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شكر وتقدير

ميثــل قطــاع حاميــة الطفــل تحديــا خاصــا، ألنــه يعمــل عــى دعــم حقــوق األطفــال يف ظــل تزايــد 

العنــف الســيايس واملجتمعــي. إن هــدف هــذا القطــاع هــو توفــر فرصــة متســاوية لــكل طفــل؛ 

لتحقيــق إمكاناتــه الفطريــة، بــرف النظــر عــن الخلفيــة أو الظــرف اللذيــن نشــأ فيهــام.

ــن  ــا الرئيس ــون الضحاي ــا يكون ــا م ــع، وغالب ــا يف املجتم ــات ضعف ــر الفئ ــد أك ــم أح ــال ه األطف

للعنــف. وتتمثــل مهمــة جامعــة بيــت لحــم يف زيــادة فــرص الجيــل الصاعــد يف التعلــم، والعمــل، 

والعيــش. وتخــّرج جامعــة بيــت لحــم كل عــام حــوايل ســبعامئة وخمســن طالبًــا، خمســة وثالثــون 

منهــم يتخرجــون يف الخدمــة االجتامعيــة.

إنــه ملــن دواعــي رسورنــا أن نقــدم لكــم هــذا املنهــاج الــذي يركــز عــى حاميــة الطفــل، حيــث نرى 

مســاهمتنا يف إعــداده مبثابــة تحقيــق ملهمتنــا. ونأمــل أن نتمكــن مــن خــالل هــذا املنهــاج تزويــد 

األكادمييــن املحليــن والدوليــن والجهــات الفاعلــة يف مجــال حاميــة الطفــل مبرجــع ومــورد مهــم 

للعمــل مــع األطفــال املحتاجــن إىل الحاميــة. إن هــذا املنهــاج هــو أداة تعليميــة لطلبــة الخدمــة 

االجتامعيــة، وهــو مــادة تدريبيــة متخصصــة لــكل مــن املعلمــن واألخصائيــن االجتامعيــن وأوليــاء 

األمور.

وهــذا العمــل هــو مثــرة تعــاون وثيــق بــن منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســف( ومعهــد 

ــداد  ــع املســاهمن يف إع ــا وشــكرنا لجمي ــد تقديرن ــا )RMIT( . ونؤك ــي للتكنولوجي ــورن املل ملب

ــة يف  ــوم االجتامعي ــرة العل ــس يف دائ ــة التدري ــاج ونــره ونخــص بالشــكر أعضــاء هيئ هــذا املنه

جامعــة بيــت لحــم عــى جهودهــم املثمــرة والســاعات الطويلــة مــن العمــل املتفــاين يف إعــداد 

هــذا املنهــاج.
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M1منهاج الخدمة االجتامعية وحامية األطفال

الوحدة األوىل  

حقوق اإلنسان والسلوكيات والقيم يف الخدمة االجتامعية

إرشــادات للمــدرّس/ة: تُغطــي هــذه الوحــدة قضايــا جوهريــة يف مجــال الخدمــة االجتامعيــة، حيــث تصــف 

املداخــل الفلســفية املؤسســة لحقــوق اإلنســان والعدالــة االجتامعيــة، وتــرح آليــات تطبيقهــا يف مامرســتنا للخدمــة 

االجتامعيــة مــن خــالل عمليــة اتخــاذ القــرارات األخالقيــة )ethical decision making(. ويقــدم امليثــاق األخالقــي 

للخدمــة االجتامعيــة، كــام يــرد يف دليــل االتحــاد الــدويل لالختصاصيــن االجتامعيــن )IFSW 2012( توجيهــات تُلــزم  

االختصاصيــن االجتامعيــن عــى املســتوى العاملــي، باحــرام هــذه املبــادئ التــي قــد تشــكل تحديـًـا لبعــض الجوانــب 

الثّقافيــة والّدينيــة ومامرســات الّســكان يف املناطــق التــي يتعامــل معهــا االختصــايص/ة.

وصف الوحدة

ــة بالالمســاواة االجتامعيــة واالقتصاديــة، ينبغــي أن يعــرف االختصايــون االجتامعيــون معايــر  ــا املتعلّق عنــد التّعامــل مــع القضاي

ــاس املعرضــن لالضطهــاد والتّهميــش داخــل املجتمــع.  حقــوق اإلنســان ويحشــدوا الجهــود للعمــل مــع الّن

لــن يقتــر تركيــز هــذه الوحــدة عــى ماهيــة حقــوق اإلنســان، وإمنــا ســتتبع التّطــور التّاريخــي لحقــوق اإلنســان، وســتتيح الفرصــة 

لالختصاصيــن االجتامعيــن للتـّـدرب عــى مامرســة مبــادئ حقــوق اإلنســان باســتخدام منــاذج اتخــاذ القــرارات األخالقيــة املختلفــة. 

1 مالحظــة املرجمــة: حرصــت الّرجمــة العربيــة للنــص اإلنجليــزي عــى مراعــاة اســتخدام التّذكــر والتّأنيــث قــدر اإلمــكان عنــد اإلشــارة إىل األشــخاص مثــل: املــدرس/ة واملنتفــع/ة 

ــا للتعقيــد.    واالختصــايّص/ة االجتامعــي/ة، خاصــة يف بدايــة الفقــرات. ونعتــذر حيــث مل نســتخدم الصيغتــن تجنبً

أقسام الوحدة    

تعريف حقوق اإلنسان.   .1

أصل حقوق اإلنسان.   .2

نقد مفهوم حقوق اإلنسان.  .3

ملاذا يجب أن يفّكر ااالختصايّص/ة االجتامعي/ة يف حقوق اإلنسان؟   .4

كيف منارس حقوق اإلنسان؟   .5

األخالق والّسلوكيات والقيم يف الخدمة االجتامعية.   .6

عملية اتخاذ القرارات األخالقية كنموذج احتوايئ.   .7

 .The DECIDE model -منوذج اتخاذ القرارات األخالقية  .8

أنشطة الّتقييم للوحدة  

التّمرين األول:

كتابة مقالة من 2000 كلمة حول الّسياقات األخالقية والقانونية يف مامرسة الخدمة االجتامعية، )العالمة: 50%(.

تفاصيل التّمرين: 

تقديم عرض تحلييل باستخدام أحد الّسيناريوهات الّتي ناقشناها يف املساق كام ييل:  

ــة يف  ــق األخالقي ــارة املواثي ــك باستش ــة، وذل ــة املدروس ــان يف الحال ــوق اإلنس ــاكات حق ــاّل النته ــب/ة تحلي ــدم الطّّال يق أ . 

الخدمــة االجتامعيــة الــواردة يف دليــل االتحــاد الــّدويل لالختصاصيــن االجتامعيــن )IFSW(، واملبــادئ الخاصــة باملختصــن يف 

 .)PSW( ــخيص ــم الش ــم الّدع تقدي

يحــدد الطّالــب/ة إمكانيــة تطبيــق عمليــة اتخــاذ القــرارات األخالقيــة كنمــوذج إحتــوايئ للتّعامــل مــع الحالــة/ الحــاالت  ب . 

املدروســة.

التّمرين الثّاين: 

اختيــار ســيناريو مــن ســيناريوهات الحالــة التــي نوقشــت يف الّصــف لتحليلــه، إمــا باســتخدام عمليــة اتخــاذ القــرارات األخالقيــة 

إلتخــاذ   DECIDE منــوذج أو   ،Inclusive Ethical Decision Making )McAuliffe and Chenoweth 2008( اإلحتوائيــة 

 .)Lonne, Harries, Featherstone and Gray 2015( القــرارات األخالقيــة
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املحارضة

1. تعريف حقوق اإلنسان

حقــوق اإلنســان: هــي تلــك االســتحقاقات التــي ميتلكهــا اإلنســان بحكــم إنســانيته. وتعتــر حقــوق اإلنســان عامليــة  _  أي أنهــا 

تخــص جميــع البــر بغــض النظــر عــن الجنــس، أو العمــر، أو العــرق، أو الّديــن، أو التّوجهــات الجنســية؛ أي ملجــرد كونهــم مــن 

أبنــاء البــر. إّن هــذه الحقــوق ال تتجــزأ ألنهــا متســاوية يف األهميــة، وهــي غــر قابلــة للمصــادرة ألنــه ليــس مبقــدور أحــد أن 

 .)Nipperess and Briskman 2009( ــان آخــر ــا ســواء كان شــخص أو حكومــة، أو منظمــة أو أي كي ينتزعه

2. أصل حقوق اإلنسان  

تعــود جــذور العديــد مــن مبــادئ قانــون حقــوق اإلنســان الــّدويل إىل الّديانــات واملجتمعــات القدميــة. بحســب الفكــر الكونفــويش 

ــم  ــم الفيلســوف الّصينــي القديــم كونفوشــيوس، إذ يعتمــد أفــراد املجتمــع عــى بعضهــم البعــض، ويت ــذي يســتند عــى تعالي ال

حّضهــم عــى االحــرام املتبــادل، باإلضافــة إىل بنــاء األرسة عــى أســس الطّاعــة واإلخــالص، ورضورة مســاهمة جميــع أفــراد املجتمــع 

يف بنــاء مجتمــع يســوده االنســجام والتّناغــم. ويطــرح مــوزي Mo Tzu، الــذي يتبــع الفكــر الكونفــويش، فكرتــه للعدالــة بأنهــا، أي 

العدالــة، يجــب أن تــدار يف املجتمــع بطريقــة إنســانية، بحيــث تضمــن تلبيــة مصالــح جميــع األفــراد وحاجاتهــم. وميكــن اإلشــارة إىل 

منظــور مامثــل يف الّديانــات الســاموية الثـّـالث: اليهوديــة واملســيحية واإلســالم، الّتــي تنــص عــى رضورة مســاعدة األفــراد بعضهــم 

البعــض_ ابتغــاء وجــه اللــه _ ولنــر بــذور الخــر والرّخــاء.

وباملثــل تعــزز التّعاليــم البوذيــة قيمــة إبــداء التّعاطــف كوســيلة لتخفيــف املعانــاة، مــع الّركيــز عــى حقــوق اإلنســان يف الحيــاة 

 ،Menes ــا ــل: امللــك مين ــع املرتبطــة بامللــوك والحــّكام القدامــى مث ــز عليهــا يف الحــارض. وتحــدد الّرائ ــم الّركي األخــرى كــام يت

وحمــورايب، ودراكــو Draco، وصولــون Solon، ومانــو Manu، معايــر الّســلوك املقبولــة يف مجتمعاتهــم التــي تعيــش ضمــن أقاليــم 

محــدودة. 

وقــد منحــت اإلمراطوريتــان الّرومانيــة واإلغريقيــة املواطنــن الّذكــور األحــرار بعــض الحقــوق الّسياســية. وهــذا يعنــي أّن أصــول 

ــا عــر األطــر  ــة، وأيًض ــة والّديني ــد تطــورت مــن خــالل التّريعــات األخالقي حقــوق اإلنســان ترجــع إىل مجتمعــات مختلفــة، وق

  .)AHRC 2017( ــة القانوني

وتعتــر رشيعــة حمــورايب الّتــي ترجــع إىل العــام 1754 قبــل امليــالد، وثيقــة قانونيــة مهمــة يف حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، 

ألنهــا مثلــت أّول مدّونــة وضعيــة للقانــون، وحــددت قواعــد العــدل واإلنصــاف ومــا يرفــع الحيــف والظّلــم عــن األفــراد بشــكل عــام 

واملــرأة بشــكل خــاص، وتعالــج شــؤون األرسة مــن زواج وطــالق وإرث وتبّنــي. وبعــد ســنن طويلــة )يف العــام 539 قبــل امليــالد(، 

قــام ملــك فــارس القدميــة، قــوروش الكبــر، بتحريــر عبيــد بابــل، وأســس ملســاواة ِعرِْقيّــة وأعلــن أّن البــر كافــة ميتلكــون الحــق 

باختيــار دينهــم. وقــد انتــرت فكــرة حقــوق اإلنســان إىل الهنــد واليونــان ورومــا.

الحقــوق املاغنــا كارتــا )Magna Carta )1215، والئحــة  الفرديــة مثــل: وثيقــة  الحقــوق  التــي تؤكــد عــى  الوثائــق   إّن 

)1628( The Petition of Right، والّدســتور األمريــي )1787(، واإلعــالن الفرنــيس لحقــوق اإلنســان واملواطــن )1789(، والالئحــة 

األمريكيــة للحقــوق )The US Bill of Rights )1791، تعتــر مبثابــة أســس مكتوبــة مهــدت للكثــر مــن وثائــق حقــوق اإلنســان 

.)AHRC 2017( يف الوقــت الرّاهــن

ــن ديســمر  ــارش م ــوق اإلنســان )UNDHR( يف الع ــي لحق ــي اإلعــالن العامل ــم املتحــدة بتبّن ــة لألم ــة العام ــد قامــت الجمعي لق

_كانــون األول _  مــن عــام 1948، كنتيجــة للمعانــاة التــي خلّفتهــا الحــرب العامليــة الثّانيــة. فمــع انتهــاء تلــك الحــرب وتأســيس 

األمــم املتحــدة، تعهــد املجتمــع الــّدويل  بعــدم الّســامح عــى اإلطــالق بوقــوع فظائــع مــن هــذا القبيــل مــرة أخــرى. وقــد قــرر 

زعــامء العــامل إكــامل ميثــاق األمــم املتحــدة بخريطــة طريــق بغــرض ضــامن حقــوق كّل فــرد يف كّل مــكان. وكانــت الوثيقــة املقرحة 

يف حينهــا، والتــي ســتصبح الحقــاً، اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان، موضــع نظــر يف الجلســة األوىل للجمعيــة العامــة ســنة 1946. 

 .)UNDHR 2017( وتفّصــل البنــود الثاّلثــن بوضــوح الحقــوق املدنيــة والّسياســية واالجتامعيــة والثّقافيــة واالقتصاديــة والجامعيــة

ويعتــر اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان )UDHR(، مبثابــة بيــان مبــادئ تطمــح الــّدول لتحقيقهــا، فهــو ليــس قانونًــا دوليًــا. إال 

أنّــه مل تقــدم أي توجيهــات تحــدد كيفيــة تحقيــق هــذه األهــداف، ولهــذا الّســبب فقــد تــم الحًقــا إعــالن عهديــن آخريــن هــام: 

العهــد الــّدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والّسياســية )ICCPR 1966(، والعهــد الــّدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة 

والثّقافيــة )ICESCR 1966(. ويؤلــف هــذان العهــدان باإلضافــة لإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان )UDHR( مــا يســمى بالّرعــة 

.The International Bill of Rights الّدوليــة للحقــوق

    وباإلضافة إىل ما سبق ذكره  فقد صدرت األدوات التّالية لضامن حقوق اإلنسان: 

االتفاقية الّدولية للقضاء عى جميع أشكال التّمييز العنري )1963(.   •

اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التّمييز ضد املرأة )1979(.  •

اتفاقية مناهضة التّعذيب، وغره من رضوب املعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو املهينة )1987(.  •

اتفاقية حقوق الطّفل )1989(.  •

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )2006(.   •

ــادئ  ــّدويل لالختصاصيــن االجتامعيــن هــذه البنــود، التــي تعتــر أساســية يف التــزام الخدمــة االجتامعيــة مبب لقــد أيــد االتحــاد ال

ــي.  ــلوك املهن ــة والّس ــة االجتامعي حقــوق اإلنســان والعدال

3. نقد مفهوم حقوق اإلنسان 

ــاء  ــن أن يُس ــث ميك ــان. حي ــكان وزم ــد ُوجــدت وســوف تســتمر بالوجــود يف كّل م ــوق اإلنســان ق ــأن حق ــا الجــزم ب     ال ميكنن

اســتخدام حقــوق اإلنســان مــن قبــل أشــخاص يتمتعــون بالّنفــوذ يف الغــرب، وميارســون ســلطة قانونيــة وأبويــة يف إصــدار أحكامهــم 

بشــأن شــعوب أخــرى، يف الوقــت الــذي يتجاهلــون فيــه االنتهــاكات التــي ميارســونها هــم بحــق اآلخريــن، فعــى ســبيل  التّمثيــل:  

فيــام يتعلــق مبعاملــة ســكان البــالد األصليــن، أو الالجئــي  مــن قبــل بعــض الــّدول.

   لقــد تــم انتقــاد فكــرة حقــوق اإلنســان مــن قبــل بعــض الثّقافــات الجمعيــة، بســبب تركيزهــا عــى الحقــوق الفرديــة بخــالف 

ــاز  ــث متت ــة. حي ــر للوصــول إىل العدال ــع الب ــوق جمي ــن حق ــص م ــد ال ينتق ــذا الّنق ــة، إال أّن ه ــامم بالطّموحــات الجمعي اإلهت

ــة للّدفــاع عــن حقــوق اإلنســان فيــام يخــص جميــع األعضــاء املنضويــن ضمــن أطــر  ــة بالتّمتــع مبواقــف قويّ الجامعــات البري

ــات. الجامع

  

9

M1منهاج الخدمة االجتامعية وحامية األطفال



11 10

4. ملاذا يجب أن يفكّر ااالختصايّص/ة االجتامعي/ة بحقوق اإلنسان؟  

ــة  ــة، ال تدعــم حقــوق اإلنســان والعدال ــة ومنظــامت غــر حكومي ــون يف مؤسســات حكومي ــون االجتامعي ــد يعمــل االختصاصي ق

االجتامعيــة دامئـًـا، هــذا مــن جانــب. ومــن ناحيــة أخــرى، ينبغــي أن يُعــرّف االختصاصيــون االجتامعيــون فيــام يتعلــق بالالمســاواة 

االجتامعيــة واالقتصاديــة، معايــر حقــوق اإلنســان ويحشــدوا الجهــود للعمــل مــع الّنــاس املعرّضــن لالضطهــاد والتّهميــش داخــل 

املجتمــع. ويتضمــن جــزء مــن عمــل هــؤالء االختصاصيــن الّنقديــن، تحليــاًل لــدور القــوة والّســلطة لتفســر مامرســات االضطهــاد 

والتّهميــش، باإلضافــة إىل تحّديهــم لالفراضــات واملعتقــدات الّســائدة حــول حقــوق الّنــاس، والعمــل عــى توفــر الحريــة، واالنصاف، 

والعدالــة للجميــع. 

5. كيف منارس حقوق اإلنسان؟ 

_  ينبغــي االنطــاق مــن تجربــة الّشــخص الحياتيــة: واملقصــود بهــذا، اإلصغــاء العميــق لقصــص الّنــاس والتّعاطــف مــع همومهــم، 

ــا. ويعنــي هــذا أيًضــا أن تفّكــر بشــكل نقــدي باالضطهــاد الــذي  ــا أو مجتمعيً وفهمهــا ضمــن ســياق االضطهــاد املـُـامرس اجتامعيً

تتعــرض لــه، واالمتيــازات الّتــي تتمتــع بهــا، مــع القــدرة عــى تحــدي االفراضــات واألحــكام املســبقة واملعايــر القيميــة التــي ورثتهــا. 

ــا بعــن  ــخص وأخذه ــاة الّش ــا يف حي ــم انتهاكه ــي ت ــوق الت ــاة الحق ــذا، مراع ــي: واملقصــود به ــياق األخاق ــام بدراســة الّس _ القي

االعتبــار، وجمــع املعلومــات الالزمــة لفهــم هــذه االنتهــاكات، أو تحديــد الحقــوق واملســؤوليات، التــي يقرهــا لــه القانــون يف هــذا 

الّســياق، وينبغــي الحــذر، كاختصــايّص/ة اجتامعــي/ة، يف اختيــارك لّلغــة يف حديثــك، بحيــث ال تقــوم بوصــم الّشــخص أو ازدرائــه.  

_ القيــام بدراســة الّســياق الّتاريخــي: واملقصــود - هنــا - التّوصــل إىل فهــم لتاريــخ املشــكلة الرّاهنــة، التــي يعــاين منهــا الّشــخص 

فيــام يتعلــق باملــكان والزّمــان، والجانــب الّســيايس، ومامرســات التّمييــز عــى املســتوين املحــيّل والــّدويل. 

ــة وغــر  ــات مــع املنظــامت الحكومي ــدة مــن العالق ــالك شــبكة جيّ ــذا، امت ــياق املؤسســايت: واملقصــود به ــام بدراســة الّس _  القي

الحكوميــة واملؤسســات املحلّيــة والّدوليــة، بحيــث ميكنــك مخاطبــة هــذه املؤسســات لحشــد التّأييــد واملنــارصة لقضيــة الّشــخص 

الــذي تتدخــل ملســاعدته.  

ــي  ــي ميكــن أن يخترهــا الّشــخص، والّت ــاد الت ــع أشــكال االضطه ــم جمي ــياق الّنظــري: ويُقصــد بهــذا، تَفّه ــام بدراســة الّس _ القي

قــد ترتبــط بســامت معينــة مثــل: الطّبقــة والثّقافــة والجنــدر )الّنــوع االجتامعــي(، والجنســانية، وكــون الفــرد مــن ذوي اإلعاقــة، 

والعمــر، ومــكان اإلقامــة، والجنســية، ومــدى احتــامل تعــرّض الفــرد لــألذى، أو اإلقصــاء، أو االضطهــاد مــن قبــل مجموعتــه، والقــدرة 

عــى تحديــد املامرســات الظّاملــة للّشــخص يف هــذه الحــاالت وفضحهــا؛ عــى ســبيل التّمثيــل، الظهــار تفهمــك ملــا ميــرُّ بــه الّشــخص، 

ميكنــك أن تقــول لــه: “إن مــا يحصــل معــك ليــس ذنبــك وهــو يشء غــر عــادل”. 

ــاد  ــف مض ــذ موق ــل: أخ ــاد مث ــادة لالضطه ــف مض ــاذ مواق ــذا، اتخ ــي ه ــة: ويعن ــاص باملامرس ــياق الخ ــة الس ــام بدراس _ القي

للعنريــة، أو موقــف رافــض للتّمييــز الثّقــايف، أو موقــف يســتند إىل منظــور نســوي، أو موقــف مضــاد للرّهــاب مــن املثليــن، مــع 

األخــذ بعــن االعتبــار بــأن حقــوق اإلنســان ميكــن أن تُنتهــك بطــرق كثــرة عــى املســتوى الّشــخيص والثّقــايف، وعــى مســتوى البنيــة 

ككل. 

ــه عــى املســتوين الّشــخيص واملجتمعــي. وميكــن لالختصــايّص/ة  ــد أهداف ــل الّشــخص عــى تحدي ميكــن أن يســاعد هــذا التّحلي

االجتامعــي/ة، أن يوفّــر خدمــة املنــارصة والتّحشــيد، وأن يجمــع املعلومــات املطلوبــة عــن حالــة الّشــخص الحالتــه إىل االستشــارة 

وتقديــم خدمــات املســاندة ودعــم مجموعــات العمــل املجتمعيــة. 

ــاد،  ــح اإلضطه ــة، وفض ــور الّنمطي ــدي الّص ــعى لتح ــي تس ــالت الت ــة والحم ــة الفاعل ــات املجتمعي ــة الجامع ــامم لعضوي إّن االنض

والّدعــوة للتّغيــر االجتامعــي، ميكــن أن تقلــل مــن الّشــعور باإلنهــاك واإلجهــاد، وتحقــق تغيــرًا عــى مســتوى مجتمعــي أوســع. 

وميكــن أن يعمــل االختصاصيــون االجتامعيــون لدعــم حقــوق اإلنســان، مــن خــالل التّدخــل املبــارش، واملشــاركة يف وضــع الّسياســة 

املجتمعيــة، والبحــث والتّدريــب والتّعليــم. 

6. األخاق، واألخاقيات، والقيم يف حقل الخدمة االجتامعية 

 ،Ethics مبثابــة فهــم عــام للّســلوك والتّرفــات الّصحيحــة التــي ميارســها الفــرد. ويعتــر علــم األخــالق ،Morals تعتــر األخالقيــات

مبثابــة دراســة لألخالقيــات؛ أي كيــف مييّــز الّنــاس بــن الّســلوك الّصالــح والطّالــح، والّســلوك القويــم مــن الخاطــئ، كالكــذب، كــام 

أنّهــا تحــدد الخصائــص الجيّــدة أو الّســيئة يف الّشــخصية مثــل: األمانــة. وتهتــم األخالقيــات، باملســؤوليات املتعلقــة بالعالقــات مــع 

اآلخريــن مثــل: إســاءة املعاملــة والخــداع. 

وتهتــم األخــالق املهنيــة professional ethics، بالّســلوكيات الخاطئــة والّصحيحــة، والّســامت الجيّــدة والّســيئة، وشــخصية املهنيــن 

ومســؤولياتهم وعالقاتهــم املهنيــة. وميكــن أن تكــون األخــالق مفروضــة بواســطة مدونــات لقواعــد األخــالق Codes of Ethics، التي 

تقــّدم مجموعــة مــن القواعــد اإلرشــادية حــول كيفيــة التّرفــات املتوقعــة مــن قبــل مجموعــة مهنيــة معينــة مثــل: ااالختصاصيــن 

االجتامعيــن، أو رضورة االمتنــاع عــن القيــام بترفــات معينــة، مــع أّن هــذه القواعــد، قــد ال تقــدم إجابــات دامئـًـا حــول املشــاكل 

األخالقيــة. حيــث تعتمــد األخــالق عــى القيــم املهنيــة، وتتطلــب إصــدار أحــكام نقديــة والقــدرة العمليــة عــى التفكــر املنطقــي 

التخــاذ القــرار. 

وتعتــر القيــم، معتقــدات قويــة يلتــزم بهــا الّنــاس. وميكــن أن تكــون شــخصية، أو عائليــة، أو ثقافيــة، أو اجتامعيــة، أو دينيــة، أو 

مؤسســاتية ووطنيــة. وتشــمل الخدمــة االجتامعيــة القيــم التاليــة: 

احــرام فــرادة الّنــاس واملســاواة بينهــم، واحــرام حّقهــم يف التّمتــع بالّســالمة والرّفاهيــة، وتحقيــق الــّذات وتقريــر املصــر   •

مبــا يراعــي احــرام حقــوق اآلخريــن وثقافاتهــم ويحافــظ عــى اســتدامة البيئــة. 

العدالــة االجتامعيــة بوصفهــا التزاًمــا جوهريـًـا يجــب مراعاتــه مــن قبــل املجتمعــات مبــا يوفّر الحاميــة ويحقق االســتفادة   •

القصــوى لجميــع أفــراد املجتمــع. 

الّنزاهــة املهنيــة مــن خــالل قيــم األمانــة، والّشــفافية، والثّقــة، والتّعاطــف، والوعــي الــّذايت التّأمــيل، والّنباهــة، والكفــاءة،   •

  .)AASW 2010( وااللتــزام

 

نشاط صفي فردي

اطلــب/ي مــن كّل طالــب/ة تخصيــص بضــع دقائــق ملحاولــة تحديــد القيــم الخاصــة بــه/ا، ثــم اطلــب/ي منــه/ا االجابــة 

عــى األســئلة التالية:

_ هل واجهت صعوبة يف تسمية هذه القيم؟ 

_ مصادر هذه القيم برأيك؟ 

_ ل قمت باكتسابها باختيارك، أم بتوجيهات من اآلخرين من حولك؟ 

حاول مشاركة أفكارك مع الطالب/ة الجالس بجوارك.
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ميكن تصنيف األخالق وفًقا للمبادئ التّالية:

أخاقيات الخدمة اإلجتامعية القامئة عىل املبادئ:

ــة والّنفعيــة والجذريــة/ الرّاديكاليــة. فيقــول الفيلســوف إميانويــل كانــط  وهــي تســتمد أفكارهــا مــن املداخــل الّنظريــة الكانطيّ

ــه.  ــل ذات ــة عــى العم ــج املرتب ــن الّنتائ ــة م ــر أهمي ــر أك ــات، يعت ــات، أو االلتزام ــاء بالواجب ــك لإليف ــأن عمل )1724 – 1804(: ب

ــة والّنفعيــة عــى فرضيــة فحواهــا، أّن الكائــن اإلنســاين: هــو فــرد حــرٌّ يف أفعالــه )Banks 2012(. فمــن  وترتكــز األفــكار الكانطيّ

ــام تحــب أن  ــاس ك ــل الّن ــل: “ال تكــذب”، “عام ــة، مث ــة عاملي ــد أخالقي ــاع قواع ــادئ، اتب ــة عــى املب ــة القامئ ــّروري، يف املقارب ال

يعاملــوك”. ويعــد احــرام األشــخاص مثــااًل عــى رضورة ُملّحــة عــى الّنطــاق الــّدويل، وهــي تظهــر أيًضــا كإحــدى القيــم يف دليــل 

 .)IFSW( ــن ــن االجتامعي ــّدويل لالختصاصي ــاد ال االتّح

القيم الّشخصية والعاقات االجتامعية: 

وتشــمل األخــالق الفاضلــة، وهــي: أفــكار أرســطو )الــذي قــال: إنــه ميكــن تعلّــم ســامت الّشــخصية الجيّــدة كاالســتقامة، وأخــالق 

ــا مســاوية لتلــك التــي  ــا وفرًص ــايل تســتحق الّنســاء حقوقً ــال، وبالتّ ــة الّنســوية )التــي تــرى أّن الّنســاء تتســاوى مــع الرّج الّنظري

يســتحقها الرّجــال(، وأخــالق الّرعايــة التــي ُمنحــت أولويــة عــى املبــادئ، كــام تــم تعريفهــا مــن قبــل املنظريــن الّنفعيــن مثــل: 

ــا  ــي تركه ــار الّت ــاة اآلث ــم مبراع ــك أن تهت ــام Jeremy Bentham. فعلي ــي بانث ــل John Stuart Mill، وجرم ــتيوارت مي ــون س ج

ــل: ينبغــي  ــا، فعــى ســبيل التّمثي ــا بآدائه ــر ملزًم ــي تعت ــات الت ــذ الواجب ــاس، أكــر مــن مجــرد إهتاممــك بتنفي ــك عــى الّن أفعال

ــاس”.  فحــص الوســائل التــي ميكنهــا تحقيــق  “الخــر األفضــل ألكــر عــدد مــن الّن

تســتند القيــم الجوهريــة للخدمــة االجتامعيــة، عــى املقاربــات الخاصــة بأخالقيــات الخدمــة االجتامعيــة والقامئــة عــى الّشــخصية 

ــة البــر، وحــق  ــة، وخدم ــة االجتامعي ــة اإلنســانية، والعدال ــة، وتشــمل: حقــوق اإلنســان والقيمــة والكرام ــات االجتامعي والعالق

تقريــر املصــر، والّنزاهــة املهنيــة، وخدمــات الّرعايــة والتّغيــر االجتامعــي، واملبــادئ املناوئــة للظلــم، لكشــف اآلثــار الجائــرة للّنظــم 

ــن هــذه  ــج م ــا اســتخدام مزي ــم غالبً ــد املامرســة، يت ــة. وعــى صعي ــات الّرعاي ــة، وأخالقي ــة، واألخــالق الفاضل ــى االجتامعي والبن

الّنظريــات. 

املعضلة األخاقية: 

تــرز املعضلــة األخالقيــة عندمــا يتــم تحديــد “خياريــن بديلــن غــر مرغــوب فيهــام بدرجــة متســاوية” يف عمليــة اتخــاذ القــرار 

ــد  ــة، وق ــة أخالقي ــكل معضل ــع يش ــى أّن الوض ــد ع ــل إىل التّأكي ــرض التّوص ــل بغ ــذه البدائ ــد ه )Banks 2006: 13(، إّن تحدي

يتطلــب مســاعدة، أو استشــارة مــن قبــل شــخص مهنــي، أو مــرف اجتامعــي، أو يف بعــض الحــاالت مــن قبــل مستشــار 

ــرار ــاذ الق ــا باتخ ــه، وتفويًض ــا في ــع، وموقعن ــامل للوض ــم ش ــراء تقيي ــة إج ــة األخالقي ــد املعضل ــب تحدي ــدد. ويتطل ــوين مح  قان

 .)McAuliffe & Chenoweth 2008: 43(

وتــرز التّوتــرات عندمــا يظهــر تناقــض بــن بعــض القيــم واملبــادئ التــي يتبناهــا ااالختصــايّص/ة، كالتّعــارض بــن القانــون واألخــالق. 

ــياق عــر مامرســة الخدمــة  ــات قواعــد األخــالق، والتّفكــر العميــق بالقيــم والّس وميكــن حــّل معضــالت كهــذه باســتخدام مدون

االجتامعيــة بشــكل عقــالين ومنطقــي يف امليــدان، وذلــك بالتّعــاون مــع مرفــك والزّمــالء. 

 Inclusive ethical decision making 7. اتخاذ القرارات األخاقية كنموذج إحتوايئ

ــي  ــات الت ــراد واملجموع ــالمة األف ــز س ــل تعزي ــن أج ــامم م ــد واهت ــل بجه ــا نعم ــن، فإنن ــن مهني ــن اجتامعي ــا اختصاصي بوصفن

ــية  ــج تأسيس ــة برام ــارة مبثاب ــة واالستش ــية الثّقافي ــدي والحساس ــر الّنق ــاءلة والتّفك ــل: املس ــارات مث ــر مه ــا. وتعت ــل معه نعم

القــرارات األخالقيــة الخمــس التخــاذ  الخطــوات  للنمــوذج اإلحتــوايئ ذي  الخدمــة االجتامعيــة والخدمــات اإلنســانية،   يف 

:)McAuliffe, D. & Chenoweth, L. 2008(

Define the ethical dilemma الخطوة األوىل: حدد/ي املعضلة األخاقية

   تــرز املعضلــة األخالقيــة عندمــا يتــم تحديــد “خياريــن بديلــن غــر مرغــوب فيهــام بدرجــة متســاوية” يف عمليــة اتخــاذ القــرار. 

إّن تحديــد هــذه البدائــل بغــرض التّوصــل إىل التّأكيــد عــى أّن الوضــع يشــكل معضلــة أخالقيــة قــد يتطلــب مســاعدة، أو استشــارة 

مــن قبــل شــخص مهنــي، أو مــرف اجتامعــي، أو يف بعــض الحــاالت مــن قبــل مستشــار قانــوين محــدد. ويتطلــب تحديــد املعضلــة 

األخالقيــة اجــراء تقييــم شــامل للوضــع وموقعنــا فيــه وتفويًضــا باتخــاذ القــرار. 

 Map legitimate involvement الخطوة الثانية: تقيص مرشوعية الّتدخل

ترتبــط الخطــوة الثّانيــة التخــاذ القــرار األخالقــي بحســب توصيــف )McAuliffe and Chenoweth ،2008( بتفكــر االختصــايّص/ة 

االجتامعــي/ة، حــول الّشخص/األشــخاص الذيــن ميكــن إرشاكهــم بشــكل مــروع يف اتخــاذ القــرار، عندمــا يُقــّدم بوصفــه معضلــة 

أخالقيــة.

 Gather information الخطوة الثالثة: جمع املعلومات

إّن الهــدف مــن جمــع املعلومــات هــو: التّفكــر بالّسياســات القانونيــة واإلجــراءات املتبعــة يف مامرســة الخدمــة االجتامعيــة مثــل: 

مدونــات قواعــد األخــالق، الّتــي يتبعهــا االتّحــاد الــّدويل لالختصاصيــن االجتامعيــن )2010(، إضافــة إىل القيــم املهنيــة الّشــخصية 

واملجتمعيــة. 

Consider alternative approaches and action الخطوة الّرابعة: اعتامد مقاربة بديلة، أو تدّخل بديل

ــن  ــف م ــوا التّخفي ــلطة، وأن يحاول ــتخدام الّس ــاءة اس ــة إس ــن إلمكاني ــوا مدرك ــن أن يكون ــن االجتامعي ــى االختصاصي ــي ع ينبغ

التّأثــرات امللموســة لكــر الثّقــة بينهــم وبــن املنتفــع. فعــى ســبيل التمثيــل: ميكنــك أن تقــوم بــرح الوضــع للمنتفــع بشــكل 

كامــل، مــع رشح املســار الــذي تخطــط التباعــه يف العمــل مــع املنتفــع، مبــا يشــمل التّفاصيــل جميعهــا، التــي يُتوقــع أن يخترهــا 

ــم للتّحكــم والّســيطرة.  املنتفــع بغــرض التّقليــل مــن تأثــرات الفقــدان املحتّ

Critical analysis and evaluation الخطوة الخامسة: الّتقييم الّنقدي والّتحليل

    ميكــن القيــام بالتّفكــر الّنقــدي والتّقييــم وتقديــر الخطــوات، التــي ميكــن تنفيذهــا بشــكل مختلــف عنــد التّعامــل مــع الحــاالت 

املســتقبلية، ولكــن ال ميكننــا البــدء بذلــك قبــل اكتــامل عمليــة اتخــاذ القــرار. وميكنــك بعــد ذلــك استشــارة املــرف، أو أشــخاص 

مهنيــن آخريــن ممــن ميكنهــم تقديــم رأيهــم حــول مــا يتوجــب عملــه يف هــذه الحالــة. 
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 The DECIDE model -8. منوذج اتخاذ القرارات األخاقية

)Lonne, Harries, Featherstone and Gary 2015(. اتخاذ القرارات األخالقية بشكل إحتوايئ فيام يتعلّق باألوضاع املعقدة:

 Define the ethical problem 1. تحديد املشكلة األخاقية

حــدد/ي الوقائــع والحقائــق باســتخدام جميــع الّدالئــل، التــي ميكنــك الوصــول إليهــا، وقــم/ي بالتّشــاور مــع أصحــاب العالقــة 

مثــل: العائلــة واملهنيــن اآلخريــن.

Ethical review 2. املراجعة األخاقية

عليــك أن تأخــذ بعــن االعتبــار القيــام مبراجعــة األخالقيــات، والقيــم األخالقيــة واملهنيــة واملبــادئ، مــع اإلهتــامم بالّســياق 

وعالقــات القــوة وواجــب الّرعايــة، والتّقليــل مــن الــّرر وتقديــم الحاميــة لألطفــال كأولويــة. 

Consider options 3. مراجعة الخيارات املمكنة

ينبغــي أن تأخــذ الخيــارات املتوفـّـرة مــن مداخــل نظريــة مختلفــة بعــن اإلعتبــار، بأبعادهــا القانونيــة، واملنطقيــة، واألخالقيــة، 

والعملية.  

Investigate outcomes 4. التحقق من النتائج املتوقعة

ــن  ــار م ــة كّل خي ــع. ودراس ــة واملناف ــة،  أي التّكلف ــارات الثاّلث ــن الخي ــار م ــكّل خي ــة ل ــات املحتمل ــار املخرج ــب إختب يج

الخيــارات فيــام يتعلّــق بارتباطــه مببــادئ الواجــب والعدالــة واحــرام البــر. قــرر/ي أيًــا مــن الخيــارات ميكــن اعتبــاره أكــر 

ــار مســبب لــألذى.   ــار أخالقــي، وأقــل خي خي

Decide on action 5. قرر/ي الختيار اإلجراء املناسب

ينبغي اتخاذ القرار وفق خطة واضحة ينظمها منطق واضح وتوازن بن املبادئ واألولويات. 

Evaluate results  6. قم/ي بتقييم النتائج

ميكنــك القيــام مبامرســات وأنشــطة تفكــر تأّمليّــة ملراجعــة وتقييــم الّنتائــج واملخرجــات، التــي نجحــت عــى املــدى الطّويــل 

والقصــر للتّعلـّـم منهــا. 

ماحظة للمدّرس/ة: 

ــوق اإلنســان  ــي لحق ــن اإلعــالن العامل ــوًدا م ــن أساســيتن، ووزع/ي بن ــف إىل مجموعت ــم/ي الّص ــد املحــارضة قّس بع

ــة بعــد أن تطلــب/ي مــن أعضائهــا العمــل ضمــن مجموعــات صغــرة،  UNDHR عــى املجموعــة األوىل مــن الطّلب

بحيــث تقــوم كّل مجموعــة بتحديــد حــّق واحــد عــى األقــل مــن حقــوق الّشــعب الفلســطيني التــي يجــري انكارهــا، 

واطلــب/ي منهــم أن يكتبــوا مــا توصلــوا إليــه عــى ورقــة ليتــم لصقهــا عــى الّلــوح. ومــن ثــم اطلــب/ي مــن املجموعــة 

الثّانيــة القيــام بتحديــد بعــض الّســامت مــن القواعــد األخالقيــة التــي يتّبعها االتّحــاد الــّدويل لالختصاصيــن االجتامعين، 

والقواعــد األخالقيــة لنقابــة االختصاصيــن االجتامعيــن والّنفســين الفلســطينين، ثــم حــدد/ي كيــف ميكــن االســتفادة 

مــن هــذه القواعــد األخالقيــة وتوظيفهــا مبــا يُحّســن حقــوق الُنــاس يف فلســطن. لتنهــي املحــارضة بفتــح نقــاش حــول 

املوضــوع.
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الوحدة الّثانية  

الخدمة االجتامعية الّنقدية ودور الّسلطة واملامرسة الّتأّملّية

وصف الوحدة 

تهدف هذه الوحدة إىل فهم أهمية الّسلطة والتّفكر الّنقدي يف مجال الخدمة االجتامعية من الّناحيتن الّنظرية والعملية. 

أقسام الوحدة

ما الّسلطة؟ أ . 

خصائص الّسلطة. ب . 

الّسلطة والخطاب الُّلغوي.  ت . 

التّمكن. ث . 

الخدمة االجتامعية الّنقدية . ج . 

التّأمل الّنقدي.   ح . 

أنشطة الّتقييم للوحدة: كتابة مقالة نقدية تتألف من 2000 كلمة وتستند للتأّمل الّذايت، )العامة: 40%( 

إرشــادات للمــدرّس/ة: تتضمــن هــذه املهمــة الكتابيــة تحّديــات أكادمييــة وشــخصية، حــن تطلــب مــن الطّلبــة أن 

يقّدمــوا نقــًدا لالمتيــازات والّســلطة، التــي يعتقــدون أنّهــم يتمتعــون بهــا، ووصــف قدرتهــم عــى إيقــاع االضطهــاد 

ــوين، أو  ــة مشــهورة مــن برنامــج تلفزي ــار عائل ــك اختي ــة مالمئــة. وميكن ــك باســتخدام مداخــل نظري ــن، وذل باآلخري

ــع األرسة،  ــل وض ــات يف تحلي ــق الّنظري ــدف تطبي ــام به ــز الع ــة يف الحيّ ــا معروف ــدل ولكّنه ــرة للج ــر مث ــة غ عائل

ــري  ــو فري ــر باول ــا، أو praxis بتعب ــا عمليً ــة تطبيًق ــر هــذه العملي ــرام األرسة Genogram2. وتعت ــم جينوغ وتصمي

ــول  ــيل ح ــر التّأّم ــة للتّفك ــة للطّلب ــدم فرص ــا يُق ــة مب ــة واملامرس ــن الّنظري ــج ب ــه الّدم ــد ب )Freire, 1970(: ويقص

ــة. ــة االجتامعي ــدان الخدم ــم إىل مي ــا معه ــي يحملونه ــزات، الت ــوة، والتّحي ــل الق االفراضــات املســبقة، وعوام

2  أو رسم األرسة الِعرقي أو الورايث، وهو مخطط متعدد األجيال لعائلة الّشخص والّش بكة األرسية.

يُقّسم الّتمرين الّتقييمي إىل قسمني: 

األول: جينوغرام األرسة Genogram )العامة: 10%(: 

ارســم/ي مخططًــا صوريًــا ألرستــك )مثــل الـــ Genogram أو  Eco-Map ، أي رســم يوّضــح العالقــات االجتامعيــة لــألرسة بالعــامل 

ــاس املهمــن يف األرسة التــي نشــأت فيهــا، مــع تضمــن رشح يوّضــح  الخارجــي، أو أيــة إجابــة إبداعيــة أخــرى(، بغــرض متثيــل الّن

األمنــاط والتوجهــات. 

مالحظــة للمــدرّس/ة:  راجــع موقــع )Open Dialogue )2017 ملالحظــة كيــف ميكــن رســم جينوغــرام األرسة، وكيــف 

.)Yznaga, 2008( ميكــن االســتفادة منــه وإعــادة توطينــه ليتــالءم مــع الثّقافــات املختلفــة والعائــالت املمتــدة

الّتحليل العائيل )العامة: 30%(: 

يطلــب املــدرّس/ة مــن كّل طالــب/ة، إجــراء تحليــل ذايت وتحليــل ألرستــه/ا مــن منظــور نقــدي، أن يقــول للطالــب/ة عــى ســبيل 

ــلطة  ــة للّس ــق بالتّقاطعــات العام ــام يتعلّ ــاء مامرســة دورك االجتامعــي في ــا أثن ــي اخترته ــارب الت ــا للتّج ــّدم/ي وصًف ــل: ق التمثي

ــس،  ــة، والجن ــكان، واملهن ــن، وامل ــة، والّدي ــة، والثّقاف ــة: الطّبق ــل مختلف ــى عوام ــاء ع ــات بن ــود يف كّل املجتمع ــاد املوج واالضطه

والعمــر، والقــدرات، وأيــة أشــكال أخــرى مــن أشــكال الّســلطة واالضطهــاد. ثــم يطلــب املــدرّس/ة مــن الطّالــب/ة: أن يقــوم بــرح 

التّقاطعــات بــن الّســلطة واالمتيــازات، وكيــف ميكنــه أن يتكيّــف ذاتيًــا عنــد التّعامــل مــع شــخص مختلــف عنــه، باســتخدام مثــال 

مــن الّســيناريوهات املطروحــة يف املســاق.

معايري التقييم  

والثّقافــة. واملجتمــع   ،genogram لــألرسة  جينوغــرام  دقيــق  وصفــي  مخطــط  رســم  عــى  الطّالــب/ة  قــدرة   .1 

)العالمة: 10%(.

القدرة عى إظهار وعي نقدي للموقع االجتامعي واالرتباطات بن الّسلطة واالمتيازات. )العالمة: 20%(.  .2

تقديــم مثــال عــى القــدرة عــى التّكيّــف الــّذايت عنــد التّعامــل مــع الّســلطة والتّمييــز املبنــي عــى العوامــل املختلفــة.   .3

ــة: 10%(.  )العالم

املحارضة

أ . ما الّسلطة؟ 

يشــر تومبســون )Thompson )2108، إىل أّن فهــم قضايــا الّســلطة يلعــب دوًرا مهــاًم يف تحــدي الالمســاواة والتّمييــز واالضطهــاد، 

باعتبــار مفهومــه للّســلطة هــو: أنّهــا تعنــي القــدرة عــى التّأثــر والتّحكــم بالّنــاس، وتفاعــل األحــداث، أو املــوارد مبــا يســمح بإنجــاز 

ــلطة يف  ــف الّس ــة توظي ــل كيفي ــا تحلي ــن املجــدي أيًض ــا. وم ــعي إلنجازه ــي يجــري الّس ــة، الت ــق الغاي ــدم يف تحقي ــياء والتق األش

الّســياقات املختلفــة مــن قبــل األشــخاص املختلفــن. وقــد يتطلــب تعزيــز املســاواة خــوض “كفــاح” ضــد البنــى واملصالــح الرّاســخة، 

التــي ميكــن أن تقــف يف طريــق إحــراز تقــدم يف نــر املســاواة. 
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يقدم فوك )Fook )2016 تلخيًصا ألفكار فوكو حول الّسلطة. وميكن اإلشارة إىل املفاهيم املفتاحية التالية: 

الّسلطة عبارة عن يشء ميكن مامرسته وليس امتالكه؛ يشٌء يصنعه البر ويستخدمونه، وميكننا جميعاً استخدامه.   •

يتم التّعبر عن الّسلطة باإلشارة إىل املستوى الواسع واملصغر للعالقات والبنى، وضمن حدودها املحلية والعاملية.    •

ميكــن لــكّل شــخص، بغــض الّنظــر عــن مكانتــه االجتامعيــة أو انتامئــه الجغــرايف، أن ميــارس الّســلطة، أو ميتلــك القــدرة   •

ــاء شــكل مــن أشــكال الّســلطة.  عــى بن

ميكن أن توجد الّسلطة باألشكال التّالية:  •

o  سلطة قمعية )مامرسة الّسلطة عى: اإلخضاع، التّحكم بـ، التّقييد والتّحجيم( و

o  سلطة منتجة )مامرسة الّسلطة من أجل: التّعريف، التّبديل، التّفكر، التّرف بشكل مختلف( أو

ــرون، أو  ــايل، أو يفّك ــع انتق ــون يف وض ــا يكون ــن عندم ــخاص محددي ــع: أش ــلطة م ــة الّس ــة )مامرس ــلطة منتج o  س

ــة(.   ــة مختلف ــون بطريق يترّف

تــأيت الّســلطة مــن األســفل إىل األعــى، أي مــن تجــارب الحيــاة اليوميــة والخــرات املعاشــة؛ وجميعنــا لدينــا االمكانيــة   •

ــلطة.  ــن أشــكال الّس ــق شــكل معــن م لخل

مــن املمكــن أن مُينــح االختصــايص/ة االجتامعــي/ة ســلطة مروعــة legitimate مــن خــالل األدوار التــي يؤديهــا، أو ســلطة خبــر/ة 

ــياء  ــح أش ــي/ة مبن ــايص/ة االجتامع ــع االختص ــث يتمت ــآت حي ــح مكاف ــلطة من ــارات، أو س ــة وامله ــابه/ا للمعرف ــالل اكتس ــن خ م

  .)Thompson 2018( ــا مــن مبــدأ االحــرام لآلخريــن كمكافــآت، أو ســلطة تحويــل، أو مرجعيــة انطالقً

ويكشف فوك Fook عن بعض األساطر )املعتقدات غر الّصحيحة(، الخاصة بوجهات الّنظر الّشائعة للسلطة:

بوصفها بضاعة ميكن املتاجرة بها، أو اعطائها لآلخرين.  •

بوصفها موجودة ضمن عالقات ثنائية ضدية:   •

-  صاحب الّسلطة، أو من ال سلطة له.

-  الجيّد أو اليّسء.

بوصفها )أي الّسلطة( ترتبط بالتّشابه، وليس باالختالف.  •

.)Fook 2016( بوصفها ال تهتم، أو ال تأخذ التّناقضات بعن االعتبار  •

أنواع الّسلطة 

مامرســة الســلطة عــىل Power over:  وهــي الّســلطة، التــي ميارســها القوي عــى الّضعيف - الّســلطة التي ميارســها االختصايص/ة 
االجتامعــي/ة التخــاذ القــرارات بالّنيابــة عــن املنتفــع/ة، ودون استشــارته. وتتضمــن هــذه الّســلطة: اســتخدام الّنفــوذ، واإلكــراه 

والعنــف، وإثــارة الخــوف، واللجــوء للمنــاورة، أو التاّلعــب، وأســاليب اإلقنــاع واإلغــراء. 

وميكــن أن تكــون بعــض أشــكال مامرســة الّســلطة عــى )power over( رضوريــة مثــل الّســلطة التّأديبيــة، والّســلطة التّنظيميــة، 

وســلطة الرّقابــة واإلرشاف. 

مامرســة الّســلطة مــن أجــل Power to: وهــي الّســلطة، التــي متــارس مــن أجــل توفــر الّدعــم لشــخص مــا، واإلميــان بامكانيــة 
بنــاء قدراتــه عــى اتخــاذ القــرارات بشــأن أمــوره الخاصــة. وميكــن مامرســة هــذه الّســلطة مــن خــالل توفــر امكانيــات حصــول 

الّشــخص عــى املعلومــات أو املــوارد املاديــة، ومســاعدة الّنــاس للمنــارصة والتّحشــيد لقضاياهــم، أو كشــف االضطهــاد والقمــع. 

مامرســة الّســلطة مــع Power with: وهــي قــوة الّســلطة املشــركة، أو الجامعيــة، التــي مُتــارس مــن خالل املؤسســات واألنشــطة 
التّضامنيــة والتّشــاركية. وميكــن أن يتعــاون االختصاصيــون االجتامعيــون مــع الّنــاس مــن خــالل وقوفهــم إىل جانبهــم والتّضامــن مــع 

قضاياهــم، وتبــادل املعلومــات واملعــارف معهــم )واملعرفــة هــي شــكل مــن أشــكال الّســلطة( والتّعــاون معهــم بغــرض التّوصــل إىل 

 .)Thompson 2018, Foucault 1991( نتائــج عادلــة

ــن  ــل: مــروع جن ــلطة مــع Power with” مث ــة عــى مشــاريع تتضمــن مامرســة “”الّس ــه )Lavalette )2015، أمثل يقــدم الفالي

لــذوي اإلعاقــة، ومــروع بالطــة للشــباب يف فلســطن. مــن خــالل العمــل مــع األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة.

يف جنــن متّكــن املــروع مــن تحــدي األفــكار املحافظــة املتوارثــة حــول اإلعاقــة، وتلــك املعتقــدات التــي تربــط اإلعاقــات بأمــراض 

تحتــاج إىل تدخــالت طبيــة، كــام طــّور املــروع منــاذج اجتامعيــة لإلعاقــة تتضمــن تحويــل الّنضــال مــن أجــل حقــوق األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة كجــزء مــن نضــال الّشــعب الفلســطيني مــن أجــل الحريــة. كذلــك عمــل مــروع بالطــة للّشــباب، يف التّعامــل مــع 

الّصدمــات الّنفســية والّراومــا، التــي يواجههــا الّشــباب يف مخيــامت الالجئــن مــن خــالل توفــر مســاحة تســمح للّشــباب “بالتخلـّـص 

ــة واملوســيقية واملــرح  ــة، واالنخــراط يف األنشــطة الّرياضي ــم رحــالت داخــل الّضفــة الغربي ــر الّنفــيس، وتنظي مــن مشــاعر التّوت

والفــن، والحصــول عــى دعــم يف حــّل الواجبــات املدرســية، أو يف بعــض األحيــان معالجــة بعــض املشــاكل مثــل: التّبــول الــالإرادي” 

ــة: مــن يســتحق املســاعدة أو  ــة، وال تخضــع لثنائي ــا غــر منحــازة أو هرمي ــز هــذه املشــاريع أنّه )Lavalette 2015: 426(. وتتمي

مــن ال يســتحقها. 

نشاط صفي:

 _ ما الّسلطة؟ 

_ من ميتلك الّسلطة؟ 

_ متى ميكنك أن متتلك سلطة؟ 

_ متى تشعر أنّك بال سلطة؟ 

_ ما الّسلطة التي ميكن أن متارسها يف تلك األوقات؟ 

فّكر يف إحدى الحاالت، التي مارست فيها سلطتك عى أحد األشخاص. واطرح األسئلة التّالية:

_ كيف بدا لك األمر حينها؟ 

_ ملــاذا تعتقــد أنّنــا يف بعــض األوقــات نشــعر بأنّنــا أقويــاء ونتمتــع بســلطة، ويف أوقــات أخــرى نشــعر بأنّنــا ال 

منلــك ســلطة؟ 

_ كيف تؤثر مامرساتك املختلفة للّسلطة عى ُهويتك الّشخصية واملهنية؟ 

_ كيف ميكنك أن تالحظ الّسلطة املتضمنة يف التّفاعالت بن اآلخرين؟ 

_ هــل تعتقــد أنّــك تســتطيع متكــن شــخص آخــر؟ كيــف تســتطيع فعــل ذلــك دون أن تُشــعر الّشــخص اآلخــر 

)الــذي تحــاول مســاعدته أو متكينــه( بأنّــه ضعيــف؟ 

بعــد انتهــاء املجموعــات مــن االجابــة عــى األســئلة، اطلــب/ي مــن كّل مجموعــة مشــاركة إجاباتهــا مــع املجموعــات 

األخــرى، وافتــح/ي املجــال للّنقــاش.
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Power with مامرسة الّسلطة مع Power to مامرسة الّسلطة من أجل Power over مامرسة الّسلطة عىل

قوة الّسلطة املشركة، أو الجامعية التي 

مُتارس من خالل املؤسسات واألنشطة 

التّضامنية والتّشاركية. ميكن أن يتعاون 

االختصاصيون/ات االجتامعيون/ات مع 

الّناس من خالل الوقوف إىل جانبهم 

والتّضامن مع قضاياهم، وتبادل املعلومات 

واملعارف معهم )واملعرفة هي شكل من 

أشكال الّسلطة( والتّعاون معهم بغرض 

التّوصل إىل تحقيق نتائج عادلة.

وهي الّسلطة التي مُتارس من أجل توفر 

الّدعم لشخص ما، واإلميان بإمكانية بناء 

قدراته عى اتخاذ القرارات بشأن أموره 

الخاصة. وميكن مامرسة هذه الّسلطة من 

خالل توفر امكانيات حصول الّشخص عى 

املعلومات أو املوارد املادية، ومساعدة الّناس 

يف املنارصة والتّحشيد لقضاياهم أو كشف 

االضطهاد والقمع.

الّسلطة التي ميارسها القوي عى الّضعيف 

- الّسلطة التي ميارسها االختصايص/ة 

االجتامعي/ة إلتخاذ القرارات بالّنيابة عن 

املنتفع/ة،  دون استشارته/ا. وتتضمن هذه 

الّسلطة: استخدام الّنفوذ واإلكراه والعنف 

وإثارة الخوف واللجوء للمناورة، أو التاّلعب، 

وأساليب اإلقناع واإلغراء. 

وميكن أن تكون بعض أشكال مامرسة 

الّسلطة عى )power over( رضورية مثل: 

الّسلطة التّأديبية، والّسلطة التّنظيمية، 

وسلطة الرّقابة واإلرشاف. 

يستطيع االختصايص /ة االجتامعي/ة متكن 

املنتفعن ودعمهم يف التّوصل إىل اتخاذ 

قراراتهم.

ميتلك االختصايص/ة االجتامعي/ة الّسلطة 

التخاذ القرار بشأن ما يحتاجه اآلخرون. 

ميتلك االختصايص/ة االجتامعي/ة الّسلطة 

ملنح أشياء للمنتفع/ة كام ميتلك الّسلطة 

ملصادرة أشياء منه. 

ب . خصائص الّسلطة

يقرح تومبسون )Thompson )2018 خمس خصائص للّسلطة: 

ــز  ــا أن تســهم يف تعزي ــة إّم ــراد، وهــذه العملي ــل األف ــرار مــن ِقب ــة اتخــاذ الق ــلطة عملي ــة: تتضمــن الّس ــار، الّني االختي  .1

 .disempowered ــن ــاء، أو غــر ممكن ــا فيصبحــون ضعف ــوا يتمتعــون به ــي كان ــلطة، الت ــزع الّس ــد تنت ــا، أو ق ســلطتهم وتقويته

القــدرة عــى الفعــل، واألهــداف املرغوبــة: يشــتمل الجانــب التّاريخــي للّســلطة عــى سلســلة مــن األفعــال التــي حدثــت   .2

ــا باألمــر  يف املــايض وعالقــات الّســلطة املرتبطــة بهــا، بحيــث ميكــن توجيــه كل فعــل نحــو أهــداف مرغوبــة يف حــال فكرن

بشــكل جــدي وواعــي.  

املقاومــة والّنضــال: تــؤدي الّســلطة دوًرا مقيــًدا وممكًنــا عــى حــد ســواء. يف حــال قــررت اســتخدام ســلطتك مــن أجــل   .3

تحقيــق أهدافــك املرغوبــة، فــإّن قــرارك هــذا قــد يدفعــك ملامرســة الّســلطة عــى أشــخاص آخريــن، أو قــد يدفــع أشــخاًصا 

ــلطة ليســت ظاهــرة تتجــه  ــا. فالّس ــة جهــودك، أو تخريبه ــن الســتخدام ســلطتهم ضــدك، بغــرض منعــك مــن مواصل آخري

ــة.  ــلطة التــي تفرضهــا املجموعــات القوي ــة الّس باتجــاه واحــد. حيــث يســتطيع األفــراد والجامعــات “مقاومــة” هيمن

اختــالف املصالــح: إنَّ التّنافــس عــى املــوارد، قــد يعنــي وجــود رصاع بــن األفــراد والجامعــات بحيــث يوظـّـف كلٌّ منهــم   .4

ســلطته لتحقيــق أهدافــه الخاصــة ومصالحــه. 

القيــود الّســلبية: غالبًــا مــا مُتــارس الّســلطة مــن ِقبــل فــرد، أو جامعــة لتظهــر كشــكل مــن أشــكال التّحكــم والّســيطرة،   .5

ــق بالطّبقــة،  أو العدائيــة، أو األنانيــة. قــد تتعــرّض قــدرة الفــرد أو املجموعــة عــى املبــادرة بالفعــل إىل قيــود بنيويــة تتعلّ

أو الجنس/الّنــوع االجتامعــي، أو كــون الّشــخص مــن ذوي اإلعاقــة، أو العمــر، أو الُهويــة الجنســية، حيــث تقــوم املجموعــة 

القويــة )أو ذات الّصفــة املهيمنــة( مبامرســات إقصائيــة أو تخريبيــة بحــق مجموعــة األقليــة. ويتخــذ الّنــاس قراراتهم باالســتناد 

إىل إفراضــات قامئــة ومتضمنــة يف البنــى االجتامعيــة للّســلطة، والتــي ال تتــم مراجعتهــا عــادة، وهــذا يعــزز ويدعــم هــذه 

البنــى.  

ت . الّسلطة والخطاب الُّلغوي 

إنَّ اللّغــة هــي وســيلة لنقــل الّســلطة، وتســتطيع اللّغــة أن تعــزل وتعكــس وتعــزز عــدم املســاواة. وينبغــي عــى االختصاصيــن 

االجتامعيــن أن يكونــوا حساســن إزاء الطّريقــة التــي يســتخدمون بهــا اللّغــة عنــد التّعامــل مــع الّنــاس ومشــاكلهم، حتــى ال يعيــدوا 

ديناميكيــات الّســلطة املعاكســة.

ــانية  ــزع انس ــاء ون ــؤدي إىل اإلقص ــوة، وي ــلطة والق ــالك الّس ــات يف امت ــن التّباين ــزز م ــد يُع ــن ق ــكل مع ــة بش ــتخدام اللّغ إن اس

األشــخاص، كاللجــوء الســتخدام مصطلحــات معينــة دارجــة، واإلشــارة إىل الّصــور الّنمطيــة، واللّغــة البــاردة التــي ال تراعــي مشــاعر 

األشــخاص أو تصمهــم بصفــات معينــة كأن نقــول: “العاطلــن عــن العمــل”، أو “املرّديــن” أو “ذوي اإلعاقــة”، بــدل أن نســتخدم 

عبــارات مثــل: “األشــخاص الذيــن ال يعملــون، واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن التـّـرد، واألشــخاص الّذيــن يعيشــون مــع إعاقــات”. 

