وتصوراتهم بشأن السالمة في المركز، وكيفية استجابتهم ألّي إساءة أو أذى ُيشتبه به.

 . 2019وأيلول/سبتمبر،  وُجمعت البيانات كلها في الفترة بين نيسان/أبريل

 

 التي أُِتمَّتمجموعات عمل مرّكزة جدول يبين المقابالت المتعمقة ومناقشات  الجدول العاشر: 
 

المرجع المختّص  اإلدارة/المدير  المنظمة
 بحماية الطفل

 الطالب األهل المعّلم/المعّلمة

1 X X O O O 
2 X X O O O 
3 X X O O O 
4* X  O O  
5** X  O O O 
6* X  O O  
7 X X O O O 
8 X X O O  
9 X X O O O 
10 X X O O O 

 
 

  X= مقابلة معّمقة 
  O= حلقة نقاش مختّص  
  يشارككان لديهم مرجع مختّص بحماية الطفل ولكنه لم *

  لم يكن لديهم مرجع مختّص بحماية الطفل**   

 
 

 تحليل البيانات
 

 جرى ترميزها.يتعّلق بعملية تحليل البيانات، ُنسخت المقابالت المباشرة وحلقات النقاش المختّص حرفيًا باللغة العربية، وُترجمت إلى اإلنكليزية، و  في ما
 يطرحه البحث. أجِرَيت مراجعة للبيانات لتحديد المواضيع الجديدة/الناشئة، واستنتاج األنماط، واستقراء التفسيرات لإلجابة على السؤال الذي

 األخالق
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 ن الهوية.في حين لم ُتطَلب موافقة مجلس المراجعة المؤسساتية إلجراء هذا التقييم، فقْد حرصنا على االستحصال على الموافقات وضمان عدم الكشف ع
تّم االستحصال على  رسمي مع المنظمة المشاركة.  وكما ذكرنا آنفًا، ُشرحت العملية شرحًا كاماًل قبل البدء في أّي أنشطة لجمع البيانات، وتّم توقيع اتفاق

، في حين أعِطَي المعّلمون واألهل نماذج تنظيم مجموعات عمل مرّكزةموافقة لفظية من الموظفين اإلداريين للمركز ومن المرجع المختّص بحماية الطفل فيه ل
مع األطفال، فقْد ُطِلب من المركز إعطاء األهل بمجموعات العمل المرّكزة  ق  وفي ما يتعل تنظيم مجموعات عمل مرّكزةخطية باللغة العربية لتوقيعها قبل  

، أعيد طلب الموافقة من  و مجموعة من مجموعات العمل المرّكزةوقبل البدء بأّي اجتماع من االجتماعات أ استمارات موافقة للسماح ألطفالهم بالمشاركة.

 جميع المشاركين عبر قراءة
 
 

 
 دليل العمل الميداني :2انظر الملحق  1
 دليل العمل الميداني : 2انظر الملحق  2
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بالمشروع. المتعلقة  الموافقة بصوت عال، وإتاحة الوقت لإلجابة على األسئلة  المشاركة  استمارة  الموافقة على االتفاق على  وقد نّصت استمارات 
 نّص المقابلة.  وتسجيل المقابلة الصوتية واالقتباس من

من المستطَلعين الذي بلغ   13حلقة على تسجيل المقابالت معهم، ووافق على هذا األمر    36وافق جميع المشاركين في حلقات النقاش التي بلغ عددها  

لة. مستطَلعًا.  15عددهم   عين بهم للمساعدة في النسخ هم فقط  فريق البحث والخبراء الذين استُ  وحينما لم ُيسَمح بالتسجيل، دّون فريق البحث مالحظات مفصَّ

لم يكن األشخاص الذي دّونوا محتوى التسجيالت ينتمون إلى المراكز، ووّقعوا اتفاقيات بعدم  الذين كان لديهم حّق االّطالع على المالحظات والتسجيالت.

 الكشف عن المعلومات؛ كذلك، سُتمحى التسجيالت الصوتية بعد عام من نشر هذا التقرير. 

 طار المفاهيمي اإل

مجاالت الهدف منها السماح للمشاركين بوصف العناصر   10سؤااًل ُوّزعت ضمن    84تتألف أداة المقابلة التي اسُتخدمت خالل المناقشات المباشرة من  

معايير والمخاطر التي ُحّددت من اختيرت هذه المجاالت استنادًا إلى مجموعة من ال الرئيسية لسياسة حماية الطفل وكيفية تنفيذ هذه السياسة في مركزهم.