ــم والعالقــات،  ــق هــذه القي ــه تخل ــة يف الوقــت ذات ــا، كــام أّن اللّغ ــم والعالقــات اإلنســانية وتســهم يف تناقله ــة القي تعكــس اللّغ

وتحافــظ عليهــا بشــكل فاعــل. حيــث تشــكل األصــوات القويــة التــي متلــك الّســلطة رؤيتنــا للعــامل مــن حولنــا وترســم حــدود هــذه 

الرؤيــة مــن خــالل الخطــاب/ات discourses، ومــن خــالل الّرديــات املهيمنــة حــول األحــداث، والّنــاس أو الّشــعوب، ومــن خــالل 

 .)Thompson 2018( القيــم

ث . الّتمكني

يُعــرّف تومبســون )Thompson )2018 التّمكــن: بوصفــه العمليــة التــي يتم مبوجبهــا دعم الّناس ذوي الّســلطة األقل، ومســاعدتهم 

ليصبحــوا أكــر قــوة. وميكــن تطبيــق فكــرة التّمكن وفــق ثالثة مســتويات: 

ــرق  ــالل ط ــن خ ــم م ــم بحياته ــيطرة والتّحك ــن الّس ــد م ــبوا املزي ــراد ليكتس ــاعدة األف ــن مس ــخيص: ميك ــتوى الّش املس  .1

متعــددة، فعــى ســبيل التمثيــل: مــن خــالل فهــم املشــاكل الّشــخصية كالعنــف األرسي وتفســرها ضمــن الخطابــات البنيويــة 

 .patriarchy ــة ــلطة األبوي كالّس

املســتوى الثّقــايف: ميكــن تحــدي اإلفراضــات املبنيــة عــى التّمييــز والّصــور الّنمطيــة لتحطيــم مامرســات ثقافيــة ظاملــة،   .2

ــة.  ــات املهيمن ــا )Freire 1970(، أو تحــدي الخطاب مــن خــالل نــر الوعــي حوله

املســتوى البنيــوي: ميكــن القضــاء عــى الالمســاواة البنيويــة يف املجتمــع، مــن خــالل وضــع التّريعــات املالمئــة، وطــرح   .3

سياســات وبرامــج عمــل تســعى لتحقيــق التّغيــر االجتامعــي. ويالحــظ أّن التّغيــر املتوخــى يف هــذا املســتوى أكــر اتســاًعا من 

املامرســة املهنيــة. وتعتمــد احتامليــة التّغيــر يف هــذا املســتوى عــى درجــة التّمكــن التــي تــم التّوصــل إليهــا يف املســتويات 

الّشــخصية والثّقافيــة. 
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)Thompson 2018: 84( شكل يوّضح التّفاعالت التّبادلية بن مستويات التّمكن عى املستوى الّشخيص والثّقايف والبنيوي

Personal

Structures

Culture and 
Language

مامرسة الّتمكني 

يقرح فوك )Fook )2016 أّن عملية التّمكن يف جانبها العميل تهدف إىل:

1. تحليــل عاقــات الّســلطة  يف الوضــع املــدروس، وهــذا يعنــي تفكيــك الوضــع حــول كيفيــة خلــق عالقــات الّســلطة وتعزيزها. 
وقــد تتضمــن بعــض التّحليــالت التّفكــر التّأّمــيل باألســئلة التّاليــة: 

ما اإلفراضات املختلفة حول الّسلطة التي تدعم الوضع القائم؟    •

كيف يتم التّعبر عن عالقات الّسلطة هذه وتوضيحها؟   •

ما أنواع الّسياقات التي ميكن أن تتولّد من هذه األفكار؟  •

كيف يختر األشخاص املختلفون هذا الّسياق؟  •

َمن الّذي يتم متكينه؟ ومن يتعرّض لإلضعاف أو نزع التّمكن disempowered؟   •

ما مجموعات املصالح؟   •

وما تأثرها عى املجموعات املختلفة؟   •

ما أنواع الّسلطة املستخدمة بشكل مختلف، ومن قبل من؟   •

ما بعض التّناقضات املتضمنة يف السلطة؟  •

2. إعــادة تعريــف عاقــات الّســلطة وصياغــة مفهومهــا وبناهــا  باســتخدام مصطلحــات تتجنــب التّناقــض والثّنائيــات 
ــد  ــن. ق ــن األشــخاص املتنوع ــات ب ــاء باالختالف ــز واالحتف ــح والخاطــئ(، والّركي ــيّسء، الّصحي ــد وال ــات: الجيّ ــى الثّنائي ــة ع )أمثل

يتطلــب هــذا إجــراء حــوار، أو عمليــة نقــاش تســمح لألطــراف املختلفــن أن يفهمــوا كيــف يعــّر كّل طــرف عــن موقفــه، وقــد 

ــا.   ــا أو خالفً تتضمــن نزاًع

3. خلق حوار ونقاش تفاويض حول نظام متغرّي من عاقات الّسلطة وبناها بغرض متكن جميع األطراف. 

ــا لجميــع األطــراف. قــد يتضمــن هــذا التّفكــر  4. إعــادة بنــاء األوضــاع وإعــادة مفهمتهــا بوســائل تعتــر أكــر متكيًن
والتّأّمــل حــول إمكانيــة إرشاك أطــراف مختلفــن يف عمليــة التّمكــن؟ وكيــف ميكــن تعريــف تجــارب التّمكــن التــي تتضمــن نقــاط 

)Fook 2016( قــوة وتقييمهــا؟ وكيــف ميكــن خلــق منــاخ متكينــي؟

انتقادات موجهة لنموذج الّتمكني 

عــى الرذغــم مــن أّن التّمكــن هــو مفهــوم ســهل الفهــم، إال أّن تطبيــق أفــكار التّمكــن يف املامرســة العمليــة ليــس ســهاًل. قــد ال 

مييّــز الّنــاس أنفســهم، أو يصنفــون إنتامءاتهــم بالــّرورة ضمــن تقســيامت: مــن ال ميلكــون الّســلطة مقابــل مــن ميلكــون الّســلطة.

ــاد  ــع واالضطه ــر القم ــد يخت ــخص ق ــى أّن الّش ــز ع ــع، ويركّ ــيطرة والقم ــة للّس ــامت املتداخل ــس )Pease )2010 الّس ــش بي يناق

 Pease بســبب جنســه، مــع أنـّـه قــد يحصــل عــى امتيــازات معينــة النتامئــه إىل مســتوى طبقــي، أو تعليمــي معــن. وينبهنــا بيــس

أّن املجموعــة الواحــدة قــد ال تتفــق بشــأن التّمكــن؛ فقــد ميــر شــخص معــن بتجربــة يعترهــا ممكنــة، بينــام يعتــر شــخص آخــر 

التّجربــة نفســها قمعيــة أو فيهــا نــوع مــن الفــرض والقــر. كــام أّن الهــدف الّنهــايئ للتّمكــن قــد ال يكــون واضًحــا: مــا الغــرض 

مــن التمكــن؟ ومــن أجــل مــن، مــن املســتهدف؟ مــا املســاواة؟ مــن الّســهل مطابقــة املســاواة مــع املامثلــة، إذا كان يُنظــر للّســلطة 

بوصفهــا ســلعة، فــإّن مثــة مخاطــرة يف فهــم التّمكــن وكأّن معنــاه هــو: منــح الّســلطة مــن قبــل الفريــق القــوي للفريــق الّضعيــف 

)Fook 2016(، مــع أّن املســألة ليســت بهــذه البســاطة.  

ج . الخدمة االجتامعية الّنقدية 

تنبثــق الخدمــة االجتامعيــة الّنقديــة )Critical Social Work )CSW مــن حشــد مــن الّنظريــات واملقاربــات االجتامعيــة الّنقديــة 

مبــا يف ذلــك املاركســية والّنســوية ومنــوذج مناهضــة القمــع واالضطهــاد، ومنــوذج مناهضــة العنريــة، ومنــوذج مناهضــة التّمييــز، 

ومنظــورات مــا بعــد الحداثــة، باإلضافــة إىل املقاربــات الّنظريــة املســتندة عــى حقــوق اإلنســان. وتعتــر الخدمــة االجتامعيــة الّنقديــة 

أّن العديــد مــن املشــاكل التــي بواجههــا االختصاصيــون االجتامعيــون تنجــم مــن املعانــاة والّصعوبــات املتجــّذرة يف البنــى االقتصاديــة 

ــا. وتنتقــد الخدمــة االجتامعيــة  والّسياســية واالجتامعيــة والثّقافيــة، بــداًل مــن اعتبــار كّل مشــكلة مــن هــذه املشــاكل متولّــدة ذاتيً

الّنقديــة عالقــات الّســلطة بهــدف تغيرهــا. وميكــن تحديــد خصائــص الخدمــة االجتامعيــة الّنقديــة يف املامرســة كــام يــيل:

منظور شمويل لعرض املشاكل.   •

فهم الوضع، أو الظّرف من منظور سياقي يربط بن الّشخيص والّسيايس.   •

الّركيز عى املستوى الفردي يف تغير، أو تثبيط األمناط الّداخلية للهيمنة والقمع.    •

رفع مستوى الوعي عى الّصعيدين الّشخيص واملجتمعي.   •

تقوية الحس املجتمعي.    •

حساســية مضاعفــة تجــاه اختــالالت الّســلطة بــن االختصــايص االجتامعــي والفــرد، بحيــث تتــم مناقشــة قضيــة الّســلطة   •

بشــكل منفتــح. 

يستخدم االختصاصيون االجتامعيون سلطتهم للوصول إىل املوارد.    •

بناء الّراكات بن االختصاصين االجتامعين واألفراد والعائالت واملجتمع املحيل وبقية املؤسسات.   •

االعتامد عى مقاربة نظرية تؤكد عى االحرام املتبادل، وتبادل املعرفة واألفكار.   •

الّركيز عى اكتساب األفراد القدرة عى التّحكم بحياتهم.    •

.)Weiss-Gel et al 2012( استخدام لغة سهلة التّداول بحيث ال تعزز القمع أو االضطهاد  •
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إرشــادات للمــدرّس/ة: يُقــدم  )Weiss-Gal et al 2012(مثــااًل جيــًدا ملفهــوم الخدمــة االجتامعية الّنقدية يف املامرســة، 

ولكــن عليــك التّفكــر بكيفيــة اســتخدام هــذه املقالــة، مثــاًل: مــن خــالل طــرح نقــد لالمتيــازات التــي يتمتــع بهــا 

االختصاصيــون االجتامعيــون اإلرسائيليــون مقارنــة بتلــك التــي يتمتــع بهــا االختصاصيــون االجتامعيــون الفلســطينيون.

الّنقد املوجه للخدمة االجتامعية النقدية 

ــة  ــم يف مجــال املامرســة العملي ــم ترجمتهــا بشــكل واضــح ومالئ ــة مل تت ــم نظري ــة عــى مفاهي ــة الّنقدي ــز الخدمــة االجتامعي تركّ

 .)Weiss-Gal 2012( ــة ــرد يف مقال ــي ت ــارشة الت املب

ح . الّتأّمل الّنقدي

يك نكــون مدركــن لعالقــات الّســلطة املتضمنــة بــن االختصاصيــن االجتامعيــن واملنتفعــن، فإنّنــا ســنحتاج للتّفكــر بشــكل معّمــق 

حــول أشــكال الّســلطة املتغــرة واملختلفــة التــي قــد نقــوم مبامرســتها. “يف حــال تزويــد األفــراد بــاألدوات املالمئــة ميكنهــم أن يدركــوا 

ــا باملعــاين الّذاتيــة  بشــكل تدريجــي الواقــع االجتامعــي والّشــخيص والتّناقضــات املتضمنــة فيــه، كــام ميكــن أن يصبــح الفــرد واعيً

  .)Freire 1970( ”التــي يحملهــا تجــاه الواقــع، وبالتـّـايل ميكنــه التّعامــل معــه بشــكل نقــدي

لتحقيق ذلك ميكن أن تساعدنا املستويات الثاّلثة التّالية للتّأّمل والتّحليل: 

املوقــع االجتامعــي: يقــرح لونــدي )Lundy 2004( أّن موقعنــا ومكانتنــا االجتامعيــة تســهم يف بنــاء وعــي نقــدي حــول   .i

عالمــات بنــاء الُهويــة مثــل: الطّبقــة، والجنوســة، والثّقافــة/ والِعــرق/ والّديــن/ واللغــة، والعمــر، وكــون الّشــخص مــن ذوي 

ــر الالمســاواة،  ــار مظاه ــن االعتب ــدي بع ــي الّنق ــذا الوع ــث يأخــذ ه ــة )بحي ــة أو مدني ــن أصــول فالحي ــه م ــة، وكون اإلعاق

وانعــدام العدالــة والتّناقضــات املتضمنــة(. والتّفكــر مبــن ميكــن اعتبــاره قويـًـا ويتمتــع بســلطة، أو مــن يعتــر أضعــف ويتمتــع 

بســلطة أقــل مــن بــن هــذه الفئــات؟ ويجــب أن نأخــذ بعــن االعتبــار تأثــرات الالمســاواة والتّمييــز واإلســاءة واالضطهــاد. 

ــم  ــدون يف أوضــاع متنحه ــد يول ــراد ق ــس وآخــرون Pease 2010 أّن األف ــاز املــوروث أو غــر املكتســب: الحــظ بي االمتي  .ii

امتيــازات معينــة، أو أوضــاع ظاملــة وقمعيــة، ويعتمــد هــذا عــى تراتبيــة معقــدة، وعــى التّنــوع واالختــالف. وقــد ال يــدرك 

األشــخاص الذيــن ميلكــون امتيــازًا غــر مكتســب ذلــك وقــد يلجــأون، عــن قصــد أو بدونــه، إىل التّحكــم باآلخريــن وقمعهــم 

بشــكل متزايــد. 

الوعــي الــّذايت املهنــي يف كيفيــة التّغلــب عــى االختالفــات )Heron 2005(: يحــدد هــرون االختــالف بــن الكيفيــة التــي   .iii

تحــدد بهــا موقعــك االجتامعــي والكيفيــة التــي ميكــن أن يــراك بهــا الّناس. وقــد اقرحــت Heron أن نأخــذ باالعتبــار التّحيزات 

والقيــم التــي تبــدو واضحــة إىل جانــب االمتيــازات غــر املكتســبة التــي تتضمــن القيــام بقمــع اآلخريــن واضطهادهــم. وميكــن 

لألشــخاص الّذيــن يعانــون مــن الّضعــف أن يســتدخلوا ضعفهــم ليفرضــوا بالتـّـايل، أنّهــم عدميــو القيمــة، بــداًل مــن أن ينظــروا 

إىل االضطهــاد الــذي يتعرضــون لــه بوصفــه أمــرًا مفروًضــا عليهــم مــن قبــل قــوى متنفــذة وقويــة.

إّن إدراكك النحيازاتــك الّشــخصية ووعيــك بتحيّــزك ميكــن أن يدفعــك ملعارضــة، أو مقاومــة عالقــات الّســلطة املتشــابكة التــي تظهــر 

ــي ميكــن أن  ــن واملنتفعــن. وتقــرح Heron 2005 سلســلة مــن األســئلة املتفّحصــة الّت ــن االجتامعي ــن االختصاصي ــة ب يف املعامل

نوجههــا ألنفســنا كالتّــايل: 

ما املعتقدات واالفراضات التي أحملها عن الّسلطة واالمتيازات واالستحقاقات؟   •

ما  االفراضات التي يشكلها اآلخرون عن قيمي املستندة عى حقيقة من أنا وكيف أبدو؟   •

كيــف ميكــن أن أُكيّــف نفــيس يك يصبــح بإمــكاين التّدخــل كاختصــايص/ة اجتامعــي/ة لصالــح املقموعــن واملضطهديــن   •

ــي؟ ــي واالجتامع ــن العاطف ــى الّصعيدي ع

ما التّصورات الّذاتية التي أحملها بصفتي اختصايص/ة اجتامعي/ة كنتيجة لنواياي الطّيبة؟  •

 

إرشادات للمدرّس/ة: إليك اإلرشادات التي تساعد يف تحضر الطّلبة لحّل التّمرين
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نشاط صفي - مكانة األرسة وقيمها

ــة  ــا يف مجــال الخدم ــا وعملن ــا واستكشــاف دورهــا يف تشــكيل قيمن ــادل قصــص عائالتن يهــدف هــذا الّنشــاط إىل تب

االجتامعيــة. ويســاعد الّنشــاط يف تحضــر الطّلبــة لحــّل متريــن الواجــب. فمــن خــالل إجــراء املقابــالت املتبادلــة حــول 

عائلتهــم يختــر طلبــة الخدمــة االجتامعيــة، كيــف يكــون إحســاس الفــرد عندمــا يُطلــب منــه الحديــث عــن األرسة أو 

طــرح األســئلة حولهــا، بالطّريقــة ذاتهــا التــي نتوقــع فيهــا أن يتحــّدث املنتفعــون عــن أرسهــم. وتســمح هــذه التّجربــة 

بالتّعــرّف مــن قــرب عــى درجــة الحساســية املطلــوب توفرهــا عنــد ســؤال املنتفعــن عــن حياتهــم الخاصــة. 

يقدم املدرّس/ة وصفاً للمهامت املطلوبة من الطلبة لحّل الّتّمرين: 

عــى الطّالــب/ة اختيــار زميــل/ة يشــعر معــه باالرتيــاح عــادة ليشــاركه أداء التّمريــن. يتحــّدث كّل شــخص  أ . 

عــن تجاربــه مــع الّســلطة ملــدة عريــن دقيقــة، بينــام يســتمع الّشــخص اآلخــر لحديــث زميلــه دون أن يقاطعــه، 

ــن  ــد م ــث، أو إذا أراد التّأك ــتمرار يف الحدي ــى االس ــيط ع ــكل بس ــا تشــجيعه بش ــد فيه ــي يري ــة الّت إاّل يف الحال

ــا متســاويًا للحديــث. وميكــن للطّلبــة  أمــر مــا ورد أثنــاء الحديــث. ويجــب التّأكــد مــن منــح كل متحــّدث وقتً

اختيــار مــكان خــارج الّصــف يشــعرون فيــه بخصوصيــة أكــر أثنــاء الحديــث عــن تجاربهــم. وليــس مطلوبـًـا مــن 

الطّالــب/ة إال روايــة تلــك التّفاصيــل واملعلومــات التــي يشــعر بالرّاحــة يف الحديــث عنهــا مــع شــخص آخــر.  

يجب أن يتأكد املدرّس أّن كّل يشء يجري عى ما يرام خالل املقابالت، وأّن املتحدثن مرتاحان. 

بعــد مــرور عريــن دقيقــة، يقــدم املســتمع رّد فعلــه بالّركيــز فقــط عــى نقــاط القــوة التــي الحظهــا لــدى  ب . 

زميلــه املتحــدث، ثــم يتبــادالن األدوار. 

ــر  ــخص لآلخ ــتامع الّش ــة اس ــول عملي ــرة ح ــاش كب ــات نق ــراء مجموع ــاعة إلج ــد س ــف بع ــع إىل الّص ارج ت . 

والحصــول عــى فرصــة للحديــث دون مقاطعــة. ســيوفر املــدرّس/ة الفرصــة الستشــارة مختــص يف حــال شــعر 

ــه/ا.  ــص عائلت ــع تخ ــن مواضي ــث ع ــد الحدي ــراب بع ــر أو االضط ــب/ة بالتّوت الطّاّل

أسئلة  لالستخدام يف مقابالت الطّلبة: 

ميكنك تبادل القصص، أو الّذكريات التي ترتبط بالبنى التّالية:

ــذه  ــس ه ــف تعك ــوة؟ كي ــك بق ــا عائلت ــك به ــي تتمس ــاطر الت ــم واألس ــدات والقي ــض املعتق ــدد/ي بع  _  ح

القصــص الخطــاب املهمــن، أو هــل عكســته أصــالً؟  كيــف أثـّـرت هــذه القصــص عليــك كفــرد؟ مــا الفــرص التــي 

منحتــك إياهــا أو الفــرص التــي ســلبتها منــك؟

يجب عى الطّالب/ة أن ينتبه إىل الحديث عن املواضيع التي يشعر باألمان أثناء الحديث عنها.   

ــي(/  ــة، الحــي، األصــل: حــري )مدين ــة املنزلي ــة، البيئ ــّروة، املهن ــم، ال املســتوى الطّبقــي : الّدخــل، التّعلي  •

ــي.  ريف

الجنوسة: األدوار، التّوقعات، العمل، الفرص.  •

الخلفية الثّقافية والُّلغوية: األصل الِعرقي، مكان امليالد، األصل: حري/ ريفي، االنتامء اإلثني   •

الّروحانية/ الّدين.   •

الّصحة/ اإلعاقات/ الحوادث/األحداث .  •

ــة  ــة، الّرعاي ــددة، مؤسس ــالت متع ــن، عائ ــد الوالدي ــن أح ــة م ــدة، أرسة مكون ــة، ممت ــة )نووي ــكل العائل ش  •

ــدة. ــد أو الج ــل الج ــن قب ــة م املقدم
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الوحدة الثالثة  

املنهجية املبنية عىل القوة

Strength based practice )SBP( املنهجية املبنية عىل القوة

إرشادات للمدرّس/ة- لتدريس هذه الوحدة تحتاج إىل:

 Promoting Family Change قــراءة الفصــل األول عــى األقــل مــن كتــاب تعزيــز الّتغــّر العائــيل  •

للمؤلفــن: )Elliott, Mulroney and O’Neil’s )2000.، يلّخــص هــذا الفصــل فلســفة العمــل يف الخدمــة 

االجتامعيــة املبنيــة عــى القــوة، ويصــف التّدخــالت القامئــة عــى العــالج املعــريف الّســلويك، والتّدخــل املعتمــد 

عــى املامرســة الّرديــة، والتّدخــل الــذي يركّــز عــى الحلــول بوصفهــا منهجيــات مبنيــة عــى القــوة. واملرجــع 

 الثّــاين الّــذي ســتفيد قراءتــه هــو كتــاب املنهجيــة النقديــة املبنيــة عــى القــوة يف مناهضــة االضطهــاد

 .Egan and Papadopoulos )2016( للمؤلفــن   Critical Anti-Oppressive Strength Based Practice

وقــراءات أخــرى ترتبــط بشــكل خــاص باملنظــورات املختلفــة للمنهــج املبنــي عــى القــوة. 

شاهد/ي فيديو الّركيز عى الحل Solution-focused ، وقم/ي باختيار الوقت ومثال دراسة الحالة.   •

تــدرّب/ي عــى التّدخــالت العمليــة الخاصــة بأمــان األطفــال كــام يف مثــال: “دراســة حالــة أرشف” )امللحق(.   •

إذا كان هنــاك مجــال، ناقــش/ي الحالــة مــع اختصــايص/ة اجتامعــي/ة، وقــم/ي بدعوتــه إىل املحــارضة ليســاعد 

الطّلبــة يف التّــدرب عــى آليــات التّدخــل التــي ميكنهــا أن تســاعد أرشف وتدعــم عائلتــه.  

ســتحتاج لتوطــن األفــكار املطبقــة يف الّســياق األســرايل ومالءمتهــا لتنســجم مــع ســياق العمــل يف بلــدك.   •

ميكنــك القيــام بذلــك بطريقــة منفتحــة مــن خــالل دعــوة الطّلبــة لتقديــم اقراحاتهــم الّنقديــة حــول كيفيــة 

ــة.   ــدك، أو إنعــدام هــذه اإلمكاني ــياق الخــاص ببل ــا يف الّس ــة تطبيقه ــكار املطروحــة، وإمكاني ــق األف تطبي

   ميكــن اســتخدام طريقــة لعــب األدوار كجــزء مــن األنشــطة الّصفيــة. ومــن أجــل أن تكــون فاعلــة، مــن املهــم أن 

تُنفــذ بطريقــة تجعلهــا “آمنــة” لالختبــار مــن قبــل الطّلبــة وإعطائهــم مجــااًل للتّجربــة والخطــأ، دون أن يتعرّضــوا 

لــإلزدراء أو الّســخرية مــن قبــل الطّلبــة اآلخريــن أو املــدرّس/ة. يجــب التّنبيــه منــذ البدايــة بأنـّـه ال يُســمح إال بإبــداء 

املالحظــات الّنقديــة اإليجابيــة فقــط للمشــاركن يف طريقــة لعــب األدوار، وارشح/ي الســبب لذلــك. وبلـّـغ/ي الطّلبــة 

بأنـّـك ســتوقفهم يف حــال بــدأوا بتوجيــه االنتقــادات.

وصف الوحدة

تقــّدم هــذه الوحــدة مفهــوم العمــل مــع نقــاط القــوة التــي تتمتــع بهــا األرسة بــداًل مــن الّركيز عى نقــاط الّضعــف أو اإلشــكاليات، 

وذلــك مــن أجــل تقويــة قــدرات األرسة للعنايــة بأطفالهــا وحاميتهــم. وتتألّــف املنهجيــة املبنيــة عــى القــوة مــن األنــواع التّاليــة 

مــن التدخــالت: 

 ،Narrative Practices والتّدخــل املعتمــد عــى املامرســة الّرديــة ،Solution Focused Practice التّدخــل الــذي يركّــز عــى الحــّل

  .Cognitive Behaviour Therapy )CBT( والعــالج املعريف الّســلويك

أقسام الوحدة 

تغطي هذه الوحدة املبادئ واملهارات الخاصة باملنهجية املبنية عى القوة، باإلضافة إىل ثالثة أمثلة عى املنهجية وهي: 

التّدخــل الــذي يركّــز عــى الحــّل، والتّدخــل املبنــي عــى املامرســة الرديــة، والعــالج الّســلويك املعــريف – بحيــث تــرح مبــادئ كل 

منهجيــة، والعمليــات املتعلقــة بعملهــا، والّنقــد املوجــه إليهــا.  

أنشطة التقييم للوحدة

متريــن كتابــة مقالــة باالعتــامد عــى مثــال دراســة حالــة مــن الّصــف، قــدم/ي وصًفــا آلليــة اســتخدام املنهجيــة املبنيــة عــى القــوة 

للتّدخــل يف الحــاالت التّاليــة: 

إما يف حالة تعرض طفل/ة أو شاب/ة إىل اإلساءة أو وجوده يف وضع خطر قد يعرّضه/ا لإلساءة أو   أ . 

للعمل مع أحد أفراد أرسة الطّفل/ة أو الّشاب/ة. ب . 

معايري الّتقييم: 

قدرة الطّالب/ة عى إبداء فهمه للمنهجية املبنية عى القوة.  أ . 

قدرة الطّالب/ة عى تطبيق أحد مداخل املنهجية املبنية عى القوة عى دراسة حالة بشكل فّعال.  ب . 

إرشــادات للمــدرّس/ة: قــرر/ي كيــف ســرتب/ين وقــت العــرض ملحــارضة هــذه الوحــدة. ميكنــك أن تخصــص وقــت 

ــز عــى الحــّل، والتّدخــل املعتمــد  ــة عــى القــوة، والتّدخــل الــذي يركّ ــة املبني ــز عــى املنهجي ــه للّركي املحــارضة كلّ

عــى املامرســة الّرديــة، والعــالج املعــريف الّســلويك، أو تقســيم هــذه املواضيــع إىل محــارضات فرعيــة. وتــم ترتيــب 

 PowerPoint ــت ــاور بوين ــاه بشــكل يشــبه محــارضة تســتخدم عــرض الب ــذه الوحــدة أدن املالحظــات الخاصــة به

الــذي يشــتمل عــى توضيحــات ورشح. 
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محارضة حول املنهجية املبنية عىل القوة: 

مبادئ املنهجية املبنية عىل القوة  .1

كان االختصاصيــون االجتامعيــون يف املــايض يُركّــزون عــى محاولــة تحديــد مظاهــر العجز والفشــل يف شــخصية املنتفــع و”إصالحها”، 

مثــل: ضعــف الّرعايــة التــي ميكــن أن يقدمهــا الوالــدان، أو اإلدمــان عــى املخــدرات. ويشــعر األشــخاص الذيــن اختــروا التّدخــل 

املبنــي عــى تحديــد مظاهــر العجــز بأنهــم يتعرضــون للــوم وبأنهــم ال ميلكــون إال خيــارات قليلــة للتعامــل مــع وضعهــم. وميكــن 

تلخيــص مبــادئ املنهجيــة املبنيــة عــى القــوة كــام يــيل: 

الّركيز عى عوامل القوة بدل عوامل العجز.   .1

تحّدي االضطهاد.   .2

التّعاون.  .3

1. الّتكيز عىل عوامل القوة بدل عوامل العجز

تفــرض املنهجيــة املبنيــة عــى القــوة أّن البــر لديهــم نقــاط قــوة مل يتمكنــوا مــن تطويرهــا بســبب مؤثــرات خارجيــة. وبالتّــايل، 

تبحــث عــن مصــدر املشــكلة خــارج إطــار الفــرد وتســأل: “مــا الــذي مينــع هــذا الّشــخص مــن تحقيــق امكانياتــه؟” بــداًل مــن طــرح 

ســؤال: “مــا عوامــل الخلــل يف هــذا الّشــخص؟”. إّن املنهجيــة املبنيــة عــى القــوة تبحــث عــن املــوارد واإلمكانيــات املهملــة وتهــدف 

إىل تعزيزهــا.   

2. تحدي االضطهاد

ــادة  ــالت مض ــالل تدخ ــن خ ــل م ــكل فاع ــة بش ــاب العدال ــاد وغي ــدي االضطه ــوة إىل تح ــى الق ــة ع ــة املبني ــدف املنهجي     ته

ــمل: ــع وتش ــاد والقم لالضطه

تحديد االضطهاد التّاريخي والثّقايف والّسيايس واالقتصادي والّشخيص وكشفه.   •

التّعريف بحاالت استمراء االضطهاد وتقبله من قبل الفرد، أو املجموعة ونر الوعي حول املوضوع.    •

تشجيع التّغّر االجتامعي إلنهاء االضطهاد وغياب العدالة من خالل فعل جمعي.   •

3. الّتعاون 

بغرض تقديم الّدعم لألشخاص بصيغة تعاونية، تهدف املنهجية املبنية عى القوة إىل ما ييل:  

متكن الّناس من خالل العمل يف رشاكات معهم تشمل أقل قدر من التّدخالت.   o

 )Dulwich 2014(. منح القبول األقىص، واملوافقة، والفرصة للتّفاوض واالختيار  o

 .)Egan and Papadopoulos 2016( التّفكر بالّسلطة وتوزيعها فيام يتعلق بالعالقات مع املنتفعن  o

مهارات املنهجية املبنية عىل القوة 

تشمل املهارات الرّئيسة املستخدمة يف املنهجية املبنية عى القوة ما ييل:  

اإلميان بقوة الّناس وفحص وجهات نظرهم وأفكارهم حول ما يعترونه األفضل لهم.  .1

االستامع لوصف الّشخص “ملشكلته”.   .2

ابداء التّعاطف إزاء مشكلة الّشخص وحالته.   .3

تحديد جوانب “املشكلة” التي يستطيع الفرد املبادرة لتغيرها.    .4

العمل مع الّناس للتّوصل إىل قصص بديلة قد تحسن أوضاعهم لألفضل.    .5

بناء نقاط القوة لدى الّناس مبا يشجعهم عى تحّمل املسؤولية وتصحيح األخطاء.   .6

االستفادة من االختصايص االجتامعي كمعلّق عى الحالة/ ومستمع لها.    .7

 .)Elliott, Mulroney and O’Neill 2000( ”زرع “بذور األمل والتّفاؤل  .8

ــز  ــدول العج ــدة وج ــة الجدي ــة الحال ــيناريو دراس ــن س ــخة م ــي – وزّع/ي نس ــاط صف ــدرّس/ة: نش ــادات للم إرش

ــتخدموا  ــات ليس ــع مجموع ــن أرب ــة ضم ــم/ي الطّلب ــدة(. وقّس ــذه الوح ــاص به ــق الخ ــود يف امللح ــوة )املوج يف الق

ــة. واطلــب/ي مــن الطّلبــة مقارنــة  ــة مــن دراســة الحال العناويــن الظّاهــرة يف جــدول عجــز القــوة يف تحديــد أمثل

ــن هــذا الّنشــاط؟  ــوه م ــام تعلم ــم اســألهم ع ــات يف الجــداول ومناقشــتها. ث االجاب

نقاش صفي: 

_ هل يؤدي التّفكر بنقاط القوة لدى شخص معن إىل تغير طريقة تفكرك تجاهه؟  

   لّخــص/ي املقصــود باملنهجيــة املبنيــة عــى القــوة، وارشح/ي أنّــك ســتقّدم/ين ثالثــة أمثلــة عــى هــذه املنهجيــة 

تتضمــن مــا يــيل:  

.Solution Focused Practice التّدخل الذي يُركّز عى الحل  .1

  .Narrative Practice التّدخل املعتمد عى املامرسة الّردية  .2

.Cognitive Behavioural Therapy )CBT( العالج املعريف الّسلويك  .3

Solution Focused Practice 2. الّتدخل الذي يركّز عىل الحّل

يتــم تعريــف “الحــل” وفــق هــذا املنظــور: بأنــه تــرف املنتفعــن بطــرق تتــالءم مــع تحقيــق الغايــات التــي يصبــون إىل تحقيقهــا. 

ــاف  ــم واستكش ــن تقيي ــداًل م ــر. ب ــكل مخت ــن بش ــوم املنتفع ــع هم ــل م ــك التّعام ــول، ميكن ــى الحل ــز ع ــن الّركي ــا م وإنطالقً

 ،Measurable ــاس ــة للقي ــة/ SMART” للمســتقبل؛ أي محــددة Specific، وقابل ــم بوضــع أهــداف “ذكي ــايض، وق مشــكالت امل

وقابلــة للتّحقيــق Achievable، وذات صلــة Relevant، ومحــددة بإطــار زمنــي Timely. يتضمــن التّدخــل الــذي يركّــز عــى الحــل 

جوانــب إبداعيــة مــن خــالل بنــاء “املشــكلة” بوصفهــا شــيئًا قابــاًل للحــّل. 
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مبادئ الّتدخل الذي يركّز عىل الحّل  

إّن الحديث حول املشكالت ميكن أن يعززها، يف حن أّن الحديث حول الحلول قد يخلق فرًصا من أجل التّغير. 

املشاكل تصبح مشاكاًل حن يتم بناؤها والتّعامل معها عى أنها كذلك.   •

عندما يتم تصنيف القضايا كمشاكل، فإّن هذا يؤدي إىل ربطها وتجميعها مًعا.   •

عندمــا نقــرر إلغــاء تعريــف القضيــة باعتبارهــا مشــكلة يكتســب الفــرد القــدرة عــى القيــام بعمــل مختلــف واكتشــاف   •

طــرق جديــدة وبنــاءة للتعامــل تصبــح مبثابــة حلــول. 

عملية الّتدخل الذي يركّز عىل الحّل

مالحظــة للمــدرّس/ة: تتطلــب هــذه املنهجيــة تدريبًــا عــى املهــارات مــن خــالل طريقــة لعــب األدوار؛ إّن الــّرح يف 

املحــارضة غــر كاٍف، وإمنــا ينبغــي تطبيــق املنهجيــة عــى منــاذج دراســات حالــة، أو إســتعراضها عــر طريقــة لعــب 

أدوار. 

ــز عــى الحــل باملرحلــة االجتامعيــة التــي يبــادر فيهــا االختصــايص االجتامعــي ببنــاء عالقتــه مــع  تبــدأ عمليــة التّدخــل الــذي يركّ

الّشــخص. 

اســتمع/ة “للمشــكلة” واســتعمل توصيــف املنتفــع/ة لهــا: عنــد اســتخدام توصيــف املنتفــع/ة للمشــكلة، يتشــارك كلٌّ   .1

ــّره.  ــع/ة أن يغ ــن للمنتف ــرّف ميك ــلوك أو ت ــكلة” كس ــف “املش ــع/ة يف تعري ــي/ة واملنتف ــايص/ة االجتامع ــن االختص م

اســأل/ي حــول الفــرات االســتثنائية التــي ال تحــدث فيهــا املشــكلة واســتمع/ي لوصــف املنتفــع/ة لهــا: بغــرض اكتشــاف   .2

ــا، ميكنــك ســؤال املنتفــع/ة بالصيــغ التّاليــة:   ــروف التــي تختفــي فيهــا املشــكلة والعوامــل التــي ميكــن أن تحــّل محلّه الظّ

بامــكاين رؤيــة مــا الـّـذي يحــدث عنــد وقــوع املشــاكل. ومــن أجــل فهــم الوضــع بشــكل أفضــل، أود أن أعــرف   •

عــن الفــرات التــي ال تكــون فيهــا املشــكلة موجــودة. كيــف تفــّر الوضــع يف األوقــات التــي ال توجــد فيهــا املشــكلة؟ 

مــا األمــور التــي تجــري بشــكل مختلــف حينهــا؟ مــا األشــياء التــي تفعلهــا بشــكل مختلــف حينهــا؟ مــا الــذي يجــب أن 

يحــدث يك تزيــد األوقــات التــي تختفــي فيهــا املشــكلة؟

ميكــن أن تســاعد األســئلة حــول الفــرات االســتثنائية لوضــع أهــداف قصــرة املــدى، فعــى ســبيل التمثيــل يف   •

البدايــة: “لــو أنـّـك شــعرت يف طريــق عودتــك إىل البيــت مــن هنــا بــأّن لقاءنــا كان مفيــًدا، مــاذا كان ميكــن أن يحــدث 

ــا؟”  هن

التّفــاوض حــول حــل معــن: حــاول/ي اكتشــاف مــا هــو الــّيء املختلــف الــذي يرغــب الّشــخص بتحقيقــه، وحــدد/ي   .3

الغايــة كســلوك، أو تــرّف ميكــن أن يحــّل محــّل الّســلوك الــذي يديــم املشــكلة ويبقيهــا؛ حــدد/ي الغايــة كموضــوع ميكــن 

أن يحــّل محــّل املشــكلة.

ــز عــى الحــل هــو اكتشــاف، أو إيجــاد حلــول مناســبة للوضــع، ومــن ثــم  إّن اإلبــداع الّــذي يكمــن يف منظــور التّدخــل الــذي يُركّ

تطويــر خطــوات بســيطة وتدريجيــة باتجــاه الحلــول. 

اطرح/ي أسئلة تركّز عى الحل، هناك عدة أشكال لألسئلة:  .4

ــف: وهــي طريقــة للبحــث عــن الفــرات االســتثنائية خــارج املشــكلة، لكــن دون التّقليــل مــن  أســئلة التكيّ  .i

صعوبــة وضــع املنتفــع/ة: “كيــف كنــت تقــدر عــى الّنهــوض مــن رسيــرك كّل صبــاح؟” “عنــد التّفكــر بــكّل مــا مــررت 

ــتمرار؟”  ــى االس ــوة ع ــتمد الق ــن تس ــن أي ــك؟” “م ــا يف حيات ــي قدًم ــتطعت أن مت ــف اس ــه، كي ب

أســئلة التّأثــر: حــاول/ي أن تتأكــد/ي أّن املنتفــع/ة لديــه قــدرة عــى التّأثــر والتّحكــم بترّفاتــه: “مــن هــو   .ii

أول شــخص ســيالحظ االختالفــات يف الوضــع يف حــال تــم حــل املشــكلة؟” “مــا التّأثــر الــذي ســتحدثه هــذه االختالفــات 

عــى عالقتــك بأطفالــك ورشيــكك؟”. “كــم مــرة يتكــرر ذلــك )التـّـرّف املختلــف( اآلن؟” “مــا الــذي ميكــن أن تفعلــه يك 

 .)Bitter 2009( ”تضمــن حدوثــه بشــكل أكــر تكــراًرا؟

ــة. املعجــزة هــي أّن  ــر الليل ــأوي للّري ســؤال املعجــزة: “لنتصــّور أّن معجــزة، ال تعرفهــا، ســتحدث عندمــا ت  .iii

)املشــاكل الّتــي قمنــا بتحديدهــا( قــد تــم حلّهــا. عندمــا تســتيقظ صباًحــا، مــا املــؤرشات التــي ســتدلك عــى أّن األوضــاع 

قــد تحســنت؟ مــا االختالفــات التــي ستشــعر بهــا، أو مــا األفعــال املختلفــة التــي ســتقوم بهــا؟ الكلمــة املفتاحيــة هــي: 

 .)Elliott Mulroney & O’Neil 2000; De Jong and Berg 2002( ”›مــا األشــياء التــي ســتحدث بشــكل مختلــف؟‹

ــل أّن املعجــزة قــد تحققــت، فهــذا يعنــي أّن األمــور ميكــن أن تتغــّر.  إذا كان باســتطاعتك أن تتخيّ

أسئلة القياس: للمساعدة يف قياس مدى التّقدم وحجم الطّاقة والّدافعية املتوفرة.   .iv

أيــن ميكنــك وضــع املشــكلة اليــوم عــى مقيــاس مــن 1 إىل 10 عــى اعتبــار أّن 1 يعنــي ]أســوأ عالمــة- عــى ســبيل  التّمثيــل، إذا 

كنــت تفّكــر بأنـّـك ميكــن أن متــوت أو تقتــل نفســك[ بينــام 10 تعنــي ]أعــى عالمــة عــى ســبيل التّمثيــل، متلــك ســيطرة كاملــة عــى 

حياتــك؟[ “أيــن تريــد أن تصــل األمــور؟ ومــا املــؤرشات التــي ســتدل عــى أنـّـك نجحــت يف التّحــرك خطــوة إىل األمــام أي ]باالنتقــال 

مــن الّدرجــة الثّالثــة إىل الرّابعــة عــى املقيــاس املقــرح؟[”  

التّشــجيع والثّنــاء: )مثــاًل: كيــف اســتجمعت قوتــك للّنهــوض مــن الّريــر اليــوم؟ هــل تفاجــأت مــن قدرتــك عــى إبقــاء   .5

األطفــال آمنــن عــى الّرغــم مــن العنــف؟( 

ضــع/ي مهــامت للمراقبــة واملامرســة كتمريــن بيتــي: )مثــاًل: احتفــظ/ي بســجّل حــول عــدد املــرات التــي اخــرت فيهــا   .6

.)Elliott, Mulroney and O’Neil 2000( )ــة ــاءات القادم ــتها يف اللق ــك ملناقش ــن رضب زوجت ــاع ع االمتن

إرشادات للمدرّس/ة- أنشطة صفية:

أ .  قــم/ي بعــرض فيديــو الّركيــز عــى الحــل Solution-focused video، )ميكنــك أن تختــار/ي الّركيــز عــى الفتــى 

بــراد كمثــال، وهــو فتــى مــن الّســكان األصليــن يف أســراليا ويقــع يف مشــكلة بســبب تورطــه يف شــجار نتيجــة مناداتــه 

بأســامء عنريــة مــن قبــل الطّلبــة اآلخريــن. ثــم اطلــب/ي مــن الطّلبــة تشــكيل مجموعــات بغــرض متابعــة أمثلــة 

مــن العمليــات الّســت املذكــورة أعــاله وتدوينهــا، أو يف حــال توفــر عــدد كاٍف مــن الطّلبــة، اطلــب/ي مــن بعضهــم أن 

يحاولــوا االنتبــاه إىل األســئلة التــي قمــت بتوضيحهــا أثنــاء الــّرح؛ أي أســئلة االســتثناء، والتّكيّــف، والتّأثــر، واملعجــزة 

والقيــاس. اجمــع/ي ردوًدا مــن كّل مجموعــة، وناقــش/ي أفــكار الطّلبــة.   

ب .  وزّع/ي مثــال الحالــة الجديــدة )مــن امللحــق(. وحــدد/ي األســئلة ذات الّصلــة بطريقــة لعــب األدوار بحيــث يتــم 

تعيــن طلبــة لتمثيــل األدوار املختلفــة: دور االختصــايص االجتامعــي، وأدوار املنتفعــن واملراقبــن. ثــم اطلــب/ي منهــم 

تأّمــل التّجربــة وتلخيصهــا مــع اســتخالص الّنتائــج وتبــادل تقييــامت إيجابيــة فيــام بينهــم.

33
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مثال عىل الّتدخل الذي يركّز عىل الحل باستخدام أسئلة القياس

املشكلة: أرشف: صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، هجر البيت، يعيش يف الّشوارع، وال يذهب إىل املدرسة، ويخاف من أبيه العنيف، وينتابه قلق 

عى أمه وأخته وأخيه الصغر، يعمل يف غسيل الّسيارات لكسب بعض املال، ويرق من الدكاكن، وال أمل لديه باملستقبل. 

   بناء عى مقياس من 1 إىل 10 بحيث 1 يعني استمرار أرشف بالعيش يف الّشارع، دون عالقات أرسية مع التّعرض لالستغالل والعنف، و10 تعني 

أن أرشف يتواصل مع أرسته، ويبحث عن حلول ملواجهة عنف أبيه، ويداوم يف املدرسة، ويؤمن بقدراته. 

عند اللقاء بأرشف، قام هو نفسه بتصنيف مشكلته عند الّدرجة الرّابعة، وقال: إنه بخر.

الحل: يف مقابلتك معه، حدد أرشف الغاية التي يصبو الوصول إليها، وهي االنتقال إىل الّدرجة الثّامنة: بحيث ميكنه أن يحدد عالقته مع أبيه، 

ويلتزم يف الّدوام املدريس ويخطط اليجاد عمل يف الّسوق يف مجال غسيل الّسيارات. 

+10 9 8 7 6 5 4 3 2 -1

يعيش أرشف بأمان 

وسعادة مع أرسته، 

ويلتزم بالّدوام يف 

املدرسة ويؤمن 

بامكانياته. 

بامكان أرشف أن 

يحدد عالقته بأبيه، 

ويلتزم بالدوام 

املدريس، ويخطط 

للعثور عى عمل 

يف غسيل الّسيارات 

يف السوق.

يعيش أرشف يف 

الّشارع، ويتدبّر 

أموره من املال 

الذي يكسبه من 

غسيل الّسيارات، 

وال يذهب 

للمدرسة، يرق 

من الّسوق، 

وال أمل لديه 

باملستقبل. 

يعيش أرشف 

يف الّشارع، وال 

يتواصل مع أرسته، 

ويعاين من العنف 

واالستغالل.

الّنقد املوجه للّتدخل الذي يُركّز عىل الحل 

إّن اقتصــار الّركيــز ضمــن هــذا التّدخــل عــى الحلــول املســتقبلية، ميكــن أن يــؤدي إىل إهــامل التّأثــرات التــي يخلفهــا املــايض. وقــد 

يشــعر األشــخاص بــأّن قضاياهــم ال تُؤخــذ عــى محمــل الجــد. فيمكــن، عــى ســبيل التّمثيــل، أن يُســاء فهــم “ســؤال املعجــزة”، يف 

حــال مل تتــم صياغتــه بكلــامت دقيقــة، بحيــث يُولــد تفكــر خيــايل أقــرب للفانتازيــا. فالواقــع ليــس بالّصــورة التــي يرســمها ســؤال 

ــك، مــن املفــروض أن يســأل  ــداًل مــن ذل ــع مشــاكلك، كيــف ســتصبح حياتــك؟” ب املعجــزة: “إذا حدثــت معجــزة واختفــت جمي

“ســؤال املعجــزة” عــن الّســلوكيات والتّرفــات اإلشــكالية تحديــًدا وعــن الّســلوكيات )اإليجابيــة( التــي ميكــن أن تتطــور. 

ينبغــي أن تتضمــن املشــاكل والحلــول تحليــاًل لالضطهــاد البنيــوي، وعــى االختصــايص/ة االجتامعــي/ة مراعــاة االنتبــاه لهــذا البعــد 

الــذي ال يغطيــه التّدخــل الــذي يركّــز عــى الحــل. 

 

إرشــادات للمــدرّس/ة: قبــل أن تنتقــل لــرح املثالــن التّاليــن، لّخــص/ي مــا رشحتــه حتــى اآلن: مــن خــالل تقديــم 

مراجعــة عامــة للمنهجيــة املبنيــة عــى القــوة ومثــال عليهــا، وتقديــم مراجعــة للتّدخــل الــذي يركّــز عــى الحــل. 

3. الّتدخل الذي يستند عىل املامرسة الّسدية
ــا لنظريــات مــا بعــد الحداثــة، مثــل: منظــور      يعتــر التّدخــل املســتند عــى الــّرد،أو “املامرســة الّرديــة” تطبيًقــا عمليً

مــا بعــد الحداثــة، ومنظــور مــا بعــد البنيويــة، مــن حيــث تركيــزه عــى اللغــة والــّرد والخطــاب. وقــد تــم تطويــر العــالج 

 .Michael White )2007( باملامرســة الّرديــة مــن قبــل االختصــايص االجتامعــي األســرايل ميشــيل وايــت

مبادئ التّدخل املستند عى املامرسة الّردية 

تتشــكل حيــاة األشــخاص وعالقاتهــم وُهويتهــم بواســطة القصــص والّروايــات التــي يطورونهــا، أو القصــص التــي تلخــص   •

تجاربهــم حســب مــا ُرويــت لهــم أو فُرضــت عليهــم. 

يتم بناء املعاين وتشكيل الُهوية من خالل الطّريقة التي يتم وصف األشياء فيها عر الحديث والكتابة.   •

ميكننا أن نفهم حياتنا من خالل ربط أحداثها عر تسلسل زمني )الحبكة( مبا يشّكل القصة )املعنى(.   •

قــد تظهــر عــدة قصــص خــالل وقــت واحــد، وقــد يتــم تأويلهــا بحســب املعنــى )الحبكــة( الــذي يكــون مهيمًنــا وقــت   •

ــا.  ظهوره

متتلك القصص املهيمنة  قدرة عى تحجيم التّأويالت املختلفة للتّجارب.   •

إجراءات املامرسة الّردية

قــم بوضــع قصــة املنتفــع/ة يف ســياق الخطــاب األوســع: حــدد/ي الخطابــات “التــي يقــوم األشــخاص بتذويتهــا   .1

Internalized Discouses” والتــي أصبحــت جــزءا مــن عمليــة ترويــض الّنفــس، وافحــص/ي مــدى صالحيتهــا بــن الخطابــات 

املتنافســة، مثــاًل: ميكنــك طــرح ســؤال: مــن أيــن أتيــت بفكــرة أنـّـِك ال يجــب أن تخــري أحــًدا أو ترفعــي شــكوى عــى زوجــك 

الــذي يتعامــل معــك بعنــف؟

ــر تنــاول  ــاًل: كيــف أثّ حــدد/ي املؤثــرات الخارجيــة للمشــكلة مبــا يفصــل بــن الّشــخص واملصاعــب التــي يواجههــا، مث  .2

ــك؟  ــراد أرست ــع أف ــك م الكحــول عــى عالقات

حــدد/ي تأثــر املشــكلة عــى الّشــخص وتأثــر الّشــخص عــى املشــكلة، مثــاًل: مــا األشــياء التــي ســلبها االكتئــاب )والقلــق   .3

واالنعــزال( مــن حياتــك؟  

قــّدم/ي تصــوًرا للقصــص البديلــة مــن خــالل صياغــة األبعــاد املهمــة واملهملــة يف وثيقــة حيــاة الّشــخص، ومشــاركة القصة   .4

واملهــارات واملعلومــات التــي تردهــا القصــة مــع أشــخاص آخريــن. 

من الّروري إبداء رأيك مبداخالت األشخاص لتطوير قصصهم، وبناء تدخالتك عى ما قالوه يف تلك القصص.   .5

اقــرح/ي مســتمعن لألوصــاف الجديــدة التــي تقدمهــا القصــص، مثــاًل: مــن ميكــن أن يالحــظ أنـّـك بــدأت تؤمــن بقدراتك   .6

مجــدًدا؟ وميكنــك اقــراح مســتمعن مــن خــالل مــا تذكــره مــن الّنقاشــات الّســابقة التــي خضتهــا مــع املنتفــع/ة: “لــو كانــت 

أّمــك عــى قيــد الحيــاة، مــا الجوانــب مــن حياتــك التــي ســتجعلها فخــورة بــك؟” 

بــادر/ي بإنشــاء مــا يشــبه الطّقــوس االحتفاليــة باملراحــل التــي يجتازهــا املنتفــع/ة: “احتفــاالت تأسيســية”، “حلقــات   .7

ــة  ــرة الورقي ــة، مثــل: منــوذج الطائ ــة وبديل ــر مامرســات جّدي ــة التــي تدعــم تطوي  مكاشــفة وغرهــا مــن األنشــطة الجامعي

 .Kite of Life )Dulwich 2014(
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إرشادات للمدرّس/ة- نشاط صفي يُنصح بتطبيقه إذا كنت تعتقد أنه مالئم للثّقافة املحلية الّسائدة.

يعــد منــوذج الطّائــرة الورقيــة )Kite of Life )Dulwich 2014 نشــاطًا ميكــن اســتخدامه لفهــم قصــة أرشف  أ . 

بشــكل أوضــح مــن خــالل تضمــن مواهبــه وطموحاتــه وقيمــه ومهاراتــه وأخذهــا بعــن االعتبــار. مــن املفــرض 

ــم  ــش/ي معه ــن، ناق ــل التّمري ــة Kite of Life قب ــرة الورقي ــب الطّائ ــوا عــى كتي ــد اطّلع ــة ق ــون الطّلب أن يك

الصفحــة 44 مــن )كُتيــب Kite of Life( واقــرأوا األســئلة الــواردة يف صفحــة 45. 

اطلــب/ي مــن الطّلبــة العمــل ضمــن مجموعــات مــن شــخصن بحيــث يطبقــون املامرســة الّرديــة لنمــوذج 

الطّائــرة الورقيــة Kite of Life عــى قصــة أرشف بطريقــة متثيــل لعــب األدوار )لســبع دقائــق(، ليقــوم أحــد 

ــذي يقــوم مبقابلــة أرشف. الطّلبــة بتمثيــل دور أرشف ويقــوم اآلخــر بــدور االختصــايص االجتامعــي الّ

اقــرح/ي بعدهــا جلســة رسيعــة ملراجعــة وتبــادل املعلومــات، واطلــب/ي مــن الطّلبــة العمــل ضمــن 

مجموعاتهــم املّكونــة مــن شــخصن للتّفكــر باألســئلة التّاليــة: 

 _ بصفتــك قمــت بلعــب دور أرشف، مــا التّأثــر الــذي قــد يركــه تطبيــق متريــن الطّائــرة الورقيــة

“Kite of Life” عليك؟  

_ بصفتــك قمــت بلعــب دور االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة، ناقــش/ي منافــع أو تحديــات التّدخــل املهنــي 

 .Kite of Life يف حالــة أرشف باســتخدام املامرســة الّرديــة لنمــوذج الطّائــرة الورقيــة

ميكنك إنهاء الّنشاط بنقاش صفي حول استخدام املامرسة الّردية كمنهجية مبنية عى القوة.

صياغة حبكة للقصة البديلة )دراسة حالة جديدة( ب . 

   اســتخدم طريقــة لعــب األدوار بحيــث يقــوم االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة بدعــوة املنتفــع/ة لالســتامع لقصتــه/ا 

وتدويــن املالحظــات ورسد القصــة الّتــي توّضــح املشــكلة. بعدهــا يقــوم االختصــايّص/ة مبشــاركة املنتفــع/ة بالتّفكــر 

حــول البدائــل املقرحــة للقصــة وإمكانيــة توظيفهــا يف بنــاء مســار بديــل للمنتفــع/ة، ودعوتــه/ا ليقــرر أي املســارات 

يريــد أن يســلك. ويف نهايــة الّنشــاط، اطلــب/ي مــن الطّلبــة التّفكــر بنوعيــة الّنقــد الــذي قــد يتــم توجيهــه للمامرســة 

الّرديــة، مــع اســتخدام عــرض صفــي لركيــز أفكارهــم.       

الّنقد املوجه للمامرسة الّسدية

 .)empowering ميكــن أن يُســاء فهــم املامرســة الّرديــة عندمــا يتــم طرحهــا ضمــن توجــه يراهــا تدخــاًل إيجابيًــا وممّكًنــا )مبعنــى

وقــد يؤثــر تبنــي االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة ملوقــف مييــل إىل الوقــوف إىل جانــب املنتفــع/ة عــى مــدى قدرتــه عــى مامرســة 

ســلطته الحقــاق العدالــة، مــام يــؤدي إىل إغفــال االختصــايّص /ة االجتامعــي/ة ملامرســة ســلطته يف هــذا الجانــب. فعــى ســبيل 

التًمثيــل، يف محاولتــه/ا لتمكــن أحــد الوالديــن، أو املســؤول عــن رعايــة الطّفــل، قــد يفقــد االختصــايّص االجتامعــي البوصلــة التــي 

تحتّــم عليــه إعطــاء األولويــة لتحقيــق اآلمــان للطّفــل أو الّشــاب الـّـذي تعــرض لإلســاءة مــن قبــل هــذا الوالــد/ة أو املســؤول عــن 

تقديــم الّرعايــة.       

ويف محاولــة لتجنــب الحديــث عــن املشــاكل أو األخطــار، ميكــن أن يتــم تضخيــم مــؤرشات صغــرة عــى التّقــّدم يف الحالــة لتبــدو 

ــن  ــا م ــع فيه ــي يُتوق ــاالت الت ــن يف الح ــح والتّمك ــم املدي ــب تقدي ــرام” )Trotter 1995(. يج ــا ي ــى م ــح ع وكأّن “كّل يشء أصب

ــا قــد يتغــاىض االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة عــن تأثــر  األشــخاص أن يتحّملــوا املســؤولية ويقومــوا باملبــادرة باالصالحــات. وأحيانً

ــزوا عــى الّســامت  الخطابــات املهيمنــة مثــل: األبويــة، والطّبقيــة، والعنريــة، ورهــاب املثليــة، ومظاهــر االضطهــاد األخــرى، لركّ

الّشــخصية أكــر مــن تركيزهــم عــى مقاربــات بنيويــة ونســوية ومناهضــة لالضطهــاد. كــام أّن بعــض الطّلبــة يخلطــون بــن الّســامت 

املعقــدة للمامرســة الّرديــة )الّتــي تشــمل االســتامع إىل قصــة الّشــخص وبنائهــا معــه(، ليتعاملــوا مــع األمــر وكأنــه مجــرد اســتامع 

لقصــة أحدهــم.

إرشــادات للمــدرّس/ة: ناقــش/ي ســؤال املقــال مبــا يتعلـّـق باملامرســة الّرديــة ملســاعدة الطّلبــة عــى التّحضــر. وقــد 

تختــار حــذف هــذا املثــال، وهــو املثــال الثّالــث عــى املنهجيــة املبنيــة عــى القــوة. وهنــاك العديــد مــن املراجــع 

ــرح  ــتخدامه. وي ــياق اس ــي بس ــاب الوع ــبب غي ــا بس ــد أحيانً ــذي يُنتق ــلويك CBT، وال ــريف الّس ــالج املع ــول الع ح

الفصــل الــذي كتبــه Elliot Mulroney and O’Neil’s كيــف ميكــن اســتخدام منهجيــة العمــل املبنيــة عــى العــالج 

املعــريف الّســلويك مــع األطفــال واألرس.  

Cognitive Behavioral Therapy )CBT( 4. العاج املعريف الّسلويك

ــة  ــة واالنفعالي ــن أمنــاط املشــكالت املعرفي ــة ب ــاس حــول العالقــات املتبادل ــادة وعــي الّن ــلويك إىل زي يهــدف العــالج املعــريف الّس

والّســلوكية، ومــن ثــم مســاعدتهم يف تطويــر اســراتيجيات لتعديــل ســلوكهم. ويســتخدم العــالج املعــريف الّســلويك مبــادئ نظريــة 

التّعلــم االجتامعــي )اإلرشاط الكالســيي واإلجــرايئ( لتطويــر الفرضيــات وفحصهــا حــول مــا يســبب األفــكار غــر العقالنيــة واملشــاعر 

التــي تُنتــج الّســلوك الّســلبي. ويقــوم االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة بتعريــف الّشــخص حــول آليــة عمــل نظريــة اإلرشاط اإلجــرايئ 

ــع/ة  ــدرة املنتف ــلويك مــن ق ــد العــالج املعــريف الّس ــا. ويزي ــة إليقافه ــايل، مينحــه االمكاني ــايئ )غــر املنطقــي(، وبالتّ والتّفكــر التّلق

للتّحكــم بانفعاالتــه/ا وســلوكياته/ا وأمنــاط حياتــه/ا )ضمــن القيــود االجتامعيــة واإلقتصاديــة واملكانيــة املفروضــة(. ويفيــد هــذا 

الّنــوع مــن العــالج األشــخاص الذيــن تحمــل مشــاكلهم طابــع معــريف ونفــيس مثــل: القلــق، واالكتئــاب، وحــاالت الرّهــاب املختلفــة، 

واملــرض الّنفــيس، واضطرابــات الّشــخصية، واضطرابــات مــا بعــد الّصدمــة، واالضطرابــات املتعلّقــة باإلدمــان مثــل: اضطرابــات األكل، 

والوســواس القهــري، واإلدمــان عــى الكحــول، أو عــى العقاقــر األخــرى. وقــد يرافــق العــالج املعــريف الّســلويك مــع العــالج الطّبــي. 

وال ترتبــط نتائــج العــالج عــادة مبســتوى ذكاء املنتفــع/ة، وقــد يكــون لهــذه الّنتائــج تأثــرات عميقــة وممتــدة.

 CBT مبادئ العاج املعريف الّسلويك

 ABC Technique of Irrational Beliefs يف فكرتــه Albert Ellis )1957( يرجــع أســاس العــالج املعريف الّســلويك إىل ألبــرت إليــس

والتــي تحلـّـل العمليــة الّتــي طــور الّشــخص عرهــا املعتقــدات غــر املنطقيــة/ غــر العقالنيــة. وترمــز الحــروف األوىل لتقنيــة إليــس 

كالتـّـايل: يرمــز الحــرف A إىل الحــدث الّنشــط Activating event والــذي يقــود إىل B، املعتقــد Belief الــذي قــد يكــون لــه تأثــرات 

 .Consequent problematic behaviours وهــو يشــر إىل الســلوكيات اإلشــكالية املســتمرة C غــر عقالنيــة انفعاليــة ســتؤدي إىل

وضع أو حدث سلبي A. Activating Event الحدث الّنشط

أفكار ومواقف وافراضات B. Belief املعتقد

انفعاالت وسلوكيات C. Consequences الّنتائج

ينظــر العــالج املعــريف الّســلويك إىل االنفعــال والّســلوك بوصفهــا “عــادات” للتّفكــر )عــادات معرفيــة(، فالهــدف هــو تحديــد األفــكار 

ــرر مــن  ــاء( للتّح ــة إعــادة البن ــل )ويســمى هــذا تقني ــم العمــل مــع الّشــخص للبحــث عــن دلي ــة، ومــن ث واملعتقــدات التّلقائي

املعتقــدات التــي ثبــت أنهــا غــر منطقيــة ومشــوهة. 
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يعمل العالج املعريف الّسلويك مع التّشوهات املعرفية مثل:

فكــرة الــكل أو الــاليشء all or nothing thinking – التّفكــر بشــكل متطــرف، مثــاًل: اعتبــار أّن كّل يشء إمــا هــو جيّــد، أو 

أّن كّل يشء هــو يسء، مــع غيــاب حــل وســط: “مبــا أّننــي رســبت يف ذلــك االمتحــان، فمــن املمكــن أيًضــا أن أتــرك املدرســة، 

كــام هــو واضــح فــال أمــل منــي”. 

 قراءة األفكار mind reading – االعتقاد بأنّنا نعرف األفكار التي تدور يف عقول اآلخرين: “أعرف أنك ال تحبني”.  

ــأّن أمــرًا ســيئًا يف طريقــه للحــدوث عــى الّرغــم مــن عــدم وجــود  ــلبية negative prediction – االعتقــاد ب ــؤات الّس التّنب

دليــل يدعــم هــذا التّنبــؤ: “لــن أخــرج، يبــدو الوضــع شــديد الخطــورة”. 

ــذه  ــن ه ــوف م ــعور بالخ ــة والّش ــة، أو الحقيقي ــدث املحتمل ــج الح ــة يف نتائ ــكاريث catastrophizing – املبالغ ــر ال التّفك

الّنتائــج، كأن تقــول الزوجــة: “إذا ســمع زوجــي أّننــي نســيت رشاء القهــوة، فســوف يربنــي” )وقــد يكــون هــذا صحيًحــا يف 

بعــض الحــاالت(. 

التّعميــم املفــرط overgeneralization– وهــو مثــال عــى التّفكــر املشــوه الّــذي يظهــر عندمــا يبنــي األفــراد قاعــدة عامــة 

بنــاء عــى حادثــة، أو حــوادث قليلــة وجزئيــة، ليتــم تطبيقهــا كاســتنتاج واســع: “أنــا دامئًــا اً أنــى األشــياء املهمــة”.  

الوصــم labeling – حيــث يطــّور الّشــخص نظــرة ســلبية عــن نفســه تســتند إىل أخطــاء وهفــوات ارتكبهــا يف املــايض. وهــذا 

نــوع مــن املبالغــة يؤثــر عــى نظــرة اإلنســان لذاتــه: “فيــام يتعلــق ببنــاء صداقــات، أنــا حالــة ميــؤس منهــا”. 

ــو يف  ــام ه ــم م ــه إىل يشء أعظ ــا وتحويل ــل م ــم خل ــة يف تقيي ــه املبالغ ــم في ــويه يت ــذا تش ــل magnification –وه التّهوي

ــه. حقيقت

تهويــن االيجابيــات minimization – وهــو: التّقليــل مــن أهميــة حــدث إيجــايب بدرجــة تجعلــه أقــل أهميــة مــام هــو يف 

الواقــع: “مل يكــن يعنــي حًقــا مــا قالــه عندمــا أخــرين أّنــه يحبنــي، لقــد قالهــا ألّنــه كان عليــه أن يقولهــا”. 

الّشــخصنة personalization – وهــو: تشــويه معــريف يبــادر فيــه الفــرد إىل اإلشــارة إىل حــدث معــن بربطــه بذاتــه، عندمــا 

ال يكــون هنــاك أي رابــط. مــن األمثلــة عــى ذلــك: “كلــام أردت الذهــاب ســرًا عــى األقــدام، متطــر الّدنيــا”. بينــام الّرغبــة يف 

املــي ال تســبب هطــول املطــر.  

إجراءات الّنظرية املعرفية وافتاضاتها

ارشح/ي الّنظرية: تغير أفكار الّشخص وانفعاالته سيؤدي إىل تغير سلوكه.   .1

حــدد/ي أفــكار الّشــخص التّلقائيــة: مثــاًل “أنــا فاشــل/ة”. هنــا ميكــن أن يســأل االختصــايص/ة االجتامعــي/ة: مــن أيــن   .2

ــك هــذه الفكــرة؟   جاءتــك هــذه الفكــرة؟ مــاذا تفعــل وكيــف تشــعر عندمــا تخطــر ببال

تعامــل/ي مــع التّفكــر االنفعــايل التّلقــايئ: “مــا الّدليــل عــى ذلــك؟ مــا التّفســرات األخــرى املمكنــة؟ مــا منافــع ومحاذيــر   .3

التّفكــر عــى هــذا الّنحــو؟”  

اإلهتــامم بتعديــل املعتقــدات: أربــط/ي بــن املعتقــدات وأحــداث املــايض، ناقــش/ي بعــد ذلــك صحــة املعتقــد، أو األدلـّـة   .4

ــن جــاءت هــذه الّنظــرة؟ هــل تســتطيع  ــل: “مــن أي ــل. عــى ســبيل التّمثي ــياق الحــايل. ابحــث/ي عــن الّدلي ــه يف الّس حول

ــارض  ــّرورة يف الح ــيحصل بال ــايض س ــل يف امل ــذي حص ــّيء الّ ــا أّن ال ــك مقتنًع ــذي يجعل ــا ال ــدأت؟ م ــى ب ــّور مت أن تتص

ــاد؟”  ــذا االعتق ــا التّفســرات األخــرى له واملســتقبل؟ م

ــلوكيات،  ــاالت والّس ــكار واالنفع ــن األف ــة ب ــة، وضــح/ي العالق ــة العالجي ــر: ارشح/ي الطّريق ــكار حــول التّغي ــة أف تنمي  .5

ــة.   ــا التّلقائي ــر أفكارن ــى تغي ــا ع ــول قدرتن ــرة ح ــّدم/ي فك وق

ــا بغــرض تطبيــق اســراتيجيات حــل املشــاكل وزيــادة األنشــطة التّطبيقيــة، فعــى  واجــب بيتــي: يُعطــى الطّلبــة متريًن  .6

ســبيل  التّمثيــل: يُطلــب مــن الطّلبــة اختبــار: “مالحظــة األفــكار الالعقالنيــة”، ورفضهــا مــع طــرح البدائــل. واالحتفــاظ بســجل 

 .)Payne 2014( يدونــون فيــه ســر التمريــن

ــلويك باســتخدام دراســة  ــريف الّس ــااًل عــى مامرســة العــالج املع ــّدم/ي مث ــي – ق ــدرّس/ة: نشــاط صف إرشــادات للم

الحالــة الجديــدة. حــدد/ي املنهجيــة الّصحيحــة لتطبيــق األفــكار، واطــرح/ي األســئلة التــي ميكــن أن تشــجع الطلبــة 

عــى العمــل. 

الّنقد املوجه للعاج املعريف الّسلويك وقيوده 

تقــل فاعليــة العــالج املعــريف الّســلويك يف حالــة املنتفعــن الّذيــن يعانــون مــن ضعــف معــريف )كــام يف حــاالت: التّعــرّض إلصابــة 

دماغيــة رضيّــة، أو إعاقــة عقليــة(، وكذلــك يف حالــة األشــخاص الّذيــن ال ميلكــون إال إدراك بســيط لألمــور، ويف حــاالت االكتئــاب، أو 

املــرض الّنفــيس الحــاد، أو جنــون العظمــة. بينــام يبــدي األشــخاص اإلنطوائيــون تجاوبًــا أفضــل مــع العــالج املعــريف الّســلويك مــن 

تجاوبهــم مــع العــالج الّنفــيس التّفاعــيل. 

مــن بــن أكــر الحــاالت التــي يُســاء فيهــا اســتخدام العــالج املعــريف الّســلويك هــي عندمــا يتــم تطبيقــه يف معالجــة االختــالالت 

املعرفيــة الّناجمــة عــن عوامــل االضطهــاد البنيويــة، أو البيئيــة دون أخــذ هــذه العوامــل بعــن االعتبــار يف العمليــة العالجيــة. فعــى 

ســبيل التًمثيــل: مســاعدة امــرأة للتّعامــل مــع نوبــات الهلــع دون أخــذ الّســياق الخــاص بعنــف الــزّوج تجاههــا بعــن االعتبــار، 

 .)Cousins 2005( وعــدم إيقــاف هــذا العنــف أو مســاعدتها إلنهــاء العالقــة

ــالث  ــات الثّ ــن املقارب ــة ب ــح املقارن ــذي يوّض ــط ال ــي: وّزع/ي املخط ــص صف ــاط تلخي ــدرّس/ة: نش ــادات للم إرش

للمنهجيــة املبنيــة عــى القــوة: )الّركيــز عــى الحــل، واملامرســة الّرديــة، والعــالج املعــريف الّســلويك، أنظــر/ي: امللحق. 

    اعــرض/ي الفيديــو الخــاص باملنهجيــة التــي تركّــز عــى الحــل، وقّســم/ي الطّلبــة إىل مجموعــات واطلــب/ي منهــم 

تســجيل مشــاهداتهم وتدويــن مالحظاتهــم لتقديــم عــرض تقريــري حــول تدخــالت املنهجيــة املبنيــة عــى القــوة. 
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ملحق

جدول نقاط القوة والعجز

نقاط القوة واملوارد نقاط الّضعف وعوامل العجز التّجارب الحياتية

1. األدوار

2. الوالدان

3. املال

4. العالقات 

5. التّحكم بالحياة

6. املسؤوليات

املنهجيات املبنية عىل القوة 

العاج املعريف الّسلويك الّتدخل الذي يركز عىل الحل املامرسات الّسدية

1. ارشح/ي الّنظرية: تغير أفكار الّشخص 

وانفعاالته سيؤدي لتغير سلوكه. 

1. استمع/ي “للمشكلة” واستعمل/ي 

توصيف املنتفع/ة لها.

1. قم بوضع قصة املنتفع/ة يف سياق 

الخطاب األوسع.

2. حدد/ي أفكار الّشخص التّلقائية املشوهة 

والّضارة.

2. اسأل/ي حول الفرات اإلستثنائية التي 

ال تحدث فيها املشكلة واستمع/ي لوصف 

املنتفع/ة لها.

2. حدد/ي املؤثرات الخارجية.

3. تعامل/ي مع التّفكر االنفعايل التّلقايئ 

“الّضار”- ابحث/ي عن األدلة:

- ماذا ستقول لشخص آخر فكر مثلك؟

- ما التّفسرات األخرى املمكنة لهذه األفكار؟ 

3. التّفاوض حول حل معن )من خالل سؤال 

املعجزة واألسئلة األخرى(، تحديد الغاية 

كموضوع ميكن أن يحل محل املشكلة.

3. حدد/ي تأثر املشكلة عى الّشخص وتأثر 

الّشخص عى املشكلة، مبرور الزمن.

4. االهتامم بتعديل املعتقدات - أربط/ي 

بن املعتقدات وأحداث املايض، وابحث/ي 

عن األدلة:

-  ما الذي يجعلك مقتنًعا بأن الّيء الذي 

حصل يف املايض سيحصل بالّرورة يف 

الحارض واملستقبل؟- ما هي التّفسرات 

األخرى لهذا االعتقاد؟ 

4. اطرح/ي أسئلة تركّز عى الحل. 3. قّدم/ي تصوًرا للقصص البديلة، أعيد/ي 

كتابة حبكة القصة.

5. تنمية أفكار حول التّغير: ارشح/ي 

الطّريقة العالجية، وّضح/ي العالقة بن 

األفكار واالنفعاالت والّسلوكيات.  

5. التّشجيع والثناء. 4. وّضح/ي رأيك مبداخالت األشخاص لتطوير 

قصصهم.

واجب بيتي: مثال: االحتفاظ بسجالت

زيادة األنشطة التّطبيقية واملالحظة

تدرب عى “مالحظة األفكار التّلقائية 

ورفضها”

6. ضع/ي مهامت التمرين البيتي. 5. اقرح/ي أشخاص مناسبن لالستامع 

للقصص، وطقوس احتفالية لالحتفاء باملراحل 

التي يجتازها املنتفع/ة.

العالج املعريف الّسلويك التّدخل الذي يركّز عى الحل املامرسات الّردية

الّتحديات
 ميكن أن يُساء استخدام جميع املنهجيات املبنية عى القوة إذا تم الّركيز فقط عى نقاط القوة دون مواجهة الّسلوكيات غر املالمئة، أو إذا 

اقتر الّركيز عى نقاط قوة الوالدين مع التّغايض عن اإلساءة التي ميارسونها بحق أطفالهم، أو يف حال مالحظة نقاط القوة املتعلّقة بالتّرفات 

والسلوكيات مع اهامل عوامل االضطهاد البنيوية يف حياة الشخص. 

ميكن أن يُبالغ يف الّركيز عى تغير األفكار، 

واالنفعاالت واألفعال يف الحالة التي يدرسها 

مع التّغايض عن البنية املنتجة لالضطهاد.

ميكن أن ينتقل بشكل رسيع إىل 

الحلول قبل أن يسمع قصص 

املنتفعن. ويف كثر من األحيان يُساء 

فهم سؤال املعجزة كتفكر حامل.

هناك خلط بن املامرسة الّردية 

ومجرد االستامع لقصة أحدهم. إن 

االستامع لقصة الّشخص واالشراك معه 

يف بنائها يتطلب جهًدا أكر بكثر.  
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الوحدة الرابعة  

إدارة الحالة

وصف الوحدة

ــم  ــرض تقيي ــالت بغ ــراد، أو العائ ــع األف ــل م ــقة للعم ــة واملنس ــة املنظم ــا العملي ــة case management: بأنّه ــرّف إدارة الحال تّع

وتخطيــط وتنفيــذ التّدخــالت ملعالجــة املشــاكل التــي تــم تحديدهــا. وتصــف هــذه الوحــدة أدوار االختصاصيــن االجتامعيــن يف 

ــة.  عالقاتهــم املبــارشة مــع املنتفعــن مــن خــالل عمليــة ممنهجــة إلدارة الحال

أقسام الوحدة

إدارة الحالة.  .1

منــاذج تســتخدم يف ميــدان الخدمــة االجتامعيــة وإدارة الحالــة: تقييــم األرسة، وخطــة الحالــة، وســجل الحالــة، ومؤمتــر   .2

ــة.  الحال

أنشطة الّتقييم للوحدة

خطة الحالة وتقييم األرسة

باالعتامد عى دراسة حالة يختارها املدرّس/ة، أكتب/ي: 

ــغ  ــل/ة، أو شــاب/ة، أو شــخص بال ــم نفــيس- اجتامعــي- جســدي bio-psycho-social assessment لطف منــوذج تقيي أ . 

تعــرّض لتأثــر اإلســاءة أو اإلهــامل، وذلــك مــن منظــور االختصــايص/ة االجتامعــي/ة. يف البدايــة، ثــم قــم/ي بتحديــد املؤسســة 

التــي تعمــل فيهــا ودورك يف املؤسســة، واكتــب/ي بصيغــة املتكلــم. 

خطة حالة للعمل مع الفرد واألرسة.  ب . 

لحل التّمرين يجب اإلهتامم بتغطية الجوانب املطلوبة وفق العناوين املفصلة أدناه:

تقييم نفيس - اجتامعي- جسدي: وينبغي أن يتضمن التّقييم:   .1

 .genogram جينوغرام لألرسة  •

تحديــد مجموعــة العوامــل الّنفســية واالجتامعيــة والجســدية التــي تؤثــر عــى األرسة، وتبيــان عوامــل الخطــر   •

والحاميــة، مثــل: ضغــوط املجتمــع ونقــاط قــوة أعضــاء األرسة واملشــاكل التــي يواجهونهــا. 

خطــة حالــة: ينبغــي أن توّضــح خطــة الحالــة، كيــف ســتقوم أنــت، أو اختصاصيــون اجتامعيــون آخــرون بالعمــل مــع   .2

ــرد واألرسة: الف

مراعاة قيم الخدمة االجتامعية وعمليات اتخاذ قرارات أخالقية.  •

اتباع مداخل نظرية تراعي احرام الثّقافات، والتّمكن والّشمولية.  •

تخفيف وإدارة عوامل الخطر املحتملة أو الحالية ألعضاء األرسة املعرّضن لإلساءة.   •

حشد الجهود لدعم حقوق األطفال ومسؤوليات الوالدين حسب القوانن املعنية.   •

معايري الّتقييم

يف استعراضك لدراسة الحالة يجب أن تثبت قدرتك عى: 

ــال  ــة لألطف ــارب الحياتي ــق بالتّج ــع التّعم ــألرسة م ــة ل ــدية والقانوني ــة والجس ــية واالجتامعي ــياقات الّنفس ــد الّس تحدي  .1

املعرّضــن لإلســاءة وعائالتهــم. )العالمــة: 30%(.

األخالقيــة. واملعضــالت  العالقــة  ذات  والتّريعــات  القــوة،  ونقــاط  املخاطــر  بتحديــد  املعقــد  الوضــع  تقييــم   .2 

)العالمة: 30%(.

إنشــاء خطــة حالــة تشــاركية قامئــة عــى الحقــوق وتراعــي األرسة اســتجابة للقضايــا املطروحــة، مــع مراعــاة تريعــات   .3

ــة: 30%(. ــل. )العالم ــة الطّف حامي

ــك  ــى آرائ ــامد ع ــة باالعت ــت بأدلّ ــدروس ومثبّ ــد وم ــكل جيّ ــم بش ــرح منظ ــتخدام ط ــوح، باس ــكارك بوض ــرض أف ع  .4

.)10% )العالمــة:  للنظريــات.  الّنقــدي  التّطبيــق  خــالل  مــن  اجتامعــي/ة  كاختصــايص/ة 

املحارضة

Case Management )CM(  1.  إدارة الحالة

ــاه إىل أّن  ــة. ويجــب اإلنتب ــة اإلجــراء الخــاص بــكل مرحل إرشــادات املــدرّس/ة: يصــف هــذا الّنمــوذج مــن إدارة الحال

وحــدة تقييــم الخطــر )يف منهــاج حاميــة الطّفــل( تتضمــن إجــراءات شــبيهة، مــع االختــالف يف املفاهيــم املســتخدمة، 

والتــي تحــدد عمليــة دائريــة تتألــف مــن أربــع مراحــل هــي: جمــع البيانــات، والتّحليــل وبنــاء الخطــط، وإجــراءات 

العمــل، ومراجعــة النتائــج. 

الذيــن  الخدمــات  مقّدمــي  مــن  عــدد  يوجــد  حيــث  الحــاالت  إدارة  لتنظيــم  كطريقــة  الحالــة  إدارة  تُســتخدم 

للحالــة،  العاملــن  تقييــامت  بتنســيق  الحالــة  إدارة  منــوذج  ويهتــم  عائلــة.  أو  طفــل  مســاعدة  يف  مًعــا  يعملــون 

اإلطــار  هــذا  ويعكــس  املنتفعــن.  وتقييــم  ورصــد  والتّحشــيد،  واملنــارصة  والرّقابــة،  والتّنفيــذ،  التّخطيــط،  وإجــراءات 

وعالقاتهــا  الحالــة  “إدارة  عــى  أي  لحاجاتــه؛  ويســتجيب  املنتفــع/ة  عــى  يركــز  الّــذي  املشــكالت”  “حــل   منــوذج 

)relational case management“ )Davidson, Marston Mays & Abdelmalik 2018. إن جــودة مديــر الحالــة إضافــة إىل 

 .)Guransky et al 2012( ــا مهــاًم  يف تحقيــق نتائــج ناجحــة للمنتفعــن شــكل العالقــات مــع املنتفعــن تعــد أساًس
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نشاط صفي

يقّســم املــدرّس/ة الطّلبــة إىل مجموعــات، ويطلــب منهــم إعــداد عــرض تقيمــي لحالــة أرسة شــارَك يف العمــل معهــا 

ــا لتحديــد كل مؤسســة، وتصَورهــا  عــدد مــن املنظــامت باســتخدام الرّســم البيــاين flipchart. أرســم/ي مخططــا بيانيً

ــل  ــن قب ــة م ــج( املتبع ــات )املناه ــن املقارب ــرات ب ــجام والتّوت ــدد/ي اإلنس ــم ح ــا. ث ــا وأهدافه ــكلة وأدواره للمش

ــة.   املؤسســات املختلف

)Treadwell et al. 2014( املفهوم واملامرسة العملية إلدارة الحالة

إدارة الحالــة يف الخدمــة االجتامعيــة هــي أســلوب )نهــج( يقــّدم مــن خاللــه االختصاصيــون االجتامعيــون الخدمــات مــن   •

خــالل تقييــم حاجــات املنتفعــن بطريقــة تشــاركية، ويقــوم االختصــايّص بتنظيــم الخدمــات، والتّنســيق، والرّقابــة، والتّقييــم، 

واملنــارصة والتّحشــيد لدعــم الخدمــات، وذلــك لتلبيــة االحتياجــات املعقــدة للمنتفــع.  

تفيــد إدارة الحالــة الّســكان املعرّضــن للخطــر، أو األشــخاص الّذيــن يعيشــون يف ظــروف صعبــة مثــل: األطفــال املفصولــن   •

عــن ذويهــم، والّنســاء املعّنفــات، واملســنن/ات، وضحايــا الّنزاعــات املســلحة والكــوارث الطّبيعيــة، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

واملصابــن بأمــراض مزمنــة وعقليــة )أي األفــراد الّضعفــاء إىل درجــة كبــرة(، ألّن املذكوريــن أعــاله لديهــم احتياجــات متعــددة 

يف الغالــب. 

بصفتــه مديــرًا/ة للحالــة، يتحمــل االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة مســؤولية العمــل مــع املنتفعــن يف تقييــم الخدمــات، أو   •

ــك الخدمــات.  ــه، ومســاعدتهم يف الحصــول عــى تل ــذي يحتاجون الّدعــم ال

ــول  ــبيك، والتّنســيق يف املســاعدة بإجــاد حل ــط، والتّوســط، والتّش يســهم االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة مــن خــالل الّرب  •

ــن.  ــاكل املنتفع ملش

يف الغالــب تتطلــب أوضــاع املنتفعــن الّذيــن يعانــون مــن مشــاكل متعــددة تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات   •

ــوىّل االختصــايّص/ة  ــايل، يت ــي قــد تتوفــر أو ال تتوفــر يف  املؤسســة التــي يعمــل فيهــا االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة. وبالتّ الّت

االجتامعــي/ة دور مديــر/ة الحالــة، فينســق عمــل مقّدمــي الخدمــات األخــرى ويســّهله، كــام أنـّـه يُّســهل التّواصــل فيــام بينهــا 

للعمــل بشــكل تشــاريك. 

ــوىّل  ــايل، يت ــة، وبالتّ ــإدارة الحال ــق ب ــة، ويقــوم عضــو مــن الفري ــا إلدارة الحال ــا أو نظاًم ــف مقّدمــو الخدمــات فريًق يؤلّ  •

كمديــر للحالــة مســؤولية تنســيق الخدمــات مــن أجــل تحقيــق مصالــح املنتفــع/ة يف التّمتــع بالرّخــاء والّســالمة، مــع تجنــب 

قيامــه باملهــامت التــي يســتطيع املنتفــع القيــام بهــا بنفســه. 

تعتمد إدارة الحالة عى بناء رشاكة عمل تتميّز بسيادة عالقات الثّقة بن االختصايّص/ة االجتامعي/ة واملنتفع/ة.   •

)Treadwell et al. 2014( مبادئ إدارة الحالة

تتضمن املبادئ الّتوجيهية إلدارة الحالة ما ييل:

نهج يعتمد عى الفرد، والّراكة التّعاونية.   •

املســاهمة يف دعــم املنتفــع/ة بتقريــر املصــر والّرعايــة الّذاتيــة مــن خــالل أنشــطة املنــارصة والتّحشــيد، واالشــراك يف   •

ــم.  ــرار، والتّعلي ــاذ الق اتخ

استخدام نهج شامل وكيّل.   •

العمل ضمن املحددات الثّقافية بكفاءة مع إدراك التّنوع الثّقايف واحرامه.   •

تعزيز الّسالمة القصوى للمريض.   •

تعزيز الّدمج بن مبادئ تغير الّسلوك واملعرفة الّنظرية بعلم تغير الّسلوك.   •

بناء عالقات مع مصادر املوارد املجتمعية.   •

املســاعدة يف استكشــاف نظــام الّرعايــة الّصحيــة لضــامن تحقيــق مســتوى ناجــح مــن الّرعايــة، يف الفــرات االنتقاليــة عــى   •

ســبيل التّمثيــل. 

الّسعي إىل التّميّز املهني والحفاظ عى الكفاءة يف العمل.   •

تقوية نتائج الجودة يف تقديم الخدمات والّرعاية، وقياس تلك الّنتائج.  •

دعم قوانن الّدولة والقوانن األخرى املعمول بها، واحرام الثّقافة، والحرص عى االمتثال للقوانن.   •

مبادئ إدارة الحالة يف سياق حامية الطّفل

تشمل العنارص الرّئيسة إلدارة الحالة هنا ما ييل:

توطيد العالقات مع الطّفل/ة والّشاب/ة واألرسة وإرشاكهم يف العمل.  •

الّركيز عى دعم األرسة لتحسن وضعها بداًل من سحب الطّفل/ة منها.   •

الّركيز عى بناء العالقات بن الطّفل/ة والوالدين وتعزيزها.   •

إجراء فحص استكشايف ألوضاع األرسة، وتقييم شامل للمخاطر، وتحديد نقاط القوة والقدرات والحاجات.   •

التّخطيط املشرك مع مؤسسات ومنظامت ذات صلة مبا يدفع إجراءات إدارة الحالة إىل األمام.  •

ــع الّنواحــي: الجســدية،  ــل/ة أو الّشــاب/ة مــن جمي ــة احتياجــات الطّف ــد االســراتيجيات لتلبي وضــع األهــداف، وتحدي  •

ــة. ــة والثّقافي ــة والّروحي ــة واالجتامعي ــة والتّعليمي والعاطفي

املتابعــة واملراجعــة مــن خــالل االعتــامد عــى التّغذيــة الرّاجعــة التــي يتــم اســتقاؤها مــن األطّفــال/ ومقّدمــي الّرعايــة/   •

ــات. ومقّدمــي الخدم

األرسة شــمل  مل  وإعــادة  حلهــا(،  تــم  )التــي  القضايــا  وإغــالق  ودعمهــا،  للحالــة  االنتقاليــة  املراحــل  متابعــة   • 

.)Fernandez 2013(

اإلجراءات األساسية إلدارة الحالة:

)Chenowith & McAuliffe 2017( 1.  مرحلة بناء العاقة والّتواصل

بامكان املنتفعن املحتملن أن يتواصلوا مع املؤسسة وخدماتها عر إحدى أشكال التّواصل التّالية: 

االتصال باملؤسسة من خالل مبادرة ذاتية، أو زيارتها بشكل شخيص.  •

اإلحالة من مقّدمي خدمات آخرين أو من أعضاء األرسة.   •

خدمــات التّوعيــة واملبــادرات التّواصليــة مــن قبــل املؤسســة مــع املنتفعــن، وأحيانـًـا قــد يتــم تأســيس العالقــة بأمــر مــن   •
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املحكمــة.

تتطلب املشاركة من االختصاصين االجتامعين أن يأخذوا يف اعتبارهم اإلنتباه إىل القضايا التّالية:

مــع مــن نقــوم بالتّواصــل)Who( ؟ هــل يــأيت املنتفــع بشــكل طوعــي للحصــول عــى الخدمــة؟ هــل هــي فكــرة شــخص   •

آخــر؟ مــا العواقــب التــي تنتظــر املنتفــع يف حــال مل يتواصــل مــع مقّدمــي الخدمــة إذا كان هنــاك أمــر محكمــة يلزمــه بذلــك؟

مــا األســباب التــي تجعلنــا نتواصــل مــع املنتفعــن ألجلهــا )What(؟ ومــا األشــياء التــي يتوّجــب عليهــم معرفتهــا؟ فعــى   •

ســبيل التّمثيــل، مــن املفــرض إعــالم املنتفعــن بحقوقهــم، ومــا القضايــا الّتــي ميكــن االحتفــاظ بالّريــة بشــأنها وتلــك التــي 

يجــب الكشــف عنهــا، ومتطلبــات واجبــات الّرعايــة، واملتطلبــات القانونيــة، واملعلومــات املكتوبــة، والّنظــر فيــام إذا كانــت 

املعلومــات مالمئــة. 

أيــن يحــدث ذلــك )Where(؟ ميكــن أن يحــدث االتصــال األويل يف مجموعــة مــن األماكــن: يف مكتــب، أو زيــارة منزليــة،   •

أو موقــع محايــد، أو يف مدرســة. وميكــن أن تؤثــر طبيعــة البيئــة املكانيــة عــى مســتوى التّواصــل، والثّقــة املتشــكلة، وإمكانيــة 

الوصــول إىل الخدمــات.  

متــى يحــدث هــذا االتصــال )When(؟ ســيؤثر توقيــت االجتــامع مــع األرسة عــى وجــود بعــض أعضــاء األرسة وغيــاب   •

ــة.  ــا للخدم ــي ميكــن االســتجابة فيه ــايل ســيؤثر عــى الّدرجــة الت ــم، وبالتّ بعضه

ملــاذا نقــوم بالتّواصــل )Why(؟ يف بعــض األحيــان ال تكــون األمــور واضحــة للمنتفعــن، وملــاذا تــم االتصــال بهــم،؟ ومــا   •

ــا؟  ــي ميكــن أن يســتفيدوا منه الخدمــات الت

ــدة يك  ــتامع الجيّ ــارات االس ــة ومه ــرام واألصال ــف واالح ــار التّعاط ــم إظه ــن امله ــال )How(: م ــادرة باالتص ــة املب كيفي  •

ــع/ة”. ــا املنتف ــي بلغه ــة الت ــن الّنقط ــدء م ــن “الب ــي/ة م ــايّص/ة االجتامع ــن االختص يتمك

)Chenowith & McAuliffe 2017( 2.  الّتقييم

ــبيك  ــل والتّش ــة حــول نظــام التّحوي ــم معلومــات للطّلب إرشــادات للمــدرّس/ة: مــن املناســب يف هــذا القســم تقدي

ــة األطفــال مــن اإلســاءة والعنــف واإلهــامل. ــي لحامي الوطن

ــم  ــة، والّنفســية للمنتفعــن، بغــرض فه ــة، واالجتامعي ــة/ البيولوجي ــة الّصحي ــق ونقــدي للحال ــم إجــراء فحــص دقي يشــمل التّقيي

إحتياجاتهــم وحقوقهــم، واملخاطــر التــي يواجهونهــا، والّصعوبــات الّشــخصية والبنيويــة. تبــدأ عمليــة التّقييــم منــذ اللحظــة التــي 

ــن  ــتفادة م ــن االس ــتمرة. وميك ــاركية ومس ــة تش ــي عملي ــع/ة، وه ــع املنتف ــل م ــي/ة بالتّعام ــايّص/ة االجتامع ــا االختص ــدأ فيه يب

املنهجيــات املبنيــة عــى القــوة لجمــع املعلومــات التــي تلزمنــا للتّقييــم وتخطيــط اإلجــراءات التــي يتوّجــب القيــام بهــا إلحــداث 

ــن، واألجــداد،  ــل: الوالدي ــث مث ــع طــرف ثال ــالت م ــراء مقاب ــم إج ــن التّقيي ــد يتضم ــه. ق ــع وبيئت ــخصية املنتف ــى ش ــرات ع تغي

ومعلمــي املدرســة والعائلــة املمتــدة. وتتطلــب عمليــة تقييــم الخطــر أحيانـًـا قــراءة مســتندات، وتقاريــر طبيــة واإلتصــال باملــدارس 

والّرطــة. وينتــج عــن عمليــة التّقييــم تقريــر مكتــوب يتــم تطويــره بجهــود مشــركة عــى مــدار عــدة أســابيع خــالل لقــاءات مــع 

املنتفــع/ة وأعضــاء مــن أرستــه ومجتمعــه ميكــن أن يخدمــوا الحالــة.   

يحتاج مدير الحالة إىل التّفكر باملحاور التّالية فيام يتعلق بالتّقييم:

من الّذي يجب أن يكون محور التّقييم؟  •

ما التّسلسل الذي ينبغي اتباعه يف عملية التّقييم؟  •

•  ما الروتوكوالت التي يجب العمل مبوجبها؟ 

ما األشياء التي يجب تقييمها؟  •

ما الذي تحاول معرفته عن املوقف؟  •

)NASW 2013( كيف سيتم توثيق التّقييم؟  •

ستشمل عناوين تقرير التّقييم عدة محاور تتعلق بطبيعة الخدمة ودور مدير الحالة، ومن بن العناوين:

.genogram 1. سرة ذاتية ورسم جينوغرام لألرسة

2. استعراض للهموم واملخاوف التي تواجه الحالة.

3. معلومات عن الّشخص وتشمل: 

• ترتيبات الّسكن واملعيشة.

• العمل والّدخل والتّعليم.

• الوضع الّصحي والعقيل للّشخص.

• االعتبارات الثّقافية.

• املخاطر.

• الخدمات الّسابقة التي قُدمت له.

• نقاط القوة وشبكات الّدعم.

4. مراحــل ومعــامل منــو الطّفــل/ة وقــدرة الوالديــن عــى تقديــم الّرعايــة، والعوامــل البيئيــة التــي تؤثــر عــى عوامــل الحاميــة 

والخطر. 

.)Fernandez 2013( 5. ملخص وتوصيات

)Chenowith & McAuliffe 2017( 3. تخطيط الحالة أو الخدمة 

مالحظة للمدرّس/ة: ابدأ مبقدمة حول شبكات حامية الطّفل.
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يبــدأ مديــر الحالــة بالعمــل مــع املنتفــع/ة لتطويــر خطــة حالــة Case Plan بالتّعــاون مــع مقّدمــي الخدمــات املعنيــن، ويضعــان 

ــة  ــق Achievable، وذا صل ــل للتّحقي ــاس Measurable، وقاب ــل للقي ــدد Specific، وقاب ــه مح ــا- SMART”؛ أي أنّ ــا “ذكيً هدفً

Relevant، ومحــدد بإطــار زمنــي متفــق عليــه لتحقيــق الهــدف Timely. وعــادة يتــم الّركيــز يف تحديــد أهــداف العمــل عــى 

تحديــد املهــام قصــرة األجــل أكــر مــن الّركيــز عــى مهــام العــالج عــى املــدى الطّويــل. يحــدد مديــر/ة الحالــة واملنتفــع/ة مًعــا 

املهــام الّروريــة لتحقيــق األهــداف. حيــث يراجــع مديــر/ة الحالــة نقــاط قــوة املنتفــع/ة باإلشــارة بشــكل خــاص إىل نقــاط القــوة 

التــي ستســاعد يف تحقيــق األهــداف التــي تــم تحديدهــا. ثــم يــرك مديــر/ة الحالــة جميــع األطــراف املعنيــن يف تطويــر خطــة 

الحالــة، وتشــمل مصــادر الّدعــم االجتامعــي الرّســمية وغــر الرّســمية. 

Intervention )Chenowith & McAuliffe 2017( 4. الّتدخل

يُعــرّف التّدخــل: أنـّـه عمــل هــادف يتــم تنفيــذه لتحقيــق األهــداف بطريقــة ذات مغــزى لألطــراف املعنيــن. وينبغــي اإلنتبــاه إىل 

االختالفــات بــن األوضــاع: حيــث أّن كّل وضــع يختلــف عــن اآلخــر، وبالتـّـايل، يتطلــب تصميــم التّدخــل حســب الظـّـروف والّســياق. 

ــق  ــة تحقي ــول كيفي ــاق ح ــل إىل إتف ــم التّوص ــع/ة، ث ــع املنتف ــفافية م ــداف بش ــد األه ــد تحدي ــل بع ــدث التّدخ ــب أن يح ويج

هــذه األهــداف؛ أي بعــد أن تــم وضــع خطــة الحالــة. ينبغــي إجــراء تقييــم مســتمر يف جميــع مراحــل عمليــة التّدخــل ملراجعــة 

التّدخــالت، ومــن املحتمــل أن يتــم التّخــيّل عــن بعــض التّدخــالت إذا ُوجــد أنّهــا ال تحقــق الهــدف املتفــق عليــه.  

)Chenowith & McAuliffe 2017(  :أنواع الّتدخل

Resource provider 1.مقّدم املوارد

ــة  ــرى لتلبي ــة أخ ــوارد عملي ــة وم ــاعدة مادي ــوارد مس ــل للم ــّدم، أو موّص ــن دوره كمق ــي/ة ضم ــايّص/ة االجتامع ــدم االختص يق

احتياجــات الّنــاس. ويتطلــب هــذا الــّدور إجــراء تقييــم دقيــق لحاجــات املنتفــع مــع معرفــة املــوارد املتاحــة. مبــا أّن املــوارد عــادة 

ــات، ومســاعدات،  ــال، واألشــياء، ومعلوم ــوارد امل ــل مؤسســة أو شــخص. وتشــمل امل ــن قب ــاًل م ــب متوي ــي تتطل ــااًل، فه ــف م تكل

ــر مــورًدا مــن املــوارد.  ــة. كــام أّن االختصــايّص/ة االجتامعــي نفســه ميكــن أن يعت وخدمــات عملي

يعتــر توصيــل املــوارد وســيلة جيّــدة ملســاعدة األشــخاص الّذيــن ميــّرون بضائقــة وإرشاكهــم للخــروج منهــا، فهــي إحــدى الوســائل 

الّتــي تؤكــد لهــم أنـّـك تأخــذ مشــكلتهم عــى محمــل الجــد وأّن لديــك مــا تقدمــه. ويســهم الحصــول عــى مــوارد، خاصــة املســاعدة 

املاليــة، مــن وجهــة نظــر املنتفــع/ة، يف تحفيــز الّشــعور بالكرامــة واحــرام الــّذات وفتــح خيــارات للّنــاس. 

إّن توفــر املــوارد للتّوزيــع يضــع االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة يف موقــع القــوة مــن حيــث كونــه مصــدر القــرار حــول الكميــة التــي 

ســيعطيها وملــن، لكــن يف الوقــت ذاتــه ميكــن لهــذا الوضــع أن يجعــل االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة عرضــة للخضــوع للضغــط أو 

اإلقنــاع أو اإلعتــداء والعنــف مــن األشــخاص الذيــن يكونــون بحاجــة ملّحــة أو يائســة لهــذه املــوارد.   

ومــن بــن األمثلــة عــى توفــر املــوارد: توزيــع األغذيــة واملالبــس والحقائــب الّصحيــة، وتوفــر املعلومــات عــن املــوارد، وتزويــد 

األطفــال ممــن هــم يف ســن الّدراســة باملــواد املدرســية، أو إيجــاد ســكن آمــن لطفــل أو ألرسة بــال مــأوى. 

Social Broker and Referrer  2. وسيط اجتامعي أو مسؤول عن تحويل الحاالت

ينبغــي أن ميتلــك االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة معرفــة جيّــدة مبقّدمــي الخدمــات يف مجتمعه وأن يعــرف عن عملهم ويرتبــط معهم بعالقة 

عمــل. بهــذا ميكنــه توصيــل الّنــاس إىل مصــادر الخدمــات التــي يحتاجونهــا، أو تحويلهــم إىل مقّدمي خدمــات آخرين يف منطقتهــم.  وميكن 

تعريــف التّحويــل referral : بأنــه عمليــة يقــوم عرهــا االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة إىل توجيــه املتفعــن إىل مؤسســة أو وكالــة خدميــة 

أخــرى بســبب عــدم توفــر الخدمــة أو املســاعدة التــي يحتاجونهــا يف املؤسســة التــي يعمــل فيهــا. إال أّن العمليــة ال تقتــر فقــط عــى 

إعــالم املنتفعــن باملؤسســة التــي تقــّدم الخدمــة التــي يحتاجونهــا، وإعطائهــم عنوانهــا، وإمنــا تتطلــب خدمــة التّحويــل الفّعالــة أن يبــذل 

االختصــايّص/ة االجتامعــي قصــارى جهــده حتــى يتمكــن املنتفعــون مــن الوصــول إىل الخدمــات واملســاعدة التــي يحتاجونهــا. 

تتميز خدمات الّتحويل الفّعال بالسامت األربع الّتالية: 

توفر املعلومات حول املوارد

يجــب أن ميتلــك االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة معلومــات جيّــدة حــول املــوارد والخدمــات املتوفــرة، ومــكان توفرهــا، ومــن يقّدمهــا، 

ومــن يســتحقها. وينبغــي أن يعــرف االختصــايص/ة االجتامعــي األشــخاص األساســين العاملــن يف نظــام تقديــم املــوارد والخدمــات، 

ويطــّور عالقاتــه املهنيــة مــع هــؤالء األشــخاص مبــا يخــدم مصالــح املنتفعــن. 

إعداد املنتفع/ة وتجهيزه

املقصــود بإعــداد املنتفــع: أن تناقــش معــه مــا تشــمله عمليــة التّحويــل والخدمــات التــي ســيحصل عليهــا مــن املؤسســة األخــرى. 

ويتضمــن رشح األســباب التــي دفعــت لتحويــل املنتفــع/ة إىل مؤسســة خدميــة أخــرى. 

إعداد جهة الّتحويل )أو مقّدم الخدمة اآلخر(

ــم. يحــّر االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة ملخــص  ــادل املعلومــات حــول املنتفعــن بعــد الحصــول عــى موافقته يتضمــن هــذا تب

تحويــل للحالــة يُقــّدم فيــه معلومــات عــن املنتفــع/ة، وعــادة تكــون توصيــة االختصــايّص/ة ومشــاركته يف عمليــة التّحويــل مفيــدة 

يف تســهيل عمليــة قبــول املنتفــع/ة يف املؤسســة األخــرى التــي ميكنهــا تقديــم الخدمــة التــي يحتاجهــا. ويــوىص بشــدة أن يقــوم 

االختصــايّص/ة بتزويــد املنتفــع بنســخة عــن ملخــص التّحويــل. 

املتابعة 

يبــادر االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة بإجــراء إتصــال مــع مؤسســة التّحويــل، ملتابعــة الحالــة بعــد وقــت قصــر مــن قيــام املنتفــع/ة 

بإجــراء إتصــال أويل مــع املؤسســة. فيفحــص االختصــايّص/ة إذا كان املنتفــع/ة يتلقــى الخدمــات املتوقعــة مبــا يقربــه مــن تحقيــق 

األهــداف املحــددة.  
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Mediator 3. الوسيط-الحكم

ــر  ــاً يضط ــالف. غالب ــزاع أو الخ ــة الّن ــن يف حال ــخصن، أو منظمت ــن ش ــيط ب ــل كوس ــذي يعم ــخص ال ــه الّش ــادة: أنّ ــرّف ع يع

االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة يف عملــه مــع األفــراد والعائــالت واملجموعــات واملجتمعــات املحلّيــة إىل املشــاركة يف الجهــود املبذولــة 

التــي مــن شــأنها حــل الخالفــات والّنزاعــات. وينبغــي أن يكــون الوســيط الحكــم محايــًدا فــال ينحــاز إىل جانــب أحــد األطــراف أو 

ــا تتلخــص الفكــرة يف كــون االختصــايّص/ة وســيط حكــم مبــا يــيل:  يقــّدم الحلــول، وإمّن

ــكلة  ــف املش ــدة، لوص ــى ح ــة، ع ــام الفرص ــالف، وإعطائه ــزاع أو الخ ــن يف الّن ــوة كاّل الطّرف ــايّص/ة بدع ــوم االختص يق  .i

ــه.  ــب ب ــذي يرغ ــل ال والح

يف هــذه األثنــاء، يســتمع الّشــخص اآلخــر بهــدوء ويــدون مالحظاتــه حــول الّنقــاط التــي يريــد تذكرهــا، أو قولهــا، ومــن   .ii

ثــم يكــرر مــا ســمعه مــن أقــوال الّشــخص اآلخــر. 

ــي  ــن املشــكالت الت ــن قامئــة مشــركة م ــع الطّرف ــز م ــات، ويجّه يحــدد الوســيط الحكــم القواســم املشــركة واالختالف  .iii

ــتها.  ــاكل ومناقش ــذه املش ــاول ه ــه لتن ــون باتباع ــذي يرغب ــب الّ ــدد الّرتي ــا، ويح ــن حلّه يتع

يتابــع العمــل باتبــاع إجــراءات منطقيــة وعقالنيــة يف عمليــة حــل املشــكلة حســب قامئــة األولويــات التــي تــم تحديدهــا   .iv

وباســتخدام الحلــول التــي اقرحهــا األطــراف املشــاركون أنفســهم. 

ــم  ــد يشــعر األشــخاص بأنّه ــادة مبجــرد الحصــول عــى الّنصيحــة، ق ــكارك إال كمــالذ أخــر، فع ــك وأف ــدم اقراحات ال تّق  .v

 .)Trotter 2013( ــم ــبًا له ــن مناس ــو مل يك ــى ل ــك، حت ــاع اقراح ــون باتب ملزم

ال تكــون الوســاطة مناســبة عــادة يف حــال كانــت هنــاك تباينــات يف القــوة، أو الّســلطة التــي ميتلكهــا األطــراف املتنازعــون، كــام يف 

حالــة الخالفــات بــن الطّفــل/ة وأســتاذه/ا، أو الــزّوج العنيــف وزوجتــه املعّنفــة، أو املوظــف/ة ومديــره/ا. يف هــذه الحــاالت هنــاك 

حاجــة لشــخص يّقــّدم الّدعــم للطّــرف األضعــف للتّوصــل إىل تحديــد مــا يرغــب بعملــه، وتتــم عمليــة الّدعــم هــذه عــادة بعيــًدا 

عــن الّشــخص املســيطر. وبعــد إنجــاز عمليــة اإلعــداد والتّمكــن ميكــن اســتخدام الوســاطة- التّحكيميــة، بــرط ضــامن اآلمــان. 

أمثلة:

.Healing of Memory Support Groups .تكوين مجموعات دعم ومساندة ملعافاة ذاكرة الطّفل _

_ املساعدة يف حل الّنزاعات بن الجران.

_ ترؤس اجتامع والتّأكد بأّن آراء الجميع مسموعة، وإدارة الّنزاع والتّوصل إىل نوع من االتفاق بشأن القرارات املتخذة. 

Advocate 4. القيام باملنارصة والتحشيد

يتبــى االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة قضيــة املنتفــع/ة، كاملحامــي، بهــدف التّأثــر عــى طــرف آخر ميلــك ســلطة معينة عــى املنتفع/ة، 

مبــا يحقــق مصلحــة األخــر. ويتمتــع االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة بالّســلطة والقــدرة عــى املجادلــة واملســاومة والتّفــاوض نيابــة 

عــن املنتفــع/ة، وميلــك قــوة يف التّأثــر عــى اآلخريــن ملنــح املنتفــع/ة املجــال للوصــول إىل املــوارد التــي يحتاجهــا. 

ــاة  ــى حي ــر ع ــي تؤث ــكالت الت ــة املش ــن صح ــق م ــن والتّحق ــدى املنتفع ــاد ل ــوب اإلجه ــل منس ــة يف تقلي ــذه العملي ــاعد ه تس

ــن أن  ــاعدة. وميك ــتحّقون املس ــم يس ــدرك بأنّه ــايّص/ة( ي ــه )أي االختص ــن بأنّ ــايّص/ة للمنتفع ــد االختص ــايل، يؤك ــن، وبالتّ املنتفع

تســاعد عمليــة املنــارصة يف تحطيــم حواجــز الّســلطة عــر منــح املنتفــع/ة الفرصــة لتمثيــل نفســه agency ولــو بشــكل بســيط. 

ويتطلــب التـّـدرب عــى املنــارصة ومامرســتها تبــادل القــوة بــن االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة واملنتفــع/ة. وميكــن لهــذه العمليــة أن 

تســاعد يف بنــاء عالقــة ثقــة بينهــام واإلســهام يف تحقيــق نتائــج إيجابيــة. 

أمثلة: 

_ أنشطة تدريب وتعليم مجتمعي حول حقوق األطفال.

_ التّحدث مع صاحب/ة عمل استغاليل بشأن تحسن معاملته مع املوظفن/ات الّذين يعملون لحسابه/ا. 

_ تقديم إقرارات، أو إحتجاجات لألطباء لضامن حصول شخص ما عى رعاية طبية مالمئة يف مستشفى محيّل.

_ التّحدث مع الّرطة حول إمكانيات تقديم الّدعم للّنساء اللوايت يتعرّضن لإلساءة. 

Counsellor/Therapist  5.املستشار/ املعالج

ــن  ــدث ع ــة للتّح ــم الفرص ــخاص ملنحه ــاء باألش ــج بااللتق ــار، أو معال ــب دوره كمستش ــي/ة مبوج ــايّص/ة االجتامع ــوم االختص يق

ــر عــن مشــاعرهم، وتفهــم أوضاعهــم. ويســاعد االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة األشــخاص عــى كتشــاف وســائل  مشــاكلهم والتّعب

إيجابيــة جديــدة للّنظــر إىل أنفســهم ومشــاكلهم يف ســياقها االجتامعــي، وذلــك مــن خــالل بنــاء عالقــات ثقــة مــع هــؤالء األشــخاص. 

ويدعــم االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة املنتفعــن يف تحديــد نقــاط القــوة واملــوارد التــي ميتلكونهــا مــن أجــل التّكيــف مــع الظـّـروف 

التــي يواجهونهــا والتّعامــل مــع مشــاكلهم وحلهــا. 

Facilitator 6. امليّس

يتطلــب هــذا مــن مديــر/ة الحالــة أن يقــوم بجمــع األشــخاص/الجهات للعمــل مًعــا لتحقيــق غــرض مشــرك، أو الوصــول بالوضــع 

إىل نتيجتــه املنطقيــة، فعــى ســبيل التمثيــل:  تيســر تشــكيل مجموعــة دعــم تلبــي حاجــات مشــركة ألعضائهــا. 

Teacher 7. املعلّم

ــة بتقديــم منــوذج حــول إمكانيــة اســتخدام مهــارة، أو تقنيــة، أو معلومــات معينــة للتأثــر بإحــداث تغيــر  يقــوم مديــر/ة الحال

ســلويك. وميكــن أن يقــّدم االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة منوذًجــا للمنتفــع/ة ويف الوقــت ذاتــه أن يقــوم بتســهيل اختبــار املنتفــع/ة 

 .)Trotter 2013( ملهــارات اتصــال متنوعــة، عــر طريقــة لعــب األدوار مثــاًل

)Chenowith & McAuliffe 2017( 5. إنهاء إدارة الحالة أو مرحلة اإلغاق

من بن أبرز األسباب املؤدية إلنهاء عملية إدارة الحالة وإيقافها ما ييل:  

نتيجة تحقق األهداف التي حددها االختصايّص/ة االجتامعي/ة مع املنتفع/ة.   •

ــة جــًدا،  ــق أهــداف التّدخــل إال بدرجــة قليل ــراب مــن تحقي ــن دون التّمكــن مــن االق ــة مــن الزّم ــرة معقول مــرور ف  •

باإلضافــة إىل أّن احتامليــة إحــداث أي تغيــر يف الوضــع باتــت غــر ممكنــة. 

ــأّن االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة قــد قــام/ت بتوفــر املســاعدة الكافيــة، ليصبــح بإمكانــه/ا  عندمــا يعتقــد املنتفــع/ة ب  •

ــه/ا.  ــكلة بنفس ــل املش ــة ح متابع

عندما ال تتوفر املوارد التي يحتاجها املنتفع/ة لدى املؤسسة.   •

عنــد بــروز صعوبــات يف البنــى واألنظمــة املتحكمــة ببيئــة املنتفــع/ة، إىل درجــة متنعــه/ا مــن االســتمرار يف االســتفادة مــن   •

عالقــة الّدعــم واملســاندة مــع االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة، أو عندمــا تؤثــر هــذه البنــى عــى املنتفــع/ة لتدفعــه/ا إىل إنهــاء 

العالقــة. 
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يجب أن تتضمن خطة اإلنهاء الخطوات التّالية: 

مراجعة األطراف املعنية لألهداف وإبراز اإلنجازات التي تحققت أو التّوقعات التي مل تلبّى.  •

مراجعة املسائل التي تم اإلمتثال لتنفيذها واستكامل الوثائق الخاصة بذلك.   •

تسير عملية الّنقل أو التّحويل إىل مقّدم خدمة آخر: أي اختصايّص/ة اجتامعي/ة آخر أو مؤسسة أخرى.   •

متابعــة إلغــاء املســؤوليات عــن األشــخاص والّدوائــر التــي كانــت مكلفــة بإنجــاز املهــامت املتعلّقــة مبتطلبــات التّخطيــط   •

مبــا فيهــا تطويــر أعــامل الّصيانــة أو أيــة خطــط آمــان للمســتقبل. 

تسهيل عمليات إغالق الوظائف وامللفات حسب الّرورة.   •

اإلعراف بالعبء العاطفي املرافق لردود الفعل إزاء خطة اإلنهاء والتّحقق من صحة ردود هذه األفعال.   •

رسم حدود واضحة فيام يتعلّق بالعالقات الّتي من املتوقع استمرارها، أو أية عالقات مستقبلية ذات صلة.   •

يف هذه املرحلة، من املهم طأمنة املنتفعن بأنّه ميكنهم اإلتصال مبقّدمي الخدمة مرة أخرى إذا احتاجوا لذلك.

إّن التّعامــل مــع خطــوة اإلنهــاء وإغــالق امللــف يتــم عــى اعتبــار أنهــا عمليــة مخططــة وليســت نهايــة مفاجئــة، ومــن الــّروري 

إشــعار املنتفعــن خــالل فــرة كافيــة وإعطائهــم أكــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات حــول مرحلــة اإلنهــاء.   

)Chenowith & McAuliffe 2017( 6. املراجعة

ــة املراجعــة تقييــم املكاســب واألهــداف التــي تــم تحقيقهــا وتلــك التــي مل تتحقــق، وتقييــم املهــارات واملعــارف  تتضمــن مرحل

الجديــدة املكتســبة، وذلــك باللجــوء إىل أدوات التّفكــر التّأّمــيل والّنقــدي بالطّــرق الرّســمية أو غــر الرّســمية. حيــث ميكــن إجــراء 

املراجعــة مــن خــالل اإلرشاف مــع األقــران، أو مــن خــالل اجتامعــات رســمية. وينبغــي أن تغطــي املراجعــة املواضيــع الثاّلثــة التّالية:  

مخرجات الّنتائج بالّنسبة للمنتفع/ة.  •

الّنتائج الّذاتية.  •

مخرجات الرنامج.  •

وترتبط املراجعات واملتابعات بشكل أسايس باملساءلة. 

• هذا هو االجتامع األول بني االختصايّص/ة االجتامعي/ة واملنتفع/ة. 

• يؤسس االختصايّص/ة االجتامعي/ة للعاقة مع املنتفع/ة عىل أسس يسودها الّثقة وعاقات 

االحتام املتبادل. 

• يجمع االختصايّص/ة  االجتامعي/ة املعلومات األساسية عن املنتفع/ة )االسم، التعليم، مكان 

السكن ..إلخ(.

 • يعبىء االختصايّص/ة منوذج تسجيل الحالة ومنوذج االدخال

.Case registration form and intake form

الخطوة األوىل

بناء العاقة والّتواصل

Engagement

• التّقييم يعني العمل مع املنتفع/ة لفهم طبيعة املشاكل األرسية. 

• ويتضمن هذا تقييم الخطر التي قد يواجهها أفراد األرسة إضافة اىل نقاط القوة لدى 

املنتفع/ة.

• البدء باستخدام سجل الحالة.

• تعبئة منوذج “األرسة وتقييم الخطر”.

• منوذج التّحويل مع موافقة املنتفع/ة. 

الخطوة الّثانية

الّتقييم

Assessment

يجتمع مدير/ة الحالة واملنتفع/ة معاً لتطوير خطة حالة: 

• يضعان هدفًا “ذكيًا- SMART”؛ أي أنه محدد Specific، وقابل للقياس Measurable، وقابل 

.Relevant وذو صلة ،Achievable للتحقيق

• يحددان املهام الّرورية لتحقيق األهداف. 

• يراجع مدير/ة الحالة نقاط قوة املنتفع/ة باإلشارة بشكل خاص إىل نقاط القوة التي ستساعد 

يف تحقيق األهداف التي تم تحديدها. 

• يحددان مصادر الّدعم )الرّسمية وغر الرّسمية( للمنتفع/ة والّتي ميكن أن تساعد يف تحقيق 

األهداف. 

• يتفقان عى إطار زمني لتحقيق الهدف. يتم الّركيز يف تحديد أهداف العمل عى تحديد 

املهام قصرة األجل أكر من الّركيز عى مهام العالج عى املدى الطّويل.

• إعداد خطة الحالة.

• االستمرار يف استخدام سجل الحالة لألرس واملنتفعن.

الخطة الّثالثة

الّتخطيط

Planning

• يقّدم مدير الحالة الخدمة املبارشة )مثاًًل: االستشارة، بناء املهارات وحشد املوارد(.

• يوصل مدير/ة الحالة املنتفع/ة مبقّدمي الخدمات التي يحتاجها )مثل: التّحويل(، وينسق 

لخدمات متعددة )مؤمتر الحالة(.

• يراقب مدير/ة الحالة آلية تقديم الخدمة لالستجابة لحاجة املنتفع/ة )مراجعة الحالة(.

• يقوم مدير/ة الحالة مبتابعة املنتفع/ة للتّأكد من أنّه/ا يتقدم باتجاه تحقيق األهداف 

املحددة، وبأّن التّقّدم يف خطة الحالة مستمر. ويفحص مدير/ة الحالة إذا ظهرت أية مشاكل 

جديدة. 

• سجل مؤمتر الحالة.

• منوذج التّحويل، حسب الّرورة. 

• استخدام ومراجعة خطة الحالة.

الخطوة الّرابعة

الّتدخل

Intervention

• بناء عى التّقييم، إذا تم تحقيق األهداف، ومل تظهر مشاكل جديدة، يتم إنهاء عالقة الخدمة 

والّدعم. 

• يُعلم مدير/ة الحالة املنتفعن بالعالقة الجديدة، والّروط التي ميكن قبولهم مجدًدا مبوجبها 

كمستفيدين من الّدعم. 

الخطوة الخامسة 

االنهاء

Termination

• يقيّم مدير/ة الحالة مع املنتفع/ة إذا كانت الخدمات املتفق عليها فّعالة يف حّل املشكالت 

وتحقيق األهداف املحددة يف خطة الحالة.

• يراجع مدير/ة الحالة العمل الذي تم إنجازه باستخدام أدوات التّفكر الّنقدي والتّأّميل. 

الخطوة الّسادسة

املراجعة

Review
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إرشــادات للمــدرّس/ة: الحــظ التّشــابه بــن خطــوات إدارة الحالــة وخطــوات تقييــم الخطــر: تعــادل الخطــوة األوىل 

يف إدارة الحالــة خطــوة “جمــع البيانــات” يف عمليــة تقييــم الخطــر، أمــا الخطوتــان الثّانيــة والثّالثــة يف إدارة الحالــة 

فتعــادالن خطــوة “التّحليــل والتّخطيــط” يف عمليــة تقييــم الخطــر، وتعــادل الخطــوة الرّابعــة “العمــل/Action” أو 

إجــراءات العمــل لتنفيــذ الخطــة، والخطوتــان الخامســة والّسادســة تعــادالن “مراجعــة الّنتائــج” يف عمليــة تقييــم 

الخطــر، كــام تــرد يف الوحــدة الخاصــة بعمليــة تقييــم الخطــر. 

الفاعلية يف إدارة الحالة

ــة  ــم انتقاءهــا بطريقــة عشــوائية، بحيــث تشــمل إدارة حال ــي ت ــة الت ــة لعــدد مــن تجــارب إدارة الحال أُجريــت مراجعــة تقييمي

ــا يف هــذه الحــاالت مــع  للعمــل مــع أطفــال وشــباب كانــت لديهــم احتياجــات كبــرة، وأظهــرت نتيجــة املراجعــة تحســًنا إيجابيً

مــرور الوقــت. إاّل أّن العديــد مــن التّحســينات تتعلــق بإمكانيــة وصــول واســتخدام املنتفعــن إىل الخدمــات، مثــل: انخفــاض نســبة 

ــت تشــر إىل التّحســن يف أداء  ــة أكــر مــام كان ــادة اســتخدام املنتفــع/ة للخدمــات املجتمعي مراجعــة املستشــفيات للعــالج، وزي

األرسة، أو الفــرد للوظائــف واألدوار. ويتــم العمــل عــى تطويــر “قاعــدة إدارة حالــة مقنعــة تســتند عــى األدلـّـة” كخدمــة “واعــدة” 

ــب  ــَدة. فيج ــة املقي ــواء والبيئ ــوء لألج ــر اللج ــي ومخاط ــر االجتامع ــلوك غ ــن الّس ــل م ــة” يف التّقلي ــون فّعال ــد تك ــة ق أو “خدم

ــل/ة  ــة بشــكل منهجــي بغــرض التّوصــل إىل قــرار حــول تأثــرات التّدخــالت األخــرى التــي يتلقاهــا الطّف ــار إدارة الحال ــم آث تقيي

ــة؛ أي  ــة يف التّوصــل إىل مخرجــات إيجابي ــر األقــل أهمي ــر الهــام واملؤث ــد املؤث ــة يف تحدي ــاب/ة وأرسهــم. وتكمــن الّصعوب أو الّش

ــق بتأثــر عمليــة إدارة الحالــة ذاتهــا أو بتأثــر خدمــات معينــة حصــل عليهــا األشــخاص الذيــن تــدار حاالتهــم  إذا كان هــذا يتعلّ

  .)Schneider, Brownhill & Walsh 2006(

نقاط القوة والحدود فيام يتعلق بإدارة الحالة يف سياق تقديم خدمات اجتامعية لألطفال

• تعتــر إدارة الحالــة مكونـًـا أساســيًا يف الخدمــات والتّدخــالت املختلفــة، مبــا تقّدمــه مــن خدمــات معــدة لألفــراد، 

أو خدمــات تــم تصميمهــا بحيــث تســتجيب لالحتياجــات املحــددة للطّفــل أو الّشــخص الّشــاب وأرسهــم. 

نقاط القوة

strengths

• عدم وجود اتفاق بالّنسبة لتعريف “إدارة الحالة”، واملفاهيم، أو محددات الخدمة. 

ــة النجــاز إدارة  ــة العمــل املطلوب ــة، والوظائــف واألدوار وكثاف ــد مقــدار “الجرعــة” الّروري ــة يف تحدي • الّصعوب

حالــة فعالــة.

ــق  ــد مــا إذا كان هــذا يتعلّ ــة؛ أي تحدي ــرات املهمــة يف التّوصــل إىل مخرجــات إيجابي ــد املؤث ــة يف تحدي • الّصعوب

بتأثــر عمليــة إدارة الحالــة نفســها أم بتأثــر خدمــات معينــة حصــل عليهــا األشــخاص الذيــن تــدار حاالتهــم.
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Allen & Unwin .

55

M4منهاج الخدمة االجتامعية وحامية األطفال



57 56

الّنامذج املستخدمة يف إدارة الحالة

منوذج تقييم األرسة 

رمز األرسة: 

أعضاء األرسة )أذكر/ي كّل شخص يسكن يف منزل األرسة(  .1 

 Genogram ارسم/ي جينوغرام األرسة

عنوان الّسكن الحايل )أذكر/ي اإلرشادات ملوقع مسكن األرسة أو أرفق/ي خريطة تدّل عى املسكن(   .2

أنظمة الّدعم املتوفرة لألرسة.  .3

أ . الّدعم الّصحي والطّبي.

ب . الّدعم العاطفي.

ت . الّدعم املايل.

1. قّدم/ي وصًفا للوضع – تقييم الحتياجات األرسة واملشكات األساسية التي تواجهها:

ــاءة  ــة واإلس ــاءة الحاصل ــمل اإلس ــل واألرسة وتش ــا الطّف ــرض له ــي يتع ــاءة الت ــم اإلس ــر – تقيي ــم الخط 2. تقيي
ــا . ــع حدوثه املتوق

احتامل تكرار حدوث اإلساءة.  •

العنف املراكم – مثاًل: التّعرض لالهامل والعنف األرسي لفرة متواصلة.  •

عوامل القوة والحامية داخل العائلة.  •

تقييم الخطر.  •

Concerning مثرة للقلق   Serious  جدية  Extreme عواقب الّرر: مفرطة يف الّشدة  •

3. خطة العمل املبارشة )الحاجة الطّارئة أو األكر الحاًحا/ خطة العمل(.

4. خطة عمل طويلة املدى لتحقيق حلول مستدامة

اسم االختصايّص/ة االجتامعي/ة، التّوقيع والتّاريخ: 

أسامء املتطوعن، التّوقيع والتّاريخ: 

اسم املرف/ة، التّوقيع والتّاريخ: 

 

رقم التسجيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خطة حالة     

اإلسم )األرسة أو الفرد(: ...........................................................................................................................................................

تاريخ تسجيل الحالة: 

وصف القضايا املتعلقة بالحالة:

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

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

املخرجات املرغوب تحقيقها: 

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

Evidence األدلة من املسؤول األنشطة املؤدية لتحقيق 

األهداف

الهدف أو املخرجات

.1

.2

.3

.1

.1

.2

.3

.2

.1

.2

.3

.3

التوقيع: .............................. اسم املنتفع/ة ....................... التاريخ ...........

التوقيع: .............................. اسم األخصايئ/ة االجتامعي/ة ............. التاريخ.........
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رقم التسجيل: ____________         

سجل الحالة 

رمز األرسة: 

م موقع الزيارة وقع الزيارة: 

تاريخ الّزيارة: 

أسامء موظفي الدعم: 

سبب الزيارة: )خطة العمل، أذكر/ي أية احتياجات أو موارد تحتاجها األرسة(

النتائج: )ماذا حصل؟(

خطة العمل التالية: )أذكر/ي املوارد التي ستحتاجها أنت الستكامل خطتك بالعمل مع األرسة(

اسم األخصايئ/ة االجتامعي/ة والتوقيع والتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم املتطوع/ة والتوقيع والتاريخ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم املرف/ة والتوقيع والتاريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

إجراءات عملية مؤمتر الحالة 

مؤمتــر الحالــة هــو: عبــارة عــن اجتــامع يلتقــي فيــه جميــع األشــخاص العاملــن مــع األرسة للتّشــاور، أو مناقشــة وتبــادل املعلومــات 

واآلراء حــول األرسة. إّن الغــرض مــن ذلــك هــو تنســيق خطــة حالــة بحيــث تتوضــح األدوار واملســؤوليات املتوقعــة مــن كّل شــخص 

مــن املشــاركن، والحــرص عــى التّأكــد أنّهــم جميًعــا يعملــون لتحقيــق األهــداف ذاتهــا يف خدمــة األرسة.