  5والمعايير الدنيا لحماية الطفل في الممارسات اإلنسانية4ومجموعة األدوات واألدلة الدولية3خالل مراجعة الوثائق اإلرشادية الوطنية لخطة حماية الطفل
 تتألف المجاالت مّما يلي: والخبرة الشخصية.
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 يتعلق بحلقات النقاش المختّص، ُوضعت األسئلة األساسية في أدّلة المقابلة بناًء على المجاالت المحددة ذاتها.  في ما
 

 
   .Annual Report 2018(:2017-2020خطة االستجابة ألزمة لبنان ) (.2019الحكومة اللبنانية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )3

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/70914  
تم   إجراءات التشغيل الموحدة لحماية األحداث في لبنان (. 2015المدرسة اللبنانية للخدمة االجتماعية ) -وزارة الشؤون االجتماعية واليونيسف وجامعة القديس يوسف 

-http://www.socialserviceworkforce.org/resources/standard-operating-procedures-protection-juveniles-lebanonاالسترجاع من: 
operational- toolkit :تم االسترجاع منhttp://www.socialserviceworkforce.org/resources/standard-operating-procedures-

protection-juveniles-lebanon-operational- toolkit 
Ministry of Social Affairs, ABAAD & AFEL (2016).   سياسة حماية الطفل الموحدة التي تتبناها منظمات المجتمع المدني والجمعيات العاملة مع األطفال في

 https// :www.abaadmena.org/documents/ebook.1486726371.pdfمأخوذ من:  لبنان.
تم   .Consortium for Street Children كيفية إنشاء منظمة آمنة لألطفال. مجموعة أدوات سياسات وإجراءات حماية الطفل: (.2005ويرنهام إم وجاكسون إي ) 4

create-how-toolkit-Procedures-and -policies-protection-https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-االسترجاع من: 
Organization-safe-child 

Tusla )2015(. Tusla’s Child Safeguarding: .دليل للسياسة واإلجراءات والممارسات Retrieved from 

http://www.abaadmena.org/documents/ebook.1486726371.pdf
http://www.abaadmena.org/documents/ebook.1486726371.pdf
http://www.abaadmena.org/documents/ebook.1486726371.pdf
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https: //www.tusla.ie/uploads/content/Tusla_-_Child_Safeguarding_-_A_Guide_for_Policy،_Procedure_and_Practice.pdfhttps: 
//www.tusla.ie/uploads/content/Tusla_-_Child_Safeguarding_-_A_Guide_for_Policy،_Procedure_and_Practice.pdf 

26 Oxfam Australia (2017). Oxfam Australia Child Safeguarding Toolkit A Practical Guide to support the implementation of the 
Oxfam Australia Child Safeguarding Policy. اع من:  تم االسترج

https://acfid.asn.au/sites/site.acfid/files/resource_document/Oxfam٪20Child٪20Safeguarding٪20Toolkit٪20Full.pdf 
تم االسترجاع من:   المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني (.2013مجموعة عمل حماية الطفل ) 5

https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/cp_minimum_standards_english_2013_v2.pdf 

http://www.tusla.ie/uploads/content/Tusla_-_Child_Safeguarding_-_A_Guide_for_Policy%2C_Procedure_and_Practice.pdf
http://www.tusla.ie/uploads/content/Tusla_-_Child_Safeguarding_-_A_Guide_for_Policy%2C_Procedure_and_Practice.pdf
http://www.tusla.ie/uploads/content/Tusla_-_Child_Safeguarding_-_A_Guide_for_Policy%2C_Procedure_and_Practice.pdf
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 النتائج 

 خصائص المشاركين

 

 مراكز( بينما شّغلت المركزين المتبقيين منظمة غير حكومية دولية.   8معظم مراكز التعليم غير النظامي شّغلتها منظمات غير حكومية لبنانية )

 تقع أربعة مراكز في سهل البقاع، واثنان في جبل لبنان، واثنان في الشمال، وواحد في الجنوب وواحد في بيروت. 

خمسة منهم عملوا  (.1( والقانون )1لعامة )(، والصحة ا3(، وعلم النفس )4يحمل المراجع المختّصون بحماية الطفل شهادات في العمل االجتماعي )

ا عن مركز التعليم ميدانيًا )أي داوموا في مركز التعليم غير النظامي على األقل ثالث مرات في األسبوع(، وأربعة عملوا من المقر الرئيسي للمنظمة، بعيدً 

 غير النظامي. 

ولذا، كان جميع األطفال  مستوطنات عشوائية.  تضمّ   فوقعت في المجتمعات التي  خدمت مراكز التعليم غير النظامي الالجئين السوريين بشكل رئيسي،
من األمهات، حيث كانت مشاركة مجموعات العمل المرّكزة  وكان معظم المشاركين في  السوريين.الوافدين من مجموعات العمل المرّكزة  واألهل تقريًبا في 

 اآلباء منخفضة.
 

 
 رقم 

 المنظمة
 الوصف

 المرجع المختّص بحماية الطفل  المقابالت  المحافظة
 الخلفية؟

المسمى الوظيفي للمرجع  
 المختّص بحماية الطفل 

موقع عمل  
المرجع  
المختّص 

بحماية الطفل  
 في

 المركز **
جمعية محلية تقدم مجموعة   • 1

واسعة من الخدمات لألطفال  
 ذوي االحتياجات الخاصة.