يف الغالــب، يتــوىّل مديــر الحالــة رئاســة مؤمتــر الحالــة، يف حــال تــم تنصيــب شــخص ألداء دور مديــر/ة الحالــة. ويف حــال مل يتــم 

ذلــك، مــن املفــرض تعيــن مديــر/ة الحالــة خــالل االجتــامع.  

يلجــأ االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة إىل الحكــم املهنــي ليقــرر إذا كان حضــور االجتــامع )مؤمتــر الحالــة( يخــدم مصلحــة املنتفعــن 

الفضــى. وميكــن اعتبــار حضــور املنتفــع/ة لالجتــامع خطــوة باتجــاه متكينــه، أي يف حــال توفــرت لــه/ا الفرصــة ليكــون جــزءا مــن 

عمليــة اتخــاذ القــرار، ضمــن الــّروط التّاليــة: 

يف حال كان هناك احتامل للتّوصل إىل اتفاق بن ااالختصاصين االجتامعين واملهنين املشاركن يف االجتامع.  •

يف حال مل يكن حضور االجتامع يشّكل مخاطرة مبارشة بالّنسبة للمنتفع/ة.  •

أال يكون املنتفع/ة معرًضا للخطر يف حال شارك يف االجتامع، أي أال يتعرض لإلساءة من قبل عضو آخر من عائلته.  •

يف حال يُتوقع أن يبدي االختصاصيون االجتامعيون احراًما لوجود املنتفع/ة.    •

ــؤالء  ــم به ــي أن “يهت ــايّص/ة االجتامع ــى االختص ــي ع ــامع، ينبغ ــن األرسة يف االجت ــر م ــو آخ ــاب أو عض ــل، أو ش ــارك طف إذا ش

ــد، وأن تتــم معاملتهــم بالقــدر ذاتــه مــن االحــرام، الــذي يتلقــاه املهنيــون  ــأن يقّدمهــم بشــكل جيّ املشــاركن”، أي أن يضمــن ب

املشــاركون يف االجتــامع. ويجــب أن يجّهــز االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة هــذا الّشــخص بشــكل جيّــد، وأن يجلــس إىل جانبــه، وعليــه 

مقاطعــة االجتــامع يف حــال الحــظ أن املنتفــع/ة يُعامــل بشــكل غــر محــرم ليعيــد لــه اعتبــاره ويدعمــه. 

ويف حــال مل يحــر املنتفــع/ة االجتــامع، يجــب عــى االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة أن ينتبــه لــرورة دعمــه باإلهتــامم بضــامن أّن 

الّنقــاش الــذي يُذكــر فيــه املنتفــع/ة ســيذكره باحــرام، كــام لــو أنــه كان موجــوًدا يف االجتــامع ويســتمع ملــا يُقــال. 

يقوم رئيس الجلسة بتيسر إجراءات مؤمتر الحالة بالّشكل التّايل: 

يرحــب بالجميــع، ويبــدأ بتقديــم نفســه واملؤسســة التــي يعمــل فيهــا، ويــرح دوره كرئيــس للجلســة مــن جهــة، ودوره   .1

ــة املنتفــع/ة.  االختصــايّص/ة اجتامعــي/ة بالّنســبة لقضي

يوّضــح الغــرض مــن االجتــامع: اســم املنتفــع/ة، واملشــاكل التــي يواجههــا، ويقــوم بتعيــن مســؤول عــن تدويــن محــر   .2

ــا.  ــم اتخاذه ــي يت ــرارات الت ــخاص والق ــدّون أدوار األش ــة لي الجلس

يدعــو جميــع املشــاركن لتقديــم أنفســهم، واملؤسســات التــي يعملــون لصالحهــا، ودورهــم فيــام يتعلـّـق بقضيــة األرسة، ثــم   .3

يشــكرهم ملســاهمتهم يف دعــم األرسة ويثنــي عــى عملهــم، حســب مــا يــراه مناســبًا. 

يلّخــص مداخــالت االختصاصيــن االجتامعيــن واملهنيــن حيــال عملهــم مــع األرسة، ويدعــو املنتفــع/ة للتّعليــق عــى الوضــع   .4

إذا كان حــارًضا، ثــم يشــجع عــى فتــح الّنقــاش حــول القضيــة ويتوســط للتّحكيــم بــن األشــخاص املتنازعــن، يف حــال دعــت 

الحاجــة لذلــك. 

يتوىّل رئيس الجلسة مسؤولية تطوير خطة حالة يوافق عليها الجميع.   .5

إثــر تحديــد جميــع األهــداف واألدوار واملســؤوليات واألطــر الزّمنيــة للعمــل، يقــوم رئيــس الجلســة بتعيــن مديــر/ة حالــة،   .6

ويحــدد موعــد الجتــامع قــادم ثــم ينهــي االجتــامع. 

يتم إرسال محر االجتامع لجميع الحارضين، مبا فيهم األرسة إذا كان هذا مالمئًا من حيث ضامن الّسالمة واألمن.   .7
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سجل مؤمتر الحالة

رمز األرسة: لقب األرسة    

تاريخ مؤمتر الحالة

عناوين االتصال باملؤسسة 

الحضور: 

االسم

االسم

االسم 

االسم 

رئيس/ة الجلسة

القضايا التي متت مناقشتها

خطة حالة

Evidence الدليل التواريخ من املسؤول األنشطة املؤدية لتحقيق 

الهدف

الهدف أو املخرجات

.1

.2

 تاريخ املراجعة:  

 

الوحدة الخامسة  

الّتدخل يف األزمات

ــة  ــة إدارة الحال ــن عملي ــزء م ــو ج ــل، وه ــر األج ــاًل قص ــات تدخ ــل يف األزم ــر التّدخ ــدرّس/ة: يعت ــادات للم إرش

املروحــة يف وحــدة تقييــم الخطــر. وتحــدث األزمــات عــادة يف املرحلــة التّأسيســية للعالقــة مــع املنتفــع/ة، عنــد 

ــد:  ــن الفرصــة والتّهدي ــة م ــوز الّصيني ــة حســب الرّم ــف األزم ــة. وتتأل ــة إدارة حال ــع/ة بعملي ــادرة إلرشاك املنتف املب

أي فرصــة لــألرسة يك تتغــّر، ويف الوقــت ذاتــه تهديــد بالخطــر. ويواجــه االختصاصيــون االجتامعيــون هــذا التّحــدي 

ــم. ــل بالخــوض يف هــذه املفاهي املتمث

وصف الوحدة

تقــدم هــذه الوحــدة تعريًفــا لألزمــة والتّدخــل يف األزمــات كنمــوذج ملامرســة الخدمــة االجتامعيــة. ويف حالــة األزمــة املســتمرة يف 

فلســطن، مــن املتوقــع أّن أغلــب األشــخاص الذيــن يقابلهــم االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة قــد يعانــون مــن األزمــة بشــكل مــا. وتركّز 

الوحــدة عــى نظريــات يســتخدمها االختصاصيــون االجتامعيــون املختصــون باألزمــات  واالختصاصيــون االجتامعيــون العامــون. 

أقسام الوحدة

ــة للتّدخــل يف األزمــات؛، العمــل مــع  تعريــف األزمــة ونقدهــا؛ منــوذج التّدخــل يف األزمــات ومراحــل التّدخــل، املهــارات املطلوب

األطفــال املأزومــن، العمــل مــع املنتفعــن غــر الطوعيــن involuntary clients؛ اســراتيجيات العمــل والتعامــل مــع املنتفعــن 

الغاضبــن، أو العدوانيــن أو املســتائن؛ الّســلطة والقــوة؛ بروتوكــوالت األمــان للعمــل مــع األشــخاص الذيــن يحتمــل قيامهــم بســلوك 

عــدواين. 
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ــة، يك  ــا للطّلب ــة هن ــة املوصوف ــيناريو الحال ــّدم س ــارضة، ق ــادة املح ــس م ــدء بتدري ــل الب ــدرّس/ة: قب ــادات للم إرش

يفّكــروا فيــه أثنــاء املحــارضة: ســيناريو الحالــة مأخــوذ عــن )from O’Leary, Huchinson and Squire 2015( يف 

امللحــق: 

تعمــل ناديــة )15 ســنة( كمصففــة شــعر/كوافرة مــع األقــارب والجــران، وذلــك ملســاعدة والدتهــا وأختهــا التــي تبلــغ 

مــن العمــر 21 عامــاً وتعــاين مــن إعاقــة. اتصلــت ناديــة مبختصــة اجتامعيــة لتخرهــا بأنـّـه تــم اعتقــال أخاهــا قاســم 

وعمــره 10 ســنوات مــن قبــل  قــوات االحتــالل االرسائيــيل عندمــا كان يف طريقــه إىل املدرســة.  

اطلب/ي من الطّلبة التّفكر باألسئلة التّالية: 

ما األسباب التي تجعل حالة نادية أزمة؟  أ . 

ما خطوات التّدخل التي ستتخذها للتّعامل مع الحالة؟  ب . 

كيف ستحدد نهاية األزمة؟  ت . 

ما إجراءات املتابعة التي ستقوم بها بعد حل األزمة؟  ث . 

أنشطة الّتقييم للوحدة

سؤال امتحان: قّدم/ي دراسة حالة )أو سيناريو( عن منتفع غر طوعي يف أزمة.

الّسؤال: أجب/ي عى األسئلة التّالية فيام يتعلّق بدراسة الحالة )أو الّسيناربو(: 

ما األسباب الّتي تؤدي إىل اعتبار هذه الحالة أزمة؟  أ . 

ما خطوات التّدخل الّتي ستتخذها للتّعامل مع هذه الحالة )خطة التّدخل(؟ ب . 

كيف ستحدد نهاية األزمة )إغالق امللف(؟  ت . 

ما إجراءات املتابعة التي ستقوم بها بعد حل األزمة؟    ث . 

مفاتيح لإلجابات: 

ميّــز/ي الفــرق بــن األزمــات، والطـّـوارئ، وخطــوات روبــرت Robert للتّدخــل يف األزمــات وهــي: إبــداء اهتــامم خــاص عنــد العمــل 

ــم، التّدخــل،  ــط، التّقيي ــة، التّحكــم والّضب ــات التّدخــل الفوري ــق بآلي ــام يتعل ــاميئ خاصــة في ــة تطــوره الّن ــل/ة يف مرحل مــع الطّف

ــل  ــايب prosocial behaviour، املدخ ــي اإليج ــلوك االجتامع ــوذج الّس ــح األدوار، من ــة، توضي ــية األولي ــعافات الّنفس ــة، اإلس املتابع

التّعاطفــي لدعــم الّشــخص، تحديــد املشــكلة، تقنيــات التهدئــة، تدابــر الّســالمة للــذات واآلخريــن لتجنــب الخطــر ومنــع العنــف. 
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املحارضة

1. تعريف األزمة

ــز  ــأس والعج ــم، والي ــيطرة والتّحك ــن الّس ــروج ع ــام، والخ ــاق التّ ــخص باإلره ــعور الّش ــن ش ــة تتضم ــة ذاتي ــي:  تجرب ــة ه األزم

ــايّص/ة  ــيقابلهم االختص ــن س ــخاص الذي ــم األش ــإّن معظ ــايل ف ــتمرة، وبالتّ ــة مس ــة أزم ــطن حال ــع يف فلس ــل الوض ــة. وميث والعزل

االجتامعــي/ة ســيكونون قــد واجهــوا يف حياتهــم شــكاًل مــن أشــكال األزمــة. وميكــن تعريــف األزمــة:  بأنّهــا “تصــّور أو 

ــف” ــى التّكي ــه ع ــة وقدرت ــخص الحالي ــات الّش ــاوز إمكاني ــا تتج ــا، كونه ــن تحّمله ــة ال ميك ــع كصعوب ــدث، أو وض ــة لح  معايش

ــاذج  ــّدم من ــث يق ــة، حي ــع األزم ــل م ــة  للتّعام ــتجابة مهم ــات اس ــل يف األزم ــر التّدخ )James and Cilliland 2006: 26(. ويُعت

قصــرة وممنهجــة للتّدخــل والتــي تتصــدى ملشــاكل محــددة بوضــوح ميكــن مواجهتهــا مــن خــالل جهــود فّعالــة اليجــاد الحلــول 

 .)Payne 2014(

الفرق بني األزمة والطّوارئ

تعتــر األزمــة crisis لحظــة حيويــة وحرجــة، وهــي تشــّكل نقطــة تحــّول يف قصــة حيــاة شــخص مــا، فيصبــح مــن الــّروري اتخــاذ 

قــرار ملواجهــة عوامــل عدائيــة ومتعارضــة. وأصــل الكلمــة يف اللغــة اليونانيــة يعــود إىل krisos ومعناهــا قــرار. 

ــع  ــاة أو الوض ــع )أي الحي ــاذ الوض ــاً إلنق ــاًل عملي ــب تدخ ــل يتطل ــدث مفاجــىء وعاج ــوارئ  emergencyهــي: ح ــة الطّ إّن حال

الرّاهــن( مــن أجــل البقــاء. بينــام يــدل مصطلــح االســتعجال urgency عــى الّضغــط مــن حيــث الوقــت. وقــد يتبــع األزمــة صدمــة 

نفســية. 

الّتدخل يف األزمات والّنقد املوجه له

ــط يف  ــى التّخطي ــز ع ــن الّركي ــر م ــا يحــدث اآلن، أك ــع م ــل م ــى التّعام ــزه ع ــات بشــكل أســايس بركي ــز التّدخــل يف األزم يتمي

ــتقبل.  املس

ويعمــل االختصــايّص/ة يف هــذه الحالــة مبهمــة قصــرة األجــل مــع املنتفــع/ة، أو ألجلــه/ا لحــل القضايــا املبــارشة وامللّحــة فقــط. 

ــاين  ــذي يع ــخص ال ــع الّش ــف م ــيحتاجون للتّعاط ــات، س ــم يف األزم ــاء تدخله ــن أثن ــن االجتامعي ــن أن االختصاي ــم م ــى الّرغ وع

مــن األزمــة والعمــل معــه/ا  مــن قــرب وتفهــم حاجاتــه/ا، إال أنّهــم قــد يضطــرون، بهــدف حــّل األزمــة، إىل اللجــوء إىل قــرارات 

مبنيــة عــى حكــم مهنــي دون الحصــول عــى موافقــة املنتفــع/ة وذلــك بغــرض تأمــن ســالمته، فعــى ســبيل التّمثيــل: قــد يطلــب 

االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة ســيارة إســعاف أو ســيارة رشطــة عــى الّرغــم مــن معرفتــه بخــوف املنتفــع/ة مــن هــذا اإلجــراء، أو 

يبلــغ الوالديــن بتخطيــط طفلهــم لالنتحــار، أو ينتــزع الطّفــل/ة مــن كنــف أحــد الوالديــن الــذي يعاملــه بعنــف وقــد يؤذيــه.

ميكــن أن يكــون التّدخــل يف األزمــات أقــل فائــدة عنــد التّعامــل مــع قضايــا ترتبــط بتقديــم الّرعايــة الفرديــة عــى املــدى الطّويــل 

ــد  ــارشة، فق ــا املب ــم إال بالقضاي ــات ال يهت ــج التّدخــل يف األزم ــا أّن نه ــة األخــرى. ومب ــا االجتامعي ــد التّدخــل بالّنســبة للقضاي وعن

ــا مــن االضطهــاد االجتامعــي. وعــى الّرغــم مــن أن  االختصاصيــن االجتامعيــن  تعــرض لإلنتقــاد أيًضــا ألنــه ال يتخــذ موقًفــا نقديً

قــد يســعون إىل توضيــح أبعــاد الحالــة عنــد التّعامــل مــع األزمــة، فهنالــك خطــورة، كــام ذكــر البعــض، مــن لجــوء االختصاصيــن 

االجتامعيــن إىل تبســيط القضايــا املعقــدة يف حيــاة املنتفــع/ة بشــكل مبالــغ فيــه مــن أجــل الّركيــز عــى حــل قضيــة واحــدة فقــط. 

ــة، ومــن  ــال مــع ردود فعــل األشــخاص العاطفي ــر وقــت كاٍف للتّعامــل بشــكل فّع ــا، بتوف وال يســمح التّدخــل يف األزمــات، غالبً

.)Payne 2014( املمكــن تحســن هــذا النهــج مــن خــالل معالجــة نظــام الّدعــم االجتامعــي الخــاص باملنتفــع/ة
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)Roberts 2005(  2. منوذج الّتدخل يف األزمات – املراحل السبع

إرشــادات للمــدرّس/ة: هنــاك بعــض أوجــه الّشــبه بــن مراحــل هــذا الّنمــوذج واملراحــل يف عمليــة إدارة الحالــة: جمــع 

البيانــات، والتّحليــل والتّخطيــط، وإجــراءات العمــل واملراجعــة، وهــي خطــوات مروحــة يف الوحــدة الخاصــة بتقييــم 

الخطــر، حيــث أن حــاالت الخطــر تتطلــب إجــراء تقييــم رسيــع وإجــراءات تدخــل فوريــة. وميكــن يف أي وقــت مــن 

العمــل ضمــن عمليــة إدارة الحالــة أن تظهــر الحاجــة إىل اســتخدام نهــج التدخــل يف األزمــات.  

فيام ييل رشح للخطوات التي ينبغي أن يتبعها االختصايّص/ة االجتامعي/ة يف نهج التّدخل يف األزمات: 

املرحلة 1:

تقييــم نفيس-اجتامعــي وطبــي رسيــع Rapid Psychological and Lethality Assessment )يقابلــه مرحلــة جمــع املعلومــات 

يف وحــدة إدارة الحالــة(

يف حالــة األزمــة، ينبغــي أن يُجــري االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة تقييــم رسيــع، ولكن شــامل للجوانب الطّبيــة والّنفســية واالجتامعية 

يف حيــاة املنتفــع/ة. ويجــب أن يغطــي هــذا التّقييــم، كحــد أدىن، مصــادر الّدعــم والتّوتــر يف بيئــة املنتفــع/ة، واالحتياجــات الطّبيــة 

والّدوائيــة، وإن كان املنتفــع/ة يتعاطــى املخــدرات أو الكحــول، وآليــات التّكيّــف واملــوارد الّداخليــة والخارجيــة. كــام ينبغي الّســؤال 

ــك ال تســتطيع االحتــامل أكــر بعــد اليــوم، هــل  ــاًل: “عندمــا تقــول إنّ ــة بــوادر للتّفكــر باالنتحــار، أو الّرغبــة باملــوت، مث عــن أي

تقصــد أنـّـك تفّكــر يف إيــذاء نفســك؟”   

املرحلة 2:

Rapidly Establish Rapport  بناء وتأسيس عالقة مهنية رسيعة

تعتــر مبــادئ الّصــدق واالحــرام والتّقبــل مــن العوامــل التــي تســّهل بنــاء العالقــة مــع املنتفــع/ة. ففــي هــذه املرحلــة تلعــب 

نقــاط القــوة لــدى االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة دوًرا مهــاًم لغــرس الثّقــة يف املنتفــع/ة، وتشــمل املهــارات املفيــدة يف التّعامــل مــع 

ــّدفء، والتّوجــه  ــة وال ــداع واملرون ــة، واإلب ــد، وابتعــاد االختصــايّص/ة عــن إصــدار أحــكام قيمي املنتفــع/ة: التّواصــل البــري الجيّ

اإليجــايب املبنــي عــى القــوة، وتعزيــز املكاســب الّصغــرة، واملرونــة.  

املرحلة 3: 

تحديد وتحليل املشاكل الرّئيسية أو مسببات األزمة )مرحلة التّحليل يف وحدة إدارة الحالة(.

يركّــز التّدخــل يف األزمــات عــى املشــاكل الحاليــة التــي يعــاين منهــا املنتفــع/ة، وغالبًــا مــا تكــون هــذه املشــاكل هــي التــي تســببت 

ــي  ــع الت ــاة املنتف ــن األوضــاع يف حي ــات أن يســتوضح ع ــص باألزم ــة. يحــاول االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة املخت يف حــدوث األزم

دفعتــه لطلــب املســاعدة يف الوقــت الحــايل، فيســأل: “ملــاذا )حصــل هــذا، وأتيــت لطلــب املســاعدة( اآلن؟” .

ــاة  ــاكل يف حي ــة، وأن يرتّــب املش ــبب لألزم ــن الحــدث املس ــايّص/ة ع ــرح روبرتــس )Roberts )2005 أن يســتفر االختص يق

املنتفــع/ة وفقــاً ألولويــة التّعامــل معهــا. ويف البدايــة يحــاول االختصــايّص/ة أن يفهــم كيفيــة تصاعــد الحــدث األســايس وتكثفــه 

باتجــاه التّحــول إىل أزمــة، وبتحليــل الظـّـروف املرتبطــة باملنتفــع/ة، مــن املتوقــع أن يكتســب االختصــايّص/ة تصــًوا لنمــط التكيّــف 

الّــذي يتبعــه املنتفــع/ة، وقــد يتطلّــب هــذا الّنمــط )مــن التكيّــف( تعديــاًل إذا أردنــا حــّل األزمــة الحاليــة، وأيًضــا ملنــع حــدوث 

أزمــات مســتقبلية. ويتضمــن هــذا التّدخــل الّركيــز عــى الحــارض بــداًل مــن تفحــص تفصيــالت املشــاكل والّســعي للتّوصــل إىل 

 .)Payne 2014( ــخ مفصــل عــن املنتفــع/ة تاري

املرحلة 4:

التّعامل مع االنفعاالت واملشاعر

تتضمــن املرحلــة الرّابعــة جانبــن للتّدخــل. يســعى اختصــايّص /ة األزمــة إىل الّســامح للمنتفــع/ة بتفســر روايتــه للوضــع الــذي 

تســبب باألزمــة الحاليــة ومينحــه الفرصــة للتّعبــر عــن مشــاعره بغــرض التّنفيــس والّشــفاء. ولتحقيــق ذلــك، يعتمــد االختصــايّص/ة 

االجتامعــي/ة عــى مهــارات االســتامع الفّعــال مثــل: إعــادة الّصياغــة، والتّأّمــل يف العواطــف واملشــاعر املتضمنــة، وطــرح األســئلة 

الّدقيقــة للتّعمــق بالتّفاصيــل. ويف نهايــة املطــاف ينبغــي عــى االختصــايّص/ة أن يلجــأ، ولكــن بحــذر شــديد، إىل ردود واســتجابات 

فيهــا تحــدي للمنتفــع/ة. ميكــن أن تشــمل هــذه الــرّدود إعطــاء معلومــات، وتفســرات وإعــادة الّصياغــة أو لعــب دور “محامــي 

الشــيطان”. وإذا طُبقــت هــذه الــرّدود الّصعبــة للمنتفــع/ة بشــكل مالئــم، فإنهــا ميكــن أن تســاعد يف التّخفيــف مــن املعتقــدات 

التــي تزيــد مــن صعوبــة تكيّــف املنتفــع/ة مــع الوضــع لتجــره عــى الّنظــر يف خيــارات ســلوكية أخــرى. 

املرحلة 5:

تحفيز املنتفع/ة عى تحديد واكتشاف البدائل )مرحلة الّتخطيط يف وحدة إدارة الحالة(

ميكــن أن يكــون تحقيــق هــذه املرحلــة مــن أصعــب مراحــل التّدخــل يف األزمــات. حســب التّعريــف، يفتقــر املنتفــع/ة يف األزمــة 

إىل التـّـوازن يف رؤيــة الّصــورة الكبــرة ومييــل إىل التّشــبث بالطـّـرق املألوفــة للتّكيّــف مــع الوضــع حتــى عندمــا تثبــت هــذه الطـّـرق 

فشــلها. ومــع ذلــك، إذا تــم التّوصــل إىل تحقيــق املرحلــة الرّابعــة فهــذا يعنــي أن املنتفــع/ة يف األزمــة قــد اختــر يف الغالــب مــا 

يكفــي مــن املشــاعر الســتعادة بعــض التـّـوازن العاطفــي. وميكــن أن يبــدأ االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة واملنتفــع/ة حينئــذ باقــراح 

الخيــارات. 

املرحلة 6:

إعداد وتجهيز خطة العمل )مرحلة إجراءات العمل يف وحدة إدارة الحالة(

يف هــذه املرحلــة يتــم دمــج االســراتيجيات ضمــن خطــة عــالج ممّكنــة أو تدخــل منّســق. ويف حــاالت التّدخــل يف األزمــة التــي 

تتضمــن مخاطــرة عاليــة وأفــكارا باالنتحــار لــدى الّشــباب، ويحــدث االنتقــال يف املرحلــة الّسادســة مــن األزمــة إىل الحــل. وميكــن 

ــايل:      أن تتضمــن خطــة العمــل املعــدة للتّعامــل مــع شــاب/ة لديــه/ا ميــول باالنتحــار عــدة عنــارص كالتّ

إزالــة وســائل الــّرر، وتتطلّــب إرشاك الوالديــن أو أشــخاص مهّمــن آخريــن يف التّخلّــص مــن جميــع الوســائل الخطــرة   •

ــاب/ة.  ــة املحيطــة بالّش ــة البيئ ــذاء نفســه وتأمــن حامي ــاب/ة إلي ــد يســتخدمها الّش ــي ق ــة الت والقاتل

مناقشــة املنتفــع/ة ومفاوضتــه بشــأن الّســالمة: ويشــمل إبــرام اتفاقيــات محــددة بزمــن معــن يلتــزم خاللــه املنتفــع/ة   •

ــاظ عــى ســالمته. بالحف

اللقــاءات واملواعيــد املســتقبلية: إعــداد جــدول لرتيــب املحادثــات الهاتفيــة، ومواعيــد الحقــة ملراجعــة العيــادة الطّبيــة،   •

وتحديــد أحــداث ليرقبهــا املنتفــع/ة.

التّخفيــف مــن القلــق وقلــة الّنــوم: إذا كان املنتفــع/ة يعــاين مــن قلــق حــاد، ميكــن أن تُوصــف لــه عالجــات مالمئــة ولكــن   •

هــذا يتطلّــب مراقبــة حثيثــة.

ــة: ينبغــي تنبيــه األصدقــاء وأعضــاء العائلــة والجــران إىل رضورة االهتــامم بالّشــاب/ة الــذي ميــر  التّخفيــف مــن العزل  •

ــه/ا. ــتمر مع ــل مس ــى تواص ــاظ ع ــة والحف باألزم

ــة  ــر املحيط ــتمرت املخاط ــال اس ــل يف ح ــة للتّدخ ــوة رضوري ــذه خط ــون ه ــد تك ــفى، ق ــي يف املستش ــل العالج التّدخ  •

باملنتفــع/ة دون تغيــر، وإذا فشــل التّدخــل الّســابق يف التّوصــل إىل تعاقــد مــع املنتفــع/ة لضــامن ســالمته/ا. 
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املرحلة 7:

خطة املتابعة

بعــد التّدخــل األويل يجــب أن يخطــط االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة إلجــراءات املتابعــة مــع املتفعــن للتّأكــد مــن أّن األزمــة باتــت 

يف طريقهــا إىل الحــل، ولتقييــم وضــع املنتفــع/ة يف مرحلــة مــا بعــد األزمــة. ميكــن أن يشــتمل التّدخــل بعــد األزمــة عــى مــا يــيل: 

مراقبة صحة املنتفع/ة الجسدية )مثاًل: قدرته عى الّنوم، عاداته الغذائية، اهتاممه بالّنظافة الّشخصية(.  •

ــا  ــم بشــكل أفضــل م ــح املنتفــع/ة يفه ــة )هــل أصب ــرّف إىل العوامــل املســببة ألحــداث األزم ــة للتّع القــدرات اإلدراكي  •

ــه؟. ــباب حدوث ــدرك أس ــدث وي ح

تقييم لألداء العام للمنتفع/ة يف حياته ويشمل جوانب حياته االجتامعية والّروحية واملهنية واألكادميية.  •

مدى الرىّض والتّقّدم الذي أحرزه املنتفع/ة مع التّدخل العالجي املستمر )مثاًل: االستشارات املالية(.    •

االنتباه إىل أية ضغوط حالية قد تواجه املنتفع/ة، وكيف يتم التّعامل معها.   •

يقدم الّشكل التّايل:ملخًصا للمراحل الّسبع املوّضحة أعاله لنموذج التّدخل يف األزمات. 

الّشكل 1

)Thompson 2011( 3. املهارات املطلوبة للّتدخل يف األزمات

مبادئ الّتدخل يف األزمات

الّركيز عى ردود الفعل العاطفية واملؤثرات الخارجية.   .1

البحث عن املوارد االجتامعية: الّشبكات العائلية واالجتامعية، الحواجز الناجمة عن االنقسامات االجتامعية.  .2

الّركيز عى اإليجابيات: نقاط القوة واالنتصارات الّسهلة.   .3

تجنــب اعطــاء الحالــة تســميات طبيــة قــد تتضمــن وصــم املنتفــع/ة: الّســلوك بشــكل معــن هــو نتيجــة لألزمــة، وليــس   .4

ــا.  ــا عقليً اضطرابً

الّركيز عى تحديد املشكلة: قد ال تكون املسائل األساسية الظّاهرة يف املشكلة هي العامل املسبب لحدث األزمة.   .5

صياغة خطط واضحة.  .6

قياس املكاسب املحتملة مقابل املخاطر.   .7
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69 68

االستاتيجيات

يقــرح تومســون )Thompson )2011، أن يتأكــد االختصاصيــون االجتامعيــون مــن الحفــاظ عــى اســراتيجية معينــة يف التّعامــل 

مــع األزمــات مثــل: اســراتيجية الّنقــاط الثّــالث ألّن التّدخــل يف األزمــات قــد يكــون مربــًكا وفوضويًــا. ويحــدد االســراتيجيات مبــا 

يــيل: 

بناء العالقة مع املنتفع/ة وإبداء اهتامم إيجايب، مبا يوفّر التّطمينات والهدوء، ويدعم احرام الّذات.   .1

حشد نظم الّدعم املالمئة من خالل أنشطة املنارصة وتحفيز االهتامم واملشاركة من قبل األرسة واملجتمع.   .2

تسهيل اكتساب آليات تكيّف أكر فاعلية من خالل تدخالت عالجية.   .3

الّتدخات

اســتخدام أشــكال أخــرى للتّدخــل ملســاعدة املنتفعــن، فعــى ســبيل التّمثيــل: املنــارصة، والعمــل يف مجموعــات، والعــالج   .1

املعــريف الّســلويك، واملامرســة املتمحــورة عــى املهــامت، والتّدخــل الــذي يركّــز عــى الحــل. 

تسهم املامرسة املنهجية عر العمل الّنشط مع املنتفع/ة بتقديم رؤية أكر وضوًحا.   .2

تحديــد األهــداف مينــح شــعوًرا بالقــدرة عــى التّحكــم بالوضــع حيــث أّن الّنجــاح يف تحقيــق أحــد األهــداف الواقعيــة   .3

ــة بالّنفــس.   ــادة الثّق ســيؤدي إىل زي

املهارات

مهــارات االســتامع: الّســعي للتّخلــص مــن معيقــات االســتامع الفّعــال مثــل: قلــق املنتفــع/ة، أو االكتئــاب، التّدخــالت مــن   .1

قبــل اآلخريــن، وتصوراتهــم، وأحكامهــم املســبقة. 

القدرة عى إعادة توجيه املشاعر كام تخترها مبا يؤدي إىل زيادة وعي املنتفعن ويُظهر مدى فهمك للقضية.   .2

تعزيــز طــرق تكيّــف ناجحــة: مــن املهــم توضيــح نقــاط القــوة، والتّحقــق مــن االســتجابة للمواقــف الجديــدة، واالهتــامم   .3

ببنــاء العالقــة مــع املنتفــع/ة، والتّعــرف عــى الجوانــب اإليجابيــة وتعزيزهــا. 

جمــع البيانــات حــول االســتجابات االنفعاليــة مــن خــالل توســيع النقــاش ضمــن أطــر أوســع، أو عــر خيــارات أخــرى قــد   .4

يرغــب املنتفــع/ة باختبارهــا. 

التّحيّل بالهدوء.  .5

اإلدارة الجيّدة للوقت.   .6

التّفكر بشكل شمويل، ومراعاة اتباع اسراتيجية الّنقاط الثاّلث خالل عملية التّدخل.   .7

4. الّتدخل يف األزمات مع فئة األطفال

مييــل األطفــال الذيــن اختــروا األزمــات إىل أن يكونــوا أكــر عرضــة لالنكســارات والّضعــف نظــرًا ألن قدرتهــم عــى التّحكــم بحياتهــم 

أقــل، كــام أن إدراكهــم لســبب حــدوث األزمــة قــد يكــون أضعــف، إضافــة إىل شــعورهم بالخــوف مــن احتــامل فقــدان الشــخص 

الــذي ميكــن أن يقــدم لهــم الّرعايــة واالهتــامم. وينبغــي عــى االختصــايّص/ة االجتامعــي أن يضــع خطــة الحتياجــات الطّفــل لألمــان 

والّســالمة ويحــاول تلبيتهــا. ومــن املهــم يف هــذه املرحلــة تقليــل عــدد األشــخاص الذيــن يُطلــب مــن الطّفــل/ة التّفاعــل معهــم 

ــاة، واملحافظــة عــى احســاس  ــي للحي ــة مريحــة واســتعادة الّنمــط الّروتين ــة منزلي ــة إعــادة تشــكيل بيئ إىل الحــد األدىن، ومحاول

الطّفــل باالســتقرار. كذلــك يجــب االســتمرار يف تقييــم ردود فعــل الطّفــل ومراقبتهــا مــن خــالل عالقــة يســودها الــدذفء والــود 

بعيــًدا عــن الّلمــس أو االحتضــان الــذي قــد يثــر الطّفــل/ة إذا كان يخــاف مــن اقــراب اآلخريــن منــه/ا وملســه/ا، خاصــة إذا كان 

قــد تعــرّض لتجربــة اعتــداء جســدي أو جنــيس. ويف حالــة اللجــوء لتحويــل الطّفــل إىل اختصــايّص آخــر، ينبغــي أن تســعى اليجــاد 

زمــالء تعرفهــم وتثــق بهــم، ويف حــال مل يتحقــق هــذا، ينبغــي قبــل تحويــل الطّفــل/ة للتّعامــل مــع شــخص ال تعرفــه أن تتحــدث 

أنــت أواًل مــع ذلــك الّشــخص وتقيّمــه.    

Involuntary Clients  5. العمل مع املنتفع غري الطوعي

مــن هــو املنتفــع  غــر الطّوعــي؟ هــو: الّشــخص الــذي مل يخــر الحصــول عــى الخدمــات املقدمــة لــه، أو الّشــخص الــذي ال يريــد 

الخدمــة ولكّنــه ملــزم مبوجــب أمــر مــن املحكمــة، أو عقوبــة قانونيــة، أو غرهــا مــن أشــكال الّضغــط مــن قبــل أعضــاء األرسة، أو 

 .)Trotter 2006( زمــالء العمــل أو املجتمــع

ــة، أو اإلفــراج املــروط، أو  ــن  أشــخاًصا يف الّســجون، أو ضمــن برامــج اإلفــراج تحــت املراقب قــد يكــون املنتفعــون غــر الطّوعي

أشــخاًصا يتلقــون العــالج مــن املخــدرات بأمــر مــن املحكمــة، أو أرًسا متهمــة بإســاءة معاملــة أطفالهــم وإهاملهــم، أو أشــخاًصا 

ــال  ــز االعتق ــن يف مراك ــداث املوقوف ــة، أو األح ــول انتحاري ــخاًصا ذوي مي ــة، أو أش ــذوي اإلعاق ــى ب ــات تُعن ــن يف مؤسس موضوع

الخاصــة باألحــداث، أو شــخًصا مســًنا/ة يف دار رعايــة، أو األطفــال الذيــن يتــم إخراجهــم مــن إطــار رعايــة أرسهــم. مــا الخيــارات 

التــي تتوفــر لــدى جميــع الفئــات املذكــورة؟  

إرشــادات للمــدرّس/ة: فيــام يــيل عــدد مــن املداخــل الّنظريــة الكالســيكية يف الخدمــة االجتامعيــة التــي يعتمدهــا 

األكادمييــون واالختصاصيــون االجتامعيــون. وتنبثــق بعــض الّنظريــات مــن ســياق نظــام قانــوين مبنــي عــى القوانــن 

ــة التــي تتناســب مــع  ــار تلــك املداخــل الّنظري ــة األطفــال. وميكنــك اختي والّسياســات ضــد العنــف وإســاءة معامل

الّســياق الخــاص مبجتمعــك.

استاتيجيات مامرسة الخدمة االجتامعية مع املنتفعني الغاضبني، والعدوانيني واملستائني

يقــرح تروتــر )Trotter )2015 ثالثــة تدخــالت للعمــل مــع املنتفعــن غــر الطوعيــن involuntary clients مبــا يحقــق التــوازن يف 

األدوار املزدوجــة للخدمــة االجتامعيــة بــن دور الرعايــة مــن جهــة ودور الضبــط مــن جهــة ثانيــة.  

Control role دور الّضبط Care role دور الّرعاية

legal القانون helping املساعدة

mandated اإلجراءات امللزمة therapeutic املعالجة

surveillance, monitoring اإلرشاف واملراقبة problem solving حل املشاكل

responsibility املسؤولية rights الّدور املستند عى الحقوق
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توضيح الّدور: 

يجــب أن يكــون االختصاصيــون االجتامعيــون واضحــني وصادقــني مــع املنتفعــني، وعليهــم أن يناقشــوا حــدود عملهــم، وحجمــه، 

ومســؤوليات املنتفعــني ضمــن األدوار املحــددة.   

 :prosocial outcomes تعزيز مخرجات اجتامعية إيجابية

ينبغــي عــى االختصاصيــن االجتامعيــن مالحظــة الّســلوكيات والقيــم “املالمئــة” للمنتفــع وتعزيزهــا ومنذجتهــا )model( ) فعــى 

ســبيل التّمثيــل، “أقــّدر حضــورك يف املوعــد”، قــم بعمــل مــا وعــدت بعملــه(. ومــن جانــب آخــر، عــى االختصــايّص/ة االجتامعــي أن 

ينتبــه إىل الّســلوكيات أو املالحظــات املعاديــة للمجتمــع anti-social behaviour، أي أن يذكــر براحــة أنــه ال يوافــق عــى ســلوك 

معــن ويــرح موقفــه حيــال ذلــك. ومــن املهــم أن يحــاول االختصــايّص/ة االجتامعــي اســتخدام لغــة الجســد بشــكل يتناســب مــع 

موقفــه وأقوالــه، فعــى ســبيل التّمثيــل: ال تبتســم بعصبيــة أثنــاء حديــث مهنــي جــاد. 

حل املشكات: 

حاول/ي الّركيز عى تعريفات الّشخص نفسه للمشاكل واألهداف باستخدام الخطوات التّالية يف العمل مع الحالة: 

_ اجراء مسح للمشكلة: حدد/ي قامئة بالجوانب التي كان املنتفع/ة غر راٍض عنها وحدد/ي املخاطر.

ــة  ــة؛ ودراس ــع/ة الفوري ــات املنتف ــة واحتياج ــة باألزم ــا املرتبط ــع القضاي ــل م ــر والتّعام ــم الخط ــكلة: تقيي ــف املش _  تصني

ــا. ــكلة وفحصه املش

_تحديــد األهــداف، وصياغــة عقــد العمــل، والقيــام باجــراءات التّحويــل، وتطويــر االســراتيجيات واملهــامت واجــراء مراجعــة 

منتظمــة لفحــص األهــداف والتّأكــد إن كانــت قــد تحققــت أو تغــرت. 

ــا  ــة تعرضه ــة نتيج ــة دامئ ــة أزم ــش يف حال ــض األرس تعي ــأّن بع ــولزبرغ )Kagan and Schlosberg )1989 ب ــان وش ــر كاج  يذك

لصدمــات نفســية Trauma يف املــايض أو يف الحــارض. وميكــن أن يلجــأ البعــض لإلبقــاء عــى األزمــة بغــرض تجنــب أمل الّصدمــة. وقــد 

ينتــج عــن الّصدمــة خوفًــا مــن الهجــر، والــذي حــن يقــرن بالّشــعور بالخجــل، ســيؤدي إىل إبقــاء الّشــخص ضعيًفــا وكتوًمــا. ومبــا 

أّن الّشــخص يشــعر بالخــوف الّشــديد وبأنــه غــر قــادر عــى الحديــث عــام حصــل، فإنــه يفشــل يف التّعامــل مــع مشــاعر القلــق 

املراكمــة بشــكل مبــارش. قــد يالحــظ أعضــاء األرسة هــذا الّســلوك ولكّنهــم قــد ال يفهمــون مــا يعانيــه الّشــخص وقــد يقابلونــه 

بالرّفــض، أو يلقــون اللــوم عليــه. وينتهــي الّشــخص إىل امليــل للعزلــة والّشــعور بالفــراغ والوحــدة ويصبــح دفاعيًــا، مــام يــؤدي إىل 

تزايــد اكتئابــه واللجــوء للتّنفيــس عــن مشــاعره الّســلبية acting out. ومــع التّغــّر يف منســوب األمل الّداخــيل صعــوًدا وهبوطـًـا )مبــا 

يرافقــه مــن شــعور بالفــراغ، والكآبــة، والّرعــب والكوابيــس(، يبــدأ الّشــخص بتنفيــس آالمــه عــر ســلوكيات غــر مالمئــة يف محيــط 

األرسة )مثــل: اإلســاءة ألطفالــه أو إهاملهــم( إىل الّدرجــة التــي يبــدو فيهــا الّشــخص وكأنــه “فاقــٌد الّســيطرة” ويبــدو بحاجــة إىل 

ــة  ــب الّنفــيس أو خدمــات حامي ــل: الّرطــة أو الطّ ــة مث ــة قــد تتدخــل جهــات خارجي ــة، ويف هــذه املرحل وســائل ضبــط خارجي

ــال( يشــعر  ــة األطف ــات حامي ــة )الّرطــة، وخدم ــط الخارجي ــائل الّضب ــرض وس ــم ف ــا يت ــة، أي عندم ــي هــذه الحال ــال. فف األطف

ــا يفقــد  ــا أقــل مبــا أّن األمــور أصبحــت تحــت ســيطرة جهــة أخــرى. لكــن حامل ــدي قلًق ــه يب الّشــخص باالســتياء والغضــب ولكّن

اســتقالليته وســيادته عــى األمــور فإنــه يشــعر بالّضعــف واالعتامديــة ويتعمــق خوفــه مــن الهجــر، وتبــدأ دورة األزمــة بأكملهــا 

مجــدًدا.    

تفعيل سلطة الخدمة االجتامعية وقوتها

مــن املهــم االنتبــاه عنــد لجــوء االختصــايّص/ة االجتامعــي إىل اســتعامل القــوة والّســلطة، أن يتــم توظيفهــا بشــكل مالئــم. يشــر 

كاجــان وشــولزبرغ )Kagan and Schlosberg )1989 بــأّن االختصــايص االجتامعــي يجــب أن يكــون صادقـًـا ومبــارًشا أثنــاء تواصلــه 

ــك، االتهامــات جــادة.  ــن أضلل ــة: “ل ــار املنتفــع بالقضي ــد توجــه االختصــايّص الخب ــة عن ــة التالي مــع األرس. كــام يظهــر مــن األمثل

ســأخرك بالّضبــط مــا هــي”، أو “نحــن االثنــان نعــرف أّن مــا فعلتــه خاطــئ ومــؤٍذ لألطفــال”، أو “لســت مجــرًا عــى الوثــوق بنــا، 

ــا بــه”. قــد يشــعر املنتفعــون  ــال مــا تخرن ــغ الّســلطات عــن األمــور التــي نالحظهــا، لذلــك كــن حــذًرا حي فنحــن ملزمــون بتبلي

غــر الطّوعيــن بدرجــة أكــر مــن األمــان والثّقــة إذا كان االختصــايّص االجتامعــي رصيًحــا بشــأن الّســلطة التــي ميكنــه اســتخدامها. 

حيــث يلجــأ األشــخاص الذيــن يشــعرون بالتّهديــد إىل اســتخدام آليــات دفاعيــة. وعنــد توجيــه اتهامــات ألحــد الوالديــن باإلســاءة 

إىل طفلــه أو اهاملــه، قــد يحــاول الوالــدان تجنــب النقــاش مــع االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة حــول مســائل ميكــن أن تثــر لديهــم 

آالم ترتبــط بصدمــة ســابقة، ويلجــأون لــردود الفعــل التّاليــة: االنــكار، أو الّشــعور بالّضعــف واالنكســار، أو الغضــب، أو التّســويغ 

والتّريــر، أو اإلســقاط أو الّلــوم. ولذلــك ينبغــي أن يحــدد االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة العوامــل التــي تدفــع املنتفــع/ة للقيــام بهــذه 

الّســلوكيات، وعليــه أن يفهمهــا ويــدرك أنهــا ليســت موجهــة ضــده. إىل جانــب الّســلطة املمنوحــة لالختصــايّص/ة ميكــن أن يتخــذ 

االختصــايّص/ة قــرارات قــد تتعــارض مــع رغبــات الوالديــن مثــل: نقــل الطفــل مــن كنفهــم ورعايتهــم إىل مــكان أكــر آمانـًـا، وميكنــه 

أيًضــا اســتخدام ســلطاته لبنــاء عالقــة تعاونيــة مــع الوالديــن.  

كيف ميكنك مناقشة الّسلوكيات غري الائقة بطرق محتمة ومتعاطفة؟ 

مــن املفيــد حــث الطّلبــة عــى التّفكــر بشــعور املنتفعــن، خاصــة يف الحــاالت التــي يكــون فيهــا املنتفــع مجــرًا ومضطــرًا للتّعامــل 

مــع االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة. كــام رشحنــا، ميكــن أن تكــون بعــض الّســلوكيات الّصعبــة والعدوانيــة التــي يرتكبهــا املنتفعــون 

ناجمــة عــن شــعورهم باللــوم، والّضعــف، والخيانــة، وانعــدام الثّقــة، والغضــب، والخجــل، والعجــز. وســيكون بامــكان االختصــايص 

االجتامعــي أن يبنــي عالقــة مــع املنتفــع غــر الطّوعــي، إذا نجــح يف تصنيــف هــذه املشــاعر وتحديــد أســبابها، كأن يقــول للمنتفــع 

عــى ســبيل التّمثيــل: “أتصــّور أنــك قــد تشــعر بالغضــب ألنهــم يف ]املحكمــة[ أصــدروا أمــرًا يفــرض عليــك قبــول خدماتنــا، هــل 

ــع دون اللجــوء  ــي واملنتف ــن االختصــايص االجتامع ــات تواصــل وتفاهــم ب ــد يســاعد هــذا عــى تأســيس عالق ــح؟” ق هــذا صحي

إلعطــاء تريــرات وأعــذار لســلوك األخــر.  

6. اتخاذ إجراءات الّسامة

ــوا أحــراًرا يف  ــي أن يكون ــة، وينبغ ــم وســالمتهم كأولوي ــن أمنه ــوا يف ظــروف تضم ــن أن يعمل ــن االجتامعي ــن حــق االختصاصي م

التّعبــر عــن مخاوفهــم وتجنــب املواقــف التــي تهــدد ســالمتهم. ويُطلــب مــن املرفــن عــى االختصاصيــن تقديــم تقاريــر حــول 

ــة مســؤولية  ــة االجتامعي ــه. ويجــب أن تتحمــل مؤسســات الخدم ــع املنتفــع وانفعاالت ــة م ــا مواجه ــة تخللته ــة جلســات صعب أي

صياغــة إجــراءات األمــن والّســالمة، وأن تقــوم بتقديــم الّدعــم الــالزم للموظفــن لتنفيذهــا )Trotter 2006(، مثــل: صياغــة قواعــد 

تنظــم زيــارات االختصاصيــن االجتامعيــن للمنتفعــن يف بيوتهــم )الّزيــارات املنزليــة(، فعــى ســبيل التّمثيــل: ال تذهــب/ي وحيًدا/ة، 

اطلــب/ي الحصــول عــى تفاصيــل الّزيــارة مســبًقا؛ أي معرفــة مــن ســتقابل/ين ومــن ســيكون متواجــًدا أثنــاء الّزيــارة، احمــل/ي 

معــك هاتــف نّقــال )موبايــل(، وبلـّـغ/ي شــخًصا مــن محيطــك بأنـّـك متوجــه/ة إىل الّزيــارة املنزليــة، بتزويــد عنــوان املــكان واملوعــد 

املتوقــع لعودتــك مــن الّزيــارة، واســتفر/ي عــن طبيعــة اللبــاس املالئــم، وتــدرّب/ي عــى املــي بحــزم، وتعلـّـم/ي كيــف تتعامــل/

يــن مــع الّســلوك العنيــف. وبالّنســبة للمقابــالت التــي يتــم إجراؤهــا داخــل املؤسســة )املقابــالت املكتبيــة(، يجــب الّرتيــب لتأمــن 

ــالغ الّرطــة يف حــال  ــرض ألوضــاع خطــرة، وإب ــة التّع ــالمة مبــا يحافــظ عــى ســالمة املوظفــن واملنتفــع/ة يف حال إجــراءات الّس

حضــور أشــخاص خطريــن، والجلــوس بالقــرب مــن بــاب يــؤدي إىل منفــذ للخــروج والهــرب، أو االتصــال مبوظفــي األمــن أو رفــع 

تقريــر إىل الّرطــة حــول أي ســلوك عنيــف ال ينبغــي تقبلــه.   
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ما الصعوبات التي تواجه االختصاصيني االجتامعيني يف فلسطني حني يتعرضون للّتهديد؟ 

عىل املستوى الّشخيص: 

ال توجــد إال أحــكام قليلــة تتعلــق بحاميــة االختصاصيــن االجتامعيــن. وتجــري األجهــزة الحكوميــة يف الّســلطة الفلســطينية، خــالل 

فــرة إعــداد هــذا الكتــاب، مراجعــة لقانــون يتعلــق بهــذا الّشــأن يف الّضفــة الغربيــة. ولكــن طاملــا أّن املجلــس التريعــي معطـّـل، 

ــالت  ــذون التّدخ ــخاص ال يحب ــل أش ــن قب ــداءات م ــدات واإلعت ــر والتّهدي ــة للخط ــون عرض ــن يبق ــن االجتامعي ــإّن االختصاصي ف

الخارجيــة بشــؤون حياتهــم الّشــخصية. 

عىل املستوى الوطني: 

ــم  ــوون تقدي ــي ين ــن الت ــول إىل األماك ــة ويف الوص ــوًدا يف الحرك ــون  قي ــون االجتامعي ــه االختصاصي ــي يواج ــتوى الوطن ــى املس ع

خدماتهــم فيهــا بســبب اإلغالقــات  وجــدار الفصــل.  كــام تؤثــر اإلجــراءات األمنيــة عــى الحواجــز مبــا يف ذلــك  حــوادث إعتــداء مــن 

قبــل جنــود إرسائيليــن ميكــن لهــا أن توثــر عــى البالغــن واألطفــال وتحــد مــن عــدد االختصاصيــن االجتامعيــن الذيــن ميكنهــم أن 

يتدخلــوا لالســتجابة الحتياجــات األطفــال يف املــدارس أو يف املستشــفيات أو األطفــال يف بيوتهــم  أو املعرضــن للخطــر. 

عىل املستوى املؤسسايت: 

ــدأ يراجــع  ــل ب ــام بتخطيــط اســراتيجي للخدمــات، كــام أّن التّموي ــود املفروضــة، ال تتوفــر إال قــدرة محــدودة للقي بســبب القي

لتبــدو املشــاريع التــي تقــدم الخدمــات االجتامعيــة كأنّهــا مؤقتــة، أو غــر قابلــة لالســتمرار، باإلضافــة إىل قلــة عــدد الخــراء بالّصحة 

الّنفســية يف فلســطن، وضعــف التّنســيق والتّعــاون بــن املؤسســات. كــام أّن اإلغالقــات والقيــود املفروضــة مــن قبــل االحتــالل عــى 

الحركــة. كّل هــذا يؤثــر عــى الرامــج واألنشــطة املجتمعيــة. ويضــاف إىل مــا ســبق، الّصــور الّنمطيــة واألفــكار املســبقة الّســائدة يف 

املجتمــع حيــال األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــكالت يف الّصحــة العقليــة والتّصــورات التــي يحملهــا الّنــاس لخدمــات الّدعــم 

 .)Qassis-Jaraysah and Daqaq 2017( الّنفــيس واالجتامعــي والخدمــات األخــرى

يفــرض العمــل مــع املنتفــع غــر الطّوعــي العديــد مــن الّصعوبــات والتّحديــات بالّنســبة لالختصاصيــن االجتامعيــن عــى املســتوين 

الّشــخيص واملهنــي. وقــد تتولـّـد لــدى االختصاصيــن االجتامعيــن ردود فعــل عاطفيــة تجــاه املنتفعــن وأوضاعهــم ، مثــل: الخــوف، 

واإلحبــاط، والغضــب، والحــزن، والعجــز، وعــدم الكفــاءة.

وميكن تلخيص القضايا األساسية بالّنسبة لاختصاصيني االجتامعيني مبا ييل:

ــاعر  ــع مش ــف م ــار التعاط ــاه إىل أن إظه ــا، واالنتب ــع/ة ومداه ــع املنتف ــم م ــدود أدواره ــأن ح ــوح بش ــدق والوض ــزام بالّص االلت

املنتفــع/ة وتجربتــه/ا يجــب أن يالزمــه الوضــوح بالّنســبة لــرورة قيــام املنتفــع/ة مبســؤولياته، ومراجعــة تدخالتــه مــع املنتفــع/ة، 

واســتجاباته لــه/ا، وتقييــم مــا يحــدث خاللهــا بشــكل تأّمــيل ونقــدي، والحصــول عــى الّدعــم واإلرشاف الالزمــن، والقيــام بالدوريــن 

- الرعايــة والضبــط - بأســلوب منفتــح، ومحــرم، وواقعــي مــع مواجهــة التحديــات والصعوبــات. 
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األربعــة )االبنــة الكــرى نســمة )21 ســنة( تعــاين مــن إعاقــة شــديدة نتيجــة شــلل دماغــي(. 

كان األطفــال نــادًرا مــا يتحدثــون، أثنــاء الّزيــارات املنزليــة، وكانــوا يبــدون معزولــن. وقــد تعاطــف الجــران املشــاركن يف جلســات 

ــًدا. ومــن بــن  ــا جيّ الّزيــارات املنزليــة مــع األرسة، وعــّروا عــن افتقادهــم لصــالح الــذي تــويف قبــل ســنتن، ووصفــوه بأنّــه كان أبً
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املشــاكل التــي كشــفتها الّزيــارات املنزليــة: الظـّـروف املعيشــية الّســيئة وتشــمل األثــاث املصنــوع مــن الّصناديــق القدميــة، وأســالك 

الكهربــاء املكشــوفة، وحاجــة نســمة املســتمرة إىل الّرعايــة طــوال اليــوم )24 ســاعة(. وقــد تبــّن أّن ناديــة كانــت هــي التــي تقــّدم 

الّرعايــة ألختهــا بشــكل أســايس. 

 Tdh وصف تدخل مؤسسة أرض اإلنسان

ناقــش االختصــايص االجتامعــي يف مؤسســة Tdh مــع األم احتياجــات األرسة. وقّدمــت املؤسســة بعــض الّدعــم لتحســن الظّــروف 

املعيشــية لــألرسة مــن خــالل توفــر األثــاث وإصــالح األســالك الكهربائيــة املكشــوفة. وكان األطفــال يــرددون يف مغــادرة املنــزل، 

ــرة،  ــارات قص ــب زي ــع األرسة وترتي ــال م ــر االتص ــك، ع ــى ذل ــإرصار ع ــجعهم ب ــي/ة كان/ت تش ــايّص/ة االجتامع ــن االختص ولك

ــان إىل املدرســة وقدمــت مؤسســة أرض اإلنســان بعــض  ــة. رجــع الصبي ــة تســودها الثّق ــاء عالق ــا يف بن ــايل نجحــت تدريجيً وبالتّ

املــوارد لدعــم تعليمهــام. 

ومــع ذلــك ظلــت ناديــة عــى موقفهــا الرّافــض للعــودة إىل املدرســة، أو لالنخــراط يف أيــة أنشــطة خــارج املنــزل. وكانــت تقــول: 

إنهــا تشــعر بأنّهــا املســؤولة عــن رعايــة أختهــا نســمة واالعتنــاء بهــا طــوال اليــوم. فحصــت املؤسســة إمكانيــات تشــجيع ناديــة 

ــل: االلتحــاق مبركــز تدريــب مهنــي. وقــد تطلــب هــذا، أن يعمــل االختصــايص/ة االجتامعــي/ة  لالنخــراط يف أنشــطة أخــرى، مث

مــع جميــع أعضــاء األرسة وخاصــة تحفيــز األم لتشــجيع ناديــة لزيــارة بعــض املراكــز املهنيــة والتّأكــد مــن توزيــع مســؤولية رعايــة 

نســمة ليتشــارك بهــا أفــراد األرسة ومحيطهــا، فعــى ســبيل التّمثيــل، وافــق األقــارب والجــران عــى القيــام بــدور يف تقديــم الّرعايــة 

لنســمة عنــد اضطــرار أفــراد أرستهــا ملغــادرة البيــت. 

بعــد ســتة شــهور، كانــت ناديــة قــد التحقــت بــدورة يف تصفيــف الّشــعر، وكانــت ســعيدة بالتّفاعــل يف الّنقــاش مــع االختصاصيّــة 

االجتامعيــة، والتّحــدث عــن رغبتهــا لتطويــر عملهــا كمصففــة شــعر يف املســتقبل. شــكل هــذا املوقــف تغــرًا كبــرًا عن موقــف نادية 

يف الّزيــارات الّســابقة حــن كانــت تبــدي ســلوكًا انســحابيًا وكانــت تتجنــب التّواصــل البــري مــع  االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة. 

وبينــام كانــت ناديــة تســتكمل تدريبهــا يف دورة تصفيــف الّشــعر، عــرت عــن مخاوفهــا بالّنســبة المكانيــات عثورهــا عــى فرصــة 

عمــل عنــد انتهــاء الــّدورة. حيــث أنهــا كانــت قــد وجــدت عمــاًل يف صالــون شــعر يف منطقتهــا، ولكــّن صاحبــة الّصالــون عرضــت 

ــم  ــون. وت ــة الّصال ــي وصاحب ــب املهن ــز التّدري ــع مرك ــاء م ــب لق ــة برتي ــة االجتامعي ــًدا. قامــت االختصاصي ــاًل ج ــا أجــرًا قلي عليه

ــع العمــل يومــن يف  ــة، م ــدة ســنة إضافي ــي مل ــز املهن ــات يف املرك ــي التّدريب ــة يف تلق ــة تضمــن اســتمرار نادي التّوصــل إىل اتفاقي

األســبوع يف صالــون الّشــعر مقابــل أجــر متفــق عليــه. 

الوحدة الّسادسة  

املنارصة والّتحشيد 

وصف الوحدة

ــة االجتامعيــة. وتتطلــب  املنــارصة والتّحشــيد Advocacy هــي األداة التــي يعتمدهــا االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة لتأكيــد العدال

أنشــطة املنــارصة والتّحشــيد أن يتخــذ االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة موقًــا مــن العدالــة االجتامعيــة، وأن يكــون قــادًرا عــى دعــم 

ــا ضــد االضطهــاد.  األشــخاص الذيــن ُحرمــوا منهــا، وأن يرفــع صوتــه عاليً

أقسام الوحدة

ــة  ــارات املطلوب ــارصة، وامله ــطة املن ــي/ة يف أنش ــايّص/ة االجتامع ــيد، وأدوار االختص ــارصة والتّحش ــات املن ــدة تعريف ــي الوح تغط

ــة:  ــة الوحــدة مــن األقســام التّالي ــف بني ــادئ واالجــراءات. وتتأل واملب

1. ما املقصود باملنارصة والتّحشيد؟ 

2. أشكال أنشطة املنارصة والتحشيد.

3. إطار تنظيمي السراتيجيات املنارصة والتّحشيد. 

4. الّسلطة وأنشطة املنارصة والتّحشيد.

5. أدوار االختصايّص االجتامعي يف أنشطة املنارصة والتّحشيد.

6. املهارات الالزمة لتنفيذ أنشطة املنارصة والتّحشيد.

7. مبادئ باين  Baineالّستة لعمل الّناشطن االجتامعين )2007(.

8. املبادئ األخالقية األساسية للمنارصة والتّحشيد ضمن إدارة الحالة.  

أنشطة التقييم للوحدة

ميكــن أن تكــون املنــارصة نفســها معيــاًرا للتقييــم ضمــن األنشــطة والواجبــات التــي تطلــب مــن الطّلبــة أن يفكــروا بآليــات التّدخــل 

بالّنســبة لألطفــال والّشــباب الذيــن يعانــون مــن الحرمــان واملخاطــر، أو األطفــال والّشــباب الذيــن تعرضــوا لإلســاءة، عــى ســبيل 

املثــال: عــدم ذهــاب طفــل/ة مــن ذوي اإلعاقــة إىل املدرســة، أو وجــود رضيــع )ال يســتطيع الــكالم بعــد( يف بيئــة يســودها العنــف 

األرسي، أو شــاب/ة يقــوم والديــه مبعاقبتــه باللجــوء إىل عنــف جســدي شــديد إىل درجــة تعــرض جســده للــّرر، أو فتــاة تتعــرض 

لتحــرش، أو ايــذاء جنــيس مــن قبــل أبيهــا. إلجــراء تغيــرات لضــامن إحقــاق العدالــة يف الحــاالت املذكــورة، ما مبــادئ واســراتيجيات 

ــة، واملؤسســة واملجتمــع  ــع/ الحال ــا عــى مســتوى : املنتف ــي ميكــن االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة توظيفه ــارصة والتّحشــيد الت املن

املحــيّل؟

معايري الّتقييم

قــدرة الطّالــب/ة عــى إظهــار فهمــه ألدوار االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة يف املنــارصة والتّحشــيد، ومعرفتــه باملهــارات واإلجــراءات 

وكيفيــة مامرســة املنــارصة والتّحشــيد يف الّســياق الفلســطيني. وقــدرة الطّالــب/ة عــى تطبيــق املفاهيــم الــواردة يف كتــايب طحــان 

 .Mclaughlin )2009( و  Tahan )2016( ــن وماكالج
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املحارضة:

1. ما املقصود باملنارصة والّتحشيد؟ 

“تتضمــن أنشــطة املنــارصة والتّحشــيد الســعي إىل التّأثــر عــى املخرجــات التــي تؤثــر بشــكل مبــارش عــى حيــاة الّنــاس وتشــمل - 

الّسياســات العامــة والقــرارات املتعلقــة بتخصيــص املــوارد ضمــن األنظمــة واملؤسســات العاملــة يف املجــاالت الّسياســية واالجتامعية 

واالقتصاديــة” )Tahan 2016: 165(. إّن املنــارصة والتّحشــيد هــي اســراتيجية اكتســبت أهميــة خاصــة يف الّســعي لتحقيــق العدالــة 

االجتامعيــة )Gehart & Lucas, 2007(، كــام أنهــا تعتــر التــزاًم مهنيًــا بالّنســبة للعاملــن يف الخدمــة االجتامعيــة. 

تعمــل الهيئــات واملؤسســات املهنيــة عــى املســتويات املحلّيــة والّدوليــة مــن أجــل ترســيخ املامرســة املهنيــة للخدمــة االجتامعيــة، 

واملنــارصة والتّحشــيد، والعدالــة االجتامعيــة مــن خــالل مدونــات قواعــد الّســلوك

)British Association of Social Workers, 2002; International Federation of Social Workers, 2004; National 

Association of Social Workers, 2008(.

وتوضــح الرابطــة الكنديــة لالختصاصيــن االجتامعيــن )The Canadian Association of Social Workers )2005 العالقــة بــن 

املنــارصة والتّحشــيد والعدالــة االجتامعيــة كالتّــايل: 

ينــارص االختصاصيــون االجتامعيــون رضورة توفــر فــرص عادلــة ومنصفــة للوصــول إىل الخدمــات واملزايــا العامــة. وينــارص 

االختصاصيــون االجتامعيــون ويؤيــدون توفــر الحاميــة واملعاملــة املتســاوية أمــام القانــون، كــام ينــارصون رضورة مواجهــة 

.)CASW, 2005( املامرســات الظّاملــة، خاصــة االضطهــاد الــذي يؤثــر عــى الفئــات الّضعيفــة واملهمشــة

إرشــادات للمــدرّس/ة: تظهــر املنــارصة والتّحشــيد يف األدبيــات كاســراتيجية مرتبطــة مــع املامرســات يف مجال الّسياســات 

ــد املامرســة  ــك، ينخــرط االختصاصيــون االجتامعيــون عن ــة )macro )Wolfer & Gray 2007. ومــع ذل العامــة أو الكليّ

ــة،  ــب املالي ــمل الجوان ــخصية، وتش ــن الّش ــاة املنتفع ــة بحي ــب املتعلق ــن الجوان ــد م ــق يف العدي ــكل وثي ــارشة بش املب

والثّقافيــة والطّبيــة والقانونيــة والّروحيــة، أو الّدينيــة، ولهــذا فهــم قــادرون عــى التّعــرف عــى العديــد مــن املجــاالت 

التــي قــد ينجــم عنهــا االضطهــاد، وبالتـّـايل بامكانهــم التّدخــل ملواجهــة هــذا االضطهــاد. ومــن هنــا يتضــح مــدى التّوافــق 

.)Hoefer, 2006( ــالؤم بــن دور املنــارصة والتّحشــيد ومامرســة الخدمــة االجتامعيــة والتّ

2. أشكال أنشطة املنارصة والتحشيد 

.)Tahan 2016( ميكن توظيف املنارصة والتّحشيد ضمن مستويات متعددة: املنتفع/ة، واملؤسسة، واملجتمع والعامل

املنــارصة والّتحشــيد لقضيــة: وهــو: عبــارة عــن عمــل جامعــي يســتهدف التّدخــل يف املظــامل التــي يتــم ايقاعهــا بالكثــر مــن 
الّنــاس. وميكــن للعمــل الجامعــي أن يشــمل: أنشــطة مجموعــات، وأنشــطة بحثيــة، وتغيــر اجتامعــي وسياســايت، والعمــل االجتامعــي، 

وأنشــطة تنظيــم املجتمــع، أو الّنشــاطات الّسياســية مثــل: تنظيــم االرضابــات واالحتجاجــات واملســرات يف الّشــوارع. ويعمــل املؤيدون 

واملنــارصون مًعــا يف ســبيل تغيــر القوانــن واملامرســات نحــو مجتمــع أكــر عدالــة. 

املنــارصة والّتحشــيد لحالــة: تشــمل تقديــم الّدعــم لتمكــن األفــراد واألرس مــن الحصــول عــى غــرض مــن شــخص يتمتع بالّســلطة، 
ــرص،  ــارات والف ــتعراض الخي ــات، واس ــات والخدم ــازات واملعلوم ــوق واالمتي ــول إىل الحق ــم، والوص ــم وهمومه ــن آرائه ــر ع والتّعب

والتّوصــل إىل نيــل الحقــوق وانجــاز العدالــة االجتامعيــة.

إّن مــا يتوصــل املنــارص لتحقيقــه يف حالــة شــخص واحــد أو ألجلــه، يجــب أن يســتفيد منــه العديــد مــن األشــخاص، ولذلك قــد يتطلب 

اللجــوء إىل أســلوب “منــارصة وتحشــيد القضيــة” لتغيــر الّنظــام االجتامعــي )Bateman 1995(. ويهــدف أســلوب “منــارصة وتحشــيد 

الحالــة” إىل تصحيــح اختــالل تــوازن القــوى، وتعزيــز حقــوق األفــراد املهمشــن والّضعفــاء. وحســب املفهــوم األضيــق لـــ “منــارصة 

وتحشــيد الحالــة” فهــي تعنــي: “ضــامن حصــول املنتفــع الفــرد، بشــكل واقعــي وحقيقــي، عــى الخدمــات أو املــوارد املخصصــة لــه” 

ــارصة  ــات “من ــة طحــان )Tahan 2016: 167( تعريف ــاه املأخــوذ مــن مقال ــص الجــدول أدن )Sheafor & Horejsi 2008: 55(. ويلّخ

وتحشــيد الحالــة” واملجــاالت األساســية التــي تركــز عليهــا األدبيــات املختلفــة )التــي تــرد أســامءها يف الجــدول(.

املجاالت األساسية التي تركّز عليها األدبيات املختلفة حول مامرسة املنارصة والّتحشيد للحالة

النقاط األساسية يف طرح الكتاب اسم املؤلف، السنة

االلتزام األخالقي: تقديم ما يضمن تحقيق املصلحة الفضى للمنتفع/ة وأرسته/ا.

حامية حقوق املنتفع/ة يف االستقاللية، وتقرير املصر، واالختيار، واتخاذ القرارات الواعية. 

الخصائص األساسية التخاذ القرارات املشركة. 

ــي  ــة الت ــات العناي ــة خدم ــم، ونوعي ــم وحقوقه ــة صحــة املنتفعــن وأمنه ــز واحــرام وحامي تعزي

ــون.  ــا املنتفع يتلقاه

Cesta & Tahan, 2016

مجــاالت املامرســة يف إدارة الحالــة يف املستشــفيات والتــي تعكــس قواعــد الّســلوك املهنيــة ومعايــر 

الرعاية.

الــّدور الرّئيــس ملديــر/ة الحالــة يف التّعبــر عــن صــوت املريــض/ة، وهــو مبثابــة عقــد غــر مكتــوب 

بــن املريــض/ة ومديــر/ة الحالــة. 

Daniels 2009

متكن املنتفع/ة، واستقالليته. Hawkins et al., 1998

املامرسة األخالقية والقانونية كمنطلق فلسفي. 

االلتزام األخالقي باستقاللية املنتفع/ة. 

حامية خيار املنتفع/ة بتقرير مصره/ا. 

Hellwig et al., 2003

التّجسر بن املامرسات األخالقية والقانونية. 

اتخاذ املنتفع/ة للقرارات الواعية. 

دعم حقوق املنتفع/ة وحاميتها.

Pinch, 1996

معالجة الّنقص يف تقديم خدمات الّرعاية الّصحية )توفر الخدمات واملوارد(. 

العدالة واإلنصاف يف توزيع املوارد. 

Raiff & Shore, 1993

االلتزام األخالقي بالعمل املهني. 

الّسلوكيات املهنية واألخالقية.

توفر سياق عمل قوي ملدير/ة الحالة لتنفيذ املهام واألدوار واملسؤوليات والوظائف. 

Treiger & Fink-Samnick, 2016
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)McLaughlin 2009(  3. إطار تنظيمي الستاتيجات املنارصة والّتحشيد

ــرون إىل  ــة ينظ ــة اإلكلينيكي ــة العقلي ــال الّصح ــن يف مج ــن العامل ــن االجتامعي ــن McLaughlin أن االختصاصي ــرت ماكالج ذك

العدالــة االجتامعيــة كقيمــة تدعــم عملهــم، وأّن العدالــة االجتامعيــة بدورهــا ترتبــط بأنشــطة املنــارصة والتّحشــيد التــي ميارســونها 

خــالل عملهــم. وصنفــت ماكالجــن )McLaughlin )2009 اســراتيجيات املنــارصة والتّحشــيد ضمــن ثــالث فئــات: االســراتيجيات 

األساســية الفعالــة Instrumental، واالســراتيجيات التّعليميــة educational، واالســراتيجيات العمليــة practical عــر ثالثــة 

ــف  ــايل تصني ــدول التّ ــح الج ــي. يوّض ــتوى املجتمع ــة، واملس ــات املهمش ــتوى املجموع ــرد، ومس ــتوى الف ــة: مس ــتويات مختلف مس

ــامت:  ــن McLaughlin للمه ماكالج

جدول: استاتيجيات املنارصة ومستوياتها

املجتمع العادل املجموعات املهمشة الفرد

• حمالت ملنارصة قضايا 

اجتامعية، مثل أجور املعيشة

• عمل املنظامت املهنية

• كتابة بيانات ورسائل

• تظاهرات

• مسرات

• تطوير برامج

• التّحشيد لصالح حالة/ قضية(

• ضامن املساءلة

• التّنسيق والّربط بن الخدمات

االستاتيجيات األساسية الفعالة 

مساءلة األنظمة

• اسراتيجيات رفع الوعي 

حول الّصحة العامة، 

متالزمة نقص املناعة 

 ،AIDS )املكتسبة )اإليدز

الّصحة العقلية

• فعاليات اللجان

• مجموعات مناهضة للفقر

• أنظمة املدرسة

• فرق عمل من تخصصات 

متعددة

• مبادرات تعليمية عامة

• تدريب األفراد حول 

الحقوق،والفرص والخيارات 

واألنظمة 

• تدريب اآلخرين حول 

االحتياجات/ الحقوق والوصم

االستاتيجيات التعليمية

تعليم األفراد، واألرس، والزّمالء، 

واملجتمع

• الّرشح ملناصب سياسية • عمل تطوعي يف بنك الطّعام 

)مؤسسة خرية غر ربحية توزع 

الطّعام عى الفقراء(

• عمل تطوعي يف الخط 

الّساخن ملواجهة األزمات

• املساعدة بتعبئة الّنامذج

• املشاركة يف إعداد مناشدات أو 

إجراء مقابالت

• إيجاد مسكن

االستاتيجيات التعليمية

تعليم األفراد، واألرس، والزّمالء، 

واملجتمع

)McLaughlin 2009(

الجدول 2

ــارصة  ــراتيجيات املن ــول اس ــة ح ــروا بأمثل ــة أن يفّك ــن الطّلب ــب/ي م ــي- اطل ــاط صف ــدرّس/ة: نش ــادات للم إرش

ــا إلطــار ماكالجــن  ــي عرضوهــا وفًق ــة الت ــف األمثل ــوا تصني ــب/ي منهــم أن يحاول ــم اطل والتّحشــيد يف فلســطن، ث

McLaughlin بوضعهــا ضمــن املســتوى واالســراتيجية املالمئــة. إىل أي مــدى كانــت هــذه االســراتيجيات فعاّلــة يف 

ــر؟ ــق تغي تحقي

4. “املنارصة والّتحشيد” والسلطة

إلنجــاح أنشــطة املنــارصة والتّحشــيد يقــوم االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة بالتّعــاون مــع الجهــات التــي متتلــك املــوارد والتــي تتمتــع 

بســلطة حيــال طريقــة اســتغالل هــذه املــوارد، ومتلــك القــدرة عــى تغيــر الطّريقــة التــي تــدار فيهــا األمــور يف املجتمــع. وقــد 

ــوات  ــون مســتعدين لالســتامع لدع ــد يكون ــا، وق ــيّل عنه ــر مســتعدين للتّخ ــلطة غ ــع الّس ــون األشــخاص املوجــودون يف مواق يك

املنــارصة والتّحشــيد أو ال، لذلــك ينبغــي أن يوظــف االختصــايّص/ة القــوة ومهــارات القيــادة التــي ميتلكهــا بشــكل مقنــع لتحقيــق 

ــتخدم  ــة، وتس ــة إدارة الحال ــارصة يف مامرس ــطة املن ــية ألنش ــل أساس ــة مداخ ــان )Tahan )2016: 168 أربع ــدد طح ــر. يح التّغي

جميعهــا مفهــوم الّســلطة لكــن مــن وجهــات نظــر مختلفــة: 

أربعة مداخل أساسية املنارصة والّتحشيد يف مامرسة إدارة الحالة

الخصائص العامة املدخل/اإلطار

تقليدي

يفرض أن املنتفع/ة سلبي وعاجز ويفتقد للمعرفة.

ينظر إىل مدير الحالة باعتباره “املسؤول”.

مدير الحالة هو الذي يعطي التّعليامت واألوامر.

املدخل األبوي

Paternalistic

توجه معارص

يفرض أّن املنتفعن قادرون عى تأييد قضاياهم والتّعبر عن آرائهم.

املنتفعون هم مشاركون ممّكنون للقيام مبهام الّرعاية بأنفسهم.

مديرو الحالة يقدمون الّدعم والتّدريب للمنتفعن.

املدخل التّمكيني 

Empowering

توجه معارص. 

املوضوعية مسألة نسبية.

يفرض التّوصل إىل تحفيز عملية اتخاذ القرارات بشكل مشرك بن املنتفع/ة ومدير/ة الحالة

يحرم اسهامات املنتفع/ة ومدير/ة الحالة 

مديرو الحالة يلتزمون أخالقيًا مبشاركة آرائهم املهنية مع املنتفعن

مدخل املسؤولية 

املشركة 

 Shared

Responsibility

توجه معارص

أفكار للتّأثر عى صحة األفراد وصحة الّسكان بشكل عام.

االعتامد عى تفعيل دور املريض: فهم جهوزية املرىض للتّغر واستعدادهم للمشاركة يف العناية 

بأنفسهم وإدارة الّذات.

تقديم االستشارة والّدعم أكر من امليل للتّطلب وإصدار األحكام.

يستطيع املنتفعون التّحكم بصحتهم الّشخصية بينام يقوم مدير/ة الحالة بدور املحفز للتّغير. 

املدخل املحفز 

لآلخرين 

باملشاركة

Engaging
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5. تشمل أدوار االختصايّص/ة االجتامعي/ة ضمن املنارصة والتحشيد ما ييل: 

هو/هــي مبثابــة مــدرب/ة للمنتفعــن حــول حقوقهــم وكيــف يحّصلونهــا، ومــدرب/ة للمهنيــن يف حالــة فشــل الّنظــام   •

ــه.  املعمــول ب

وسيط ملالحظة توزيع الّسلطة والقوة: يعالج التّباينات يف امتالك الّسلطة والقوة بن املنتفعن واملهنين.   •

ميثــل )قضيــة معينــة( وينــادي لصالحهــا، ويتحــدث نيابــة عــن )فئــة معينــة(، وميثــل شــخًصا آخــر أو يقــف إىل جانبــه   •

.)Faust 2007(

مراقــب : يدافــع عــن حقــوق اإلنســان ويُعــرّف االضطهــاد حيــث يــراه ويدفــع ملســاءلة مرتكبيــه، ويحــدد املســائل التــي   •

تحتــاج إىل تغيــر ضمــن الّنظــام ويشــجع عــى القيــام بتغيرهــا.

6. املهارات الازمة للقيام باملنارصة والتحشيد 

التّمتع بالثّقة واملهارات الالزمة لرفع الصوت عاليًا ملناهضة االضطهاد.  •

ــة  ــا باســتخدام مصــادر منظم ــة ســواء كان شــفهيًا أو مكتوبً ــي ومســتند عــى األدل ــم طــرح منطق ــدرة عــى تقدي الق  •

ــام.  ــع وأرق ــف الواق ــات تص ــن معلوم ــد  تتضم ــكل جيّ بش

مهارات يف اسراتيجية اإلقناع.   •

.)Baines 2007( نفوذ مؤثر وقادر عى مواجهة الّصعاب  •

التّقدم بطلب قبل التّقدم بشكوى.  •

اإلقناع، باستخدام أدلّة تريعية الثبات طرحك.   •

الحزم، إثارة اإلزعاج يف طرح القضايا، القدرة عى الوقوف وحيًدا.   •

الوساطة والتّحويل وصنع العالقات، مرافقة الّشخص والتّحدث معه.   •

الّدفــع باتجــاه تطويــر عالقــات تواصــل منفتحــة مــع الّشــخص الــذي تحــاول منارصتــه وتعزيــز العالقــة معــه مــن خــالل   •

  .)Tahan 2016( ــة ــة والثّق ــفافية، والتّواصــل والّصــدق واالحــرام واملصداقي ــم الّش ــز قي تعزي

7. مبادئ باين Baine’s )2007( الّستة لعمل الّناشطني االجتامعيني

كن محبوبًا، ومثرًا وإنسانًا يف الوقت نفسه.   •

قم بعملك بشكل جيّد حتى تصبح مصدر ثقة.   •

استخدم امتيازاتك )سلطتك( يف ...   •

أنت أداة العمل؛ أي مبثابة قناة لتحقيق الغايات.  •

قم ببناء تحالفات وشبكات تتيح لك إنجاز العمل.  •

أنت لست “الّنظام”، لذلك بإمكانك إنتقاد الّنظام وتحديه.    •

الخطوات اإلجرائية للمنارصة والّتحشيد

حدد/ي االضطهاد املوجه ضد املنتفع/ة واآلخرين؛ وقوم/ي بنر وعي نقدي حوله.   •

تشاور/ي مع املنتفعن حول نواياهم ملواجهة الوضع وكيف يقرحون القيام بذلك.   •

اعرض/ي خيارات للعمل.   •

حدد/ي ما ميكنك فعله أو أذكر/ي التّفويض الذي حصلت عليه.   •

قرر/ي أي مستوى من الّنظام ينبغي مواجهته.   •

درّب/ي الّشخص وجهزه ليكون قادًرا عى منارصة قضاياه.   •

تشاور/ي مع الّشخص حول ما ميكنك فعله ألجله وللمشاركة معه يف منارصة قضاياه.   •

قم/ي بتجنيد الّدعم للّشخص.   •

أدر/ي املفاوضات بن الفرد واملؤسسة.   •

اســتخدم/ي املعرفــة واملهــارات املتخصصــة ملعالجــة مخــاوف األشــخاص مــن املؤسســة )مــن جهــة( وللتّأثــر عــى اتخــاذ   •

القــرارات نيابــة عنهــم )مــن جهــة ثانيــة(. 

  .)Faust 2007( استخدم/ي العمل االجتامعي للتّأثر عى الّسياسة االجتامعية يف املجتمع األكر  •

أسئلة إرشادية أساسية ملنارصة الحالة

يقــوم مديــر الحالــة بتضمــن دور للمنــارصة والتّحشــيد ضمــن عمليــة إدارة الحالــة، وميكنــه تحقيــق ذلــك مــن خــالل تذكــر األســئلة 

الثاّلثــة التّاليــة طــوال الوقت: 

ما أهداف املنتفع/ة ورغباته/ا وتفضيالته/ا فيام يتعلق بالّرعاية؟  •

ما املصلحة الفضى للمنتفع/ة ونظام دعمه/ا )األهل، أو مقدمي الّرعاية، أو األشخاص املهمن يف حياته(؟  •

)Tahan 2016( هل ميتلك املنتفع/ة ونظام دعمه/ا القدرة عى املنارصة والتّحشيد بذاته؟  •

8. املبادئ األخاقية األساسية للمنارصة والّتحشيد ضمن إدارة الحالة

ــايل  ــا الجــدول الت ــة كــام يوضحه ــارصة والتّحشــيد يف ســياق إدارة الحال ــة الرّئيســية للمن ــادئ األخالقي يحــدد )Tahan )2016 املب

املأخــوذ مــن املرجــع األصــيل: 
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مبادىء أخاقية أساسية للمنارصة والتحشيد يف إدارة الحالة

نقاط الّركيز األساسية املبدأ

املبادئ التي يترف وفقها مدير/ة الحالة

الحفاظ عى توجه، أو موقف يستند عى الحقائق واملعطيات، وينطلق من الّركيز عى املنتفع/ة، ويبتعد عن 
التّأويالت واملشاعر والتّوجهات واملواقف واالنحيازات أو االنطباعات الّشخصية. 

املوضوعية
objectivity

العمل بطريقة هادفة تنطلق من الّركيز عى تحقيق األهداف املرجوة والّنتائج الّنهائية املأمولة، أكر من االنغامس 
يف اإلجراءات ومهام العمل اليومية، مع االنتباه إىل تحفيز االنجاز. 

التّوجه نحو تحقيق الغاية  
goal orientation

الحفاظ عى املعلومات التي كشفها املنتفع/ة خالل العالقة املبنية عى الثّقة، والتّوقع بأنه لن يتم البوح بهذه 
املعلومات لآلخرين دون إذن مسبق من املنتفع/ة.

الّرية
confidentiality

العمل بطريقة بعيدة عن األنانية، والتّضحية باملصلحة الّذاتية ألجل الّصالح العام وخر اآلخرين.  الغرية
ultruism

االلتزام بتحّمل املسؤولية لتنفيذ مهام أو تدخالت معينة. تحمل املسؤولية 
accountability

إحساس بااللتزام، أو الواجب تجاه شخص أو يشء ما يتجّى عر سلوكيات معينة مثل: احرام إرادة املنتفع/ة وتقبل 
خياراته والتّقيد برغباته حول التّرف الذي يتخذه يف موقف معن.

االلتزام
obligation

قول الحقيقة حول موضوع ما والكشف عن املعلومات املتوفرة بال قيود مبا يدعم قدرة املنتفع/ة عى اتخاذ قرار 
واعي يف النهاية.

مشاركة املعلومات بشكل كامل 
full disclosure

املبادئ التي تؤثر عىل سلوك املنتفع/ة

اتخاذ موقف بشأن موضوع، أو وضع معن بناء عى معرفة جميع املعلومات والحقائق املتوفرة حول املوضوع. اتخاذ القرار بشكل واع 
informed decision

عملية تشاركية تسمح للمنتفع/ة ومقدم/ة الخدمة )أي مدير/ة الحالة( بالتّوصل إىل موقف بشأن موضوع أو وضع 
معن، وذلك بعد أخذ جميع املعلومات املتوفرة وذات الّصلة بعن االعتبار، وبعد تقدير قيم املنتفع/ة ومعتقداته/ا.

اتخاذ القرارات بشكل تشاريك 
 shared decision making

تسهيل قدرة الفرد ليتعرف عى خصائصه الفردية املميزة مبا فيها تطوير ثقته وقوة تفكره، وقدرته عى التّرف 
واتخاذ قرار مستقل، وتحديد غايات واقعية وإنجازها، والتّحكم بظروفه الّشخصية.

التّمكن
empowerment

تعزيز إحساس املنتفعن بالرّاحة عر املشاركة بشكل فاعل كركاء يف عملية الّرعاية املقدمة لهم، مبا فيها اتخاذ 
القرار حيال خيارات الّرعاية املالمئة. ومن املتوقع أن تعزز عالقة الّراكة هذه مهاراتهم يف إدارة شؤونهم والقدرات 
التي يتمتعون بها، والتي تنعكس يف الّسلوك الذي يقومون به بغية االستفادة القصوى من خدمات الّرعاية الّصحية 

املتوفرة لهم. 

املشاركة املتحفزة 
 engagement

اإلدارة الّذاتية، ابداء االستقاللية والحرية يف الّسلوك والتّرف، والقدرة عى تقرير املصر.  االستقاللية
autonomy

Note Copyright 2016, Hussein M. Tahan, PhD, RN
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الوحدة األوىل  

سياقات إساءة معاملة األطفال وإيذائهم وإهاملهم

إرشــادات للمــدرّس/ة: تعتــر اإلســاءة لألطفــال وإهاملهــم مــن القضايــا املقلقــة واملزعجــة، لذلــك يتطلــب تدريــس 

مســاق حــول حاميــة الطّفــل أن يكــون املــدرّس/ة والطّلبــة جاهزيــن للتّعامــل مــع محتويــات الوحــدات الّدراســية. 

ــم أنفســهم  ــوا ه ــف وتعرّض ــا العن ــَروا فيه ــروف اخت ــّروا بظ ــد م ــة ق ــن الطّلب ــد م ــون العدي ــع أن يك ــن املتوق وم

ــا كهــذه ومناقشــتها، وقــد يظهــر الّضيــق  ــد االســتامع لقضاي ــة عن ــايل قــد يجــدون صعوب ــذاء، وبالتّ لإلســاءات واإلي

بشــكل واضــح عــى بعــض الطّلبــة، ويلجــأ بعضهــم إىل ســلوكيات غــر مالمئــة بغــرض تغيــر املوضــوع مــام قــد يحــرف 

الّنقــاش عــن مســاره، كــام أّن املوضــوع قــد يثــر صدمــة نفســية لــدى بعــض الطّلبــة. وســيفيد يف البدايــة أن يُخــر 

املــدرّس/ة الطّلبــة بإمكانيــة طلــب املســاعدة يف حــال شــعروا بالّضيــق، ويناقــش معهــم قــدرة كّل منــا عــى مســاعدة 

نفســه ومســاعدة اآلخريــن مــن حولــه عنــد الّدخــول يف نقاشــات حــول مواضيــع تثــر القلــق واالزعــاج. 

يتطلــب اإلعــداد لتدريــس هــذه الوحــدة أن يطّلــع املــدرّس عــى محتــوى الكتيــب الّصــادر عــن اليونيســف )2017( 

ــة  ــة لحامي ــة مداخــل دولي ــي تصــف ثالث ــة الت ــة فلســطن، واملقال ــال يف دول ــة األطف ــة نظــام حامي ــوان مراجع بعن

ــنة 2014. ــف Price-Robertson, Bromfield and Lamont س ــن تألي ــال م األطف

وصف الوحدة

تقــدم هــذه الوحــدة تعريفــات حــول أنــواع اإلســاءة لألطفــال والتــي تتضمــن: اإلعتــداء الجســدي، والجنــيس، والعاطفــي، واإلهامل، 

والعنــف املراكــم. وتــورد تعريًفــا باملقصــود بحاميــة األطفــال، ونظــرة عامــة حــول األنظمــة العامليــة املتعلّقــة بحاميــة األطفــال. 

وتأخــذ بعــن االعتبــار ســياقات العنــف واإلســاءة واإلهــامل التــي يتعــرض لهــا األطفــال والّشــباب يف فلســطن.  

أقسام الوحدة

ــامل  ــف اإله ــي، وتعري ــيس وعاطف ــدي وجن ــذاء جس ــن إي ــه م ــا تتضمن ــا مب ــال وأنواعه ــة األطف ــوء معامل ــف س تعري  .1

والعنــف املراكــم. 

تعريف حامية األطفال واألنظمة العاملية املرتبطة بها.   .2

أوضاع األطفال يف فلسطن، مأخوذة عن اليونيسف )2018(.   .3

أنشطة التقييم للوحدة

مقالة أو سؤال امتحان: يزود املدرّس/ة الطّلبة مبثال عى دراسة حالة من فلسطن. 

مترين للطلبة: 

وّضحــوا أشــكال املخاطــر التــي ميكــن أن يتعــرّض لهــا األطفــال يف دراســة الحالــة املذكــورة، ثــم حــددوا نــوع الحاميــة التــي ميكــن 

أن تقــدم لألطفــال، مــع تفســر األســباب التــي دفعتكــم الختيــار نهــج معــن للحاميــة.  

معايري التقييم

ــد أشــكالها املختلفــة: جســدية، أو جنســية أو  ــل/ة والقــدرة عــى تحدي مــدى الّدقــة يف توضيــح اإلســاءة التــي تعــرّض لهــا الطّف

ــديد، والعنــف املراكــم.  ــة، أو اإلهــامل الّش عاطفي

القدرة عى تقديم اقراح منطقي لنوع الحامية التي ميكن منحها للطّفل/ة يف حالة الّدراسة.   

محارضة حول سياقات إساءة معاملة األطفال وإهاملهم 

1. ما املقصود بإساءة معاملة األطفال؟

ــا.  ــال مل يتجــاوزوا 18 عاًم ــال تلحــق األذى واإلهــامل بأطف ــال هــي: أفع ــة األطف ــة: إســاءة معامل تعــرّف منظمــة الّصحــة العاملي

وتشــمل جميــع أشــكال العنــف الجســدي و/أو إســاءة املعاملــة العاطفيــة واإلعتــداء الجنــيس ومامرســات تنطــوي عــى اإلهــامل 

ــد  ــادات والتّقالي ــة بالع ــات املرتبط ــض املامرس ــة إىل بع ــغيلهم، إضاف ــال، وتش ــار باألطف ــاري، واإلتج ــتغالل التّج ــل، واالس والتّجاه

الّســائدة مثــل: ختــان اإلنــاث وتزويــج األطفــال، أو غرهــا مــن أشــكال االســتغالل التــي تتســبب يف إلحــاق أرضار فعليــة، أو محتملــة 

بصحــة الطّفــل/ة وتهــدد امكانيــات منــوه أو احتفاظــه بكرامتــه يف ســياق عالقــة تحددهــا املســؤولية والثّقــة والقــوة. ومــن أشــكال 

  .)WHO 2016( اإلســاءة التــي يتعــرض لهــا األطفــال تعريضهــم ملواقــف تتضمــن اســتخدام العنــف بــن زوجــن
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أشكال إساءة معاملة األطفال3

ــط  ــريض )أي ال يرتب ــكل ع ــه/ا بش ــوم برعايت ــن يق ــن أو م ــد الوالدي ــل/ة أح ــا بالطّف ــة يلحقه ــدي ، أي إصاب ــداء الجس أوالً- اإلعت

بحــادث مقصــود(. وميكــن أن تظهــر اإلصابــة بشــكل كدمــات، أو جــروح، أو بقــع وانتفاخــات، أو حــروق، أو كســور، أو إصابــات 

ــّرج أو الهــز العنيــف.  ــة، أو إصابــات لــدى الرّضــع الّصغــار نتيجــة ال داخلي

ثانيــاً- اإلعتــداء الجنــيس - يحصــل عندمــا يلجــأ شــخص أكــر مــن الطّفــل/ة، أو شــخص بالــغ إىل اســتخدام قوتــه، أو ســلطته لتوريــط 

ــداء الجنــيس عــى  ــان يتضمــن اســتخدام العنــف الجســدي. وميكــن أن يشــمل اإلعت ــل/ة يف فعــل جنــيس. ويف بعــض األحي الطّف

ــة األعضــاء التّناســلية، واالســتمناء، وكّل أشــكال االتصــال الجنــيس الفمــوي  مجموعــة واســعة مــن التّرفــات مبــا يف ذلــك مداعب

واملهبــيل أو التّحــرش عــر وســائل االتصــال الرقميــة، واألفعــال التــي قــد تتضمــن إيــالج إصبــع اليــد أو العضــو الذكــري أو أيــة أداة 

أخــرى، أو تعريــض الطّفــل/ة ملشــاهدة مــواد إباحيــة. وقــد يتضمــن اإلعتــداء الجنــيس ســلوكيات تهــدف إىل اســتدراج الطّفــل/ة 

واســتاملته مثــل: “هــذا رس بيننــا، ولــن نخــر أحــًدا بــه. ســتغضب أمــك أو أبيــك إذا أخرتهــم بهــذا”. 

ثالثــاً- اإلعتــداء العاطفــي - يحــدث عندمــا يتعــرض الطّفــل/ة للرّفــض، أو التّخويــف بالتّهديــد بشــكل متكــرر. وميكــن أن تتضمــن 

مناداتــه/ا باســتخدام ألقــاب معينــة، أو إشــعار الطّفــل/ة بالّدونيــة، أو التّعامــل معــه/ا بــرود بشــكل متكــرر إىل الحــد الــذي يؤثــر 

ــض  ــم تعري ــا يت ــداء العاطفــي عندم ــات تطــوره/ا. وميكــن أن يحصــل اإلعت ــل/ة وإمكاني عــى الّنمــو العاطفــي والجســدي للطّف

الطّفــل/ة إىل عنــف عائــيل شــديد أو مســتمر.   

رابًعــا- اإلهــامل ،  ويقصــد بــه: الفشــل يف توفــر احتياجــات الحيــاة األساســية للطفــل/ة مثــل الغــذاء واللبــاس والعنايــة الّصحيــة 

والّرعايــة اإلرشــادية واملســكن املالئــم إىل الحــد الــذي يعــرض صحــة الطّفــل/ة وإمكانيــات منــوه للخطــر.   

ــروف التــي ســتؤثر بشــكل  خامًســا- العنــف املراكــم ، يعنــي تعــرّض الطّفــل/ة يف حياتــه إىل أمنــاط متكــررة مــن األحــداث والظّ

ســلبي عــى إحساســه باألمــان واالســتقرار والرّاحــة وتــره مبــرور الزّمــن )AIFS 2016(. تــم االنتبــاه إىل آثــار العنــف املراكــم عــى 

صحــة الطّفــل ومنائــه يف ســنوات 1990. وقــد ينشــأ الــّرر عــن ارتــكاب فعــل إعتــداء أو إنتهــاك أو إهــامل نتيجــة ظــرف منفــرد، 

أو قــد ينشــأ مــن تراكــم سلســلة مــن األفعــال واإلنتهــاكات والظّــروف. فعــى ســبيل التّمثيــل: سلســلة متالحقــة مــن اإلعتــداءات، 

واملــرور بتجــارب متكــررة مــن اإلهــامل، والتّعــرّض إىل العنــف األرسي بشــكل متكــرر، والّشــعور املســتمر بالخــوف مــن حــدوث 

املشــاكل والّراعــات. وتُعتــر اإلهانــات واإلعتــداءات عــى الطفــل/ة أمثلــة عــى الظّــروف التــي ينجــم عنهــا تراكــم العنــف.  

من هم األطفال املحتمل تعرضهم لاعتداءات وسوء املعاملة؟ 

مالحظــة للمــدرّس/ة: يرجــى الّنظــر يف الحاجــة إىل مواءمــة هــذه القســم مــع واقعنــا الفلســطيني، حيــث أّن هنــاك 

ــدري،  ــز الجن ــة للتّميي ــا، باإلضاف ــذ العنــف ضــد األطفــال متاًم ــي ال تنب ــة الت ــة املجتمعي ــل: الثّقاف عوامــل أخــرى مث

ونقــص الخدمــات لــألرس املفككــة، وعــدم توفــر الّســكن املناســب للكثريــن، أو االكتظــاظ، طبًعــا هــذا باإلضافــة إىل 

االحتــالل والعنــف املــامرس ضــد الشــعب.

3  لالســتزادة يرجــى االطــالع أيًضــا عــى دليــل “أطفالنــا كيــف نحميهــم؟ دليــل للمهنيــن واملربــن للتعامــل مــع العنــف واإلســاءة تجــاه األطفــال واألطفــال ذوي االعاقــة” مــن اصــدارات 

مؤسســة قــادر للتنميــة املجتمعية.

ــالغ  ــم إب ــن يت ــال الذي ــم األطف ــن أّن معظ ــم م ــى الّرغ ــة، ع ــم االجتامعي ــن خلفياته ــر ع ــض الّنظ ــاءة بغ ــال لإلس ــرض األطف يتع

الّســلطات بتعرضهــم لإلســاءة ينتمــون إىل أرس مفككــة، ومســتويات تعليــم أفرادهــا منخفضــة، والتــي تعــاين عــادة مــن العزلــة 

االجتامعيــة وتعيــش يف ظــروف غــر مالمئــة ويرتفــع منســوب الفقــر والبطالــة بــن أفرادهــا. وياُلحــظ أّن األطفــال الّذكــور هــم 

أكــر عرضــة ملخاطــر اإلعتــداء الجســدي والعاطفــي واإلهــامل مــن اإلنــاث، بينــام تتعــرّض اإلنــاث إىل اإلعتــداء الجنــيس أكــر مــن 

الّذكــور. وميكــن أن توّجــه اإلســاءة إىل طفــل/ة محــدد/ة أو إىل عــدد مــن األطفــال يف األرسة، بغــض الّنظــر عــن عمــر الطّفــل/ة. 

ويرتفــع خطــر التّعــرض لإلســاءة بــن األطفــال تحــت عمــر الثّانيــة واألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة. كــام أّن العديــد مــن املراهقــن 

هــم ضحايــا لإلســاءة واإلهــامل، ويعــود ذلــك يف بعــض األحيــان إىل الّصعوبــات التــي يواجههــا الوالــدان يف التّعامــل مــع ســلوك 

ــه/ا باالســتقاللية.   املراهــق/ة ورغبت

ما التأثريات الناجمة عن سوء معاملة األطفال واهاملهم؟

تخلــف املعاملــة الّســيئة لألطفــال معانــاة لهــم وألرسهــم، وميكــن أن تــرك آثــاًرا بعيــدة املــدى. حيــث تســبب اإلعتــداءات عــى 

األطفــال اإلجهــاد والقلــق الــذي يرتبــط مــع تعطيــل يف منــو الّدمــاغ يف مراحــل الطّفولــة. وميكــن أن يُضعــف القلــق الّشــديد تطــور 

الجهــاز العصبــي ويؤثــر ســلبًا عــى جهــاز املناعــة لــدى األطفــال. وبالّنتيجــة فــإّن األطفــال الذيــن يتعرّضــون إىل ســوء املعاملــة، 

مثلهــم مثــل البالغــن، معرّضــون بشــكل متزايــد ملشــاكل ســلوكية وجســدية وأرضار يف الّصحــة العقليــة مثــل:

ارتكاب العنف أو الوقوع كضحية للعنف.  •

االكتئاب.  •

التّدخن .  •

البدانة.  •

سلوكيات جنسية خطرة.  •

حمل غر مرغوب به.  •

إساءة استعامل املروبات الكحولية واملخدرات.  •

ــال إىل  ــة األطف ــاءة معامل ــؤدي إس ــن أن ت ــة، ميك ــة العقلي ــى الّصح ــا ع ــلوكيات وتأثراته ــذه الّس ــار ه ــم آث ــع تراك وم  •

اإلصابــة بأمــراض القلــب، والّرطــان واألمــراض املنقولــة جنســيًا واالنتحــار. 

إىل جانــب اآلثــار الّصحيــة واالجتامعيــة لســوء معاملــة األطفــال، هنــاك تأثــر إقتصــادي يتضمــن تكاليــف العــالج يف املستشــفى، 

وتقديــم خدمــات عالجيــة للّصحــة العقليــة، وخدمــات رعايــة الطّفولــة، والتّكاليــف األخــرى التــي تتطلبهــا العنايــة الّصحيــة عــى 

املــدى الطّويــل؛ بســبب تعرّضهــم لإلســاءة واإلهــامل، قــد يواجــه األطفــال تأثــرات الّصدمــة ومجموعــة مــن املشــاكل العاطفيــة 

والّنفســية والجســدية. ومــن املتوقــع أن تســبّب اإلســاءة بأشــكالها املختلفــة مشــاكل عاطفيــة للطّفــل/ة مثــل: تــدين تقديــر الــّذات 

ــل/ة. كــام أّن  ــت فــرة مامرســتها بحــق الطّف ــام طال ــة عــى اإلســاءة كل ــار املرتب ــزداد خطــورة اآلث ــة بالبالغــن. وت وإنعــدام الثّق

األطفــال الذيــن يتعرّضــون لإلســاءة واإلهــامل هــم األكــر ميــاًل للجــوء إىل ســلوكيات التّدمــر الــّذايت أو العدوانيــة، أو إىل تعاطــي 

املخــدرات و/أو الكحــول، وقــد يصبحــون جانحــن، أو “أطفــال شــوارع”. ويف بعــض الحــاالت قــد يــؤدي التّعــرّض لإلســاءة واإلهــامل 

ــاًل إلســاءة  إىل عطــل جســدي دائــم. وعــى املــدى الطّويــل، فــإّن البالغــن الذيــن تعرّضــوا لإلســاءة وهــم أطفــال هــم األكــر مي

معاملــة أطفالهــم فيــام بعــد، كــام أنهــم يواجهــون غالبًــا صعوبــات يف بنــاء عالقــات جيّــدة مــع بالغــن آخريــن. وترتفــع خطــورة 

 .)WHO 2016( آثــار اإلســاءة لألطفــال حــن ال يحــدث أي تدخــل لوقــف اإلســاءة املوجهــة للطفــل/ة وتأمــن الحاميــة لــه/ا
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ماذا يُقصد بحامية األطفال؟ 

تســتخدم منظمــة اليونيســف )2006( مصطلــح “حاميــة األطفــال” لإلشــارة إىل منــع العنــف واالســتغالل واإلســاءة لألطفــال، مبــا يف 

ذلــك: اســتغالل األطفــال يف تجــارة الجنــس، واإلتجــار باألطفــال وتشــغيلهم، واســتمرار بعــض العــادات والتّقاليــد الّشــعبية املؤذيــة 

مثــل: ختــان اإلنــاث، وتزويــج األطفــال. وتعالــج املــادة 19 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطّفــل مســألة حاميــة األطفــال 

داخــل وخــارج األرسة. 

الهــدف مــن مفهــوم “حاميــة األطفــال”:  هــو ضــامن حقــوق الطّفــل/ة يف الحصــول عــى الحاميــة مــن العنــف كعضــو يف 
األرسة واملجتمــع ، وعــدم تعريضــه/ا إىل مواقــف تجعلــه/ا شــاهًدا عــى العنــف واإلســاءات الجنســية والعاطفيــة، وحاميتــه/ا مــن 

االســتغالل ومــن إهــامل حاجاتــه/ا األساســية عــى املســتويات الجســدية والعاطفيــة.  

دور نظــام حاميــة األطفــال: يقــوم الّنظــام بــدور يف التّوصــل إىل تحديــد اســتجابات وتدخــالت لحاميــة األطفــال مــن العنف 
واالســتغالل واإلســاءة وذلــك بتطويــر التّدخــالت املالمئــة للــرّد عــى هــذه املامرســات عــر التّنســيق بــن منظــامت املجتمــع املحــيل 

ومؤسســات الحكومــة.4 وتتأثــر أنظمــة حاميــة األطفــال وأشــكال التّدخــل يف حالــة تعرضهــم لإلســاءة واإلهــامل بالّصيــغ والّنظــرة 

الّســائدة يف الخطابــات الرّســمية واملجتمعيــة حــول األطفــال والّشــباب. 

2. الّتوجهات الّدولية حول آليات الّتدخل لحامية األطفال

إرشــادات للمــدرّس/ة: قــم باســتعراض التّوجهــات الّدوليــة الثاّلثــة للخدمــات املقدمــة لحاميــة األطفــال املعرّضــن لســوء 

 Price-Robertson, Bromfield and Lamont املعاملــة مــن قبــل الوالديــن، كــام تــرد يف صفحــات )9-10( مــن مقالــة

املنشــورة ســنة 2014:

توجه “حامية الطّفل” الّسائد يف أسراليا والواليات املتحدة األمريكية، واململكة املتحدة وكندا ونيوزيالندا.   .1

توجه “خدمات األرسة” الّسائد يف العديد من البلدان األوروبية مثل: الّدمنارك وبلجيكا والّسويد.   .2

ــروف االنتقاليــة والحــاالت التــي  ــوارئ، والظّ توجــه “حاميــة األطفــال املبنيــة عــى املجتمــع” يف حــاالت الطّ  .3

ترافــق التّدخــالت التّنمويــة، والتــي تســود يف أنحــاء مختلفــة مــن العــامل، وبشــكل خــاص يف الــّدول الّناميــة الفقــرة 

ويف الحالــة الفلســطينية تحديــًدا.

 Community-based child protection models: مثال: مناذج حامية الطّفل املبنية عىل املجتمع 
 )10-Price-Robertson et al 2014 p9 مأخوذ من مقالة(

يف أنحــاء العــامل املختلفــة، وبالتّحديــد يف أفريقيــا وآســيا، تطــورت مجموعــات تركّــز عــى العمــل مــع األطفــال انطالقـًـا مــن توجهــات 

مجتمعيــة محليــة، لتقــوم بــدور تدخــل رئيــيس لحاميــة األطفــال يف حــاالت الطـّـوارئ وضمــن الظـّـروف اإلنتقاليــة والتّنمويــة. ولعب 

هــذا التوجــه دوًرا أساســيًا كتدخــل إنســاين لالســتجابة لحاجــات األطفــال لخدمــات الحاميــة والّرعايــة خاصــة بالّنســبة للــّدول التــي 

تكــون فيهــا الحكومــات املحلّيــة والوطنيــة عاجــزة أو غــر راغبــة يف تقديــم هــذه الخدمــات. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص عــى 

4  مــن املفيــد اطــالع الطّلبــة عــى “دليــل التّحويــل والتّشــبيك الوطنــي لحاميــة األطفــال مــن اإلســاءة والعنــف واإلهــامل”، وميكــن الحصــول عليــه مــن وزارة التّنميــة االجتامعيــة أو 

اليونيســف.

ــزوح و/أو الكــوارث الطّبيعيــة. ويف العــادة يتــم تطويــر هــذه املجموعــات  املجتمعــات التــي تعــاين مــن الّنزاعــات املســلحة والّن

بدعــم مــن وكالــة خارجيــة لالســتجابة لحاجــة أعــداد كبــرة مــن األطفــال الذيــن تعرّضــوا لإلســاءة واإلهــامل أو رُشدوا مــن بيوتهــم. 

عــى الّرغــم مــن االختــالف يف الوظائــف التــي تقــوم بهــا مجموعــات املجتمــع املحــيل املركّــزة عــى األطفــال )والتــي تعــرف أيًضــا 

بلجــان حاميــة األطفــال( وفقــاً للســياق، إال أّن الهــدف الرّئيــس لهــذه املجموعــات هــو االســتجابة للمخاطــر الكبــرة التــي يتعــرّض 

 .)Wessells 2009( لهــا األطفــال وتقديــم الّنصائــح للمجتمــع املحــيل حــول قضايــا حاميــة الطّفولــة

ــل  ــن أو تحوي ــم للّناج ــم الّدع ــاكل وتقدي ــل املش ــط وح ــدور يف التّوس ــا ب ــوم أيًض ــة أن تق ــات املجتمعي ــض املجموع ــن لبع ميك

الحــاالت األكــر خطــورة إىل الّســلطات املتخصصــة حيــث أمكــن. وتتكــون اللجــان عــادة مــن 10-20 عضــًوا مــن املتطوعــن ومنهــم: 

معلمــون، وممثلــون عــن مجموعــات عاملــة مــع األطفــال، ومهنيــون مــن قطــاع الّصحــة، واألهــايل، وأفــراد آخــرون مــن املجتمــع. 

ــا اإلعتــداء الجنــيس، وحــاالت فقــدان األطفــال للوالديــن، أو معيلــن  ويتــم تشــكيل لجــان حاميــة األطفــال عــادة ملعالجــة قضاي

ــث  ــال وأرسهــم حي ــة وداعمــة لألطف ــة آمن ــر هــذه املجموعــات/ اللجــان بيئ ــال أو اإلتجــار بهــم. وتوف ــن، وتشــغيل األطف آخري

ــي  ــة يف الحــاالت الت ــل أكــر فاعلي ــة الطّف ــة لحامي ــة. وتكــون اللجــان املجتمعي ــم الحصــول عــى الّدعــم والّنصــح والحامي ميكنه

تعمــل فيهــا بالتّنســيق ومــن خــالل االندمــاج يف إطــار نظــام وطنــي لحاميــة األطفــال، لكــّن يف معظــم املجتمعــات التــي تؤســس 

فيهــا هــذه اللجــان ال تتوفــر أنظمــة وطنيــة لحاميــة األطفــال.  

نقاط القوة والّتحديات

ــزة عــى  ــة املركّ ــة املجموعــات املجتمعي ــر عــى فعالي ــد ســبعة مجــاالت تؤث ــم تحدي ــر دويل غــر منشــور لليونيســف، ت يف تقري

األطفــال، وتشــمل مــا يــيل: 

تويل املجتمعات املسؤولية عن األنشطة والفعاليات عى اعتبار أنها أنشطتها الخاصة.  •

اإلنطالق من املصادر واملوارد املوجودة ضمن املجتمعات.   •

دعــم املتنفذيــن يف املجتمعــات - أي القــادة التقليديــن، واملســؤولن املجتمعيــن، ورجــال الّديــن أو كبار الّســن الجديرين   •

باالحــرام.

إرشاك األطفال.  •

التّمثيل املتنوع بحيث يشمل أعضاء من املجموعات املتأثرة من فئات مختلفة.  •

موارد برية كافية تضم أفراًدا مهرة ومؤهلن بشكل جيّد إضافة للموارد املادية.   •

وبنــاء روابــط مــع نظــم الّدعــم والتّوســع الرّســمية، مــام يتيــح إحــاالت فّعالــة إىل مؤسســات حاميــة األطفــال الرّســمية   •

 .)Wessells 2009( لتتدخــل بدورهــا

وتتمتــع املجموعــات املجتمعيــة املركّــزة عــى األطفــال بالقــدرة عــى التّواجــد كمكــون أســايس ضمــن نظام حاميــة وطنــي للطّفولة، 

لكونهــا تتميــز بتواجــد مجتمعــي قــوي. إال أّن نــدرة التّقييــامت املمنهجــة والفّعالــة لرامــج كهــذه، يجعــل قيــاس درجــة فعاليتهــا 

بصــورة عامــة مهمــة صعبــة. ويف دراســة واســعة الّنطــاق قامــت فيهــا اليونيســف مبراجعــة تأثــرات عمــل املجموعــات املجتمعيــة 

املركّــزة عــى األطفــال حــول العــامل، تــم التّوصــل إىل اســتنتاج حــول تأثــرات عمــل هــذه املجموعــات يف املجــاالت الّســبعة التــي 

تــم تحديدهــا كمجــاالت مؤثــرة يف فعاليــة املجموعــات، ويفيــد االســتنتاج بــأّن ظهــور املجــاالت الّســبعة مًعــا كان اســتثناء وليــس 

ــر  ــة للتّطوي ــة، والقابلي ــة، والتّكلف ــل الفعالي ــوى لتحلي ــة أق ــدة أدلّ ــة لقاع ــاك حاج ــة أّن هن ــذه املراجع ــرزت ه ــد أب ــدة. وق قاع

ــات،  ــة هــذه املجموع ــى فعالي ــل منهجــي ع ــر دلي ــدم توف ــات )Wessells, 2009(. ونتيجــة ع ــدى هــذه املجموع واالســتدامة ل

يصعــب الحصــول عــى التّمويــل، وال تجــد مثــل هــذه املامرســات تشــجيًعا مــن قبــل صانعــي الّسياســات.  
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دراسة حالة: لجان حامية األطفال يف قطاع غزة 

يف قطــاع غــزة حيــث يشــكل األطفــال حــوايل نصــف عــدد الّســكان الذيــن يبلــغ عددهــم 1.5 مليــون نســمة )و%69 مــن األطفــال 

هــم مــن الالجئــن(، ســاهم تحالــف مؤسســة إنقــاذ الطّفــل يف تشــكيل لجــان حاميــة األطفــال عــى مســتوى القريــة. وتضــم اللجــان 

ــة، ومنظــامت  ــة أولي ــة صحي ــادات رعاي ــن عــن عي ــن يف املجتمــع، وممثل ــون مــن أعضــاء مؤثري ــن 10-20 عضــًوا يتكون عــادة ب

ــت اللجــان إىل الحاجــة إىل  ــكار، توصل ــادل األف ــة لتب ــد جلســة أولي ــن. وبع ــدارس، والّرطــة، ورجــال الّدي ــع املحــيل، وامل املجتم

ترتيــب تدخــالت يف البيئــات األرسيــة واملدرســية لألطفــال وبــن مجموعــات األقــران مــن خــالل برامــج للتّوعيــة وبنــاء القــدرات. 

وتوّصلــت اللجــان لتحقيــق هــذا، مــن خــالل إنشــاء نظــام للرّصــد والتّقييــم بغــرض إيجــاد األطفــال املعرّضــن للعنــف، وتطويــر 

ــع  ــى رف ــاعدة ع ــم للمس ــابات لتدريبه ــباب وش ــار ش ــم اختي ــد ت ــام بع ــة. في ــات مختص ــاالت إىل مؤسس ــل الح ــات لتحوي آلي

ــة  ــة املدعوم ــات الثاّلث ــال التّجمع ــن أطف ــب م ــم. وطُل ــر تجاهله ــم ومخاط ــاءة معاملته ــا إس ــال وقضاي ــوق األطف ــي بحق الوع

ــن  ــر ع ــؤدوا دوًرا تنســيقيًا يف اســتالم تقاري ــم لي ــن يف تجمعاته ــال أن يحــددوا أشــخاًصا موثوق ــة األطف ــة حامي ــن أعضــاء لجن م

ــث  ــاالت بحي ــل الح ــات تحوي ــات وآلي ــكيل ترتيب ــم تش ــه. وت ــورة والتّوجي ــم املش ــم وتقدي ــد همومه ــال وتحدي ــاع األطف أوض

 تنســق اللجــان مــع العيــادات الّصحيــة واملــدارس ومنظــامت أخــرى لتعزيــز التّعــاون بــن مقدمــي الّرعايــة ومقدمــي الخدمــات

)Sbardella, 2009 in Price-Robertson et al 2014(. وُشــكلت أيًضــا لجــان فرعيــة مــن األطفــال لزيــادة مشــاركتهم يف اتخــاذ 

ــة إىل دور اللجــان يف  ــات األولي ــة اللجــان. وتشــر املعطي ــدى فعالي ــد م ــات لتحدي ــق الّنشــاط جمــع مســتمر للبيان ــرار. وراف الق

تشــجيع وتســهيل إجــراء نقــاش مفتــوح حــول املخاطــر التــي تواجــه حاميــة األطفــال، وزيــادة املعرفــة حــول مســؤولية الحكومــة 

 .)Sbardella, 2009 in Price et al 2014( ــال ــة األطف ــة يف حامي ــي الّرعاي ومقّدم

نشاط صفي 1

ــل نقــاش صفــي يحفــز  ــواردة يف )Price-Robertson et al )2014 لتفعي يعتمــد الّنشــاط عــى اســتخدام األســئلة ال

التّأّمــل حــول الّســياق املحــيل وفــق املحــاور التّاليــة: 

ما الجوانب التي تعترها مالمئة للّسياق املحيل  ضمن مناذج حامية األطفال املبنية عى املجتمع؟   •

ــى  ــزة ع ــة املركّ ــات املجتمعي ــاج املجموع ــر نتيجــة إندم ــن أن تظه ــي ميك ــوة والّضعــف الت ــاط الق ــا نق م  •

ــال؟     األطفــال مــع األنظمــة الرّســمية وغــر الرّســمية لحاميــة األطف

ــم للّناجــن  ــم الّدع ــة يف التّوســط وحــل املشــكالت وتقدي ــات املجتمعي ــز دور املجموع ــن تعزي ــف ميك كي  •

وتحويــل الحــاالت األكــر خطــورة للمؤسســات املختصــة؟ 

ما نقاط القوة، أو التّحديات التي ميكن أن تنجم عن اتباع مثل هذا التّوجه؟   •

نشاط صفي 2

أثنــاء التّحضــر لتدريــس القســم األخــر مــن هــذه الوحــدة، أطلب/ي مــن كّل طالــب/ة تبادل الخــرات واالســراتيجيات 

التــي طّورهــا لالعتنــاء بنفســه/ا مــع طالــب/ة آخــر يشــعر باألمــان يف مشــاركته/ا تجربتــه/ا، مــع تذكــر الطّلبــة أّن هــذا 

التّمريــن قــد يثــر لديهــم بعــض مشــاعر القلــق والحــزن. 

ــر، ويُطلــب منهــم  ــكّل مجموعــة ورقــة مــن الحجــم الكب ــة إىل خمــس مجموعــات بحيــث تعطــي ل قّســم/ي الطّلب

تدويــن األمثلــة التــي يســمعونها عــن شــكل مــن األشــكال الخمســة لســوء املعاملــة التــي يتعــرّض لهــا األطفــال: إســاءة 

جســدية، وإيــذاء جنــيس، واإلســاءة العاطفيــة، واإلهــامل، والعنــف املراكــم

3. أوضاع األطفال يف فلسطني 

مصادر العنف واإلساءة واإلهامل واالستغالل املوجهة ضد األطفال يف فلسطن 

حــددت وزارة التّنميــة االجتامعيــة الفلســطينية يف تقريرهــا الّصــادر بالعربيــة واإلنجليزيــة )82018( حــول مراجعــة نظــام حاميــة 

األطفــال يف دولــة فلســطن مصدريــن للعنــف املــامرس عــى األطفــال يف فلســطن هــام: 

أواًل- العنف الّناجم عن االحتالل. 

ثانيًــا- العنــف األرسي واملجتمعــي، ويشــمل األشــكال التّاليــة مــن العنــف: العنــف األرسي، والعقــاب الجســدي القــايس الــذي قــد 

ميــارس يف البيــوت واملــدارس، واإليــذاء الجنــيس، والتّزويــج املبكــر، وتشــغيل األطفــال. 

العنف الّناجم عن االحتال 

تتعــرّض العديــد مــن األرس  الفلســطينية للعنــف مــن قبــل قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل بشــكل مبــارش. وبالتـّـايل يعيــش جيــل كامــل 

مــن األطفــال يف الّضفــة الغربيــة وغــزة  تحــت تهديــد مســتمر بالعنــف وغيــاب الّشــعور باألمــن واالســتقرارنتيجة االحتــالل.

الوفيــات واإلصابــات بــن األطفــال نتيجــة املواجهــات بــن الفلســطينين وقــوات االحتــالل اإلرسائيــيل، وعملياتهــا العســكرية، وأعامل 

العنــف التــي يرتكبهــا املســتوطنون والتّعــرض ملخلفــات الحــرب القابلــة لالنفجــار.

ــق  ــواع الوثائ ــالف أن ــن اخت ــة ع ــة الّناجم ــة الحرك ــى حري ــة ع ــود املفروض ــة للقي ــا نتيج ــالت وأفراده ــن العائ ــل ب • فص
ــدس 5 ــول إىل الق ــل الّدخ ــن أج ــح م ــات التّصاري ــخصية ومتطلب الّش

• التّهجر والطّرد والّنقل القري لألطفال، واإلعتداءات عى األطفال املتوجهن إىل مدارسهم والتّضييق عليهم. 

• إعتقال األطفال واحتجازهم وإساءة معاملتهم من قبل قوات االحتالل اإلرسائييل )وزارة التّنمية االجتامعية، 2018(

العنف املامرس ضد األطفال يف األرس والتجمعات الفلسطينية

يؤثــر الّضغــط املتزايــد عــى الوالديــن يف األرس الفلســطينية عــى ازديــاد معانــاة األطفــال الذيــن يتعرّضــون إىل مســتويات عاليــة 

ــل العقــاب الجســدي.  مــن العنــف الجســدي، وتتعــزز هــذه املامرســات مــن خــالل املعتقــدات والتّوجهــات الثّقافيــة التــي تتقبّ

حيــث تشــر اإلحصــاءات إىل أّن %50 مــن األطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 12 إىل 17 ســنة يتعرّضــون إىل العنــف مــن قبــل 

أحــد أفــراد األرسة، بينــام يتعــرّض %69 منهــم إىل العنــف النفــيس. ويتعــرّض %34.2 مــن األطفــال إىل العنــف الجســدي مــن قبــل 

 .)MICS 2014( آبائهــم، بينــام يتعــرّض %34.5 مــن األطفــال إىل العنــف الجســدي مــن قبــل أمهاتهــم

أشــارت دراســة مســحية أجراهــا الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إىل  أن %91.5 مــن األطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 

الّســنة الواحــدة و14 ســنة مــّروا بتجربــة مــن التّأديــب العنيــف )تضمنــت ضغــط نفــيس أو عقــاب جســدي( خــالل الّشــهر الــذي 

ســبق إجــراء الّدراســة املســحية، بينــام تعــرض %73 مــن األطفــال للعقــاب الجســدي، وتعــرض %23 منهــم إىل عقــاب جســدي 

.)PCBS 2015( ”شــديد“

ــة باإلســاءة يف فلســطن وجــود مســتويات عاليــة مــن البطالــة، وتعاطــي الكحــول واملخــدرات،  وتشــمل القضايــا األخــرى املتعلّق

والخالفــات األرسيــة، وتزايــد عــدد “جرائــم الــرف” التــي يتــم االعــالن عنهــا ضــد الّنســاء والفتيــات.6 ومــن بــن القضايــا األخــرى 

املتعلّقــة بالعنــف قضيــة تزويــج الفتيــات يف ســن مبكــر، والعنــف يف املــدارس، والعنــف ضــد األطفــال يف ســوق العمــل.  

5   مبوجب املادة 47 من اتفاقية جنيف الرّابعة لعام 1949 ، يعد ضم األرايض املحتلة باطالً قانونًا والٍغ.
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:)UNICEF, 2017( قضية زواج الفتيات بسن مبكر

،)PCBS 2010( 15 36 ٪ من الّنساء تزوجن قبل سن 18، و٪5 تم تزوجيهن قبل سن  •

%9.3 مــن الفتيــات اللــوايت تــراوح أعامرهــن بــن 15 و 19 ســنة كــن متزوجــات حســب دراســة احصائيــة أجريــت ســنة     •

،)MICS 2014( 2014

٪2 من الّنساء اللوايت تراوح أعامرهن بن 15 و 49 سنة كانت أعامرهن عند زواجهن األول تحت سن 15.  •

٪24.2 من الفتيات تزوّجن قبل سن 18 )بنسبة ٪28.6 يف غزة و ٪21.4 يف الّضفة الغربية(  •

%22 مــن الّنســاء اللــوايت تــراوح أعامرهــن بــن 22-24 أنجــن طفــاًل واحــًدا عــى األقــل وهــن تحــت ســن  • 

.)PCBS 2015( 18 

بينام ظلت العديد من الّزيجات التي شملت فتيات دون الثّامنة عرة من العمر يف غزة ضمن نطاق العائلة املمتدة:

٪55 من الّنساء تزوجن من أقارب من الدرجة األوىل أو الثانية،  •

٪44 مــن الّنســاء مل تتــح لهــن الفرصــة ليقــرروا بشــأن القبــول بزواجهــن، وإمنــا جــاءت املوافقــة مــن قبــل آبائهــن )مركــز   •

شــؤون املــرأة 2015(.

)UNICEF 2017( العنف يف املدارس

%34 من الطّلبة تعرّضوا للعنف الجسدي يف املدرسة يف الّسنة الّسابقة إلجراء املسح.  •

%67 شهدوا حاالت عنف جسدي.   •

%29 أقروا باستخدامهم للعنف الجسدي ضد آخرين.   •

%43.5 تعرّضوا إليذاء نفيس.  •

%73 شهدوا حاالت إيذاء نفيس تعرّض لها طلبة آخرين.  •

%12 تعرّضوا إليذاء جنيس.   •

)MoEHE 2011( 23 سمعوا عن طلبة آخرين اشتكوا من تعرضهم إلعتداءات مامثلة%  •

%21.4 من الطّلبة تعرّضوا لعنف جسدي من قبل املدرّس/ة.  •

)PCBS Violence Survey 2011( 15 شهدوا عنف من قبل زمالء الّدراسة%  •

يعتــر بعــض املدرّســن واألهــايل أّن العنــف، كوســيلة لتّأديــب الطّلبــة، مقبــول اجتامعيًــا وذلــك بغــرض تحســن أدائهــم يف الّدراســة 

 .)Violence in Schools Policy, 2013(

العنف يف أماكن العمل

%1.6 من األطفال الذين تراوح أعامرهم بن 10-14 يتّربون من املدارس بسبب الفقر.  •

%7.5 مــن األطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 15-17 ســنة كانــوا يعملــون وفًقــا للجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني   •

.)PCBS 2011(

.)PCBS 2015a( 30.8 من األطفال الذين تراوح أعامرهم بن 15-17 سنة كانوا يعملون دون أن يداوموا يف املدرسة%  •

ــارة، و22.1%  ــاع التّج ــون يف قط ــات: %24.3 يعمل ــدة قطاع ــال يف ع ــل األطف ــة يعم ــل الّدولي ــة العم ــاءات منظم ــب إحص حس

 .)ILO 2014( يعملــون يف قطــاع الّزراعــة، و%16.8 يعملــون يف البيــع يف الّشــوارع

وقــام %62 مــن األطفــال بالعمــل يف أشــغال خطــرة تــر بالّصحــة : كالعمــل يف األنفــاق، وجمــع الحــىص، والعتالــة، وأعــامل تشــييد 

املبــاين وهدمهــا، وصيــد األســامك، ويف قطــاع البروكيامويات.   