التعليم  تدير مركزًا من مراكز  •
 غير النظامي الذي يقّدم الرعاية

 لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

 
 
 
 
 

 الشمال 

 
 
 

 المدير التنفيذي  •
المرجع المختّص بحماية  •

 الطفل 

 
 
 
 
 

 العمل االجتماعي 

 
 العامل االجتماعي 

 
 
 
 
 

 نعم

منظمة غير حكومية دولية  • 2
لها فرع في لبنان وتدير  

مراكز تعليم غير نظامي 
 عديدة. 

يقّدم مركز التعليم غير النظامي   •
الذي ُأِخذ كعّينة يوّفر التعلم في  

 مرحلة الطفولة المبكرة.

 
 
 
 
 

 الجنوب

 
 

 مدير المركز  •
المرجع المختّص بحماية  •

 الطفل 

 
 
 
 
 

 العمل االجتماعي 

 
 مدير قسم بناء القدرات 

 
 
 
 

 
 كال
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منظمة غير حكومية محلية  • 3
تعمل مع مركز تعليم غير  

 نظامي واحد.

 
 
 

جبل  
 لبنان

 
 
 

 ممثل إداري واحد *  •
مرجع مختّص بحماية  •

 الطفل بالنيابة 

 
 
 

 الصحة العامة

ُعرِّف على أنه "ضمن اإلدارة  

ويضطلع بمسؤوليات عديدة" )ال  
مسّمى وظيفي محدد، منظمة غير 

 حكومية
 صغيرة(

 
 
 
 

 نعم

محلية  • 4 حكومية  غير  منظمة 
أكثر من مركز   تعليم  تعمل مع 

 غير نظامي.

 
 البقاع 

 مدير المركز  •
 منسق المركز •

 
 علم نفس 

 الدعم النفسي االجتماعي 
 الصحة 

 
 كال
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لم تتم مقابلة المرجع   •   
المختّص بحماية  

 الطفل

  مدير البرنامج 

منظمة غير حكومية محلية   • 5
تعمل مع مركز تعليم غير  

 نظامي واحد 
 مركزها لبنان

 
 البقاع

 
 اإلدارة/المدير •
ال يوجد مرجع مختّص  •

 بحماية الطفل 

 
 ال ينطبق 

ال يوجد مرجع مختّص 
 بحماية الطفل 

 
 ال ينطبق 

- منظمة غير حكومية سورية • 6
ميركية لها تعمل مع مراكز  أ

غير نظامية عديدة في  
 لبنان. 

تقديم خدمات إضافية تتعلق   •
 بقيادة األعمال و
 الِمنح الدراسية.

 
 
 
 
 

 البقاع

 
 

 
 ممثل إداري  •
لم تتم مقابلة المرجع   •

المختّص بحماية  
 الطفل

 
 
 
 
 

 علم نفس

 
 عالم نفس

 
 
 
 
 

 كال 

منظمة غير حكومية محلية   • 7
تعمل مع أكثر من مركز 

يقدم   تعليم غير نظامي.
 برامج أخرى كذلك 

خارج مركز التعليم غير 
 النظامي.

 

 
 البقاع

 

 مدير المركز •
بحماية المرجع المختّص  •

 الطفل

 

 
العمل  

 االجتماعي 

مختّص  فني  مدير 

 بالحماية
 

 
 كال 

منظمة غير حكومية محلية   • 8
تعمل مع مركز تعليم غير  

 نظامي واحد. 

 
جبل 

 لبنان

 مدير  •
المرجع المختّص بحماية  •

 الطفل

 

 القانون 

  منّسق الحماية واألنشطة 

 نعم

منظمة غير حكومية   • 9
محلية تدير مراكز  

نظامي تعليم غير 
 عديدة.

يقّدم الخدمات لألطفال  •
الذين تتراوح أعمارهم بين  

سنة، ويقّدم   15و 4
 التدريب المهني كذلك 

 للشباب والنساء 

 
 
 
 
 

 بيروت

 
 

 اإلدارة/المدير •
المرجع المختّص بحماية  •

 الطفل

 
 
 
 
 

 علم نفس

  عالم نفس
 
 
 
 

 نعم
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منظمة غير حكومية محلية   • 10
تقدم خدمات لذوي 

 االحتياجات الخاصة.
تدير مركز تعليم غير   •

نظامي واحد تمّوله منظمة  
 غير حكومية دولية. 

يطبقون سياسة حماية الطفل   •
الخاصة بالمنظمة الدولية  

 غير الحكومية
 في المركز.

 
 
 
 
 

 الشمال 

 
 
 

اإلدارة/المدير من  •
مركز التعليم غير 

 النظامي *
المرجع المختّص   •

بحماية الطفل  
بالوكالة من المنظمة 

الدولية غير الحكومية  
* 

 
 
 
 
 

العمل  
 االجتماعي 

 
 العامل االجتماعي 

 
 
 
 
 

 نعم

** ُعرِّف على أنه يداوم في المركز مرتين في األسبوع على األقّل.  * تّمت مقابلة المشاركين مًعا في الوقت عينه.