.)ILO 2013( كام أن %19.3 من األطفال العاملن يف الّزراعة يتعرضون ملبيدات اآلفات الّزراعية الضارة

وذكــر %78 مــن املشــاركن يف دراســة مســحية يف غــزة ســنة 2014 أنهــم يعرفــون أطفــااًل مــن مناطــق ســكنهم يعملــون يف مهــن 

ــغيل بعمــر 15 ســنة  ــن األدىن للتّش ــة حــددت الّس ــن العمــل الفلســطينية واإلرسائيلي ــة، عــى الّرغــم مــن أّن قوان خطــرة وصعب

ــة 2018(.   ــة االجنامعي )وزارة التنمي

إرشادات للمدرّس/ة: نشاط صفي، استكامل لتمرين سابق ومالحظات حوله: 

يُقّســم الطّلبــة إىل خمــس مجموعــات ومُينحــون وقتـًـا ملناقشــة البيانــات اإلحصائيــة الــواردة أعــاله، ومــن ثــم يُطلــب 

منهــم تصنيفهــا بحيــث يســتكملون التّمريــن الّســابق الــذي اشــتغلوا فيــه عــى تدويــن أمثلــة عــى األشــكال الخمســة 

لســوء املعاملــة التــي يتعــرض لهــا األطفــال، بحيــث تشــتغل كّل مجموعــة عــى نــوع واحــد مــن أنــواع اإلســاءات: 

اإلســاءة الجســدية، واإلســاءة الجنســية، واإلســاءة العاطفيــة، واإلهــامل، والعنــف املراكــم.

امنــح/ي الطّلبــة وقتـًـا لتبــادل القصــص واملشــاعر حــول تشــغيل األطفــال، واســتخالص املعلومــات. بعــد أن تكمــل كّل 

مجموعــة تدويــن أمثلتهــا عــى نــوع مــن أنــواع اإلســاءة الخمســة، وعليهــم تثبيــت ورقتهــم عــى الحائــط بصمــت 

ــن  ــات م ــم اإلجاب ــن إىل تقيي ــدف التّمري ــرى. ال يه ــع األخ ــات األرب ــاءة يف املجموع ــواع اإلس ــى أن ــرة ع ــاء نظ وإلق

حيــث الّصحــة والخطــأ، بــل يهــدف إىل أن يبــدأ الطّلبــة يف تحديــد أمثلــة متيّــز بــن األنــواع املختلفــة مــن اإلســاءات 

واإلهــامل التــي يتعــرض لهــا األطفــال. 

ــة،  للتمكــن مــن معالجــة  حــاول/ي توجيــه مشــاعر الحــزن والغضــب مبــا يحقــق الغــرض مــن الوحــدات التّدريبي

ــايل عــى اللــوح ليفّكــر بــه  املشــاكل االجتامعيــة، يجــب أواًل تحديدهــا كمشــاكل اجتامعيــة. واكتــب/ي الّســؤال التّ

الطّلبــة: كيــف ميكــن لالختصــايّص/ة االجتامعــي/ة أن يوقــف أنــواع العنــف املوجهــة لألطفــال، أو يتدخــل لالســتجابة 

لحاجــات األطفــال والّشــباب املتأثريــن بهــذه األنــواع مــن العنــف؟  

قبــل مغــادرة الطّلبــة لهــذه الجلســة، تأكــد أنّهــم بخــر وأّن بإمكانهــم التوجــه إىل مــكان آمــن، ويف حــال كانــت هنــاك 

رضورة، ميكنــك تحويــل الطّلبــة إىل مركــز خدمــات دعــم الطالــب.
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الوحدة الّثانية  

الوقاية من سوء معاملة األطفال واملنارصة والّتحشيد

وصف الوحدة

هنــاك عــدة مهــام منوطــة باالختصاصيــن االجتامعيــن، بوصفهــم بالغــن يعملــون مــع األطفــال، ومــن ضمنهــا تحــدي الخطابــات 

الّســائدة واملقــوالت التــي تعــرّض األطفــال ملخاطــر اإلســاءة واإلهــامل، باإلضافــة إىل الّســعي لتحقيــق العدالــة واملنــارصة والتّحشــيد 

حــول حقــوق األطفــال والّشــباب عــى مســتوى األرسة واملجتمــع والحكومــة.     

ــارات الواجــب توفرهــا يف العمــل املجتمعــي مــع  ــة واألدوار وامله ــج ســبل الوقاي ــات، وبرامــج تعال ســتقدم هــذه الوحــدة نظري

األطفــال، وذلــك مــن خــالل تحديــد خطــوات عمليــة للتّدخــل، ومهــارات إلرشاك األطفــال، واإلطــار الــذي يعمــل االختصــايّص/ة 

ــه/ا.   ــار عنــد صياغــة دور االختصــايّص/ة وأســلوب عمل ــل بعــن االعتب ــه، مــع أخــذ مراحــل تطــور منــو الطّف االجتامعــي/ة ضمن

أقسام الوحدة 

1. مداخل نظرية وبحثية حول الوقاية من سوء معاملة األطفال.

2. برامج وقائية ملنع تعرض األطفال لإلساءة واالعتداءات واإلهامل. 

3. أنشطة فردية للوقاية ومنع اإلساءة لألطفال: مبادئ العمل مع األطفال، والتّحديات، واملهارات املطلوبة.

أنشطة التقييم للوحدة 

ــار  ــة طفــل/ةChild Observation Assignment : يتطلــب الّنشــاط اختي ــم عــى املالحظــة باملشــاركة لحال نشــاط تدريبــي قائ

طفــل/ة يبلــغ مــن العمــر 10 ســنوات، أو أقــل للمشــاركة يف التّمريــن، بعــد الحصــول عــى موافقــة والــدّي الطّفــل/ة. ويتضمــن 

إرشاك الطّفــل يف نشــاط ملــدة عريــن دقيقــة أو أكــر، ومراقبــة ســلوك الطّفــل وتطــوره أثنــاء قيامــه بالّنشــاط. ثــم كتابــة تقريــر 

ــة إىل وصــف  ــل يف الّنشــاط. باإلضاف ــي اســتخدمها إلرشاك الطّف ــارات الت ــادئ وامله يوضــح مشــاهدات املراقــب مــع وصــف للمب

التّحديــات التــي واجهتــه وكيــف تغلــب عليهــا. ويف الّنهايــة يقــدم املراقــب وصًفــا أليــة إجــراءات قــام بهــا مــن أجــل تعزيــز ســلوك 

الطّفــل وأرستــه أو إجــراء قــد مينــع األذى والــّرر للطّفــل.   

معايري الّتقييم

ــة  ــؤرشات للّصدم ــرف عــى م ــوه، أو التّع ــل ومســتوى من ــر الطّف ــدرة عــى اســتخدام إطــار تطــوري يف وصــف عم الق  •

ــية ــات الّنفس ــل والّصدم ــو الطّف ــر من ــل تطوي ــن دلي ــتفادة م ــية باالس الّنفس

 .)Child Development and Trauma Guide, DHS 2007(

القدرة عى تطبيق األفكار التي متت مناقشتها يف املحارضة عى دراسة الحالة بشكل إبداعي ومالئم.   •
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املحارضة

1. مداخل نظرية وبحثية حول الوقاية من سوء معاملة األطفال

ــه ميكــن أن يحــدد األنشــطة التــي تعــزز  يقصــد بـــمصطلح “الوقايــة” عــادًة األنشــطة التــي توقــف الفعــل أو الّســلوك. كــام أنّ

أفعــال أو ســلوكيات إيجابيــة. ومــن املتوقــع أن تعمــل التّدخــالت الّناجحــة املوجهــة للحــد مــن اإلســاءة والعنــف ضــد األطفــال 

عــى تقليــل عوامــل الخطــر وتعزيــز عوامــل الحاميــة لضــامن رفاهيــة األطفــال وأرسهــم. 

وّضــح ســتاجرن والنســينغ )Stagner and Lansing )2009: 19  االختالفــات بــن التّدخــالت التّقليديــة والتّدخــالت املعــارصة الهادفة 

للوقايــة مــن ســوء معاملــة األطفــال، كــام يظهــر يف الجــدول التـّـايل:

الّتدخات املعارصة الّتدخات الّتقليدية

منع اإلساءة لألطفال من األساس منع تكرار سلوك اإلساءة للطفل/ة بعد حدوثه

تعزيز عوامل الحامية؛ وإنشاء شبكات أرسية واجتامعية بهدف تطوير 

قدرة الوالدين عى رعاية أطفالهم 

تحديد العوامل املسببة لإلساءة، ومعالجة املشاكل التي يواجهها 

القامئون عى العناية باألطفال، وتحديد جوانب العجز

تنمية الجوانب التّطورية لدى الطّفل وتقوية الّسياق االجتامعي توجهات قانونية وطبية

دمج املهنين وأشخاص شبه مهنين من املجتمع املحيل الذي تنتمي 

إليه أرسة الطفل بهدف الّرتيب لتدخالت مناسبة يف الحياة اليومية 

لألرس وتوفر أنظمة خدمات مرابطة 

يقرر أشخاص مهنيون، ال عالقة لهم بالعائلة، مستقبل األطفال 

وأرسهم، مبا يف ذلك ترتيب خدمات رعاية لألطفال خارج األرسة

الّركيز عى تعزيز قدرات الوالدين واملجتمع املحيّل يف توفر الّرعاية 

ألطفالهم بوسائل تضمن لهم حياة مريحة. 

الّركيز عى تقليل األذى والّرر

Stagner and Lansing )2009( :املصدر 

بــرزت، عــى املســتوى العاملــي، أدلـّـة متزايــدة تشــر إىل رضورة تعزيــز أهميــة الجهــود املجتمعيــة الواســعة ملنــع اإلســاءة والعنــف 

وإهــامل األطفــال قبــل حدوثهــا، مــن خــالل تقديــم منــوذج وقــايئ يتألــف مــن ثالثــة مســتويات مبــا يعــزز صحــة مجمــوع أفــراد 

:)Stagner & Lansing, 2009: 11( املجتمــع

تحــاول الجهــود الوقائيــة العامليــة أن تؤثــر عــى توجهــات الّســكان وســلوكياتهم بشــكل عــام، مــن خــالل تضمــن قوانــن   .i

وخدمــات وقائيــة عامليــة.

ii.  تطوير برامج إنتقائية، أو أنشطة تهدف إىل استهداف فئات محددة تعتر “معرضة للخطر” و،

iii.  القيــام بجهــود محــددة ملنــع املزيــد مــن العنــف واإلســاءة واإلهــامل بحــق األطفــال مبــا يخــص الحــاالت التــي تــم االبالغ 

 ”ii“ وســتهتم الوحــدة الدراســية الحاليــة بالنموذجــن .)Landers 2013( عنهــا الرتــكاب العنــف واإلســاءة واإلهــامل بحقهــا

و”iii” أعــاله. 

2. برامج لوقاية األطفال من التعرض لاعتداءات

يلخــص دليــل النــدرز الّصــادر عــن اليونيســف )Landers 2013( برامــج مختــارة وهادفــة ملنــع اإلســاءة لألطفــال، تــم تصميمهــا 

بشــكل فّعــال وباإلعتــامد عــى أســس وأدلــة واضحــة لتســتهدف املجموعــات الّســكانية املعرّضــة للخطــر، والتــي تقــرح الّســبل 

املالمئــة لتعزيــز أنظمــة حاميــة األطفــال مبــا يســتجيب لحاجــات الّضحايــا مــن األطفــال وأرسهــم. 

تقّدم الرامج الفّعالة الدعم للوالدين، وتعلّمهم مهارات إيجابية لتحسن رعاية الوالدين ألبنائهم وتتضمن: 

زيارات منزلية.   .

خدمات تعليمية وتدريبية للوالدين.  .

تعزيز مبادرات مجتمعية لتقوية مراكز املوارد األرسية.   .

اإلعالم والتّوعية: تغير املفاهيم االجتامعية والثّقافية.  .

.)Landers 2013:23( اإلصالح القانوين وتعزيز حقوق الطفل  .

.)WHO 2016( برامج وقائية اضافية  .

الّزيارات املنزلية

إّن الّزيــارات املنزليــة التــي يقــوم فيهــا االختصاصيــون االجتامعيــون واملرشــدون واملمرضــون بزيــارة األهــايل واألطفــال يف بيوتهــم، 

توفــر الّدعــم والتّدريــب واملعلومــات. وتعتــر طريقــة مقبولــة لتقديــم الخدمــات لــألرس، كــام أنّهــا تشــكل اســراتيجية للوقايــة مــن 

تعريــض األطفــال لإلســاءة واإلهــامل. وتركّــز الرامــج الوقائيــة عــى التّدخــالت املبّكــرة مــع األطفــال يف الّســنوات الثـّـالث األوىل مــن 

عمرهــم عــى اعتبــار أنّهــم أكــر عرضــة لإلســاءة واإلهــامل مــن األطفــال األكــر ســًنا. 

يتــم مــن خــالل هــذه الّزيــارات تقديــم خدمــات دعــم وتدريــب مبــارشة للوالديــن، ويتــم اســتخدامها كوســيلة لخدمــة األرس التــي 

يصعــب الوصــول إليهــا يف الوضــع الطّبيعــي، غالبًــا يف الحــاالت التــي تتعلــق بأهــايل منعزلــن، أو يعيشــون يف أماكــن بعيــدة، أو ال 

يُتوقــع مشــاركتهم يف لقــاءات جامعيــة يتــم ترتيبهــا لألهــايل. باإلضافــة إىل أّن اســتخدام الّزيــارات املنزليــة كإســراتيجية للوصــول 

إىل األطفــال الّصغــار ميكــن أن يوفـّـر مــن التّكاليــف عــى املــدى البعيــد، ويحقــق تطــور اجتامعــي وعاطفــي وصحــي يف الّســنوات 

الالحقــة. كــام أّن الّزيــارات املنزليــة ميكــن أن تقــّدم املعلومــات والتّوجيــه والّدعــم الــذي تحتاجــه األرس بشــكل مبــارش ضمــن بيئــة 

األرسة نفســها، مــام يخفــف مــن العوائــق املتعلقــة باملواعيــد واملواصــالت وغرهــا مــن العراقيــل املتعلّقــة بالعمــل، والتــي كثــرًا مــا 

متنــع األرس مــن الوصــول إىل خدمــات رضوريــة يحتاجونهــا. ومــن بــن أهــداف الّزيــارة املنزليــة تقديــم خدمــات الّرعايــة الّصحيــة، 

وتدريبــات للوالديــن حــول طــرق التّعامــل مــع األطفــال وســبل الوقايــة مــن تعريــض أطفالهــم لإلســاءة، وخدمــات التّدخــل املبكــر 

للرّضــع واألطفــال يف ســن الحضانــة، وأحيانـًـا لألطفــال يف ســن أكــر ممــن مل يدخلــوا املدرســة بعــد. وأكــر الّنــامذج شــيوًعا بالّنســبة 

للّزيــارات املنزليــة، الّنمــوذج الــذي يركّــز عــى تنميــة قــدرات الطّفــل وعــى الطّــرق التــي تتيــح للوالديــن تعزيــز هــذه القــدرات 

  .)Landers 2013(

ــة  ــم الخدم ــوب تقدي ــا وعي ــك مزاي ــي برأي ــا ه ــح/ي م ــة: وّض ــايل للطّلب ــؤال التّ ــه الّس ــدرّس/ة: توجي ــة للم مالحظ

ــب؟ ــددة يف املكات ــل املح ــن العم ــألرس يف أماك ــة ل ــم الخدم ــل تقدي ــم، مقاب ــألرس يف بيوته ــة ل االجتامعي
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خدمات تعليمية وتدريبية للوالدين

ميكــن تقديــم برامــج تعليميــة وتدريبيــة تســتهدف الوالديــن عــر مجموعــة واســعة مــن الخيــارات، ويتــم تصميــم هــذه الرامــج 

بهــدف تطويــر أســاليب تأديــب إيجابيــة لألطفــال وتعزيــز عالقــات تفاعــل إيجابيــة بــن األطفــال والوالديــن. وقــد تــم تطبيــق 

هــذه الرامــج عــى مســتوى املجتمــع املحــيل، حيــث يتــم تنفيــذ الرنامــج عــى مســتوى املجتمــع ككل باإلضافــة إىل تنفيــذ برامــج 

موجهــة لفئــات محــددة كونهــا مصنفــة كفئــات معرّضــة للخطــر. وعــى الّرغــم مــن أّن البعــض يجــادل بــأّن الرامــج التّدريبيــة 

والتّعليميــة التــي تســتهدف الوالديــن ال ميكــن أن تنجــح وحدهــا، يف حــال مل يتــم الّســعي لحلــذ املشــاكل األرسيــة األخــرى أيًضــا، 

إال أّن هنــاك أدلّــة عديــدة تشــر إىل أنّنــا ميكــن أن نعالــج جملــة مــن املخاطــر الفرديــة واألرسيــة يف حــال قمنــا بتقديــم الّنصائــح 

   .)Landers 2013( والتّدريبــات الّتــي يحتاجهــا أوليــاء األمــور يف البدايــة ليصبحــوا أكــر فعاليــة يف التّعامــل مــع أطفالهــم

)BPP( مثال من األردن: برنامج تحسني رعاية الوالدين ألطفالهم
دعمت اليونيسف بالتّعاون مع رشكائها يف الحكومة واملجتمع املدين برنامج تم تنفيذه عى املستوى الوطني يف األردن، بهدف متكن الوالدين ومقّدمي 

الّرعاية لألطفال لتوفر بيئة محّفزة وداعمة يف األرسة، من خالل تزويد الوالدين ومقّدمي الّرعاية باملهارات واملعلومات التي متّكنهم من تطوير الجوانب 

الّنفسية واإلدراكية والجسدية لألطفال من عمر صفر-8 سنوات. ويعتمد الرنامج عى منظور شمويل فيام يتعلق بنمو األطفال وتطورهم عى أساس أّن 

منوهم وتطورهم يحدث يف إطار العائلة واملجتمع والوطن. ويتم تنفيذ الرنامج من قبل االختصاصين االجتامعين، والعاملن يف مجال الّصحة، ومعلمي 

رياض األطفال، وشبه املهنين الذين تلّقوا تدريبات موحدة من قبل مدربن مركزين حول كيفية تقديم التّدريبات للوالدين. 

ويشــر التّقييــم البعــدي للرنامــج إىل أّن األهــايل الذيــن شــاركوا يف مجموعــات التّدريــب الحظــوا مــع مــرور الزّمــن نتائــج إيجابيــة 

فيــام يتعلــق بتحســن املعــارف املتعلّقــة برعايتهــم ألطفالهــم، وقضــاء الوقــت معهــم يف اللعــب وقــراءة الكتــب، واإلعتــامد عــى 

أســلوب التّوضيــح والتّفســر يف تأديــب أطفالهــم، باإلضافــة إىل أنّهــم أصبحــوا يفهمــون بشــكل أدق طبيعــة الّســلوكيات التــي ميكــن 

 .)Landers 2013: 18( أن تشــكل إهــاماًل للطفــل/ة

ــة ميكــن أن يحــدث بأســاليب  ــن حــول أســاليب الّرعاي ــب الوالدي ــة أّن تدري إرشــادات للمــدرّس/ة: ارشح/ي للطّلب

عديــدة. فعــى ســبيل التّمثيــل: ميكــن اللجــوء إىل أنشــطة تدريبيــة تُنفــذ ضمــن مجموعــات مــع أوليــاء أمــور آخريــن 

مــام يُشــعر الوالديــن أنّهــم ليســوا وحدهــم يف مواجهــة صعوبــات رعايــة األطفــال، ويطمئنهــم أّن هــذه األســاليب 

الّربويــة قــد تــم اختبارهــا مــن قبــل، وأّن بإمكانهــم كمجموعــة دعــم بعضهــم البعــض مــن خــالل تبــادل الخــرات 

والتّجــارب يف إطــار جامعــي. ومــن األســاليب األخــرى لتدريــب الوالديــن قيــام االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة باالجتــامع 

ــم.  ــة أطفاله ــن يف رعاي ــد الوالدي ــل/ة واســراتيجيات تفي ــم تطــّور الطّف ــردي ليناقــش معه ــن بشــكل ف ــع الوالدي م

وميكــن أن يحصــل الوالــدان عــى هــذه التّدريبــات مــن خــالل مصــادر مكتوبــة ومواقــع الكرونيــة ونــرات، أو مــن 

مجموعــات الّدعــم عــر االنرنــت.

)Landers 2013: 17( تعزيز مبادرات مجتمعية لتقوية مراكز املوارد األرسية

توفــر مراكــز املــوارد األرسيــة فرًصــا لدعــم األرس وتقويتهــا. وتشــر برامــج تقييــم عمــل هــذه املراكــز إىل أّن الوالديــن يكتســبون 

ــة  ــر املتعلّق ــر األط ــا، توف ــز األرس وتقويته ــور تعزي ــن منظ ــم. وم ــع أطفاله ــة م ــم التّفاعلي ــنون مهاراته ــدة ويحس ــارف جدي مع

ــوره/ة  ــل/ة وتط ــو الطّف ــم بنم ــادة معرفته ــة، وزي ــات إيجابي ــر عالق ــاعدتهم يف تطوي ــن ملس ــم للوالدي ــرة الّدع ــة املبك بالطّفول

وبالّرعايــة املتوقعــة مــن الوالديــن. كــام أّن املوظفــن العاملــن يف مجــاالت رعايــة الطّفولــة املبكــرة يتلقــون تعليــامت حــول كيفيــة 

التّفاعــل مــع جميــع األرس بطــرق تتيــح توفــر عوامــل الحاميــة. وتشــمل الخدمــات املقدمــة للوالديــن مجموعــات دعــم األقــران، 

وخدمــة مكتبــات عامــة إلعــارة الكتــب واملصــادر، وجلســات إعالميــة، أو تثقيفيــة للوالديــن، أو مشــاريع تطوعيــة. ويتــم الّركيــز 

ــي  ــرّف  إىل املخاطــر الت ــة املبكــرة للتّع ــن يف مجــال الطّفول ــب املوظفــن العامل ــة، مــع تدري بشــكل رئيــس عــى عوامــل الحامي

يواجههــا األطفــال وأشــكال االســتجابة لعالمــات اإلنــذار املبكــر لخطــر تعــرض الطّفــل/ة لإلســاءة أو اإلهــامل. ويبــدي املوظفــون 

اســتعدادهم لتنفيــذ اســراتيجيات إضافيــة تســهم يف تقويــة رعايــة الوالديــن ألطفالهــم، وتوجيــه األرس ملصــادر الّدعــم، واالســتجابة 

لألزمــات األرسيــة، وتثمــن جهــود الوالديــن. 

)Landers 2013: 22( اإلعام والّتوعية: تغيري املفاهيم االجتامعية والّثقافية

ميكــن أن تقــوم حمــالت التّوعيــة والفعاليــات اإلعالميــة بــدور مهــم يف تســليط الّضــوء عــى طبيعــة العنــف واإلســاءة واإلهــامل 

املوجهــة لألطفــال ودرجــة انتشــارها وحدتهــا. وتــويص الّدراســات البحثيــة بــأن تقــّدم الرامــج اإلعالميــة الخاصــة بوقايــة األطفــال 

مــن العنــف، معلومــات حــول منــو األطفــال وتطورهــم وتشــمل منــو الّدمــاغ، وآثــار القلــق واإلجهــاد، باإلضافــة إىل أهميــة عالقــات 

التّواصــل والتّبــادل اإليجــايب بــن األطفــال والكبــار. 

)Landers 2013: 23( اإلصاح القانوين وتعزيز حقوق الطفل

ــة مبواجهــة العنــف واإلســاءة لألطفــال وإهاملهــم. إّن ضــامن حظــر  تلعــب القوانــن دوًرا يف تحديــد املعايــر االجتامعيــة املتعلّق

العقــاب الجســدي القــايس ووضــع آليــات قانونيــة ملتابعــة قضايــا كهــذه، كان لــه دوًرا فعــااًل يف التّصــدي للفكــرة التــي تعتــر أّن 

مامرســات العنــف واإلســاءة إىل األطفــال وإهاملهــم هــي شــأن خــاص يجــب أن يُــرك عالجــه ضمــن إطــار األرسة حــًرا.  

)WHO 2016( برامج وقائية إضافية

برامــج ملنــع املامرســات املؤذيــة للرّضــع مثــل: إصابــات الــّرأس أو مــا يُعــرف باســم “متالزمــة هــز الرّضيــع” و”صدمــة   •

إصابــة الّدمــاغ الرّضيــة”. تقــدم هــذه الرامــج عــادة يف املستشــفى الــذي يســتهدف الوالديــن الجــدد قبــل إخــراج الطّفــل 

مــن املشــفى بغــرض تعريــف الوالديــن بخطــورة تعريــض طفلهــم الّصغــر للهــز، وإســداء الّنصــح لكيفيــة تعامــل الوالديــن 

مــع نوبــات البــكاء الّشــديد لألطفــال الرّضــع التــي قــد ال يُعــرف ســببها. 

برامــج حاميــة الطّفــل/ة مــن اإلســاءة واإليــذاء الجنــيس. يتــم تقديــم هــذه الرامــج عــادة يف املــدارس بغــرض توعيــة   •

ــيل:  ــا ي ــل/ة مب الطّف

o  إدراكه/ا أّن جسده/ا هو ملكه/ا وحده/ا.

o  التّعرّف  إىل الفرق بن أشكال التّقرب واللمسة الّصحيحة أو الّسيئة. 

o  متييز املوقف املؤذي والذي يتضمن انتهاك.

o  كيف يقول الطّفل/ة “ال”.

o  كيف يفصح الطّفل/ة عن تعرضه إليذاء جنيس لشخص بالغ أهل للثّقة.

تُعتــر برامــج كهــذه فّعالــة يف تعزيــز عوامــل الحاميــة مــن اإليــذاء الجنــيس لألطفــال ، مثــل: تدريــب الطّفــل عــى متييــز ســلوكيات 

اإلســاءة الجنســية وطــرق الحاميــة، لكــن ال يوجــد دليــل حــول فعاليــة مثــل هــذه الرامــج يف التّقليــل مــن أشــكال اإلســاءة األخــرى. 

وتزيــد اســتفادة الطّفــل/ة مــن هكــذا برامــج كلــام حصــل التّدخــل يف مراحــل أبكــر مــن حياتــه/ا، ومــن األمثلــة عــى الفائــدة 

التــي تعــود عــى الطّفــل/ة مــن تدخــالت كهــذه: تطــّور املهــارات اإلدراكيــة، واكتســاب مهــارات اجتامعيــة وســلوكية، وتحســن يف 

التّحصيــل الــّدرايس. كــام تعــود هــذه الرامــج بالفائــدة عــى املجتمــع ككل مــن خــالل االنخفــاض يف نســب الجنــوح والجرميــة. 

وميكــن أن يســاعد التّعــرف املبكــر إىل املخاطــر التــي يتعــرّض لهــا األطفــال، إىل جانــب توفــر الّرعايــة املســتمرة لألطفــال الذيــن 

 .)WHO 2016( يقعــون ضحيــة لإلنتهــاكات وألرس هــؤالء األطفــال، يف الحــد مــن تكــرار هــذه اإلســاءات والتخفيــف مــن عواقبهــا
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3. أنشطة وقاية من خال خدمة الفرد املوجهة لألطفال 

تحتــاج برامــج الوقايــة إىل موظفــن مدربــن لتنفيذهــا )UNICEF Landers 2013(. يجــب إعــداد اختصاصيــن اجتامعيــن ليكونــوا 

ــن،  ــوالدة باســتهداف الوالدي ــل ال ــا قب ــة م ــذ مرحل ــل/ة من ــة للطف ــع االحتياجــات الّنامئي ــل بشــكل واضــح م مســتعدين للتعام

ــة املبكــرة واملهنيــن الذيــن يحتكــون مــع األطفــال بشــكل مبــارش. وينبغــي توجيــه الجهــود  ومقّدمــي خدمــات الّرعايــة للطفول

ملنــع األســباب التــي تعــرض صحــة األطفــال ومنوهــم للخطــر مثــل: تعاطــي املــواد املخــدرة، والعنــف األرسي، والعزلــة واالكتئــاب. 

إّن منــع تأخــر تطــّور مهــارات الطّفــل/ة نتيجــة هــذه األســباب املعقــدة يتطلــب القيــام بتشــخيص مالئــم لألطفــال واملســؤولن 

ــدرة  ــايّص/ة االجتامعــي/ة الق ــر لالختص ــم أن تتوف ــم ملعالجتهــا. مــن امله ــام بالتّدخــل املالئ ــاكل، والقي ــم، وتحديــد املش عنه

ــاء باألطفــال ورعايتهــم، باإلضافــة لتمتــع  عــى تزويــد األمهــات الّشــابات والّنســاء الحوامــل باملعلومــات التــي يحتاجونهــا لالعتن

االختصــايّص باملهــارات التــي يتطلبهــا العمــل املبــارش مــع الطّفــل/ة، خاصــة يف حــاالت األطفــال الذيــن يتخــّى عنهــم معيليهــم، 

ــة.   ــدور رئيــس يف الوقاي ــة املختــص ب ــة املهني حيــث يقــوم موظــف الّرعاي

)Geldard, Geldard and Yin Foo 2013( أ .  مبادئ العمل مع األطفال

األولوية يف العمل مع الطّفل/ة هي الحفاظ عى سالمته/ا.  .1

مــن املمكــن تشــجيع أفــراد مــن عائلــة الطّفــل عــى حــل املشــكالت واملشــاركة يف اتخــاذ القــرار حــول الطّفــل/ة )املعرّض   .2

لســوء املعاملــة(، وقــد ميكننــا إيجــاد شــخص مــن العائلــة قــادر/ة عــى توفــر بيئــة رعايــة آمنــة ومســؤولة للطّفــل/ة.  

ينبغــي الحصــول عــى موافقــة الوالديــن، وإرشاكهــام يف التّخطيــط  للتّدخــل املالئــم مــع الطّفــل/ة، مــا مل يكــن هنــاك   .3

ــك.  ــام بذل ــع القي ــه مين ســبب وجي

قــد يكــون للخالفــات واملشــاكل بــن أفــراد العائلــة تأثــر ضــار عــى الطّفــل/ة، وبالتـّـايل مــن املهــم املســاعدة يف تطويــر   .4

عالقــات إيجابيــة بــن األطفــال وأشــخاص آخريــن يف محيطهــم. 

مــن حــق األطفــال أن يحصلــوا عــى الفرصــة لالســتامع إىل آرائهــم وأخذهــا بعــن االعتبــار، ويتعــن عــى االختصــايّص/ة   .5

االجتامعيــن تأييــد ذلــك ومنارصتــه.   

احرام الجوانب الثّقافية والّدينية يف حياة األطفال والّشباب وأهاليهم.   .6

 Problem-saturation،ــكلة ــف املش ــة يف وص ــن املبالغ ــاد ع ــل/ة واالبتع ــخصية الطّف ــوة يف ش ــب الق ــد جوان بتحدي  .7

descriptions ميكــن متكــن الطّفــل/ة، وتشــجيع اآلخريــن يف محيطــه عــى مالحظــة التّغــر اإليجــايب الــذي يحققــه الطّفــل/ة. 

.)Geldard, Geldard and Yin Foo 2013( :املصــدر

ب .  الّصعوبات والّتحديات التي تواجه العاملني مع األطفال

مييل االختصاصيون االجتامعيون إىل تجّنب التّعامل مع األطفال الّصغار لألسباب التّالية: 

عدم مالءمة أماكن عمل االختصاصين االجتامعين الستقبال األطفال.   •

االعتقاد بأن العمل مع األطفال الّصغار يتضمن صعوبات كثرة ويتطلب وقتًا طوياًل.  •

قد يعاين االختصايّص/ة االجتامعي/ة من إشكاليات معينة تعيق إمكانيات مشاركته/ا لألطفال يف اللعب.  •

الّنظرة املجتمعية الّسائدة لألطفال والتي ال تعترهم أشخاًصا يتمتعون بالقدرة عى التّعبر عن مشاعرهم وآرائهم.   •

قــد يشــعر األطفــال بالخــوف، أو عــدم األمــان عنــد مناقشــة بعــض القضايــا )أو يشــعر االختصــايّص/ة أّن لديهــم مقاومــة   •

للحديــث(، لذلــك يتوجــب “منحهــم اإلذن”،  أو إعفائهــم مــن الحديــث عــن بعــض األشــياء، كإخبــار الطّفــل بــأّن: “التّحــدث 

عــن بعــض األمــور قــد يثــر الخــوف لدينــا، عندمــا أشــعر بالخــوف أتوقــف عــن الحديــث”. 

يحتــاج األطفــال إىل مســاعدة للتّخلــص مــن األفــكار واملعتقــدات غــر املفيــدة والتــي قــد تصبــح مدّمــرة للــّذات مثــل:   •

ــدي  ــي شــقي ومزعــج، ال يجــوز لوال ــي ألنن ــي ال تحبن ــع أيب لإلســاءة ألمــي، أّم ــذي يدف ــبب ال ــا الّس ــوب، أن ــا غــر محب “أن

ــد  ــة التّأك ــة، يجــب يف البداي ــدات املؤذي ــكار واملعتق ــر هــذه األف ــي، ال يجــب أن أرتكــب األخطــاء”. ومــن أجــل تغي تأديب

مــن دقــة، أو صحــة الفكــرة كــام يعتقــد بهــا الطّفــل ودرجــة منطقيتهــا ومصدرهــا، ومحاولــة اســتعراض البدائــل، ومــن ثــم 

ــل حقائــق قــد تعتــر غــر مستســاغة عــادة مثــل: “والــدك قــد ارتكــب خطــاً”.  مســاعدة الطّفــل عــى تقبّ

عــدم توفــر معلومــات كافيــة حــول منــو الطّفــل/ة وتطــوره قــد يربــك االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة ويــرك لديــه شــعوًرا   •

.)Scott 1999( ــل/ة ــم للتّفاعــل مــع الطّف ــار األســلوب املالئ ــة الختي بعــدم الثّق

سيعالج القسم التّايل بعًضا من هذه الّصعوبات.

ت .  مهارات للّتواصل مع األطفال والعمل معهم

يقرح )Scott )1999 أن يبدأ االختصايّص/ة االجتامعي/ة بالخطوات التّالية: 

اإلهتامم برتيب الغرفة التي سيلتقي فيها االختصايّص/ة بالطفل/ة لجعلها آمنة بإزالة أية مواد حادة أو قابلة للبلع.   •

الجلوس عى األرض مقابل الطّفل/ة بحيث يكون أقرب ملستواه.   •

رشح سبب اللقاء وما املعلومات التي من املتوقع أن يشاركها االختصايّص/ة مع اآلخرين.   •

وضــع حــدود واضحــة للقــاء: تعيــن مدتــه الزّمنيــة، وتحديــد مــا يجــوز فعلــه خــالل اللقــاء، وتوضيــح مــا ال ميكــن فعلــه،   •

ــل.  ــاه الطّف يفضــل أّن يكــون اللقــاء قصــرًا للفــرة التــي ميكــن االحتفــاظ فيهــا بانتب

 )Scott 1999( ”إعطاء خيارات إضافية للطّفل/ة، مثل: “ما اللعبة، أو الّنشاط الذي تود املشاركة فيه بعد اللقاء؟  •

استخدم اإلصغاء التّفاعيل يف حديثك مع الطّفل/ة، لتجعله/ا يدرك اهتاممك وحرصك عليه/ا 

)Geldard, Geldard and Yin Foo 2013(

ســاعد/ي الطّفــل عــى رسد قصتــه بتحفيــزه عــى الحديــث عــر أســئلة مفتوحــة، وابحــث عــن عبــارات ميكــن أن تعينــه   •

عــى التّعبــر عــن مشــاعره وانفعاالتــه مثــل: “قــد يرتكــب الكبــار أخطــاء أيًضــا”، “مــن الّصعــب عليــك أن تقــرر أي لــون 

ــا مــن الفــأر الكبــر”.  ستســتخدمه يف رســمتك”، أو “هــذا الفــأر الّصغــر الــذي رســمته يبــدو خائًف

حــاول/ي اســتخدام تعليقــات مــن مشــاهداتك للطّفــل/ة ومالحظاتــك لــه، وتجنــب/ي التّعليقــات التــي تتضمــن املديــح   •

والثنــاء، مثــاًل: “لقــد رســمت أرستــك!” “حّدثنــي عــن اللوحــة التــي رســمتها هنــا”. تجّنــب/ي األســئلة التــي تبــدأ بـــ “ملــاذا” 

لكونهــا أقــرب ألســلوب التّحــّري أو التّحقيــق. 

حــاول/ي مواءمــة لغتــك مــع لغــة الجســد التــي يســتخدمها الطّفــل بجعــل نــرة صوتــك ورسعتــه مامثلــة لرعــة كالم   •

الطّفــل/ة ونرتــه/ا، وجــرّب/ي أن تحــدد/ي إىل أي درجــة يرتــاح الطّفــل للتّواصــل البــري، فــال تحــاول/ي إطالــة الّنظــر يف 

عينيــه لفــرة تشــعره بعــدم الرّاحــة.   
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اســتخدم/ي أســاليب اللعــب والفــن مبــا يالئــم عمــر الطّفــل/ة وقدرتــه/ا عــى اإلبــداع والتّخيــل ونــوع املوضوعــات التــي   •

ميكنــه/ا التّعامــل معهــا. فعــى ســبيل التّمثيــل: ميكــن اســتخدام الرّســم، أو الّدمــى، أو مجســامت صغــرة للّشــخصيات إلبــداء 

التّعليقــات حــول ردود فعــل الطّفــل ومالحظاتــك عليهــا. حــاول/ي أن تكــون تعليقاتــك عــى مشــاهداتك للطّفــل مقتضبــة، 

مثــل: “أنــت ترســم”، وابتعــد عــن مالحظــات مثــل: “مــا أجمــل هــذه الرســمة!”، أي ركّــز/ي عــى مالحظــة الطّفــل ومتابعــة 

ردود أفعالــه بــداًل مــن توجيــه تعليقــات إيجابيــة حــول ســلوكه. 

ــادة، وامنحــه  ــا ع ــث عنه ــم الحدي ــا ال يت ــث يف قضاي ــه، والحدي ــن مشــاعره وعواطف ــر ع ــل/ة يف التّعب ســاعد/ي الطّف  •

 .)Geldard, Feldard and Yin Foo 2013( الــالزم.  الّدعــم 

ــي  ــات الت ــون املعلوم ــن مضم ــز ب ــل/ة، للتّميي ــا الطّف ــي يرويه ــات الت ــن املعلوم ــد م ــر التّأك حــاول/ي االســتيضاح، ع  •

يخــرك بهــا الطّفــل/ة وبــن مشــاعره تجاههــا، بحيــث يكــون طرحــك لصيغــة الّســؤال واضًحــا، مثــاًل: “يبــدو كأن أّمــك وأبيــك 

)جدتــك( غــر متواجديــن حــن تحتاجهــم أغلــب الوقــت”، بــداًل مــن اســتخدام صيغــة: “يبــدو أنــك حزيــن، أو خائــف، أو 

ــل/ة.  غاضــب”، فالّصيغــة األخــرة قــد تثــر عواطــف الطّف

ــي تتضمــن إصــدار  ــن املداخــالت الت حــاول/ي اســتخدام أســلوب املاحظــة واملشــاهدة مــع الطّفــل بحيــث تتجنب/ي
ــة يف مشــاهداتك:  ــب التّالي ــز/ي عــى الجوان ــه/ا. أي ركّ ــل/ة وحديث ــح بتفســرات لســلوك الطّف ــة، أو التّري أحــكام قيمي

دالالت املظهر الخارجي للطّفل/ة وما تعكسه مثاًل، حول التّغذية، واللباس، والّنظافة والّسلوكيات.   o

الّســلوكيات التــي يقــوم بهــا الطّفــل/ة والجوانــب التــي تعكســها حــول شــخصيته: هادئــة، صاخبــة، مشــتتة، عاطفيــة،   o

ــة، مخاطــرة.  قلق

املشــاعر املزاجيــة التــي يعكســها ســلوك الطّفــل/ة: )الّســعادة، الحــزن، الخــوف، إنعــدام املشــاعر، االســتغراق يف التّفكــر،   o

العدوانيــة(.  

أداء الطّفــل التّطــوري، واملعــريف، واإلدرايك والفكــري: مــع مراعــاة عمــر الطّفــل، وقدرتــه عــى حــّل املشــاكل، وقدرتــه عى   o

فهــم األمــور والتّعمــق فيهــا، ومــدى إحساســه بالواقــع، وقدرتــه عــى تنظيــم أفــكاره وخياالتــه وتفكــره بالغيبيــات. 

مهاراتــه الكالميــة والُّلغويــة: قــدرة الطّفــل عــى التّواصــل الكالمــي أو غــر الكالمــي، ووضــوح لغتــه، أو التّأتــأة والتّلعثــم   o

يف الحديــث.  

مراقبــة املهــارات الحركيــة للطّفــل/ة: قدرتــه عــى التّنســيق بــن املهــارات الحركيــة الكــرى واملهــارات الحركيــة الّدقيقــة،   o

وقدرتــه عــى التّنقــل، واألصــوات التــي يصدرهــا مــن تنهــد أو أنــن.

عالقــات الطّفــل/ة مــع الوالديــن، وأشــقائه وشــقيقاته، واألجــداد، وأفــراد آخريــن مــن العائلــة، وعالقاتــه معــك- أي مــع   o

االختصــايّص/ة، أو املرشــد/ة االجتامعــي/ة، ومــع األصدقــاء، واملدرّســن واملدرّســات يف املدرســة: هــل هــذه العالقــات دافئــة، 

أو وديــة، أو يشــوبها إحســاس بإنعــدام الثقــة باآلخريــن؟ 

 .)DHS 2007( مؤرشات لإلصابة بصدمة نفسية، أنظر/ي  o

عند االقتاب من نهاية جلستك مع األطفال، أخرهم أن الوقت املحدد للقائكم قد شارف عى اإلنتهاء.           

وتأكــد/ي مــن تحويــل الطّفــل لعنايــة الّشــخص املســؤول عنــه ســواء كان أحــد والديــه، أو مقــّدم الّرعايــة أو غــره مــن الّداعمــن 

ــة  ــاء الجلس ــادر/ي بإنه ــة، وب ــّرة أو مربك ــف مح ــة مواق ــح أي ــاعد يف توضي ــاء يس ــا للق ــدم/ي ملخًص ــة، ق ــل/ة. ويف الّنهاي للطّف

  .)Geldard, Geldard and Yin Foo 2013(
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الوحدة الّثالثة  

قضايا أخاقية وقانونية تتعلق بحامية األطفال

)تتطلب هذه الوحدة وقتًا أطول من املدرس/ة للتحضر واعداد مخطط املحارضة(

إرشادات للمدرّس/ة: لتدريس هذه الوحدة، ينبغي القيام بالخطوات التّحضرية التّالية: 

مراجعــة جيّــدة للوحــدات الّدراســية الخاصــة بالخدمــة االجتامعيــة يف املقــرر؛ أي األقســام املتعلّقــة بحقوق   •

ــواردة يف تلــك  اإلنســان واألخــالق والقيــم يف الخدمــة االجتامعيــة، ألن الوحــدة الحاليــة تســتند إىل األفــكار ال

الوحــدات. 

ــة  ــرى ذات عالق ــن أخ ــطيني وقوان ــل الفلس ــون الطف ــول قان ــارضة ح ــّدم مح ــص ليق ــاٍم مخت ــوة مح دع  •

بحاميــة الطّفــل. 

دعوة خبر يعمل يف مجال حامية الطّفولة ليقدم محارضة تناقش كيفية عمل نظام حامية الطّفل.   •

االطــالع عــى اتفاقيــة حقــوق الطّفــل، وتقريــر منظمــة األمــم املتحــدة للطّفولــة )اليونيســف( للعــام 2017   •

.DECIDE model )Lonne et al. 2015( ــة ــرارات األخالقي ــة، ومنــوذج اتخــاذ الق ــة الطّفول حــول أنظمــة حامي

تطوير منوذج دراسة حالة الستخدامه يف رشح املحارضة الّصفية وللتّقييم.   •

ــة  ــدء بدراس ــل الب ــا قب ــة وأتقنوه ــة حال ــراء دراس ــة إج ــى كيفي ــوا ع ــد تدّرب ــة ق ــون الطّلب ــب أن يك يج  •

الوحــدة الحاليــة.

وصف الوحدة

ــة  ــان، والعدال ــوق اإلنس ــول حق ــة ح ــة االجتامعي ــدات الخدم ــن وح ــة ضم ــادة املدرج ــة إىل امل ــدة الحالي ــن الوح ــتند مضام تس

االجتامعيــة، واتخــاذ القــرارات األخالقيــة. وتســتعرض الوحــدة مــا يــيل: الخدمــة االجتامعيــة يف اإلطــار الــّدويل، واتفاقيــات األمــم 

املتحــدة، والقوانــن الفلســطينية. وتقــدم منوذًجــا التخــاذ القــرارات األخالقيــة يف مجــال العمــل مــع األطفــال والّشــباب املهمشــن 

واألكــر عرضــة للخطــر. 

أقسام الوحدة

اتفاقية حقوق الطّفل الّصادرة عن األمم املتحدة.  .1

التّريعات.  .2

اتخاذ قرارات أخالقية تتعلق بحامية األطفال والعدالة الّشبابية.  .3

أنشطة التقييم للوحدة

ــن مــن  ــون الفلســطيني، بحيــث ترح/ي ــة واآلخــر مــن القان ــات الّدولي ــن، أحدهــام مــن االتفاقي ســؤال إمتحــان: أذكــر/ي مثال

خاللهــام قضيــة العنــف واإلعتــداءات عــى األطفــال يف فلســطن، وحــدد/ي كيــف ميكــن اســتخدام كاًل مــن القانونــن ملنــع اإلســاءة 

لألطفــال ووضــع اجــراءات مالمئــة للتّعامــل معهــا. 

معايري الّتقييم 

قــدرة الطّالــب عــى اختيــار القانــون واالتفاقيــة املالمئــة بدقــة مــع تحديــد مثــال تطبيقــي جيّــد عليهــام: )يجــب أن يكــون القانــون 

مألوفـًـا، مثــل: اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطّفــل، أو مــواد لــوكاالت أخــرى تعنــى بحاميــة األطفــال مثــل: املجلــس الرّنويجــي 

لالجئــن، وقوانــن األحــوال الّشــخصية واملحاكــم الّرعيــة يف غــزة(. 

أو كتابــة مقالــة: قــّدم/ي للطّلبــة دراســة حالــة. ثــم اطلــب/ي منهــم كتابــة مقالــة يرحــون فيهــا كيــف ميكــن اســتخدام منــوذج 

DECIDE أو هــرم مبــادئ )Dolgoff et al )2009 للمســاعدة يف اتخــاذ قــرارات أخالقيــة للتّعامــل مــع املخاطــر التــي يتعــرض لهــا 

األطفــال واملراهقــن والّشــباب. 

معايري الّتقييم 

أن يبدي الطّالب/ة مستوى جيّد يف فهم منوذج اتخاذ القرارات األخالقية.   •

قدرة الطّالب/ة عى توضيح املفاهيم األساسية املتعلّقة بفهم دراسة الحالة، وتحليلها بدقة.   •

القدرة عى التّوصل إىل اعتبارات إضافية مهمة تساعد يف فهم دراسة الحالة.  •

أن تكــون املقالــة مكتوبــة بشــكل واضــح ومرابــط، مــع اســتخدام التّوثيــق واإلشــارات املرجعيــة بشــكل صحيــح، واإللتزام   •

بعــدد الكلــامت املطلوبــة. 

محارضة حول الجوانب القانونية واألخاقية املتعلّقة بحامية الطّفل

1. اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل 

مالحظة للمدرّس/ة: من املهم تأمن نسخة من اتفاقية حقوق الطّفل قبل اللقاء الّصفي.

يف عــام 1989 اعتمــدت األمــم املتحــدة اتفاقيــة حقــوق الطّفــل، وبلــغ عــدد الــّدول التــي صادقــت عليهــا 191 دولــة. وعــى الّرغــم 

مــن أن االتفاقيــة تتمتــع مبكانــة ضمــن القانــون الــّدويل، إال أنّهــا ال تعتــر ملزمــة قانونيًــا للّســلطات العامــة، أو املهنيــن يف حــال مل 
تقــم األجهــزة املســؤولة يف الّدولــة املعنيــة بــإدراج بنــود االتفاقيــة ضمــن قوانينهــا املحليــة.7

7 مالحظــة: إن اتفاقيــة حقــوق الطّفــل هــي اتفاقيــة ملزمــة عــى األطــراف املوقعــة. و االختــالف بــن الــّدول يكــون يف موضــوع التّطبيــق، بعــض الــدول تأخــذ بالّنفــاذ الفــوري لالتفاقيــة 

وتفــرض مواءمــة القوانــن املحليــة لالتفاقيــة.  ويف دول أخــرى تكــون االتفاقيــة نافــذة بعــد موافقــة الرملــان عليهــا.  يف فلســطن املوضــوع ال  يــزال قيــد النقــاش )حتــى فــرة اعــداد 

هــذا الكتــاب(.
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تعريف الطّفل حسب املادة )1( من اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطّفل: 

ــك مبوجــب  ــل ذل ــد قب ــغ ســن الرّش ــا، ومل يبل ــة عــر عاًم ــه كل إنســان مل يتجــاوز مثاني ــل/ة بأن ــرّف الطف ــة يع بحســب االتفاقي

ــه.  ــق علي ــون املنطب القان

ويغطــي االتحــاد الــّدويل لالختصاصيــن االجتامعيــن )IFSW( األطــر القانونيــة املتعلّقــة بحاميــة األطفــال مــن جوانــب متنوعــة 

تشــمل القانــون املــدين والجنــايئ والّدســتوري وقانــون العمــل، وحــق الطّفــل يف معرفــة والديــه البيولوجيــن، والحــق يف 

ــي  ــاري والتّطوع ــد اإلجب ــاد موضــوع التّجني ــش االتح ــاة الجنســية. ويناق ــزّواج والحي ــول بالّنســبة لل ــق رشط القب ــم، وتحق التّعلي

ــة ــة للرقاب ــواد الخاضع ــن امل ــا م ــن وغره ــدرات والتدخ ــول واملخ ــي الكح ــا تعاط ــة، وقضاي ــة الّديني ــش، والحري ــاز الجي  يف جه

 .)IFSW 2002 املصدر: الخدمة االجتامعية وحقوق الطفل من(

يف ســنة 2002، طــور االتحــاد الــدويل لالختصاصيــن االجتامعيــن قواعــد إرشــادية تضمــن احــرام االختصاصيــن االجتامعيــن لبنــود 

اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطّفــل وتطبيقهــا. وتقــدم هــذه القواعــد خمســة محــاور تأسيســية للعمــل مــن منظــور حقــوق 

 :)9-IFSW 2002: 8( األطفــال

تقبــل الطّفــل كإنســان كامــل، بــدل التّعامــل معــه عــى أســاس أنــه إنســان غــر مكتمــل ويف طــور التشــكيل والبنــاء.   .1

ــه  ــار أن ــل/ة ويقــدره/ا عــى اعتب ــة حيــث يجــب أن يحــرم االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة الطّف ــغ األهمي وهــذا موضــوع بال

إنســان مكتمــل منــذ لحظــة والدتــه. إّن هــذا التّوجــه ال يعنــي إنــكار حقيقــة أّن الطّفــل ســيتغر ويتطــّور خــالل الّســنوات، 

ــه يضمــن للطّفــل/ة وضعيــة تعتــره إنســانًا مكتمــاًل منــذ الــوالدة.  لكّن

اعتبــار الطّفولــة بحــد ذاتهــا مرحلــة مهمــة وذات قيمــة، وليــس لكونهــا مجــرد مرحلــة نحــو البلــوغ. ســتنعكس هــذه   .2

الّنظــرة عــى الخدمــات والرامــج االجتامعيــة مبــا يســاعد يف تركيــز أنشــطتها عــى التّجــارب الحياتيــة التــي يخترهــا األطفــال 

ــن  ــاًل، م ــم مث ــة التعلي ــبة ألنظم ــا بالنس ــول عامليً ــور مقب ــور كمنظ ــذا املنظ ــق ه ــم تطبي ــال ت ــة. ويف ح ــة الطفول يف مرحل

ــّذات خــالل فــرة التحاقهــم  ــق ال ــعادة وتحقي ــال الّس ــث تضمــن لألطف ــم بحي ــاء أنظمــة التّعلي ــم بن ــا أن يت املفــرض حينه

بالّنظــام التّعليمــي، باإلضافــة إىل تحقيــق حاجاتهــم يف إكتســاب املهــارات واملؤهــالت التــي ســيحتاجونها يف حياتهــم كبالغــن 

يف املســتقبل.

اإلنطــالق مــن منظــور حقــوق األطفــال عنــد التّعامــل مــع فئــة األطفــال يعتــر أن الطّفــل يلعــب دوًرا فاعــاًل يف حياتــه   .3

الخاصــة. ومــن املعــروف أّن كّل شــخص ميلــك فرصــة واحــدة للعيــش. بالتــايل يجــب عــى االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة أال 

يقلــل مــن أهميــة املعرفــة التــي اكتســبها الطّفــل/ة والّرؤيــة التــي يطرحهــا الطّفــل/ة عنــد التّعبــر عــن احتياجاتــه/ا واألفــكار 

ــن أن  ــن االجتامعي ــل ال يجــب عــى االختصاصي ــي اخترهــا. وباملقاب ــة الت ــارب الحياتي ــل/ة حــول التّج ــا الطّف ــي يحمله الت

ــوا، باللجــوء إىل  ــو متكن ــى ل ــه، حت ــن ذات ــل نفســه ع ــة الطّف ــه تتجــاوز معرف ــل وظروف ــاة الطّف ــم بحي يفرضــوا أّن معرفته

ــغ الطفــل بهــا.   مصادرهــم، مــن الوصــول إىل معلومــات مل يُبلّ

يجــب االنتبــاه إىل الحــاالت التــي يتــم التّمييــز فيهــا ضــد األطفــال عــى أســاس العمــر والتّعامــل معهــا ومواجهتهــا، مــع   .4

األخــذ بعــن االعتبــار بــأن التّعامــل مــع األطفــال، بشــكل عــام، يأخــذ طابًعــا أقــل جديــة مــن التّعامــل مــع البالغــن فقــط 

لكــون األطفــال أصغــر ســًنا.

يتطلــب التــزام االختصاصيــن االجتامعيــن مبنظــور حقــوق األطفــال تركيــز إهتاممهــم عــى معالجــة االشــكاليات املرتبطــة   .5

بتعــرض األطفــال والرّضــع للمخاطــر، نتيجــة صغــر حجمهــم وضعــف مكانتهــم وقوتهــم الجســدية واعتامدهــم عــى البالغــن. 

حيــث أّن األطفــال عرضــة للخطــر نظــرًا الفتقارهــم للقــوة الجســدية، أو الخــرة والقــدرة الّنفســية ملواجهــة الّضغــوط التــي 

قــد يســببها لهــم البالغــون، وقــد يقعــون بســهولة يف مواقــف تعرضهــم لالســتغالل واإلســاءة.  

2. الّترشيعات

ــون  ــارضة. مضم ــذه املح ــاء ه ــة إلعط ــة الطّفول ــا حامي ــص بقضاي ــاٍم مخت ــوة مح ــن دع ــدرّس/ة: ميك ــادات للم إرش

املحــارضة مأخــوذ مــن نظــم حاميــة الطّفولــة لليونيســف )2017(. ويف حــال مل تتمكــن/ي مــن إيجــاد محــاٍم إلعطــاء 

هــذه املحــارضة، اســتعد/ي إلعطــاء املحــارضة بنفســك، باســتخدام مــادة الكتــاب ودليــل اليونيســف )2017(، الجــزء 

املرقــم 3.1 الخــاص باإلطــار التريعــي والسسياســايت.

خلفية عن القانون وسياقه

نظــرًا لتعــرض املجتمــع الفلســطيني لالحتــالالت املتعاقبــة، فــإّن نظامــه القانــوين قــد تأثـّـر بتبنــي عــدد كبــر مــن القوانــن خــالل 

ــرض  ــذي ف ــم األردين )ال ــم الحك ــن ث ــداب الريطــاين، وم ــرة اإلنت ــروًرا بف ــة، م ــة العثامني ــذ اإلمراطوري ــد من ــة متت ــرات مختلف ف

قوانينــه عــى الّضفــة الغربيــة(، والحكــم املــري )الــذي فــرض قوانينــه عــى غــزة(، لتتبعهــا األوامــر العســكرية اإلرسائيليــة، وفيــام 

بعــد القوانــن التــي أصدرتهــا الّســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وال تــزال العديــد مــن هــذه القوانــن ســارية املفعــول. 

ــايل تقــّوض القــدرة  ــا قوانــن “غــر مبنيــة عــى مبــدأ الحقــوق”، وبالتّ إّن هــذه القوانــن القدميــة عفــا عليهــا الزّمــن، وهــي غالبً

ــن يضطــرون للتّعامــل مــع  ــال الذي ــاك حقــوق بعــض األطف ــل مــام يســفر عــن إنته ــق بحقــوق الطّف عــى إصــدار أحــكام تتعلّ

الّنظــام القضــايئ. وتــرز هــذه اإلشــكالية بوضــوح أكــر فيــام يخــص قضــاء األحــداث الــذي يتبــع تريعــات القانــون األردين لعــام 

1954. وبالّنتيجــة فــإّن الّنظــام القانــوين الحــايل هــو نظــام معقــد نتيجــة اعتــامده عــى قانــون العائلــة/ قانــون األحــوال الّشــخصية 

الخاضــع لســلطة املحاكــم الّدينيــة اإلســالمية واملســيحية والتــي تهتــم مبتابعــة بعــض القضايــا املتعلّقــة باألطفــال )الحضانــة واملراث 

ــن  ــان القوان ــان رسي ــادر ســنة 2004 يلغي ــل الفلســطيني الّص ــون الطّف ــون األســايس الفلســطيني املعــّدل وقان ــام(. إن القان واأليت

الّســابقة. إال أّن التّعديــالت التــي تــم إدخالهــا عــى قانــون الطّفــل الفلســطيني مل يتــم االعــراف بهــا وتنفيذهــا بشــكل كامــل يف 

غــزة )حتــى فــرة إعــداد هــذا الكتــاب(، عــى أمــل أن تــؤدي عمليــة املصالحــة السياســية إىل توحيــد ســن القوانــن وتنفيذهــا عــر 

األنظمــة القضائيــة يف الّضفــة الغربيــة وغــزة. ومــن جانــب آخــر فــإّن املحاكــم الّرعيــة غــر ملزمــة بتطبيــق قانــون الطّفــل، عــى 

الّرغــم مــن قيــام تيســر رجــب التّميمــي، قــايض القضــاة يف ســنة 2009، بتعميــم مذكّــرة داخليــة يطلــب فيهــا مــن جميــع القضــاة 

الّرعيــن مراجعــة قانــون الطّفــل الفلســطيني وأخــذه بعــن االعتبــار عنــد التّعامــل مــع قضايــا تخــص األطفــال. وبالّرغــم مــن أّن 

هــذه املذكــرة ليســت ملزمــة إال أنّهــا تُعتــر مبثابــة مــؤرش حــول إمكانيــة إيجــاد ظــروف تقــايض أفضــل تضمــن حقــوق األطفــال 

 .)UNICEF 2017( يف املحاكــم الّدينيــة

الّتعريف القانوين للطفل يف الّسياق الفلسطيني

يعــرّف قانــون الطّفــل الفلســطيني رقــم 7 للعــام 2004 وتعديالتــه الطّفــل بأنـّـه أي شــخص تحــت ســن 18، ويشــمل هــذا الجنــن 

الــذي مل يولــد بعــد.  
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يتضمــن القانــون األســايس الفلســطيني ضامنــات محــددة لحقــوق األطفــال، حيــث تنــص املــادة 29 مــن القانــون عــى أّن رعايــة 

األمومــة والطّفولــة هــي واجبــات وطنيــة، وأّن األطفــال يتمتعــون بالحــق يف: 

الحامية والّرعاية الّشاملة.   .1

أال يتعــرّض األطفــال لالســتغالل ألي غــرض كان، فــال يســمح لهــم مزاولــة أعــامل تُلحــق رضًرا بســالمتهم، أو بصحتهــم، أو   .2

بتعليمهــم. والحاميــة مــن اإلســاءة واملعاملــة القاســية.

يحرّم القانون تعريض األطفال للّرب واملعاملة القاسية من قبل ذويهم.  .3

القيــام بفصــل األطفــال عــن البالغــن، إذا صــدر بحقهــم حكــم بعقوبــة ســالبة للحريــة، وأن يعاملــوا بطريقــة تســتهدف   .4

إصالحهــم وتتناســب مــع أعامرهــم.  

يتضمن قانون الطّفل املبادئ الّتالية: 

مبدأ عدم التّمييز )املادة 3(.   •

مبدأ املشاركة )ارشاك الطفل( )املادة 12(.   •

مبــدأ ضــامن مصلحــة الطّفــل الفضــى، والــذي يشــر إىل أنــه: “يجــب أخــذ مصلحــة الطّفــل الفضــى باالعتبــار يف جميــع   •

ــة، أو مؤسســات  ــلطات اإلداري ــم، أو الّس ــة، أو املحاك ــات التّريعي ــا الهيئ ــت به ــي تتخــذ بشــأنه ســواء قام اإلجــراءات الت

ــادة 4(.  ــة، أو الخاصــة” )امل ــة العام ــة االجتامعي الّرعاي

مبدأ االعراف بالّدور األسايس للوالدين واألرسة يف رعاية األطفال وتنشئتهم.   •

ــاء  ــو والبق ــم يف الّنم ــا وحقه ــة حاجــات أطفاله ــى تلبي ــا ع ــألرس لضــامن قدرته ــم ل ــم الّدع ــة بتقدي ــزام الّدول ــدأ إل مب  •

وتطويــر قدراتهــم بالّشــكل األمثــل، مــن خــالل تقديــم الّدولــة للخدمــات االجتامعيــة والّصحيــة والتّعليميــة لألطفــال. 

ــة أن تتخــذ كافــة التّدابــر التّريعيــة واإلداريــة واالجتامعيــة والّربويــة والوقائيــة الالزمــة  باإلضافــة ملــا ســبق، عــى الّدول

لضــامن حــق األطفــال بالحاميــة مــن جميــع أشــكال العنــف، أو اإلســاءة الجســدية، أو املعنويــة، أو الجنســية، أو اإلهــامل، أو 

التّقصــر، أو التّــرد أو غــر ذلــك مــن أشــكال إســاءة املعاملــة أو االســتغالل )املــادة 42(.  

يســتند قانــون الطّفــل عــى نهــج حقوقــي، ويشــمل ضامنــات عامــة تكفــل حقــوق األطفــال مبــا يتــامىش مــع اتفاقيــة 

الغربيــة و9  الّضفــة  )وهــو 12 ســنة يف  الجنائيــة  للمســؤولية  بالنســبة  للعمــر  األدىن  الحــدود  أّن  كــام  الطّفــل.  حقــوق 

ســنوات يف غــزة(، والعمــل )15 ســنة(،8 والتّجنيــد العســكري )18 ســنة( جميعهــا تتوافــق مــع املعايــر الّدوليــة. إال أنّــه 

ال تــزال هنــاك حــاالت تشــذ عــن القاعــدة. حيــث يختلــف الحــد األدىن لعمــر الــزّواج بالنســبة لإلنــاث والذكــور )15 

ــة و9  ــة الغربي ــنة يف الّضف ــر 12 س ــن عم ــة م ــم الجنائي ــام املحاك ــؤولن أم ــال مس ــر األطف ــام يُعت ــور(، وبين ــاث و16 للذك لإلن

ــاً  ــن 15 عام ــم س ــل بلوغه ــهود قب ــة كش ــم أدلّ ــن وتقدي ــم اليم ــإلدالء بقس ــة ل ــر كافي ــهادتهم ال تعت ــزة، إال أّن ش ــنوات يف غ  س

 .)The Status of the Rights of Palestine Children 2013(

8  يناقض هذا العمر مبدأ الزامية التّعليم لغاية الّصف العارش، أي حتى سن 16 عاماً، وليس 15 عاًما حسب القانون. 

اإلباغ عن إساءة معاملة األطفال 

قّدمــت التّعديــالت التــي أجريــت ســنة 2012 عــى قانــون الطّفــل توجيهــات أكــر فيــام يتعلّــق بــدور مســؤويل حاميــة الطّفولــة يف 

التّدخــل مــن أجــل توفــر الحاميــة، وُوضعــت إجــراءات منظّمــة إلعــداد التّقاريــر حــول االنتهــاكات وترتيب التّدخــالت؛ وتنــص عى أنه 

يتوجــب عــى أي شــخص أن يتوجــه لتبليــغ موظــف حاميــة األطفــال يف حــال الحــظ وجــود أي فعــل يهــدد حيــاة الطّفــل، أو ســالمته، 

أو صحتــه الجســمية، أو العقليــة، أو يعرّضــه إىل خطــر االنحــراف والجنــوح. ويعتــر اإلبــالغ عــن اإلســاءة لألطفــال إلزاميًــا للمعلمــن 

واألطبــاء، واالختصاصيــن االجتامعيــن وغرهــم مــن األشــخاص املكلّفــن بحاميــة الطّفــل/ة ورعايتــه/ا. ومــن بــن الحــاالت الّصعبة التي 

تهــدد ســالمة الطفــل/ة الجســدية، أو العقليــة، أو تعــرض صحتــه/ا للخطــر، وتتطلــب بالتـّـايل اإلبــالغ مــا يــيل )املــادة 44(: 

فقدان الطّفل/ة لوالديه/ا وبقاؤه/ا دون سند عائيل.   •

تعريض الطّفل/ة لإلهامل والتّرد.  •

التّقصر البّن واملتواصل يف تربية الطفل/ة ورعايته/ا.   •

اعتياد سوء املعاملة، وعدم إحاطة من يقوم برعاية الطّفل/ة بأصول الّربية الّصحيحة.  •

استغالل الطّفل/ة جنسيًا أو اقتصاديًا، أو يف أعامل اإلجرام املنظم أو يف التسول.  •

اعتياد الطّفل/ة عى مغادرة مكان إقامته، أو تغيبه عنه بدون اعالم.  •

انقطاعه عن التعليم بدون سبب؛ و  •

.)UNICEF 2017( التّزويج باإلكراه  •

إجراءات الّتحري والّتحقيق

ــر،  ــن للخط ــال املعرّض ــع األطف ــل م ــة التّعام ــبة ألهمي ــة بالّنس ــاه الطّلب ــرعي انتب ــدرّس/ة أن يس ــى امل ــب ع يج

 وإخبــار الطّلبــة عــن دليــل التّحويــل والتّشــبيك الوطنــي لحاميــة األطفــال مــن اإلســاءة والعنــف واإلهــامل

.)UNICEF 2017:20(

حــن يتلقــى مرشــد حاميــة الطّفــل/ة تبليًغــا حــول طفــل معــرّض لخطــر محــدق، فإنــه يجــب أن يجــري تحقيًقــا أوليًــا خــالل 24 

ســاعة مــن تلقــي البــالغ للتّأكــد مــن جديــة اإلبــالغ، ويُعــرّف الخطــر املحــدق: بأنــه أي فعــل يهــدد حيــاة الطّفــل/ة، أو ســالمته، 

ــل إىل خطــر الجنــوح بشــكل ال ميكــن تالفيــه مبــرور الوقــت. بينــام يف حــاالت  أو صحتــه الجســمية، أو العقليــة، أو يعــرّض الطّف

ــا(، يجــب أن يتــّم إجــراء التّحقيــق األويل خــالل 72 ســاعة مــن تلقــي البــالغ  اإلبــالغ األخــرى )أي حيــث ال يكــون الخطــر محدقً

ــل  ــون الطّف ــع مبوجــب قان ــإّن املرشــد يتمت ــة، ف ــة الطّفول ــه مرشــد حامي ــوم ب ــذي يق ــق األويل ال ــادة 55(. وبالّنســبة للتّحقي )امل

الفلســطيني بعــدد مــن الّصالحيــات وهــي: مقابلــة الطفــل/ة، والّشــخص القائــم عــى رعايتــه/ا لالســتامع ألقوالهــم وردودهــم حــول 

الوقائــع موضــوع اإلبــالغ، والّدخــول إىل أي مــكان ميكــن أن يتواجــد فيــه الطّفــل )مــع وجــوب إبــراز مذكــرة عاجلــة بأمــر قضــايئ 

يف حــال كان املــكان مســكًنا، أو االســتعانة برطــي مرافــق يف حــال تعــذر الّدخــول(، واتخــاذ التّدابــر الوقائيــة املالمئــة لحاميــة 

الطّفــل مبــا يف ذلــك حظــر أي اتصــال مــع الطّفــل واألشــخاص الذيــن قــد يكونــون مصــدر خطــر يف محيطــه )املــادة 56(، ويف حــاالت 

الخطــر الوشــيك، ميكــن ملرشــد حاميــة الطّفولــة أن يبــادر بنقــل الطّفــل بشــكل مؤقــت مــن املــكان املوجــود فيــه ووضعــه يف مــكان 

آمــن )املــادة 65(.     
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إجراءات املتابعة/ والّتدخل

يف حــال أثبــت التّحقيــق األويل وجــود مــا يهــدد ســالمة الطّفــل، أو صحتــه الجســمية، أو العقليــة، بإمــكان مرشــدي حاميــة الطّفولــة 

اتخــاذ اإلجــراء املناســب وذلــك باقــراح تدابــر مالمئــة ذات الّصبغــة االتفاقيــة مــع والــدّي الطّفــل/ة أو مقــدم/ة الّرعايــة، أو يقــرر 

املرشــد/ة رفــع القضيــة إىل القــايض املختــص إلصــدار أمــر حاميــة للطفــل )املــادة 58(. 

تُصمــم التّدابــر ذات الّصبغــة االتفاقيــة للتّخلــص مــن الخطــر الــذي يهــدد ســالمة الطّفــل/ة وميكنهــا أن تشــمل التّدابــر التّاليــة 

بحســب املــادة 59 مــن قانــون الطّفــل الفلســطيني: 

إبقــاء الطّفــل/ة مــع أرستــه/ا تحــت رقابــة دوريــة مــن قبــل مرشــد حاميــة الطّفولــة، والتــزام والــدّي الطّفــل/ة أو مــن   •

يقــوم عــى رعايتــه/ا باتخــاذ إجــراءات معينــة، باإلضافــة إىل االلتــزام بخطــة لتقديــم خدمــات اجتامعيــة ومســاعدة الطّفــل/ة 

واألرسة. 

تأمــن خدمــات رعايــة مؤقتــة للطّفــل/ة تُعهــد لشــخص ويص عــى الطّفــل، أو شــخص مــن عائلتــه، أو مــن أقربائــه، أو   •

ــال. ــة لألطف ــات رعاي ــم خدم ــة، أو مؤسســة رســمية مختصــة بتقدي أرسة بديل

أخــذ االحتياطــات الالزمــة ملنــع الطّفــل/ة مــن ارتيــاد أماكــن معينــة، أو مزاولــة أعــامل معينــة ميكــن أن تتســبب لــه   •

ــورة.  بالخط

اتخــاذ إجــراء أو أكــر مــن إجــراءات اإلصــالح، مبــا يف ذلــك إيــداع الطّفــل تحــت مســؤولية “أجهــزة الّســيطرة االجتامعيــة”   •

“Social Control”؛ وإجبــار الطّفــل/ة عــى القيــام بواجبــات معينــة، مثــل: االلتحــاق بــدورات تدريبيــة يف املجــال املهنــي، أو 

الثقــايف، أو الّريــايض، أو االجتامعــي وإيــداع الطفــل مؤقتــاً يف مــكان مالئــم: إمــا لــدى عائلــة مناســبة، أو مؤسســة اجتامعيــة، 

أو تربويــة أو صحيــة حكوميــة أو خاصــة.   

يف حــال مل يتوصــل املرشــد إىل التّدابــر االتفاقيــة خــالل 20 يــوم مــن تاريــخ تعهــده بهــذه الحالــة، أو تــّم مخالفتهــا مــن قبــل والــدّي 

ــة  ــادة 59، ويُتخــذ أي إجــراء رضوري لحامي ــة إىل القــايض املختــص مبوجــب امل ــع القضي ــه تُرف ــل، أو مــن يقــوم عــى رعايت الطّف

الطّفــل )املــادة 63(. ويف هــذه الحالــة، يحــق لوالــدّي الطفــل/ة، أو أي شــخص مســؤول عــن رعايتــه وكذلــك للطّفــل/ة املثــول أمــام 

القــايض. ويف حــال كان عمــر الطّفــل/ة، أو مســتوى نضجــه ال يســمح لــه باملشــاركة يف الجلســة القضائيــة مبــارشة، يُكلـّـف القــايض 

مرشــد حاميــة الطّفولــة، أو أي شــخص آخــر يــراه مناســبًا لنقــل وجهــة نظــر الطّفــل )املــادة 66(.  

القانون الفلسطيني وقوانني الرّشيعة االسامية

ــاك اختالفــات بينهــام يجــب أن تتــم مناقشــتها مبشــاركة محامــن مختصــن  ــة بنــود القانونــن، ويف حــال كانــت هن يجــب مقارن

ــد وجــود تضــارب يف  ــرار املتخــذ عن ــات بالّنســبة للق ــد األولوي ــة تحدي ــاق حــول كيفي بحقــوق اإلنســان بغــرض التّوصــل إىل اتف

القوانــن. وميكــن للمــدرّس/ة أن يطلــب مــن طلبــة املراحــل املتقدمــة أن يحاولــوا التّفكــر بالّنســبة لإلجــراء القانــوين املالئــم مــن 

وجهــة نظــر أخالقيــات الخدمــة االجتامعيــة، إال أنــه مــن املتوقــع أن يلجــأ معظــم الطّلبــة إىل املــدرّس/ة، أو املحامــي ليفــّروا لهــم 

القضيــة مــن خــالل عــرض أمثلــة عمليــة مــن قضايــا مشــابهة حدثــت ســابًقا. 

ميكنــك اللجــوء إىل الّدليــل الــذي أعــده املجلــس الرّنويجــي لالجئــن )2011( بعنــوان قوانــن املحاكــم الّرعيــة وقوانــن األحــوال 

الّشــخصية يف قطــاع غــزة، أو مصــدر آخــر يحــدد القوانــن اإلســالمية التــي تخــص معاملــة األطفــال، بغــرض توضيــح حقــوق الطّفــل 

األساســية مــن وجهــة نظــر إســالمية: 

• حق الطّفل يف الّصحة.

• حق الطّفل يف الحامية.

• حق األطفال يف التّعليم.

ميكــن االســتعانة باملحامــي املختــص لــرح التّناقضــات يف القوانــن الفلســطينية للطّلبــة. ويجــب أن يســعى املــدرّس/ة مــن جانبــه 

إىل تحديــد التّناقضــات بــن هــذه القوانــن واملبــادئ املحــددة مــن قبــل االتحــاد الــّدويل لالختصاصيــن االجتامعيــن، وأن يســاعد 

الطّلبــة عــى مناقشــة االختالفــات والتّناقضــات التــي تظهــر يف هــذه الحالــة. 

وضع خطة لتقديم إجراءات الّرعاية

يتطلــب هــذا القســم أن يقــوم املــدرّس/ة بدعــوة مرشــد حاميــة الطّفولــة لــرح هــذا الجــزء مــن الوحــدة للطّلبــة. 

يف حــال تعــّذر ذلــك، يجــب عــى املــدرّس أن يوّضــح مهــامت شــبكات الحاميــة االجتامعيــة ودورهــا يف تنفيــذ حاميــة 

 .Community-based child protection األطفــال املبنيــة عــى املجتمــع

توفــر إجــراءات حاميــة الطّفولــة وتطبيقــات قوانــن حقــوق األطفــال مثــل: قانــون الطّفــل الفلســطيني املعــّدل إرشــادات مفّصلــة 

ــون  ــن يحتاج ــال الذي ــع األطف ــل م ــم يف التّعام ــة له ــات املمنوح ــؤولياتهم والّصالحي ــة ومس ــة الطّفول ــدي حامي ــول أدوار مرش ح

للحاميــة. ويركّــز القانــون حريـًـا عــى اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا يف التّعامــل مــع اإلســاءة وإيــذاء األطفــال فيــام يتعلـّـق بأحــداث 

محــددة تــم اإلبــالغ عنهــا، وال يركّــز إال بشــكل محــدود عــى تقديــم توجيهــات عامــة حــول الّصالحيــات واملهــامت األوســع املتعلّقــة 

بالوقايــة والتّدخــالت املبكــرة، وتعزيــز األرسة وتقويتهــا. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن عمليــة التّدخــل وشــكل االســتجابة املقرحــة تأخــذ 

طابــع التّحــري والتّحقيــق وإنفــاذ القانــون، بــداًل مــن التًوجــه للعمــل بشــكل تشــاريك مــع الوالديــن والعائلــة املمتــدة والفاعلــن يف 

املجتمــع املحــيّل بغــرض فهــم االشــكاليات املتعلّقــة بحاميــة الطّفــل/ة يف الحالــة املعنيــة ومعالجتهــا. حيــث يتــم الّركيــز بشــكل 

ــة، والتّحقــق مــن صحــة اإلخطــارات والبالغــات، مــع  أســايس عــى التّحــري والتّحقيــق يف اإلســاءة املوجهــة للطّفــل، وجمــع األدلّ

ــاء عــى التّنســيق بــن شــبكة مــن الجهــات  ــايل يتــم تطويــر خطــط رعايــة األطفــال بن االســتعانة بالّرطــة عنــد الــّرورة. وبالتّ

الّريكــة ونظــام التّحويــل والتّشــبيك الوطنــي لحاميــة األطفــال مــن اإلســاءة والعنــف واإلهــامل، ولكــن ال توجــد بنــود تنــص عــى 

إرشاك األطفــال والوالديــن والعائلــة املمتــدة ومســؤولن مــن املجتمــع املحــيّل يف التّخطيــط لخدمــات الّرعايــة أو يف عمليــات اتخــاذ 
القــرار.9

ويعتمــد دليــل التّحويــل والتّشــبيك الوطنــي إىل درجــة كبــرة عــى عمليــة إدارة للحالــة املعنيــة ضمــن قواعــد محــددة وهــي: اتبــاع 

اإلجــراءات الرّســمية، واالعتــامد عــى منهــج متعــدد التّخصصــات باســتخدام منــاذج تســجيل موحــدة، وتقييــم الخطــر والّســالمة، 

ــات املختصــة. ومبوجــب الروتوكــول، كــام ينــص القانــون، يجــب تحويــل  ــل بــن الهيئ ــم التّحوي ــة، وتنظي وإعــداد مخطــط للحال

جميــع قضايــا العنــف ضــد األطفــال إىل مرشــد/ة حاميــة الطّفولــة الــذي يقــوم بإجــراء تقييــم أويل للحالــة، ويتخــذ إجــراء الحاميــة 

الــالزم بالّراكــة مــع الّرطــة، ويعقــد مؤمتــر حالــة تشــاوري بــن الهيئــات املتعــددة بغــرض تطويــر خطــة رعايــة مالمئــة. ويتــم 

تقديــم الّدعــم للطّفــل واألرسة ومتابعتهــام عــى مــدار فــرة مــن الزّمــن، بنــاء عــى الخطــة املتفــق عليهــا، وباالسرشــاد بالحاجــات 

 .)UNICEF 2017( الفرديــة للطّفــل واألرسة يف الحــاالت التــي تتــم متابعتهــا

9   يرجى دراسة دور شبكة حامية الطّفولة يف تقديم الحامية ودورها يف ارشاك املجتمع يف تقديم  الحامية.
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ــة  ــامد عــى عملي ــي يعتمــد عــى نهــج متعــدد التّخصصــات إلدارة الحــاالت، مــع االعت ــه مهن وتســتند هــذه املتابعــات إىل توّج

مشــابهة لتحديــد الحــاالت وتدويــن تفاصيلهــا بدقــة أكــر، باإلضافــة إىل إجــراء تقييــم أويل، ومــن ثــم إجــراء تقييــم شــامل وتحديــد 

خطــة لضــامن إجــراءات الّســالمة وتطويــر خطــة لدراســة الحالــة، ومتابعتهــا ومراجعتهــا، ويف الّنهايــة تحديــد إجــراءات إغــالق ملف 

الحالــة. كــام أنهــا تشــمل مجموعــة مــن القواعــد املتبعــة للتســجيل، ومنــاذج تســتخدم لتقييــم الخطــر، ومنــاذج لتخطيــط خدمــات 

ــف  ــاءة والعن ــن اإلس ــال م ــة األطف ــي لحامي ــبيك الوطن ــل والتّش ــل التّحوي ــة يف دلي ــامذج املتبع ــن الّن ــف ع ــي تختل ــة والت الّرعاي

واإلهــامل.  

وفيــام يخــص الحــاالت املعقــدة، يتــم التّوصــل إىل بنــود الحاميــة مــن خــالل عقــد مؤمتــر حالــة تشــاوري مشــرك بــن الهيئــات 

ــة  ــن وزارة التنمي ــن م ــة بحضــور ممثل ــد مؤمتــر حال ــع بعق ــة، ويتب ــع دراســة الحال ــن الخــراء تتاب ــة م املســؤولة، وبوجــود لجن

االجتامعيــة والــّركاء الرّئيســين وممثلــن مــن أعضــاء شــبكة حاميــة الطّفولــة وممثلــن مــن قطاعات أخــرى يف املجتمــع متخصصن 

باملوضــوع. وذلــك بنــاء عــى مــا جــاء يف دليــل التّحويــل والتّشــبيك الوطنــي الــذي يشــجع عــى تدخــل مســؤولن مــن املجتمــع 

املحــيل، وعقــد مجالــس عائليــة ملناقشــة املوضــوع، بــرط حضــور مرشــد/ة الحاميــة االجتامعيــة الــذي يضمــن متثيــل مصلحــة 

الطّفــل الفضــى. وتعتــر القــرارات الّصــادرة عــن لجنــة الخــراء ملزمــة، وميكــن “املصادقــة” عــى هــذه القــرارات مــن قبــل القــايض 

العتامدهــا إذا تطلبــت الحالــة ذلــك.  

تجــدر اإلشــارة إىل أنــه كثــرًا مــا يتــم اللجــوء إىل إجــراءات تدخــل غــر رســمية يف التّعامــل مــع قضايــا اإلســاءة لألطفــال وإهاملهــم  

بــداًل مــن اتبــاع األنظمــة الرّســمية لحاميــة األطفــال.10 وهنــاك جهــات عديــدة تقــوم بــدور مهــم يف التّدخــل يف حــاالت اإلســاءة 

ــن  ــرون مؤثري ــن يعت ــراد آخري ــران وأف ــدة والج ــة املمت ــل: العائل ــمي مث ــر رس ــكل غ ــا بش ــل معه ــم والتّعام ــال وإهامله لألطف

ــون  ــن يتدخل ــيل القضــاء العشــائري 11 الذي ــة إىل ممث ــة. باإلضاف ــة بالقضي ــل األرسة املعني ــن قب ــن م ــع املحــيّل وموثوق يف املجتم

ــا لحــل الخالفــات واملشــاكل باالســتناد إىل العــادات العشــائرية. وبشــكل خــاص يف املجتمعــات التّقليديــة والبدويــة، حيــث  أحيانً

يتدخــل رجــال اإلصــالح لتســوية الّنزاعــات بالرّجــوع إىل القانــون الّرعــي والعــرف، ويتدخــل املخاتــر أحيانًــا يف القضايــا األرسيــة 

  .)UNICEF 2017( ــا إســاءة معاملــة األطفــال وإيذائهــم وإلهاملهــم واملجتمعيــة مبــا يف ذلــك قضاي

اتخاذ قرارات أخاقية تتعلق بحامية األطفال والعدالة الّشبابية

ــن أن  ــي ميك ــك نظــرًا للمخاطــر الت ــبابية، وذل ــة الّش ــق العدال ــال وتحقي ــة األطف ــا يف مجــال حامي ــًدا هاًم ــات بن تشــكل األخالقي

ــان،  ــن األحي ــر م ــهم يف الكث ــة أنفس ــى حامي ــدرة ع ــر إىل الق ــي تفتق ــات الت ــن الفئ ــم م ــباب كونه ــال والّش ــا األطف ــرّض له يتع

باإلضافــة إىل التّوزيــع غــر املتســاوي لعالقــات القــوة والّســلطة، والــّدور املركــزي الــذي تلعبــه العالقــات يف ســر العمــل وفعاليتــه؛ 

ــا اســتغاللية. وبالّنســبة لتوزيــع الّســلطة والقــوة، فاألفــراد ضمــن فئــات الّشــباب  هــذه العوامــل مجتمعــة ميكــن أن تنتــج ظروفً

ــد  ــاء األمــور ق ــا البالغــون، كــام أّن بعــض أولي ــي ميتلكه ــلطة الت ــوة والّس ــل مــن حجــم الق ــوة أق ــع ميتلكــون ق ــال والرّض واألطف

يشــعرون بالعجــز خاصــة يف مواجهــة القــوى البروقراطيــة للّدولــة وقوانينهــا ومؤسســاتها. وبشــكل عــام فــإن األرس، الّتــي يعتــر 

أطفالهــا مــن بــن األطفــال األكــر عرضــة لإلســاءة واإلهــامل، وبالتـّـايل يتــم إخضاعهــم للمراقبــة بغــرض فحــص مــدى توفــر حاميــة 

األطفــال وعدالــة الّشــباب بينهــا، هــي أرس تعــاين عــادة مــن الفقــر والبّطالــة ويعــاين بعــض أفرادهــا مــن أمــراض عقليــة وتعاطــي 

الكحــول واملخــدرات والعجــز، ويف كثــر مــن األحيــان يعيــش أفرادهــا يف ظــروف مــن إنعــدام االســتقرار والتّنقــل املســتمر وتغيرات 

يف الّركيبــة الّســكانية واالكتظــاظ، كــام هــو الوضــع يف قطــاع غــزة، حيــث تخلــق ظــروف حــروب إرسائيــل املســتمرة ضــد القطــاع 

  .)Lonne et al 2015( والعنــف البنيــوي الّناجــم عــن االحتــالل مســتوى آخــر للقمــع واالضطهــاد الــذي تعــاين منــه األرس

10  بحسب دليل التّحويل والتّشبيك الوطني، هناك إمكانية للتّدخل املجتمعي من قبل قادة مجتمعين، وأيًضا هناك امكانية لعقد مجلس عائلة، وعقد مؤمتر حالة إن لزم األمر.

11  ينبغــي أن يعــرف املــدرّس/ة الفــرق بــن الّصلــح العشــائري والعدالــة التّصالحيــة، وعليــه أن ينبــه الطّلبــة إىل أن املفهومــن مختلفــان متاًمــا. عــى املــدرّس/ة أيًضــا تســليط الّضــوء عــى 

مفهــوم “الّنهــج املبنــي عــى الحقــوق” يف التّعامــل مــع قضايــا تتعلــق باإلســاءة لألطفــال.

تنــص التّريعــات عــى رضورة االلتــزام فيــام يتعلــق بســلوكيات معينــة، بينــام يقــدم امليثــاق األخالقــي للخدمــة االجتامعيــة كــام 

يــورده دليــل االتحــاد الــّدويل لالختصاصيــن االجتامعيــن )IFSW 2012( توجيهــات تتعلــق بحقــوق اإلنســان، والعالقــات األخالقيــة، 

وآليــات اتخــاذ القــرارات مبــا يحفــظ  لألطفــال والّشــباب حقوقهــم وكرامتهــم. 

ومــن املهــم أن نذكــر أّن بعــض املامرســات يف مجــاالت رعايــة األطفــال تعتــر مســيئة وال ميكــن الّدفــاع عنهــا مــن ناحيــة أخالقيــة. 

حيــث يتعــرض العديــد مــن الّشــباب املقيمــن يف بيــوت الّرعايــة لإليــذاء )بالتّعــرّض إلعتــداءات جنســية وجســدية(، بينــام يكونــون 

ــون  ــة ويتعرّض ــة وصادم ــا يعيشــون محبوســن يف ظــروف مرّوع ــم، وأحيانً ــم وجرانه ــم وأشــقائهم وأقاربه ــن عــن والديه معزول

ــة  لجرائــم، وقــد يفتقــرون للعــالج املالئــم مــن الّصدمــات الّنفســية ومــن اإلعتــداءات األخــرى، باإلضافــة إىل معاناتهــم نتيجــة قلّ

فــرص التّعليــم والتّوظيــف. 

وتشــمل املامرســات األخالقيــة يف الخدمــة االجتامعيــة الكيفيــة الّتــي يتواصــل عرهــا االختصاصيــون االجتامعيــون مــع األطفــال، 

ــال  ــة لألطف ــة والّرعاي ــرام والعدال ــادئ االح ــز مب ــا لتعزي ــات وتنفيذه ــع الّسياس ــة وض ــة إىل طريق ــم، باإلضاف ــباب وأرسه والّش

والّشــباب. ويجــب االنتبــاه إىل أن االضطهــاد ميكــن أن يُرتكــب أحيانـًـا تحــت ســتار “الحاميــة”، مثلــام يحصــل عنــد نقــل طفــل مــن 

كنــف أرستــه بســبب ظروفهــا الّســيئة ليعيــش ألجــل غــر معلــوم محروًمــا مــن املــودة واملحبــة يف ظــروف أســوأ قــد يتعــرض فيهــا 

لإليــذاء واإلســاءة. 

إّن اتخــاذ قــرارات أخالقيــة يف مجــال الخدمــة االجتامعيــة يتطلــب تطويــر مهــارة التّفكــر الّنقــدي لــدى االختصاصيــن االجتامعيــن 

ومرشــدي الحاميــة االجتامعيــة لفهــم الّســياقات املعقــدة الّتــي يعيــش ضمنهــا الّنــاس والقــدرة عــى تفســرها والتّعــرّف إىل أســبابها 

بغــرض اتخــاذ قــرارات ســليمة ال تتســبب مبزيــد مــن الــّرر واإلســاءة للطّفــل/ة أو الّشــاب/ة. 

)Lonne et al 2015( مبادئ العاقات األخاقية يف مجال حامية الطّفل والعدالة الّشبابية

ــارصة  ــم أنشــطة من ــق كامــه وشــعوره باألمــان وتنظي ــه، وتصدي ــاب بســامع آرائ 1. احــتام حــق الطّفــل والّش
وتحشــيد لتأكيــد ذلــك. مــن املالحــظ أّن األطفــال والّشــباب يعتــرون أّن آليــات تقديــم “الّرعايــة والحاميــة” تنطــوي عــى إكــراه 
وترهيــب، وتتضمــن مامرســات فيهــا جوانــب مــن القمــع والالمبــاالة واإليــذاء. كــام يتــم اســتبعادهم عــادة مــن عمليــة اتخــاذ 

القــرارات املتعلّقــة بحياتهــم، وذلــك ألّن البالغــن ال يقومــون بدعوتهــم للنقــاش، أو ال يثقــون بقدرتهــم عــى اتخــاذ قــرارات جيّــدة. 

وبالتّــايل يكــون صــوت املهنيــن وأوليــاء األمــور أعــى وآراءهــم مســموعة أكــر مــن أصــوات األطفــال والّشــباب. 

مالحظــة للمــدرّس/ة: يجــب إبــراز الفــرق بــن هــذا املبــدأ األخالقــي واملامرســة الحاليــة لتحقيــق الّشــمولية يف مجــال 

ــة الطفل. حامي

2. الّسيــة: يفــتض الّشــباب أّن مــا يقولونــه أمــام االختصــايص االجتامعــي/ة ســيبقى رسيـًـا، لذلــك عليــك إباغهــم منــذ البدايــة 
حــول محدوديــة الّسيــة، مثــًا: “كــن حــذًرا يف كامــك ومــا تختــار قولــه يل، حيــث ســيتعني عــيل نقــل مــا تقولــه، فعــىل ســبيل 

الّتمثيــل: إذا هــددت بإلحــاق األذى بشــخص مــا أو بنفســك”. عــىل االختصاصيــني االجتامعيــني أن يوازنــوا بــني حاجــة الّشــباب إىل 

الّسيــة ورغبــة الوالديــن يف معرفــة املزيــد مــن املعلومــات عــن أوالدهــم وبناتهــم”. 

منهاج الخدمة االجتامعية وحامية األطفال
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مالحظــة للمــدرّس/ة: مــن املهــم توضيــح االختالفــات بــن محدوديــة تطبيــق مبــدأ الّريــة بالّنســبة ملرشــد/ة حاميــة 

الطّفولــة يف هــذا الّســياق وبــن مفهــوم مبــدأ الّريــة األكــر رصامــة يف مهــامت وأدوار أخــرى ميارســها االختصــايص/ 

ة االجتامعــي/ة.

3. توضيــح الــّدور والحــدود: عــادة يعــاين األطفــال والّشــباب األكــر عرضــة لإلســاءة مــن كونهــم مييلــون للتّعلــق بالّصداقــات 
ــايص/ة  ــم كاختص ــب أن تخره ــك يج ــا، لذل ــن عاطفيً ــون باآلخري ــا يتعلق ــرًا م ــم كث ــام أنّه ــة، ك ــات حميم ــاء عالق ــهولة، وبن بس

اجتامعــي/ة يعمــل معهــم مبحدوديــة دورك والتزامــك معهــم. ويجــب أن ترســم حــدود العالقــة منــذ البدايــة، وتحتفــظ بالّســجالت 

بشــكل آمــن، ومتــارس صالحياتــك بدقــة، وتــدّون تقريــرك حــول ســلوكيات الطّفــل/ة أو الّشــاب بأكــر قــدر ممكــن مــن الّشــفافية 

مــع التّأكيــد عــى إدراك الطّفــل ملــا تفعلــه وســامع آرائــه. 

مالحظــة للمــدرّس/ة: يُعتــر توضيــح دور مرشــد/ة حاميــة الطّفــل قضيــة مهمــة جــًدا، وينبّغــي إعــادة التّذكــر بهــا 

طــوال فــرة العمــل مــع الطّفــل/ة والّشــاب/ة واألرسة، حيــث تعترالثّقــة والخيانــة مــن القضايــا األساســية التــي تؤثـّـر 

يف تقديــم الحاميــة للطّفــل. كــام أّن فهمــك ملحدوديــة دورك، وقدرتــك عــى تقديــر متــى يكــون العمــل مــع الطّفــل/ة 

غــر آمــن هــي أمــور ينبّغــي أن تناقشــها مــع مرفيــك كجــزء مــن توضيــح أدوارهــم.

4. الّتقيــد باملعايــري املهنيــة: تقــع عــى كاهــل املــدارس وأماكــن العمــل مســؤولية اإلبــالغ عــن اإلســاءة لألطفــال، والتعامــل 
بشــكل فّعــال مــع املشــاكل املهنيــة والعالقــات الّشــخصية داخــل املؤسســة. ينبّغــي الحصــول عــى إذن مــن الطّفــل/ة قبــل مشــاركة 

أيــة معلومــات عنــه مــع األرسة، أو مهنيــن آخريــن، إال إذا كان القيــام بهــذا غــر آمــن، وطاملــا ال يتعــارض ذلــك مــع القانــون الــذي 

يُلــزم بإبــالغ مرشــد/ة حاميــة الطّفولــة والّرطــة عــن اإلســاءة التــي تعــرّض لهــا الطّفــل/ة. إىل جانــب ذلــك يجــب أن تبلـّـغ الّشــاب 

بخدمــة التّحويــل وتحصــل عــى موافقتــه عليهــا، وانتبــه ملــا تقولــه عــن الطّفــل/ة لألشــخاص اآلخريــن، وتأكــد مــن كفــاءة وخــرات 

مصــادر الخدمــات األخــرى التــي تقــوم بتحويــل الطّفــل/ة إليهــا. يجــب أن تســّهل عمليــة انتقــال الطّفــل/ة ملقــدم الخدمــة اآلخــر، 

ــاور مــع مــرف/ة مختــص/ة. مــن املهــم أن ينّســق  ــل، اســتمر/ي بالعمــل معــه بالتّش ــل/ة فكــرة التّحوي ويف حــال رفــض الطّف

االختصــايص/ة االجتامعــي/ة إجــراءات عملــه/ا ضمــن حــدود نظــام التّحويــل والتّشــبيك الوطنــي. 

5. املعايــري وااللتزامــات القانونيــة: إّن تطويــر آليــات إلزّاميــة لإلبــالغ عــام يتعــرّض لــه األطفــال مــن اإلســاءة واإلهــامل، وإعداد 
ــة يف  ــه أن االختصاصيــن االجتامعيــن معرّضــون للمســاءلة القانوني ــر التــي تغطــي هــذه االنتهــاكات يعنــي يف جانــب من التّقاري

حــال امتنعــوا عــن اإلبــالغ عــن حــوادث اإلســاءة لألطفــال، أو يف حالــة امتناعهــم عــن تحذيــر شــخص عرفــوا بــأّن حياتــه أو أمالكــه 

معرّضــة للخطــر. ومــن املمكــن أحيانًــا أن يتــم طلــب املالحظــات املدّونــة عــن الحالــة الســتخدامها كجــزء مــن دعــاوي قانونيــة، 

لذلــك يجــب أن تســتند يف تدويــن املالحظــات إىل أدلـّـة يف حــال طُلــب منــك تقديــم اثباتــات وأدلـّـة يف املحكمــة. وينبغــي أن تكــون 

مــدركًا ألهميــة معايــر الخصوصيــة والّريــة ومحدودياتهــا. 

ــا ملحدوديــة قدراتــك، وتتوجــه للحصــول عــى إرشاف مالئــم حــن تحتــاج إليــه  6. مؤهــات اإلرشــاد: ينبغــي أن تكــون واعيً
وتلتحــق بــدورات تدريبيــة معتمــدة. وعليــك أن تكــون مــدركًا للقيــم واملعايــر والتّوجهــات، وتفّحــص كيــف تؤثــر عــى مامرســتك 

لعملــك. ومــن املهــم أن تقــوم بتفكــر تأّمــيل حــول أدائــك يف العمــل بــأن تســأل نفســك: مــا املهــام التــي قمــت بهــا بشــكل فعــال؟ 

مــا  األشــياء التــي كان ميكنــك القيــام بهــا بشــكل أفضــل؟ ومــاذا كان ميكــن أن يحصــل لــو أنــك لجــأت إىل خيــار آخــر؟ 

ــة  ــة التــي تشــتغل عليهــا، ينبغــي أن تهتــم مبعرفــة الحــدود املهني 7. اإلرشاف: مــن أجــل الحصــول عــى رأي آخــر حــول الحال
ــا الخاصــة بــك. كــام  يف عملــك وترتيــب عالقاتــك بزمالئــك، وتطويــر مهاراتــك العمليــة ومعارفــك والعمــل عــى معالجــة القضاي

ــاء بنفســك تعتــر قضيــة أخالقيــة بحــد ذاتهــا، حيــث مــن املهــم أن تكــون أنــت نفســك ســلياًم ومعــاىف لتتمكــن مــن  أّن االعتن

التّعاطــف مــع قضايــا اآلخريــن وتســتطيع التّعامــل مــع مشــاكل املتفعــن بــداًل مــن االنغــامس يف مشــاكلك الّشــخصية. وســيكون 

تحقيــق هــذا صعبًــا يف حــال كنــت تعــاين مــن االحــراق الوظيفــي: ومــن بــن أعراضــه االجهــاد، أو اإلرهــاق العاطفــي، واإلنفجــارات 

 .)Lonne et al 2015( الغاضبــة غــر املعهــودة يف شــخصيتك، واإلنهــاك العاطفــي والجســدي

مالحظــة للمــدرّس/ة: بصفتــك تعمــل يف مجــال حاميــة األطفــال، مــن املتوقــع أن تســمع وتــرى الكثــر مــن التّجــارب 

ــرّض لإلســاءات التــي تســبب الّصدمــة بشــكل غــر مبــارش تشــبه يف التّأثــرات الّنفســية  املؤملــة والّصادمــة. إّن التّع

ــذي تعــرّض مبــارشة للحــدث املســبب للّصدمــة. وتوفــر عمليــة  التــي تحدثهــا التّأثــرات الّتــي يخترهــا الّشــخص الّ

اإلرشاف الفرصــة إلفــراغ بعــض املشــاعر املؤملــة والتّعامــل معهــا. وســيتم تغطيــة هــذا الجانــب يف القســم الثّالــث مــن 

.Trauma الوحــدة الرّابعــة، يف املحــارضة حــول الّصدمــة الّنفســية

)Lonne et al 2015( حول اتخاذ القرارات األخاقية DECIDE منوذج

تحديــد املشــكلة: مــا البيانــات، أو الحقائــق املتعلقــة باملشــكلة؟ مــن هــم األشــخاص املحوريــون يف القضيــة؟ مــن لديــه   •

مصلحــة يف القــرارات التــي ســيتم اتخاذهــا؟ 

املراجعــة األخالقيــة: مــا املبــادئ التــي ترتبــط بالقضيــة؟ ومــن هــم األطــراف يف موقــع املســؤولية والّذيــن ميلكــون القــوة   •

والّســلطة؟

ــار ســوءا كانــت قيــود قانونيــة، أو إجرائيــة، أو عمليــة،  ــة: ينبغــي أخــذ القيــود بعــن االعتب ــارات املمكن مراجعــة الخي  •

ــار.  ــل باالعتب ــذ آراء الطّف ــك أخ وكذل

التّحقــق مــن الّنتائــج املتوقعــة لــكل خيــار مــن الخيــارات الّتــي ميكــن اللجــوء إليهــا فيــام يتعلــق بتأثراتهــا عــى الواجــب   •

والعدالــة واالحــرام. 

اتخــاذ القــرار بشــأن األفعــال واملبــادرات العمليــة: االلتــزام بخطــة معقولــة مــن حيــث امكانيــة تطبيقهــا وبحيــث تكــون   •

الخيــارات فيهــا هــي األقــل إرضاًرا بالطّفــل/ة. 

تقييــم الّنتائــج: القيــام مبامرســات وأنشــطة تفكــر تأّمليــة ونقديــة ملراجعــة وتقييــم الخطــوات التــي كانــت ناجحــة أثنــاء   •

العمــل مــع الطّفــل/ة وتلــك الّتــي مل تنجــح. 
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نشاط صفي

إرشــادات للمــدرّس/ة: بغــرض قيــاس مــدى متكــن الطّلبــة مــن الجمــع بــن التّحديــات التــي تطرحهــا املبــادىء األخالقية 

والتّريعــات واتخــاذ القــرارات األخالقيــة، اطلــب/ي مــن الطّلبــة العمــل ضمــن مجموعــات صغــرة بحيــث يناقشــون 

 ،DECIDE أو منــوذج ،Lonne et al’s  )2015( :آليــات اتخــاذ القــرارات األخالقيــة باســتخدام أحــد النــامذج املعتمــدة

Dolgoff, Lowenberg and Harrington’s )2009( أو منــوذج

:)McAuliffe 2014 توضيح هرمية منوذج املبادئ )يف

1. حامية الحياة.

2. املساواة وعدم املساواة.

3. االستقاللية والحرية.

4. التّقليل من الّرر بأقىص حد least harm؛ جودة الحياة.

5. الخصوصية والّرية.

6. الّصدق والّراحة التّامة.
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الوحدة الّرابعة: القسم األول  

الّنظريات واملبادئ الخاصة بحامية األطفال

مالحظــة للمــدرّس/ة: مــادة هــذه الوحــدة مكثفــة، وتتطلــب بعــض أقســامها رشًحــا نظريـًـا أوســع مــن املوجــود هنــا. 

يجــب االنتبــاه بشــكل خــاص إىل الحاجــة لــرح بعــض املفاهيــم وتوضيحهــا، مبــا يضمــن فهمهــا مــن قبــل الطّالــب/ة 

بشــكل جيّــد، مثــل: مفهــوم التّحليــل الجنــدري )أي التّحليــل القائــم عــى الّنــوع االجتامعــي(، واملنهجيــة املبنيــة عــى 

القــوة وغرهــا.

وصف الوحدة 

تقــّدم هــذه الوحــدة األطــر الّنظريــة العامــة واملبــادئ الّتــي تفيــد يف توفــر املعرفــة الّروريــة ملامرســة الخدمــة االجتامعيــة مــع 

العائــالت التــي يعــاين أطفالهــا مــن ســوء املعاملــة واإلهــامل. وتشــمل الوحــدة املداخــل الّنظريــة املســتندة إىل مــا يــيل: 

ــدري  ــي/ الجن ــوع االجتامع ــي بالّن ــية، والوع ــات الّنفس ــل والّصدم ــو الطّف ــة، ومن ــية الثّقافي ــة، والحساس ــاق العام ــة األنس نظري

Gender. وينبغــي عــى االختصاصيــن/ات االجتامعيــن/ات أن يكونــوا قادريــن عــى توظيــف هــذه املداخــل الّنظريــة للتّوصــل 

إىل قــرارات مهنيــة تســتند إىل أدوات تحليليــة وديناميكيــة، وتعتمــد عــى املنظــور املبنــي عــى القــوة، وتقــدم تدخــالت تنطلــق 

 The Best ”مــن فهــم طبيعــة العالقــات الّســائدة وتركّــز عــى املخرجــات. ويقــوم “منــوذج املامرســة املبنيــة عــى املصلحــة الفضــى

ــي تتمحــور حــول  ــة الت ــة االجتامعي ــات يف مامرســات الخدم ــز اســتخدام هــذه الّنظري Interests Case Practice Model بتعزي

.)DHHS 2012( ــال وترتكــز عــى األرسة األطف

املحارضة
ــة  ــة املبني ــوذج املامرس ــاق “من ــات األنس ــم نظري ــاق: تدع ــة األنس نظري

 The Best Interests Case Practice Model”عــى املصلحــة الفضــى

ــياق”. فتنظــر إىل اإلســاءة  مــن خــالل تركيزهــا عــى “الّشــخص- يف- الّس

ــة  ــمل عالق ــددة” تش ــة متع ــل تفاعلي ــة “لعوام ــا نتيج ــل باعتباره للطّف

الطّفــل بالعائلــة واملجتمــع، والظّــروف الحياتيــة لألطفــال، والتّــوازن بــن 

حجــم اإلجهــاد وحجــم الّدعــم املتوفــر مــن خــارج اإلطــار األرسي، ســواء 

كان الّدعــم واإلجهــاد يخــص جانــب العالقــات التّبادليــة بــن أفــراد األرسة 

أو الجانــب املــادي.   
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ــا يف عمليــة الّنمــو الّســليم لألطفــال. لذلــك بــداًل مــن اعتــامد  ــايف دوًرا محوريً منظــور الحساســية الثقافيــة: يلعــب الجانــب الثّق

االختصاصيــن/ات االجتامعيــن/ات عــى افراضاتهــم حــول األشــخاص املوجوديــن يف محيــط بالطّفــل/ة، والّذيــن ميكــن اعتبارهــم 

ــذي  ــخص ال ــددوا الّش ــهم أن يح ــراد األرسة أنفس ــن أف ــون م ــب االختصاصي ــم أن يطل ــن امله ــه، وم ــه أو مجتمع ــن أرست ــزءا م ج

ــل/ة ويســهم يف أنشــطة التّدخــل ويف تصميــم خطــط العمــل املالمئــة.  ــة تخــص الطّف سيشــارك يف تقييــامت معين

ــارة  ــرات الّض ــو، والتّأث ــات الّنم ــون/ات باتجاه ــون/ات االجتامعي ــّم االختصاصي ــي أن يل ــية: ينبغ ــة الّنفس ــو والّصدم ــور الّنم منظ

لإلهــامل واإلســاءة والّصدمــة الّنفســية عــى الطّفــل يف طــور الّنمــو، عــى ســبيل التّمثيــل، بالّنســبة للتّأثــرات الّتــي تركهــا العالقــات 

ــة  ــل الّنظري ــذه املداخ ــتند ه ــع. وتس ــار والرّض ــال الّصغ ــدى األطف ــي ل ــور العصب ــى التّط ــاءة ع ــلوكيات اإلس ــتقرة وس ــر املس غ

عــى أبحــاث وأدبيــات عالجيــة تختــص مبجــاالت إســاءة معاملــة األطفــال، واإليــذاء الجنــيس، والعنــف األرسي وأدبيــات الجنــوح، 

ــق.  ــل والّصدمــة الّنفســية، ونظريــة التعلّ ــة بنظريــة منــو الطّف باإلضافــة إىل الّدالئــل املتعلّق

والبحثيــة  الّنظريــة  القاعــدة  عــن  شــمواًل  وأكــر  أوســع  معرفــة  إىل  للتوصــل  للمــدرّس/ة:  مالحظــة 

الّنفســية  والّصدمــات  الطّفــل  تطــور  دليــل  بقــراءة  يُــوىص  املجــال،  هــذا  يف  الّصلــة  ذات   واألدلّــة 

ــم  ــف املراك ــى، والعن ــة الفض ــادئ املصلح ــة مبب )Child Development and Trauma Guide( واألوراق املتعلّق

.)DHS, 2007 and 2012( :ــة ــادر التّالي ــع/ي املص ــتقرار، راج واالس

ــن/ات  ــإن االختصاصي ــاءة، ف ــرّض لإلس ــل تع ــى أّن الطّف ــا، ع ــس فيه ــة، ال لب ــؤرشات واضح ــن م ــي تتضم ــاالت الت ــتثناء الح باس

االجتامعيــن/ات املكلّفــن بتقييــم حالــة طفــل/ة، ســيحتاجون إىل مقابلــة الطّفــل/ة عــدة مــرات قبــل الجــزم بوجــود خلــل معــن. 

إّن األطفــال الذيــن يجــدون أنفســهم يف أوضــاع جديــدة غــر اعتياديــة، أو مفروضــة عليهــم، ويشــعرون باإلعيــاء أو االرهــاق، أو 

يجــدون أنفســهم مضطريــن للتّعامــل مــع شــخص ال يعرفونــه، أو يكونــون يف وضــع يحتاجــون فيــه إىل شــخص مســؤول عــن تأمــن 

طعامهــم، أو تنظيفهــم )تبديــل الحفاضــات(، قــد يظهــرون ســلوكيات غــر مالمئــة ملــن هــم يف مثــل ســنهم. كــام يحتــاج بعــض 

األطفــال عــادة إىل وقــت أطــول لبلــوغ مســتويات الّنمــو املالمئــة لــكّل مرحلــة، وهــذا يشــمل األطفــال املولوديــن قبــل األوان، أو 

الذيــن يعانــون مــن نقــص يف الــوزن عنــد الــوالدة، أو الذيــن يحتاجــون للمعالجــة الّدوائيــة. 

تحليل الوعي الجندري 

ــوع  ــة بالّن ــة املتعلّق ــيطرة والّراتبي ــات الّس ــم آلي ــى تقيي ــدرة ع ــن/ات الق ــن/ات االجتامعي ــدى االختصاصي ــر ل ــي أن تتوف ينبغ

االجتامعــي، أو مــا يســمى الجنــدر أو الجنوســة، حيــث يُفــرض أن يكــون االختصاصيــون مدركــن للطّبيعــة غــر املتجانســة للعنــف 

ــك  ــال، وكذل ــيس لألطف ــذاء الجن ــات، واإلي ــف األرسي ضــد الفتي ــل: العن ــة(، مث ــدر )الجنوس ــي، أو الجن ــوع االجتامع ــط بالّن املرتب

التّدخــالت املختلفــة يف حــاالت العنــف األرسي ضــد األوالد/الّذكــور مقارنــة بالتّدخــالت يف حــاالت العنــف املوجــه للبنــات. كــام 

ــه مــن الــّروري أن يــدرك االختصاصيــون/ات االجتامعيــون/ات ألهميــة التّمييــز بــن حاجــات الّذكــور واإلنــاث يف التّدخــالت  أنّ

ــوع االجتامعــي(.  ــة بالجنــدر )الّن املســتندة عــى فهــم الفروقــات املتعلّق

ينبهنــا التّحليــل الـّـذي يأخــذ الّنــوع االجتامعي/الجنــدر بعــن االعتبــار إىل حقيقــة انتشــار ظاهــرة لــوم األم يف ثقافتنــا. حيــث مــن 

املرجــح أّن األمهــات هــن املرشــحات الرئيســات للمشــاركة يف برامــج إعــادة التّأهيــل، ومــن هنــا يُتوقــع أن يتعرّضــن للــوم أكــر عــى 

أي ســلوك أو حديــث يعتــره االختصــايّص/ة غــر مالئــم أو إشــكايل. 

تــدّل نتائــج الّدراســات عــى أّن امــرأة مــن بــن كّل امرأتــن يف فلســطن تتعــرض للعنــف األرسي، مــن قبــل الرّجــل عــى األغلــب 

ــل  ــامل وجــود عوام ــر الوعــي باحت ــوع االجتامعــي هــو توف ــي عــى الّن ــه التّدخــل املبن ــا يعني ــن م ــن ب )UNICEF 2017(. وم

معينــة تؤثــر بشــكل متبايــن يف الرّجــال والّنســاء، واألوالد والبنــات. ومــن املالحــظ أيًضــا أّن األطفــال لديهــم ردود أفعــال متباينــة 

تجــاه العنــف األرسي: بشــكل عــام؛ فبينــام متيــل البنــات إىل الكبــت الّداخــيل وتذويــت املشــكلة، نجــد أّن األوالد مييلــون إىل القيــام 

بــرد فعــل. وفيــام يخــص املخاطــر الّتــي يتعــرّض لهــا األطفــال بنــاء عــى الّنــوع االجتامعــي، نجــد أّن البنــات قــد يكــّن أكــر عرضــة 

ــداءات أو عنــف. ومثــة  ــكاب إعت ــاًل الرت ــون أكــر مي ــام األوالد الّذكــور البالغــن قــد يكون ــوغ، بين ــد البل ــداءات واإلســاءة عن لإلعت

شــواهد عــى أّن التعــرّض ملعايشــة العنــف مــن قبــل األهــل هــو املؤثــر األقــوى الرتــكاب العنــف بــن فئــة الّشــباب يف عالقاتهــم 

ببعضهــم. 

يتطلّب التّعامل مع حاالت العنف األرسي أن يقوم االختصايّص االجتامعي مبا ييل:

اإلقرار بأّن العنف هو إنتهاك لحقوق اإلنسان، وبأنّه مرفوض بكافة أشكاله.   -

مراعــاة أن يتضمــن التّدخــل يف هــذه الحــاالت إحســاس عــاٍل بالعدالــة يف التّعامــل مــع قضايــا العنــف األرسي والعنــف   -

ــيس.  ــف الجن ــك العن الجســدي، وكذل

املبادرة للعمل عى زيادة عوامل األمان للّنساء واألطفال الذين يعانون من العنف األرسي.   -

التّعــرّف إىل الخلــل يف موازيــن القــوى والالمســاواة الجندريــة داخــل األرسة بــن أفــراد األرسة الّذيــن ميارســون العنــف   -

)وهــم يف الغالــب الرّجــال(، واألفــراد الذيــن يعانــون مــن العنــف )يف الغالــب الّنســاء واألطفــال(، والقــدرة عــى التّعامــل مــع 

هــذه االختالفــات. 

وضــع الرّجــال أمــام مســؤولياتهم فيــام يخــص مامرســاتهم العنيفــة، ومناقشــة التّحديــات أمامهــم مبــا يجعلهــم يتحّملــون   -

مســؤولية أفعالهــم. 

االستامع إىل معاناة الّنساء واألطفال الذين تعرّضوا للعنف وتبني قضاياهم.   -

)ستتم مناقشة هذه القضايا بشكل أوسع ضمن الوحدة الّسادسة-القسم الثاين(.

االستجابات الّديناميكية 

ــرات  ــة الخ ــة مراكم ــاز كّل مرحل ــب إنج ــث يتطلّ ــة، حي ــة ديناميكي ــي عملي ــة ه ــالت املالمئ ــداد التّدخ ــاالت وإع ــم الح إّن تقيي

واملعــارف الّتــي ســتخدم إنجــاز املرحلــة الّتــي تليهــا. كــام أّن مراجعــة املخرجــات مــن مراحــل التّدخــل الّســابقة ســتقود غالبًــا إىل 

إبــراز الحاجــة إىل معرفــة املزيــد، وبالتـّـايل قــد يتوجــب إجــراء تغيــر/ات يف خطــة التّدخــل بنــاء عــى التّغذيــة الرّاجعــة مــن األرسة 

ومــن القامئــن عــى نظــام الخدمــة االجتامعيــة. 

ــد، والّــذي يــؤدي بــدوره إىل التّأثــر عــى إعــداد الخطــة  إّن عمليــة جمــع املعلومــات وتحليلهــا تعتــر أساســية إلجــراء تقييــم جيّ

وتحديــد التّدخــالت. 

تغطــي هــذه الوحــدة الطّبيعــة الّدائريــة ملامرســة الخدمــة االجتامعيــة مــع األرسة، وأهميــة مراجعــة مــدى فعاليــة تدخالتنــا مــع 

ــة أن يتوفــر اإلرشاف  ــدة، ومــدى مالءمــة هــذه التّدخــالت لالحتياجــات املتغــرة لــألرسة. مــن املهــم يف هــذه الحال ــة املمت العائل

ــد وااللتــزام بالعمــل املشــرك )يقــدم القســم الثّالــث مــن الوحــدة الرّابعــة، املزيــد مــن التّفاصيــل حــول عمليــة اإلرشاف(.  الجيّ
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وجهة الّنظر املهنية يف الحكم عىل حاالت اإلساءة

يعتمــد تقييــم الخطــر حســب منــوذج املصلحــة الفضــى )Best Interest Model( عــى الحكــم بشــكل مهنــي عــى حــاالت اإلســاءة 

ضــد األطفــال. حيــث يجــب أن تســتند القــرارات كافــة عــى توفــر بيانــات مهمــة عــن الحالــة يف وضعهــا الّســابق والحــايل وتحليلهــا 

بشــكل مشــرك. ويركّــز إطــار تقييــم الخطــر حســب املصلحــة الفضــى )Best Interest Risk Framework( عــى تقييــم املجــاالت 

املفصليــة بالّنســبة للعوامــل التّاليــة: 

شدة األذى الواقع عى الطّفل/ة .  -

درجة تأثر الطّفل بهذا األذى.  -

توفر عوامل الحامية داخل العائلة ومدى قوة هذه العوامل.  -

احتاملية وقوع املزيد من األذى واإلساءات بحق الطّفل/ة .  -

ــة التّوصــل إىل قــرار  ــة، مــن املهــم توفــر مجــال لإلستشــارة، وأن تكــون عملي ــة معين ــد بشــأن حال للتّوصــل إىل حكــم مهنــي جيّ

ــة تشــاركية.  بشــأنها عملي

املنظور املبني عىل القوة 

يقــر املنظــور املبنــي عــى القــوة بالجوانــب اإليجابيــة املوجــودة يف العائلــة، ويركّــز عــى إيجــاد نقــاط قــوة تســاعد يف االبتعــاد عــن 

املبالغــة يف تحديــد املشــكلة. حيــث يبحــث هــذا الّنمــوذج عــن الجوانــب الجيّــدة يف ســلوكيات الوالديــن وأطفالهــم بالّرغــم مــن 

املشــاكل املوجــودة؛ فيفحــص كيــف حاولــوا التّغلــب عــى مشــاكلهم، ويســتطلع آمالهــم وطموحاتهــم. 

يتّســم هــذا املنظــور بالّشــفافية، وهــو ال يتجاهــل الّنقاشــات الّصعبــة حــول االختــالف والتّعــارض بشــأن األحــداث كــام يرويهــا 

أفــراد األرسة. ويزودنــا املنظــور املبنــي عــى القــوة باملعلومــات حــول اإليــذاء والّســلوك املــيسء الّــذي تعــرض لــه الطّفــل/ة، ويف 

ــروف الخطــرة التــي يعيشــها األطفــال، وال يتعامــل معهــا بســذاجة.  الوقــت ذاتــه ال يتغــاىض عــن الظّ

ــرام  ــى االح ــة ع ــا واملبني ــا/ رشعيً ــندة قانونيً ــوة واملس ــور الق ــى منظ ــة ع ــون مبني ــب أن تك ــل يج ــذا الحق ــة يف ه إّن املامرس

والتّهذيــب يف كّل األوقــات. ويجــب تطويــر أهــداف التّدخــل بالتّعــاون مــع األرسة التــي يعيــش فيهــا الطّفــل وعائلتــه املمتــدة، 

ومــن املهــم جــًدا أن تكــون هــذه األهــداف محــددة وقابلــة للقيــاس وتنعكــس مــن خــالل الّســلوك. ينبغــي أن يعــرف الوالــدان 

ــة.   ــاء الثّق ــود إىل بن ــم بطــرق تق ــن إرشاكه ــن االجتامعي ــي حققوهــا، وعــى االختصاصي بالّنجاحــات الت

يتمتــع املهنيــون يف مجــال خدمــة األطفــال واألرس مبكانــة قويــة، ويتطلــب التّوظيــف الجيّــد للّصالحيــات الّتــي ميتلكهــا املهنيــون أن 

تتوفــر لديهــم مهــارات وخــرات يف االســتامع ملــا يقــال أمامهــم مــع القــدرة عــى مالحظــة املســكوت عنــه. يركّــز املنظــور املبنــي 

عــى القــوة عــى الحلــول التــي تــرك األرسة يف توفــر بيئــة آمنــة لألطفــال.

“تهتــم أغلــب األرس بشــكل كبــر بنمــو أطفالهــم وتطورهــم. وغالبًــا، يرتكــب معظــم الوالديــن األخطــاء نتيجــة تعرّضهــم لضغــوط 

الحيــاة العائليــة. وعــى الّرغــم مــن أّن معظــم اآلبــاء واألمهــات يؤمنــون بــأّن رضب األطفــال هــو عمــل يسء، إال أّن تســعة مــن 

ــاء واألمهــات حــن يحــاول أحدهــم  ــات. ويســتاء أغلــب اآلب ــن( يلجــأون للــّرب يف وقــت مــن األوق أصــل عــرة )مــن الوالدي

ــة محــددة”  ــّدم لهــم كاســتجابة لحاجــات اجتامعي التّدخــل يف تربيتهــم ألطفالهــم، ولكّنهــم ســرحبون بالّدعــم العمــيل حــن يُق

.)DHHS 2012(

إن العالقــة الّتــي تســعى إىل الفهــم وتحمــل املســؤولية بــداًل مــن اللــوم تحــوز عــى تقديــر أكــر، وتوضــع لهــا خطــة حالــة جيّــدة، 

وبالتّــايل، تضمــن تحقيــق مخرجــات أفضــل لألطفــال والّشــباب وأرسهــم. ومــن املمكــن مســاعدة األشــخاص بإتاحــة الفــرص لهــم 

ملواجهــة الّســلوك الــذي يُخجلهــم ويقفــون منــه موقًفــا دفاعيًــا مــن خــالل بنــاء عالقــات قامئــة عــى االحــرام. ويغــدو هــذا ممكًنــا 

إذا تــم القيــام باألمــور التّاليــة:

اإلقرار بصعوبة الحالة .  -

االستامع للضغوط التي تعرّضوا لها وفحصها.   -

التّحقق من نواياهم الّسليمة.   -

ــأن يتغــر. ويجــب تقديــم الّدعــم  يف الحــاالت املرتبطــة بالعنــف األرسي، يجــب تحميــل مرتكــب اإلعتــداء املســؤولية وإلزامــه ب

ــايف.  لألطفــال والّشــباب والّنســاء وتعريفهــم مبصــادر الخدمــات التــي ستّســهل عمليــة التّع

الّتكيز عىل املخرجات

يدعــم منــوذج إدارة الحالــة ثقافــة املامرســة الـــتّأّملية، حيــث يتــم تقييــم خطــوات عملنــا ومخرجاتــه بشــكل منتظــم مــن خــالل 

طــرح أســئلة مثــل: هــل يتمتــع الطفــل باألمــان؟ مــا الــذي ميكننــا فعلــه؟ أو مــا األشــياء الّتــي يجــب أن نقــوم بهــا بشــكل مختلــف 

يف ضــوء مــا نعرفــه، أو مــا نجهلــه يف الوقــت الرّاهــن عــن الحالــة؟ ومــا الــذي يحتاجــه الطّفــل/ة بشــكل ملــح وفــوري؟ 

إّن التّقييم والتّخطيط عمليتان ديناميكيتان، وتحتاجان إىل التّعديل بحسب ما يتوفر من معلومات حول فاعلية تدخالتنا. 

ميكــن اإلســهام يف عمليــة تعــايف األطفــال والّشــباب الّذيــن تعرّضــوا لإليــذاء وتعزيزهــا مــن خــالل مواقــف أفــراد أرستهــم املؤازريــن 

ودعمهــم، إضافــة إىل دعــم أشــخاص مؤثريــن مــن محيطهــم وثقافتهــم. ينبغــي أن نوفـّـر لألطفــال والّشــباب الّشــعور باألمــان، وأن 

مننحهــم الفــرص يك يعــّروا عــن حزنهــم ويتفهمــوا الّصدمــة الّنفســية الّتــي مــّروا بهــا بغــرض الحفــاظ عــى عالقاتهــم مــع والديهــم 

وأشــقائهم وشــقيقاتهم وعائلتهــم املمتــدة، أو مــع الّشــخص املســؤول عــن رعايتهــم، أو مــع املدرســة أو املجتمــع املحــيّل. 

يحتــاج هــؤالء األطفــال إىل إهتــامم خــاص مــن قبــل الوالديــن يتّســم بالهــدوء والّصــر والعنايــة حتــى يتعافــوا مــام مــّروا بــه. ويف 

الغالــب يحتــاج األطفــال الّذيــن تعرّضــوا إلســاءة وإيــذاء بالغــن إىل خدمــات يتعــاون يف تقدميهــا مجموعــة مــن املختصــن واملهنيــن 

بهــدف توفــر الّدعــم الــذي يحتاجــه هــؤالء األطفــال الســتعادة عافيتهــم. 

العاقة القامئة عىل الّتكيز عىل الطّفل والّنظام األرسي

ــا  ــاًم واعيً ــح تقيي ــة األخــرى يتي ــراد مجتمعهــم ومجــاالت الخدم ــباب وعائالتهــم وأف ــال والّش ــدة مــع األطف ــات جيّ ــاء عالق إّن بن

ويوفــر ركًنــا أساســيًا مــن أجــل تطويــر خطــة حالــة فّعالــة. وإذا توفــرت معلومــات مــن مصــادر متعــددة ووجهــات نظــر مختلفــة، 

فإنّهــا ســتوفر بدورهــا أسًســا أقــوى للقيــام بتدخــل فّعــال.

يســتند منــوذج املامرســة هــذا عــى العالقــات الّتــي يطورهــا االختصاصيــون االجتامعيــون واملهنيــون مــع األطفــال والعائــالت، والّتــي 

تُلزمهــم بتحقيــق التّغيــر. ويتطلــب تحقــق اإللــزام الهــادف أن تتوفــر لــدى االختصــايص/ة املهــارات الالزمــة والتّعاطــف والــّذكاء 

العاطفــي مــن أجــل إدارة الّرغبــات املتعارضــة لألطــراف الذيــن تتناقــض مصالحهــم عــادة. ومــن املالحــظ أّن التّوصــل إىل تحقيــق 

مخرجــات أفضــل لألطفــال يرتبــط بشــكل واضــح بــإرشاك الوالديــن بدرجــة أكــر يف عمليــة التّدخــل. 
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وتنتــج هــذه الّراكــة مــن تنميــة العالقــات مــع األرسة، والّتــي ينجــم عنهــا يف نهايــة املطــاف تطويــر أهــداف مشــركة ســتقود إىل 

تغيــر هــادف. ويعتمــد هــذا عــى توفّــر درجــة معينــة مــن التّوافــق ووجــود ثقــة كافيــة للبــدء بالعمــل مًعــا. فــاألرس املقصــودة 

ــب التّعامــل معهــا مرونــة وشــجاعة غــر عاديــة، حتــى فيــام يتعلــق  ــا درجــة مــن األمل والفقــدان والعنــف، ويتطلّ اختــرت غالبً

ــم يعانــون  مبرحلــة البــدء بالتّفكــر باالســتفادة مــن خدمــة اجتامعيــة جديــدة، أو اختصــايّص/ة اجتامعــي/ة. ومــن املحتمــل أنّه

أيًضــا مــن مشــاعر الغضــب واإليــذاء التــي تولّــدت مــن تجاربهــم الّســابقة مــع مقّدمــي الخدمــة االجتامعيــة. ويف الغالــب تكــون 

لديهــم حاجــات وتوقعــات عاليــة، ولكّنهــم قــد يشــعرون باليــأس مــن قــدرة االختصــايص/ة االجتامعــي/ة عــى مســاعدتهم. لذلــك 

فــإّن توجيــه ســؤال لــألرس عــن رؤيتهــم للحلــول، والتّدخــل بعدهــا بطــرق عمليــة لتلبيــة احتياجاتهــم، يــؤّدي يف الغالــب إىل تريــع 

عمليــة الّراكــة وتنميــة عالقــات إيجابيــة معهــم.  
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الوحدة الّرابعة: ا لقسم الّثاين  

تطور ومنو الطّفل ونظريات الّتعلق 

وصف الوحدة 

ــارات األفضــل بالّنســبة  ــد إجــراء تقييــم للخي ــة عن ــم املعلومــات الّروري ــق بتقدي ــات التّعلّ ــل ونظري ــات منــو الطّف تســهم نظري

للتّدخــل يف حــاالت األطفــال املعرّضــن للمخاطــر. إّن تحديــد كيفيــة منــو األطفــال، وكيــف يتجاوبــون مــع البالغــن الذيــن يتولـّـون 

رعايتهــم، والتّأثــرات الّناجمــة عــن اإليــذاء واإلهــامل الــذي تعرّضــوا لــه يف املــايض.

جميــع مــا ســبق يســهم يف تقييــم الخيــار األفضــل والتّوصــل إىل قــرار بشــأن إبقــاء هــؤالء األطفــال تحــت رعايــة البالغــن الّذيــن 

يعيشــون يف كنفهــم أو انتزاعهــم مــن البيئــة التــي تعرّضهــم للخطــر. 

ــن لخطــر اإلســاءة  ــال املعرّض ــام يخــص األطف ــق في ــات التّعلّ ــل ونظري ــو الطّف ــات الخاصــة بنم ــة الّنظري تغطــي الوحــدة الحالي

ــامل.  واإله

أقسام الوحدة 

نظريات منو الطفل.   .1

نظريات التّعلّق .   .2

أنشطة التقييم للوحدة 

واجب إنشايئ/ مقالة: يزود املدرّس الطّلبة بدراسة حالة.  

ــات الّصدمــة  ــق، أو نظري ــة التّعلّ ــة الّنمــو، نظري ــة: نظري ــات التّالي ــار إحــدى الّنظري ــة اختي ــب املــدرّس مــن الطّلب ــؤال: يطل الّس

ــم ســالمة أحــد  ــة املدروســة؛ أي تقيي ــم الحال ــف ميكــن أن يســاعد اســتخدامها يف تقيي ــة وكي ــم وصــف للّنظري الّنفســية، وتقدي

ــة  ــة أعــاله، والتّوصــل إىل التّفســرات التــي ميكــن أن تقّدمهــا الّنظريــة حــول مســتقبل الحال األطفــال املتضمنــن يف دراســة الحال

ــة.  املدروس

معاير الّتقييم: 

ــر حســب املدخــل  ــة باســتخدام خمســة معاي ــا عــى دراســة الحال ــة وتطبيقه ــم رشح واضــح للّنظري ــب عــى تقدي ــدرة الطّال ق

الّنظــري املناســب. 
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1. نظريات منو الطّفل 

ــية  ــدية والّنفس ــي الجس ــن الّنواح ــن م ــرور الزّم ــل مب ــخصية الطّف ــى ش ــرأ ع ــي تط ــرات الت ــى التّغ ــو ع ــات الّنم ــز نظري تركّ

ــات أن تطــّور األطفــال يحــدث مــن خــالل تعاقــب املراحــل، بحيــث  ــة. وتفــرض الّنظري ــة واألخالقي ــيكولوجية(، واالجتامعي )الّس

تتضمــن كّل مرحلــة متطلبــات منــو محــددة يجــب اســتكاملها مبــا يحقــق تطــور الطّفــل. ويتحقــق هــذا يف ســياق عالقــات عاطفيــة 

ــة.   ــم الرعاي ــزام بتقدي ــزّواج أو االلت ــي، أو ال ــّدم، أو التّبن ــط ال راســخة داخــل األرسة ســواء كانــت قامئــة عــى رواب

ميكــن اســتخدام منــاذج دورة حيــاة العائلــة لتحديــد املراحــل املتعاقبــة يف حيــاة األرس مثــل: مغــادرة الّشــباب للمنــزل، واالقــران 

والــزّواج، وتربيــة األطفــال، واالنفصــال أو الطّــالق، واالقــران أو الــزواج مجــدًدا، والتّقاعــد. حيــث تتطلــب كّل مرحلــة مــن هــذه 

ــاعد  ــي. ويس ــتوى العاطف ــى املس ــة ع ــات مختلف ــن تحدي ــة وتتضم ــات معين ــراد األرسة، أو األرسة ككل بواجب ــام أف ــل قي املراح

ــد عملهــم عــى  ــل/ة يف ارشــاد االختصاصيــن االجتامعيــن عن ــح للمعلومــات املتوفــرة حــول مراحــل منــو الطّف التّوظيــف الّصحي

تقييــم منــو وتطــور آداء الرّضــع، واألطفــال والّشــباب والعائــالت، بــرط اســتخدام هــذه املعلومــات بالّرافــق مــع أدوات التّحليــل 

التــي تأخــذ بعــن االعتبــار عــددا مــن العوامــل مثــل: توزيــع القــوة والّســلطة داخــل العائلــة، والــّراع، والثّقافــة والتّنــوع الثّقــايف. 

ــل عــى  ــث يعتمــد الّدلي ــا عــى مدخــل نظــري متعــدد األبعــاد. حي ــق هن ــات الّنفســية املرف ــل والّصدم ــل منــو الطّف يرتكــز دلي

دراســات بحثيــة وأدبيــات تســتند إىل التّدخــالت الطّبيــة والعياديــة يف وصــف حــاالت اإلســاءة للطّفــل/ة واإليــذاء الجنــيس، والعنــف 

األرسي، وأدبيــات تتعلــق بحــاالت إنتهــاك للقانــون، إىل جانــب نظريــات الّصدمــة الّنفســية، ونظريــات التّعلـّـق، واملــؤرشات الخاصــة 

بنمــو الطّفــل. 

إذا أردت االطــالع بشــكل معّمــق عــى األدبيــات الّنظريــة واألبحــاث واملــؤرشات الخاصــة بنمــو الطّفــل، ميكنــك الرّجــوع إىل الّدليــل 

املتوفــر باللغــة اإلنجليزيــة: 

Every Child Every Chance Child Development and Trauma Guide )DHS 2007(

الّنقد املوجه لنظريات النمو  

مــن بــن االنتقــادات املوجهــة لهــذه الّنظريــات، أنـّـه يف حــال تــم تطبيــق مواصفــات الّدليــل حــول مراحــل منــو األطفــال واألعــامر 

بشــكل حــريف، فــإّن املهنيــن املختصــن يف املجــال أو االختصاصيــن االجتامعيــن قــد يلجــأون إىل املبالغــة يف تصنيــف األطفــال ضمــن 

محــددات كّل مرحلــة، وقــد يلومــون الوالديــن، أو القامئــن عــى رعايــة الطّفــل يف حــال توّصلــوا إىل نتيجــة تفيــد أّن الطفــل، كــام 

يظهــر يف تصنيفهــم، مل يبلــغ مرحلــة الّنمــو املتوقعــة بالّنســبة لعمــره. وبالّنســبة لحــاالت األطفــال ذوي االعاقــة، ميكــن أن يتعــرض 

آباءهــم وأمهاتهــم للتّمييــز واالقصــاء إذا ُوجــد أّن أطفالهــم مل يبلغــوا مرحلــة النمــو التــي بلغهــا أقرانهــم. 

)DHS 2007( دليل منو الطفل والصدمات النفسية

ــا، غــر أنّــه قــد تظهــر بعــض  إرشــادات للمــدرّس/ة: عــى الّرغــم مــن أّن مراحــل منــو الطّفــل تعتــر متشــابهة عامليً

االختالفــات بــن البلــدان بالّنســبة للجوانــب املرتبطــة بالّنمــو االجتامعــي، لذلــك ســيحتاج املــدرّس إىل إجــراء بعــض 

ــث  ــياق الفلســطيني، خاصــة حي ــي يف الّس ــو االجتامع ــة بالّنم ــب املرتبط ــع الجوان ــل م ــالت ليتناســب الّدلي التّعدي

ياُلحــظ وجــود فروقــات واختالفــات.

دليل تطور منو الطفل والصدمات النفسية للمرحلة العمرية 0-12 شهر

خصائص منو الطفل/ة )3-4 شهور(

•  قدرة الطفل/ة عى التقليد بشكل متزايد 

خالل عمليات التفاعل مع القامئن عى رعايته

•  يبدأ الطفل/ة بتنظيم اظهار العواطف 

والهدوء الذايت باتساق، من خالل تعلقه 

بالشخص الذي يعتني به بشكل أسايس

•  يصبح الطفل/ة قادراً عى النوم عى بطنه 

مع رفع رأسه بزاوية قامئة لألعى، والنظر حوله

•  يبدأ الطفل باللعب بأصابع يديه ورجليه

•  ميكنه الوصول إىل األشياء التي أمامه، ليحاول 

امساكها

•  يتعلم عن األشياء املختلفة أمامه من خالل 

النظر إليها، وامساكها، ووضعها يف فمه

•  القدرة عى الضحك بإصدار أصوات

•  يالحظ الطفل/ة الشخص الغريب

ميكن أن يصبح الطفل/ة قادراً عى القيام 

بالحركات التالية: 

•  القدرة عى ابقاء رأسه مبستوى جسمه يف 

حالة سحبه يف وضعية جلوس

•  القدرة عى اصدار أصوات من قبيل “آه”، 

أو “غوو”، وما شابهها من تركيبات املقاطع 

الصوتية التي تجمع بن أحرف العلة واألحرف 

الساكنة

•  القدرة عى تحمل بعض الوزن عى ساقيه 

عند محاولة حمله بوضعية وقوف

•  االعراض عند محاولة ابعاد لعبته أو أخذها 

منه

خصائص منو الطفل )9 شهور(

•  قدرة الطفل عى املشاركة بحامس يف التفاعل 

مع القامئن عى رعايته، واظهار مبادرات 

للتواصل مع اآلخرين من قبل الطفل/ة

•  القدرة عى إعالمك بحاجته للمساعدة، 

والقدرة عى التواصل من خالل تعبرات الوجه 

واإلمياءات

•  يراقب الطفل/ة ردود أفعالك عى مشاعره 

من خالل متابعته لك وأنت تعر عن مشاعرك

•  القدرة عى التفاعل بإبداء عواطف تشر إىل 

السعادة، واإلثارة، أو الخوف.

•  إبداء القلق عند االنفصال عن الوالدين/ أو 

مقدمي الرعاية

•  اظهار الشعور بالقلق والحذر يف حرة 

أشخاص غرباء

•  القدرة عى اظهار مشاعر سلبية وايجابية

 

•  يكتسب الطفل/ة شعوراً بالثقة بأنه سيحصل 

عى حاجاته األساسية

•  يبذل الطفل/ة مجهوداً لجلب لعبة خارج 

متناول يده

•  يبحث عن األشياء التي سقطت من يده

•  قد يكون قادراً عى القيام بحركات تدرج يف 

املي، والزحف، والوقوف عى قدميه

•  يلوح بيديه يف إشارة للوداع، ويلعب لعبة 

االختباء 

مؤرشات حول احتامل تعرض الطفل/ة )بعمر 0-12 شهر( إىل الصدمة

•  ازدياد الحاالت التي يجفل فيها الطفل فجأة

•  ضعف التواصل البري

•  اضطرابات يف النوم واألكل

•  استجابة الطفل للمواقف بإبداء مقاومة 

ورفض، أو الهروب، أو تجمد االحساس وعدم 

التفاعل

•  قيام الطفل بترفات غر معهودة يف 

شخصيته، ولجوءه للتطلب بشكل مستمر، 

أو نوبات بكاء متكرر، أو بكاء ينم عن حنق 

وغضب

•  سلوك انسحايب أو تراجع يف استجابات الطفل 

املعتادة

•  الراخي، وعدم ابداء أي اهتامم باألشياء 

حوله

•  فقدان مهارات األكل التي اكتسبها الطفل/ة 

سابقاً

•  قد يبدو الطفل/ة بوضعية تقوس إىل الخلف، 

وال ميكن تهدئته

•  القيام بترفات عنيفة غر معتادة

•  ابداء مشاعر قلق شديد عند فصله عن 

األشخاص الرئيسين الذين يعتنون به

•  التعلق العشوايئ باآلخرين

•  تراجع القدرة عى ابداء املشاعر والعواطف، 

إىل الحد الذي يبدو فيه الطفل/ة كأنه "مخدر" 

أو "مشلول"

 

•  يتجنب الطفل/ة ملس أسطح جديدة مثل 

العشب/ الحشائش والرمل، ويتحاىش خوض أية 

تجارب ملسية أخرى

•  يبدي الطفل ردود فعل مختلفة_ قد تتسم 

أحياناً بالتجنب وأحياناً أخرى بإظهار مشاعر 

خوف وذعر مبالغ بها_ تجاه أية مثرات تذكره 

بالصدمة النفسية التي تعرض لها، فتظهر ردود 

الفعل املختلفة هذه مثالً عند تعرضه إىل: 

مشاهد أو أصوات أو روائح محددة، أو عند 

ملس بعض األشياء، أو تذوق أطعمة معينة، أو 

عند التعرض إىل مثرات مادية أخرى ترتبط 

بالصدمة النفسية التي تعرض لها 

•  فقدان املهارات اللغوية املكتسبة سابقاً

•  آالم يف األعضاء التناسلية: وتشمل عالمات 

عى وجود التهاب لدى الطفل، أو كدمات 

نازفة، أو تشخيص إصابة الطفل/ة بعدوى من 

أمراض منقولة جنسياً 
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دليل منو الطفل والصدمات النفسية للمرحلة العمرية 1-3 سنوات

ً خصائص منو الطفل/ة حتى عمر 12 شهرا

•  يبدي الطفل/ة استمتاعه يف التواصل مع أعضاء 
األرسة وأشخاص مألوفن له من خارج األرسة

•  يسعى الطفل إىل الشعور بالراحة والطأمنينة 
عر التواجد يف محيط مألوف فيه أشياء اعتاد عى 

وجودها، وأعضاء من األرسة يهتمون به، ومييل 
الطفل/ة الكتساب هدوءه ضمن هذا املحيط 

•  يبدأ الطفل/ة باستعادة هدوئه بشكل تلقايئ 
بعد تعرضه إىل موقف محزن أو مثر للقلق

•  يعر الطفل/ة عن مشاعره من خالل اظهار 
امياءات، واصدار أصوات، وباستخدام تعابر الوجه

•  ال يحب الطفل/ة أن يتم فصله عن األشخاص 
املألوفن له

•  يبتعد الطفل/ة عن األشياء التي تسبب له 
االزعاج أو االرتباك 

•  لدى الطفل القدرة عى املي واكتشاف 
محيطه: إما باملساعدة من خالل التمسك بأيدي 

أشخاص حوله أو باالستناد إىل األثاث املوجود 

•  لدى الطفل القدرة عى التعبر عن احتياجاته 
بوسائل أخرى غر البكاء

•  القدرة عى فعل أشياء معينة وتكرارها

•  القدرة عى التقاط األشياء باستخدام ابهامه 
وأصابعه

•  القدرة عى سحب نفسه لوضعية الوقوف

•  القدرة عى الجلوس 

•  القدرة عى التصفيق باأليدي

وقد ميتلك أيضاً القدرات التالية: 

•  يتفهم الطفل/ة ويدرك أنك ال تزال موجوداً 
حتى عندما تضطر ملغادرة املحيط الذي يتواجد 

فيه

•  ميتلك الطفل مهارات الزحف والوقوف واملي

اتجاهات منو الطفل/ة حتى عمر السنتن

•  قدرة الطفل/ة عى خلع مالبسه

•  ابداء الطفل/ة رغبته بتقديم مساعدة  
لآلخرين من حوله

•  ميي الطفل/ة الوقت باللعب وحده، مع 
الحاجة إىل وجود شخص بالغ بالقرب منه

•  يلعب ويستطلع األشياء يف محيطه بطرق 
معقدة

قد تتصف سلوكيات الطفل مبا ييل:

•  القدرة عى ترتيب الكلامت 

•  عدم الرغبة مبشاركة أغراضه مع اآلخرين

•  اظهار نوبات من الغضب 

اتجاهات منو الطفل/ة حتى عمر 3 سنوات

•  قدرة الطفل/ة عى تعريف صديق باسمه

•  قدرة الطفل عى الكالم، وميكن أن يكون كالمه 
مفهوماً عادة خالل نصف الوقت الذي ميضيه يف 

الحديث

•  القدرة عى التحدث بصياغة جملتن أو ثالثة

•  قد يكون مدرباً عى قضاء حاجته، )التبول 
والترز لوحده(

•  يبدأ إدراك الطفل/ة لألشياء وينمو وعيه، مثل 
تفكر الطفل كام ييل: "أستطيع أن آخذ هذا 

اليء، ولكن هذا سيغضب والدّي مني"

مؤرشات الحتامل تعرض الطفل/ة )1-3 سنوات( إىل صدمات نفسية

•  انتكاسة الطفل/ة وتراجع سلوكياته ليترف 
كطفل ينتمي إىل فئة عمرية أصغر

•  عدم القدرة عى االسرخاء والهدوء

•  تزايد ردات فعل الطفل/ة التي تظهر شعوره/ا 
برعب مفاجئ أو إجفال  

•  تراجع قدرة الطفل/ة عى التواصل البري 

•  استجابة الطفل للمواقف من خالل الشجار 
والعراك، أو الهروب، أو تجمد االحساس وعدم 

التفاعل

•  ابداء الطفل ترفات غر معهودة يف شخصيته، 
والتطلب املستمر، أو نوبات بكاء متكرر، أو بكاء 

ينم عن حنق وغضب

•  سلوكيات انسحابية أو تراجع يف استجابات 
الطفل املعتادة

•  فقدان الثقة بالنفس

•  اضطرابات يف األكل والنوم

•  فقدان املهارات الخاصة باألكل

•  فقدان مهارات حركية اكتسبها مؤخراً

•  تجنب التواصل البري

•  عدم القدرة عى جعل الطفل/ة يستعيد 
هدوئه

•  ابداء الطفل/ة ملشاعر قلق شديد عند فصله 
عن األشخاص الرئيسين الذين يعتنون به

•  التعلق العشوايئ باآلخرين

•  تراجع قدرة الطفل/ة عى ابداء املشاعر 
والعواطف، إىل الحد الذي يظهر فيه الطفل/ة 
كأنه "مخدر" أو "مشلول"، أو قد يُظهر مشاعر 

الالمباالة والبالدة

•  قيام الطفل/ة بترفات عنيفة غر معتادة

•  يتجنب الطفل/ة ملس أسطح جديدة مثل 
العشب والرمل، ويتحاىش خوض أية تجارب 

ملسية أخرى

•  يبدي الطفل ردود فعل مختلفة_ قد تتسم 
أحياناً بالتجنب وأحياناً أخرى بإظهار مشاعر 

خوف وذعر مبالغ به_ تجاه أية مثرات تذكره 
بالصدمة النفسية التي تعرض لها، فتظهر ردود 

الفعل املختلفة هذه مثالً عند تعرضه إىل مشاهد 
أو أصوات أو روائح محددة، أو عند ملس بعض 

األشياء، أو تذوق أطعمة معينة، أو عند التعرض 
إىل مثرات مادية أخرى ترتبط بالصدمة النفسية 

التي تعرض لها 

•  فقدان املهارات اللغوية املكتسبة سابقاً

•  سلوكيات أو مالمسات ذات بعد جنيس غر 
مقبول 

•  يلعب الطفل/ة بألعابه بطريقة تتضمن معاين 
جنسية غر مقبولة 

•  آالم يف األعضاء التناسلية: وتشمل عالمات 
وجود التهابات، أو كدمات نازفة، أو تشخيص 

إصابة الطفل/ة بعدوى من أمراض منقولة جنسياً

دليل منو الطفل والصدمات النفسية يف املرحلة العمرية من 3-5 سنوات

اتجاهات منو الطفل/ة – )3-4 سنوات(

•  القدرة عى التواصل بحرية مع أفراد األرسة 

واألشخاص املألوفن للطفل/ة من محيطه 

•  يسعى الطفل إىل الشعور بالراحة والطأمنينة 

عر التواجد يف محيط مألوف؛ أي فيه أشياء 

اعتاد عى وجودها، وأعضاء من األرسة يهتمون 

به، ومييل الطفل/ة الكتساب هدوءه ضمن هذا 

املحيط 

•  يفهم دوافع أو أسباب مشاعره، ويستطيع 

تصنيفها

•  يحتاج إىل مساعدة شخص بالغ لحل اشكالية 

معينة 

•  الروع باللعب مع األطفال اآلخرين 

ومشاركة الطفل/ة أغراضه ووقته معهم

•  يكّون الطفل/ة عالقات صداقة حقيقية مع 

أطفال آخرين

•  تصبح حركات الطفل/ة أثناء الركض والتسلق 

أكر اتساقاً

•  لديه القدرة عى تسلق الدرج إىل أعى

•  قد يكون لدى الطفل/ة قدرة عى ركوب 

دراجة بثالث عجالت

•  لدى الطفل القدرة عى ارتداء مالبسه 

وخلعها مع توفر مساعدة ال بأس بها

•  يطور الطفل/ة القدرة عى التواصل بشكل 

جيد، باستخدام جمل بسيطة، ورمبا يستطيع 

فهم حوايل 1000 كلمة

•  يبدي الطفل/ة رغبة يف التحدث عن 

اهتامماته

•  ينجح يف االلتزام غالباً بالتدريبات النهارية 

عى استخدام الحامم لقضاء حاجته 

اتجاهات منو الطفل/ة – )4-5 سنوات(

•  يعرف الطفل/ة اسمه وعمره

•  يسأل الطفل/ة الكثر من األسئلة

•  يقوم الطفل/ة بتطوير ثقته بقدراته 

الجسدية من خالل استعراض حركات جريئة، 

ولكنه قد يبالغ يف الحكم عى قدراته

•  يحب الطفل/ة مامرسة أنشطة وألعاب 

ومتارين، ويحتاج إىل 60 دقيقة يف اليوم عى 

األقل للقيام بنشاطات كهذه 

•  يخوض الطفل أحاديث أطول عن مواضيع 

معينة؛ أي يتحدث مبعدل 2500 إىل 3000 كلمة 

•  يبدي فضوالً حول جسده والجوانب املتعلقة 

بجنوسته، ومييل إىل لعب دور شخص بالغ

مؤرشات الحتامل تعرض الطفل/ة )من عمر 3-5 سنوات( إىل صدمات نفسية

•  تبدل يف السلوك

•  انتكاسة الطفل/ة وتراجع سلوكياته ليترف 

كطفل ينتمي إىل فئة عمرية أصغر

•  سلوكيات عدوانية غر معتادة

•  تراجع يف قدرة الطفل/ة عى التواصل 

البري

•  نقص يف الركيز وضعف اإلنتباه

•  الشكوى من آالم جسدية، وأوجاع أو أمراض 

بدون وجود أسباب أو تفسرات لهذه الشكاوى

•  فقدان بعض املهارات التي كان الطفل/ة قد 

اكتسبها مؤخراً، مثل: )القدرة عى قضاء حاجته 

لوحده، ومهارات األكل والعناية الذاتية(

•  فقدان القدرة عى التحكم بقضاء الحاجة 

)التبول والترز الالإرادي( 

•  اضطرابات يف النوم، واألحالم املزعجة 

والكوابيس، ونوبات الفزع اللييل، واملي أثناء 

النوم

•  الخوف من التوجه إىل الرير، والخوف من 

النوم وحيداً يف الليل

•  عدم القدرة عى االحساس بالراحة والهدوء، 

وعدم القابلية للتجاوب مع مساعي اآلخرين 

لتهدئته
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دليل منو الطفل والصدمات النفسية يف املرحلة العمرية )5-7 سنوات(

خصائص منو الطفل/ة )5-7( – النمو العاطفي واالجتامعي

•  يتمتع الطفل/ة بعالقات قوية مع أفراد 

األرسة، ويلعب دور تكاميل بالنسبة لالرتباطات 

األرسية وتحوالتها

•  يبدي الطفل/ة اهتامماً وقلقاً للوصول 

إىل ارضاء البالغن والحصول عى مديحهم 

وتطميناتهم

•  يبدأ وعي الطفل/ة وادراكه بالتأثر من خالل 

دخوله يف مساجالت ومشاجرات

•  قد يشعر الطفل/ة باإلحباط نتيجة التعرض 

للفشل

•  تكتسب الصداقات أهمية يف حياة الطفل/ة، 

مع أنها قد تتغر بشكل دوري

•  يطور الطفل/ة قدرة عى التشارك مع 

اآلخرين، ولكن ليس يف جميع األوقات

خصائص منو الطفل/ة )5-7 سنوات( - النمو املعريف واالبداعي

•  بروز قدرات الطفل/ة عى تعلم مهارات 

القراءة والحساب، واكتساب مهارات القراءة 

والكتابة

•  يكتسب الطفل قدرات تواصل جيدة، وقدرة 

عى التذكر

•  قد يحتاج الطفل/ة إىل تذكر شفوي ممن 

حوله برورة اتباع التعليامت، وطاعة القواعد 

واألحكام املتبعة

•  تتطور معظم عمليات التعلّم الهامة يف هذه 

املرحلة من خالل اللعب

•  مييل الطفل/ة إىل اتباع التعليامت والقواعد 

التي ساهم يف وضعها وصياغتها

مؤرشات الحتامل تعرض الطفل/ة )من عمر 5-7 سنوات( إىل صدمات نفسية

•  تبدل وتحول يف السلوك

•  فقدان القدرة عى اإلسرخاء

•  اضطرابات يف النوم، واألحالم املزعجة 

والكوابيس، ونوبات الفزع اللييل، وصعوبات 

يف الخلود إىل النوم أو صعوبات يف االستغراق 

يف النوم

•  انتكاسة الطفل/ة وتراجع سلوكياته ليترف 

كطفل ينتمي إىل فئة عمرية أصغر

•  ابداء القلق والخوف وفقدان تقديره للذات

•  يبدي الطفل/ة املخاوف

•  فقدان القدرة عى التواصل البري

•  سلوكيات غريبة مرتبطة باستخدام الحامم 

لقضاء الحاجة/ مثل تلطيخ الوجه باألوساخ

•  اضطرابات يف األكل

•  الحديث املتكرر عن أحداث مرعبة وصادمة

•  سلوك انسحايب، وابداء مشاعر احباط 

واكتئاب

•  الشعور بالفراغ أو فقدان القدرة عى التفكر 

والركيز

•  الشعور بأوجاع بدنية وآالم جسدية ال يوجد 

سبب ظاهري لها

•  التعرض للحوادث واملشاكل

•  الهروب من املدرسة والتغيب املستمر

•  إشعال الحرائق، وإيذاء الحيوانات

•  إظهار نزعات غر مقبولة يف العالقة مع 

اآلخرين مثل العدوانية، واالستغالل، وسلوكيات 

ذات بعد جنيس/ الدخول يف عالقات غر مالمئة 

مع أطفال آخرين أكر سناً أو أشخاص بالغن

•  يقوم الطفل/ة برسم لوحات تتضمن 

ايحاءات جنسية 

•  يبدي الطفل/ة اهتامماً مبالغاً به بالجنس 

وينهمك يف االنشغال بأعضائه التناسلية 

وبالسلوك الجنيس للبالغن

•  الهروب من البيت 

دليل منو الطفل والصدمات النفسية يف املرحلة العمرية )7-9 سنوات(

منو الطفل/ة )7-9 سنوات(- تطور املهارات الجسدية

تقدم يف قدرة الطفل/ة عى     •

التحكم بالتناسق الحريك ألعضاء جسمه/ا، 

واكتسابه/ا مستوى أكر من الرشاقة

•  يلجأ الطفل/ة غالباً ملامرسة مهارات بدنية 

وحركات رياضية جديدة ويعيد تكرارها إىل أن 

يتقنها

•  تعزيز قوته البدنية وتحسن قدرته عى 

االحتامل

منو الطفل/ة )7-9 سنوات( - التطور العاطفي واالجتامعي

•  ابداء الطفل/ة حاجة قوية لالنتامء، 

واالحساس بأنه أصبح عضواً يف جامعة؛ أي عضو 

يف األرسة وعضو يف جامعة األقران 

•  امتالك الطفل/ة قدرة متزايدة عى تنظيم 

عواطفه

•  ازدياد قدرة الطفل/ة عى الترف 

باستقاللية عن والديه؛ مع استمرار حاجته لهام 

إلشعاره بالراحة والطأمنينة

•  ينمو احساس الطفل/ة بالوعي والقيم 

ويذوتها كأن يفكر: "أنا أريد ذلك اليء، ولكني 

ال أشعر باالرتياح لفعل أشياء كهذه"

•  تزداد ثقته بنفسه واستقالليته ويصبح أكر 

قدرة عى تحمل مسؤوليات أكر 

•  تزداد أهمية األقران واألصحاب يف حياته

•  تستند صداقاته عى االهتاممات املشركة

•  يستمد الطفل/ة احساسه بأهميته/ا من 

أقرانه

•  منو القدرة عى التعاطف مع اآلخرين: حيث 

يبدأ الطفل/ة برؤية األمور والقضايا من وجهة 

نظر اآلخرين من حوله

•  يبدي الطفل/ة قدرة عى حل الخالفات عر 

الحديث والنقاش، ويعرف متى يتوجب عليه 

طلب مساعدة من شخص بالغ

منو الطفل/ة )7-9 سنوات( – مفهوم الذات

•  يبدأ الطفل/ة بالتأثر بوسائل االعالم وباألقران

•  يتعلم الطفل كيفية التعامل مع النجاح 

والفشل

•  قد يقارن الطفل/ة نفسه باآلخرين، 

ويكتشف أن املغاالة يف االستغراق بحاجاته 

الذاتية ليست أمراً جيداً دامئاً

•  تنمو قدرة الطفل/ة عى السيطرة عى 

نفسه، والقدرة عى كبت رغباته لالنخراط يف 

سلوكيات أو أنشطة غر محببة إىل نفسه 

•  يستطيع ترتيب أمور حياته اليومية 

والروتينية

•  يصبح قادراً عى التمييز بن الصواب والخطأ

مؤرشات الحتامل تعرض الطفل/ة )من عمر 7-9 سنوات( إىل صدمات نفسية

•  تبدل يف السلوك

•  تزايد يف منسوب القلق والتوتر، واالفراط يف 

التهيج وحدية ردود الفعل، وعدم القدرة عى 

االسرخاء

•  اضطرابات يف النوم، واألحالم املزعجة 

والكوابيس، ونوبات الفزع اللييل، وصعوبات 

يف الخلود إىل النوم أو صعوبات يف االستغراق 

يف النوم

•   قلق واضح وانتكاسة الطفل/ة وتراجع 

سلوكياته ليترف كطفل/ة ينتمي إىل فئة 

عمرية أصغر

•  فقدان القدرة عى التواصل البري

•  سلوكيات غريبة وحوادث مرتبطة باستخدام 

الحامم لقضاء الحاجة/ مثل تلطيخ الوجه 

باألوساخ

•  اضطرابات يف األكل

•  الشعور بالفراغ أو فقدان القدرة عى التفكر 

والركيز

•  التلميح عن تجارب وايحاءات جنسية

•  قد يظهر الطفل/ة مبظهر الالمبايل أو 

"املخدر"، ويبدو غر مهتامً مبا يدور حوله

•  حوادث ترتبط بقضاء الحاجة/ مثل فقدان 

السيطرة عى التبول والترز )التبول الالإرادي(، 

أو تلطيخ الجسم باألوساخ، أو الشعور بآالم 

جسدية دون وجود أسباب واضحة ملصدر األمل

•  التعرض للحوادث واملشاكل

•  الهروب من املدرسة والتغيب املستمر

•  إشعال الحرائق، وإيذاء الحيوانات

•  قيام الطفل/ة برسم لوحات أو كتابة قصص 

تتضمن ايحاءات جنسية 

•  الهروب من البيت
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دليل منو الطفل والصدمات النفسية يف املرحلة العمرية )9-12 سنة(

منو الطفل/ة )9-12 سنة(- تطور املهارات الجسدية

•  يبدي الطفل مهارات حركية كبرة ودقيقة، 

ويحرك أعضاء جسمه بشكل أكر تناسقاً

•  يستمتع الطفل باألنشطة التي تتضمن قدراً 

من املخاطرة

•  يقدم أداء جيد يف األلعاب والرياضات التي 

تتطلب مهارة وقوة ورشاقة 

•  قد يبدو الطفل/ة يف هذا العمر أكر شبهاً 

بالبالغن من حيث هيئته الجسمية، وطوله 

ووزنه

•  مييل الطفل/ة لخوض املغامرات واملخاطرة

منو الطفل/ة )9-12 سنة( - التطور العاطفي واالجتامعي

•  الرغبة املتنامية والحاجة إىل اإلستقاللية 

وامليل لتعزيز هويته كفرد )االنفصال(

•  قد مييل الطفل/ة إىل تحدي الوالدين وبقية 

أفراد األرسة

•  يحتل الوالدين واألرسة مرتبة مهمة يف حياة 

الطفل/ة، انطالقاً من حاجته للدعم والطأمنينة 

بشكل خاص

•  قد يختر الطفل/ة أحاسيس تتضمن الخجل، 

والذنب والفضول واإلثارة املرتبطة بنمو وعيه 

الجنيس

•  ميكن أن تبدأ مرحلة بلوغ الفتيات يف هذه 

املرحلة العمرية

•  تكتسب فكرة العضوية واالنتامء إىل 

مجموعة معينة أهمية كبرة

•  تتألف عضوية املجموعات يف هذه املرحلة 

عادة من أطفال ينتمون للجنس نفسه 

•  يبدي الطفل/ة رغبة قوية لجذب اآلخرين 

لالستامع آلرائه واحرامها

•  تزايد الوعي بالجوانب الجنسية، وابداء 

االهتامم بالجنس اآلخر

خصائص منو الطفل/ة )9-12 سنة(  النمو املعريف واالبداعي

•  البدء بالتفكر املنطقي والعقالين بشكل 

أقرب لطريقة تفكر الشخص البالغ 

•  قدرة الطفل/ة عى مامرسة التفكر والتأمل 

مبستوى تجريدي يف التعامل مع حل اإلشكاليات 

التي يواجهها 

•  يصبح الطفل/ة قادراً عى الركيز يف موضوع 

يهمه لفرة زمنية طويلة، مع وجود حاجة 

لتنظيم مخاوفه  

•  تحتل املنتجات الثقافية السائدة والتي تتمتع 

بالشعبية موضع اهتامم كبر لدى الطفل/ة يف 

هذه املرحلة

•  يصبح لدى الطفل/ة قدرة عى توظيف اللغة 

بطريقة مركبة، عى سبيل املثال: يرد القصص، 

ويشارك يف الجداالت والنقاشات

•  يستطيع التمييز بن الخيال والواقع

•  يصبح لديه بعض التقدير لقيمة املال

مؤرشات الحتامل تعرض الطفل/ة )من عمر 9-12 سنة( إىل صدمات نفسية

•  تزايد يف منسوب القلق والتوتر، واالفراط يف 

التهيج وحدية ردود الفعل، وعدم القدرة عى 

االسرخاء

•  اضطرابات يف النوم، واألحالم املزعجة 

والكوابيس، ونوبات الفزع اللييل، وصعوبات 

يف الخلود إىل النوم أو صعوبات يف االستغراق 

يف النوم

•   انتكاسة الطفل/ة وتراجع سلوكياته ليترف 

كطفل ينتمي إىل فئة عمرية أصغر

•  قد يظهر الطفل مبظهر الالمبايل أو "املخدر"، 

ويبدو غر مهتامً مبا يدور حوله

•  الحديث املتكرر عن أحداث مرعبة وصادمة

•  انخفاض مستوى التواصل البري

•  سلوكيات غريبة وحوادث مرتبطة باستخدام 

الحامم لقضاء الحاجة/ مثل التبول الالإرادي، أو 

تلطيخ الوجه باألوساخ

•  اضطرابات يف األكل

•  الشعور بآالم جسدية دون وجود أسباب 

واضحة ملصدر األمل

•  التعرض للحوادث واملشاكل

•  الهروب من املدرسة والتغيب املستمر

•  إشعال الحرائق، وإيذاء الحيوانات

•  قيام الطفل/ة برسم لوحات أو كتابة قصص 

تتضمن ايحاءات جنسية 

•  الهروب من البيت

•  قيام الطفل بوصف االعتداءات الجنسية، 

ورسده قصصاً عن "اللعبة" التي شارك بها

دليل منو الطفل والصدمات النفسية يف املرحلة العمرية )12-18 سنة(

منو الطفل/ة )12-18 سنة(- النمو الجسدي

•  منو جسم الطفل بشكل ملحوظ، وظهور 

تغرات عى جسده

•  تطوير خرات ومهارات عالية يف األنشطة 

الرياضية 

•  تبدل حاجات الطفل الصحية تجاه منط 

الغذاء، والراحة، والتامرين الرياضية، والنظافة 

الشخصية والعناية باألسنان

•  البلوغ لدى الذكور واإلناث )الطمث(، 

االهتامم بالنشاط الجنيس ومواضيع منع الحمل

•  نظام غذايئ صحي ومتوازن، مبا يتضمنه 

من توفر عنارص الكالسيوم والروتن والحديد 

بشكل كايف

منو الطفل/ة )12-18 سنة( – مفهوم الذات

•  اهتامم الطفل/ة بالجوانب الجنسية الخاصة •  قد ينغمس الطفل/ة يف اإلنشغال بذاته

به، وبأقرانه

•  منو هوية الطفل/ة باالستناد إىل الجنوسة 

والثقافة السائدة

•  وصول الطفل/ة إىل مرحلة البلوغ وما 

يتضمنه من فرص وتحديات

خصائص منو الطفل/ة )12-18 سنة( - التطور العاطفي واالجتامعي

•  القدرة عى االحساس باآلخرين والتعاطف 

معهم

•  القدرة عى التوصل إىل قرارات )أخالقية(

•  يبدو نظام القيم واألخالقيات أكر رصامة، 

ويؤثر عى آراء ووجهات نظر الطفل/ة

•  يقي الطفل/ة وقتاً أطول مع األقران من 

الوقت الذي يقضيه مع الوالدين واألرسة، وذلك 

استجابة لحاجاته االجتامعية والعاطفية

•  يؤثر تقييم األقران عى مفهوم الذات لدى 

الطفل 

•  قد يختر الطفل/ة الجنوسة عر االنخراط يف 

عالقات حميمة

•  يبحث الطفل/ة عن استقاللية أكر عى 

الصعيد الشخيص، فيام يتعلق بصياغة القرارات

•  ينجز الطفل/ة املهامت املطلوبة منه يف 

البيت واملنزل ومكان العمل، بشكل مسؤول 

أكر

•  يختر الطفل/ة اضطرابات عاطفية، ومشاعر 

جياشة، وتقلبات غر متوقعة يف املزاج 

 

•  االعتامد املتبادل بن الطفل/ة والوالدين 

واألرسة ككل

•  ظهور رصاعات مع األرسة، ويحتمل ظهورها 

بشكل أوضح مع بلوغ الطفل/ة

•  يتعلم الطفل/ة املهارات التبادلية )أي يتعلم 

أن عليه أن يعطي ويأخذ(

•  ينصب تركيز الطفل/ة عى الحارض

•  قد يتحمس الطفل/ة للقيام مبخاطرة كبرة 

مؤرشات الحتامل تعرض الطفل/ة )من عمر 12-18 سنة( إىل صدمات نفسية

•  عدم قدرة الطفل/ة عى االسرخاء

•  التعرض للحوادث واملشاكل

•  التواصل البري ضعيف أو أضعف مام كان 

عليه يف السابق

•  اضطرابات يف النوم، وأحالم وكوابيس

•  اضطراب نفيس/ سيكولوجي حاد

•  ظهور تغرات واضحة يف شخصية الطفل/ة 

تخص نوعية العالقات املهمة 

•  عدم قدرة الطفل/ة عى التحكم بقضاء 

الحاجة؛ أي التبول والترز الالإرادي 

•  خلل واضطرابات يف األكل 

•  الهروب من املدرسة والتغيب املستمر، 

وابداء الطفل/ة لسلوكيات فيها جوانب تحدي 

•  التعاطي واالدمان عى الكحول و/أو 

املخدرات

•  ظهور رغبة باالنتقام وتدخل مبني عى ردود 

الفعل تجاه الصدمة النفسية 

•  فقدان جزيئ للذاكرة وللقدرة عى الركيز

•  القيام بسلوكيات عدوانية وعنيفة

•  إشعال الحرائق، وإيذاء الحيوانات

•  التفكر باالنتحار

•  قيام الطفل بترفات تؤذيه مثل احداث 

جروح أو حروق يف جسده 

•  لحظات تذكر واسرجاع للصدمة النفسية 

التي مر بها

•  الهروب من البيت
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2. نظرية الّتعلّق 

ــة توظيــف  ــق املضطــرب عــى أمــن األطفــال، الّنمــو والّشــخصية، كيفي ــق، تأثــرات التّعلّ ــة، أمنــاط التّعلّ التّعريــف، أصــل الّنظري

ــة األطفــال.  ــات اتخــاذ القــرار بخصــوص حامي ــق يف عملي ــات التّعلّ نظري

ما الّتعلّق ؟

نظريــة التّعلّــق هــي نظريــة نفسية/ســيكولوجية تفــّر كيــف يتفاعــل األطفــال مــع البالغــن القامئــن عــى رعايتهــم. وكان جــون 

ــع  ــال الرّض ــرح أّن األطف ــث اق ــق “، حي ــة التّعلّ ــذي طــّور “نظري ــاً نفســيًا، وهــو ال ــي )John Bowlby )1907 – 1990 طبيً باولب

ــق باآلخريــن، ويعتــر هــذا وســيلة مــن وســائل البقــاء. ويســعى األطفــال الّصغــار  يولــدون مــع حاجــة فطريــة لالقــراب والتّعلّ

إىل تحقيــق عالقــة اقــراب مــن األشــخاص األساســين املتعلّقــن بهــم مــن خــالل الزّحــف نحوهــم، والتّعبــر مــن خــالل الّضحــك 

ــق قــوي خــالل الّســنتن األوليتــن مــن وجــوده عــى األقــل ليكــون قــادر عــى تكويــن  ــل إىل عالقــة تعلّ والبــكاء. ويحتــاج الطّف

قاعــدة أمــان. حيــث توفــر قاعــدة األمــان مــالًذا آمًنــا يســتطيع الطّفــل عــره أن يستكشــف ويتعلـّـم ويربــط بــن األشــياء، وميكنــه 

العــودة لهــذا املــالذ يف حــاالت الخــوف والتّوتــر. 

ــتعداد  ــتقاللية واإلس ــال لالس ــئ األطف ــط األرسة ويهي ــد تراب ــذي يزي ــخ الّ ــي الرّاس ــراب العاطف ــه االق ــق بوصف ــم التّعلّ ــن فه ميك

ليصبحــوا آبــاء وأمهــات فيــام بعــد )Crittenden and Clausseen 2000(. وتعتــر اســتجابة الطّفــل/ة مهمــة يف هــذه العمليــة؛ 

حيــث يُظهــر األطفــال خوفـًـا وشــعوًرا بعــدم األمــان يف حالــة اإلنفصــال عــن الّشــخص األســايس الــذي يتعلّقــون بــه، وذلــك بغــرض 

دفــع هــذا الّشــخص للتّدخــل واالســتجابة. وقــد يــؤدي اإلنفصــال الطّويــل للطفــل/ة عــن الّشــخص الــذي يتعلــق بــه أو فقــدان هــذا 

الّشــخص، إىل مشــكالت طويلــة األمــد، مثــل: الّصعوبــة يف تكويــن صداقــات أو فقــدان اإلحســاس باإلهتــامم بــأي شــخص آخــر. لقــد 

أكــد باولبــيBowlby  عــى أهميــة التّعلّــق يف الّســنوات املبكــرة، ومــع ذلــك قــد ال تشــعر جميــع األمهــات باالرتبــاط بأطفالهــن 

.)Atwool 1997( بعــد الــوالدة

ــا لحاجــات  ــة حساًس ــم عــى الّرعاي ــة مــن خــالل “التّناغــم”، حيــث ينبغــي أن يكــون القائ ــق صحي ــم التّوصــل إىل عالقــة تعلّ يت

ــف  ــراءة العواط ــغ إىل ق ــخص البال ــادرة الّش ــالل مب ــن خ ــم م ــق التّناغ ــف. ويتحق ــرارة وتعاط ــا بح ــتجيب له ــل/ة، وأن يس الطّف

االجتامعيــة غــر املنطوقــة للطفــل، واالســتجابة لهــا بشــكل مســؤول ومنتظــم يتوافــق مــع تلميحــات الطّفــل/ة غــر املــرح عنهــا 

بالــكالم. والتّناغــم هــي مهــارة ميكــن تعليمهــا )Perry 2013(. مــن خــالل التّناغــم اإليجــايب والتّفاعــيل، ميكــن للطّفــل/ة أن يتعلـّـم 

 .)Batmanghelidjh 2006( كيفيــة تنظيــم عواطفــه بوجــود أو غيــاب الّشــخص اآلخــر املهــم

نشاط صفي: يتم عرض “تجربة الوجه الّساكن”، ومناقشة ردود األفعال والّنتائج املتضمنة

نشاط صفي- عرض فيديو  

تــم تطويــر نظريــة التّعلـّـق بشــكل إضــايف مــن قبــل )Mary Ainsworth )1913 – 1999، والتــي قامــت بابتــكار تقنيــة 

ــا كيــف  ــق ، وتدعــى تقنيــة “تصنيــف الوضــع الغريــب”. ال يســتطيع الرّضــع واألطفــال الّصغــار إخبارن لتقييــم التّعلّ

ــإّن Ainsworth أوجــدت لهــم طريقــة إلظهــار مشــاعرهم. ومتــت  ــبب ف يشــعرون باســتخدام الكلــامت، ولهــذا الّس

مراقبــة األطفــال مــن خــالل املرايــا ذات االتجــاه الواحــد، والحــظ الباحثــون ردود أفعــال األطفــال يف عــدد واســع مــن 

الحــاالت كالتّــايل: 

الرّضيع وحده مع أحد الوالدين.  •

انضامم شخص غريب للوالد/ة والرّضيع.   •

يرك الوالد/ة الرّضيع وحيًدا مع الغريب.  •

يرجع الوالد/ة ويغادر الغريب.   •

يغادر الوالد/ة، ويرك الرضيع وحيًدا متاًما.   •

يعود الغريب.   •

يعود الوالد ويغادر الغريب.   •

فيديو Mary Ainsworth “الوضع الغريب”  

يقرح هذا الفيديو أن يقوم الطّلبة مبشاهدته بغرض مراقبة أربعة أمناط مختلفة من الّسلوك:

قلق اإلنفصال – ما الّذي يفعله الطّفل/ة عندما يغادر القائم عى الّرعاية؟   •

الّرغبة يف االستكشاف- هل أظهر الطّفل/ة ثقة يف استكشاف البيئة؟   •

قلق الغريب – كيف يُظهر الطّفل/ة ردود أفعاله تجاه الّشخص الغريب؟  •

الّســلوك يف حالــة إعــادة االلتقــاء مــع الّشــخص الــذي يقــوم عــى رعايتــه – كيــف يتــرّف الطّفــل/ة عندمــا   •

يعــود القائــم عــى الّرعايــة أو الوالــد/ة؟ 

مــن خــالل هــذه التّجــارب، صنفــت Ainsworth التّعلـّـق ضمــن ثالثــة أصنــاف: آمــن، وتجنبي/إنطــوايئ، ومــردد. وقــد تــم تطويــر 

هــذا التّصنيــف يف العــام 1990 مــن قبــل )Main and Solomon( بإضافــة صنــف رابــع هــو منــط التّعلـّـق املشــوش واملضطــرب /

غــر املنتظــم. 
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Strange Situation Classification Groups جدول رقم 1. تصنيف مجموعات الوضع الغريب

وصف مخترص املجموعة

تظهر األم بوصفها قاعدة آمنة لالستكشاف. اإلنفصال: عالمات فقدان أحد الوالدين، خاصة يف حالة االنفصال الثّاين. 
يف حالة إعادة االجتامع بأعضاء من األرسة بعد االنفصال: يبادر الطّفل/ة بالّسالم عى الوالد/ة بابتسامة، وبالتّعبر 

الصويت أو باإلمياء. يف حالة االنزعاج، يشر الطّفل/ة لذلك ويسعى للتّواصل مع أحد الوالدين. وحاملا يشعر بالرّاحة، 
يعود الطّفل إىل االستكشاف. 

التّعلّق اآلمن

Secure  
)B(

مييل الطّفل لالستكشاف بشكل واضح، يُظهر القليل من التّأثر، أو الّسلوك القائم عى األمان. االنفصال: يستجيب 
الطّفل/ة بالحد األدىن، ويبدو عليه قليل من الحزن الظاهر عندما يُرك وحيًدا. يف حالة إعادة االجتامع بأعضاء من 

األرسة بعد االنفصال: ينظر بعيًدا ويتجاهل الوالدين بشكل واضح؛ ويركّز أكر الوقت عى ألعابه. وعندما يتم حمل 
الطّفل قد يتشنج ويستند إىل الوراء مبتعًد. ويسعى لالبتعاد عن الوالد/ة، وغالبًا يهتم أكر باأللعاب.

التّعلّق التّجنبي

Avoidant  
)A(

يبدو الحزن واضحاً عى مالمح الطّفل/ة عند دخوله للغرفة، غالبًا ما يكون مشاكًسا وسلبيًا؛ يفشل الطّفل/ة يف 
االنخراط يف االستكشاف. يف حالة االنفصال: يبدو الطّفل غر مستقر وحزين وقلق. يف حالة إعادة االجتامع بأعضاء 
من األرسة بعد االنفصال: قد يتبدل استعداده للتّواصل مع أفراد األرسة، مع اظهاره اشارات رفض غاضبة، ونوبات 

غضب؛ أو قد يبدو سلبيًا أو مضطربًا إىل حد أنه قد ال يُظهر أية بوادر إو اشارات للتّواصل. يفشل يف ايجاد إحساس 
بالرّاحة مع الوالد/ة.

التّعلّق املتمرد أو متناقض 
املشاعر

 Ambivalent or resistant 
)C(

يبدو وكأن سلوك الطّفل/ة يف هذه الحالة يفتقد إىل أي هدف أو نية أو تفسر- فعى سبيل التّمثيل: يُظهر الطّفل/ة 
سلوكيات متتابعة متناقضة، أو سلوكيات تتداخل بشكل متزامن، ويبدي حركات غر مكتملة، ويبدي تنميطات 

معينة؛ وقد يظهر وكأنّه ساكن أو متجمد، ويبدي مؤرشات مبارشة حول مخاوفه وخشيته من الوالد/ة، وتظهر عليه 
مشاعر االرتباك والتّشوش. ويفتقد أغلب املصنفن هنا إىل اسراتيجية تعلق متامسكة، عى الّرغم من أّن الطّفل/ة 
 )A, B, C(. الّصغر، أو الرّضيع ميكن أن يصدر أمناط الّسلوك الكامنة املتضمنة يف منط التعلق املنتظم يف الحاالت

التّعلّق املشوش  واملضطرب/ 
غر املنتظم

Disorganized/disoriented 
)D(

 Ainsworth( كتــاب  إىل  تســتند  أعــاله   A, B, C املجموعــات  يف  الــواردة  التّوصيفــات  إّن  مالحظــة: 
مــن:  أســاس  بشــكل  مأخــوذة  فإنهــا   D املجموعــة  يف  الــواردة  التّوصيفــات  أمــا   ،et al. )1978 

 .Main and Solomon )1990( )Solomon & George, as cited in Cassidy & Shaver, 1999(

قــام Gauthier, Fortin and Jeliu 2004 بتطبيــق نظريــة التّعلـّـق عــى األطفــال الذيــن يتلقــون رعايــة خــارج منــزل األرسة. 

وقــد أظهــرت أبحاثهــم أّن القطــع املتكــرر لروابــط هــذا التّعلّــق يــؤدي إىل صدمــة نفســية حــادة، وأن املصلحــة الفضــى للطفــل 

تتطلــب اإلبقــاء عــى روابــط التعلـّـق الخاصــة بــه، وقــد تكــون هــذه الّروابــط أقــوى مــع القامئــن عــى رعايــة الطّفــل مــن خــارج 

دائــرة أقربائــه البيولوجيــن. 

ماءمة نظرية الّتعلّق لحامية األطفال 

يعتــر الحفــاظ عــى تعلــق آمــن بالنســبة لألطفــال مــن األولويــات. وكجــزء مــن عمليــة تقييــم األطفــال املعرّضــن للمخاطــر، ينبغي 

ــق األطفــال أقــوى مــع األشــخاص  ــوا فيــام إذا كان تعلّ ــة مــن االختصاصيــن أن يقيّم عــى العاملــن يف مجــال الخدمــة االجتامعي

مــن داخــل األرسة أم مــع القامئــن عــى رعايــة الطفــل مــن خــارج األرسة. ويجــب أن يطــّور االختصاصيــون/ات االجتامعيــون/ات 

ــق ، وأال يقتــر التّقييــم عــى فحــص وجــود الّســلوكيات الخاصــة  معارفهــم ومهاراتهــم فيــام يخــص عمليــة تقييــم نوعيــة التّعلّ

بالتّعلّــق أو غيابهــا. ففــي الغالــب، يريــد األطفــال أن يظلــوا مــع األشــخاص األساســين الذيــن يقدمــون لهــم الّرعايــة، بالّرغــم مــن 

اإلهــامل واإلســاءة والرّفــض والتّجاهــل الــذي قــد يبديــه هــؤالء األشــخاص تجاههــم. ومــن املالحــظ أّن األطفــال الّذيــن تــم فصلهــم 

ــه مســكون بالفــوىض واملخاطــر، وقــد يطــورون منــاذج  ــوا بهــم قــد ينظــرون للعــامل مــن حولهــم بأنّ عــن األشــخاص الّذيــن تعلّق

ذاتيــة واســراتيجيات حاميــة تســتند إىل أشــكال مختلــة مــن التّعلّــق )Atwool 2005(. وتتأثــر عالقــات البالغــن بأشــكال التّعلّــق 

املبكــرة التــي اختروهــا، حيــث أّن األمهــات واآلبــاء الذيــن افتقــدوا إىل الّرعايــة يف طفولتهــم أو تعرّضــوا إىل صدمــات نفســية، قــد 

ال يعرفــون كيــف يقدمــون الّرعايــة ألطفالهــم.

يتطلب تقييم التّعلّق جمع العديد من املالحظات عى مدار فرة زمنية معينة حول ما ييل: 

أمناط التّفاعل بن الطّفل/ة والقامئن عى الّرعاية- من هو الّشخص الذي يرتبط به الطّفل/ة بالّشكل األفضل؟   •

الطّريقــة الّتــي يصــف فيهــا القامئــون عــى الّرعايــة الطّفــل/ة، خاصــة عندمــا يعــاين الطّفــل مــن القلــق واالرتبــاك- هــل   •

يبــدون التعاطــف مــع الطفــل/ة؟ 

معتقــدات القامئــن عــى الّرعايــة حــول األبــوة ومســؤولية األبــوة واألمومــة- هــل هــذه املعتقــدات تتناغــم مــع حاجــات   •

الطّفــل وتوفــر لــه الّرعايــة؟ 

رد فعــل الطّفــل/ة تجــاه الوالديــن- هــل يبــدو أّن الطفــل/ة يشــعر بأمــان الستكشــاف األفــكار، والّســلوكيات، والبيئــة   •

ــة؟  ــة أو الطاع ــعادة املفرط ــوف؟، أو الس ــال الخ ــدي األطف ــل يب ــة؟ ه املحيط

إذا كان التّعلـّـق ال يبــدو آمًنــا، هــل ميكــن تطويــره أم يتوجــب نقــل الطّفــل إىل كنــف أرسة أخــرى؟ مــا الحــدود الواقعيــة   •

)Watson 2005( للفــرة الزّمنيــة الالزمــة الختبــار جوانــب القــوة يف األرسة مــن غــر التّســبب بــرر إضــايف للطفــل/ة؟

الّنقد املوجه لنظرية الّتعلّق 

ــق  ــات وحدهــن هــن مصــادر التّعلّ ــأّن األمه ــق حــن يفــرض ب ــة التّعلّ ــيسء االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة اســتخدام نظري ــد ي ق

للطّفــل/ة. وينتــج هــذا االفــراض مــن التّــرع يف تقييــم الحالــة دون قيــام االختصــايّص/ة مبالحظــة ومراقبــة للطّــل/ة واألشــخاص 

الذيــن يتعلـّـق بهــم يف محيطــه، خــالل فــرة زمنيــة كافيــة، أو قــد يفــرض االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة بــأّن التّعلـّـق الّضعيــف يفــّر 

بعــض ســلوكيات الطّفــل/ة مــع إهــامل عوامــل أخــرى قــد تدفــع الطّفــل/ة إىل إبــداء ســلوكيات معينــة مثــل: العنــف األرسي، أو 

العالقــات مــع األقــران، أو خلــل ومشــكالت يف الّصحــة الجســدية أو العقليــة أو عوامــل وراثيــة. 
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الوحدة الّرابعة: القسم الّثالث  

الّصدمة الّنفسية والخدمة االجتامعية

وصف الوحدة 

تغطــي هــذه الوحــدة نظريــة أساســية تهــم العاملــن يف مجــال الخدمــة االجتامعيــة الذيــن يعملــون مــع األطفــال والّشــباب يف 

ــد  ــة الّنفســية Trauma Theory. وق ــال، وهــي الّصدم ــة األطف ــر جوهــر العمــل الخــاص بحامي ــا اإلهــامل واإلســاءة، وتعت قضاي

أســهمت أبحــاث الطّبيــب الّنفــيس، املتخصــص باألطفــال بــروس بــري Bruce Perry، حــول تأثــر الّصدمــة الّنفســية عــى منــو دمــاغ 

 Perry الطّفــل بتغيــر الطّريقــة التــي ينظــر بهــا الّنــاس إىل ظواهــر اإلهــامل واإلســاءة لألطفــال. ميكــن قــراءة املزيــد حــول بحــوث

 www.childtraumaacademy.com :ــايل عــى الرّابــط التّ

إرشــادات للمــدرّس/ة: يُصــاب معظــم األطفــال والّشــباب الذيــن تعرّضــوا لإلهــامل وســوء املعاملــة بصدمــات نفســية، 

وكذلــك األمــر بالّنســبة لوالديهــم وأعضــاء أرسهــم، وهــذا يتعلـّـق بالظـّـروف الّتــي تؤثــر عــى الّنــاس عموًمــا يف البلــد 

ــة  ــوا خــراء يف معالجــة الّصدم ــن/ات أن يكون ــن/ات االجتامعي ــا مــن االختصاصي ــس مطلوبً ــه. لي ــش في ــذي تعي ال

ــيئة  ــات س ــرجاع ذكري ــؤدي إىل اس ــية أن ي ــات الّنفس ــئ للّصدم ــالج الخاط ــن للع ــع، ميك ــن يف الواق ــية ؛ لك الّنفس

ــن.  ــر مؤهل ــخاص غ ــل أش ــن قب ــئ، أو م ــت خاط ــالج يف توقي ــم الع ــال تقدي ــة يف ح ــع خاص ــات هل ــبب نوب ويس

وكبديــل، تســعى هــذه الوحــدة إىل تزويــد طلبــة الخدمــة االجتامعيــة مبنظــور رعايــة يهتــم بالّصدمــات الّنفســية. 

ــإدراك مــا يــيل:  ويعنــي منظــور الّصدمــات الّنفســية اهتــامم االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة ب

مراحل الّصدمات الّنفسية وتأثراتها.  •

أن األشــخاص الّذيــن مــّروا بأمــور مفزعــة قــد يكونــون عاجزيــن عــن الّســيطرة عــى ردود أفعالهــم بســبب   •

التّأثــرات الجســدية والّنفســية التــي خلفتهــا الصدمــة.  

كيف ميكن رشح الّصدمة الّنفسية لألشخاص الذين تعرّضوا لها ويتأثرون بها.   •

كيــف ميكــن مســاعدة األطفــال والّشــباب الذيــن تعرّضــوا للّصدمــة الّنفســية، وكذلــك مســاعدة القامئــن   •

ــلوكهم. ــم س ــم لتنظي ــى رعايته ع

يعتــر اإلرشاف املبنــي عــى تأّمــل وتفكــر عميــق رضوريـًـا لالختصاصيــن االجتامعيــن مــن أجــل اســتخالص   •

املعلومــات عــن الحالــة ومنــع الّصدمــة الّنفســية غــر املبــارشة التــي تنتــج عــن كــون االختصــايّص شــاهًدا عــى 

القصــص الخاصــة بصدمــات اآلخريــن.
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أقسام الوحدة

تركّــز هــذه الوحــدة عــى العالقــة بــن تجــارب الّصدمــات الّنفســية لألطفــال املتعرّضــن لســوء املعاملــة واإلهــامل مــن جهــة، وعلــم 

األعصــاب الخــاص بنمــو الّدمــاغ مــن جهــة أخــرى، وتشــمل مــا يــيل:

تعريف الّصدمة الّنفسية.  .1

أسباب الّصدمة الّنفسية.  .2

physiology of trauma فيزيولوجيا الّصدمة الّنفسية  .3

الّصدمة الّنفسية والّذاكرة.   .4

الّصدمة الّنفسية ومنو الّدماغ عند الرّضع واألطفال.   .5

التّأثرات الفيزيولوجية للّصدمة الّنفسية عى الّنمو االجتامعي واملعريف والّسلويك.  .6

كيفية مساعدة األطفال املتعرّضن للّصدمة .  .7

الّصدمة غر املبارشة، أو الّصدمة الثّانوية، واإلعتناء بالّنفس.   .8

Exercise Kite of Life مترين الطّائرة الورقية  .9

التقييم 

سؤال امتحان أو مقالة  

ــات  ــق نظري ــن تطبي ــف ميك ــاب/ة، وارشح/ي كي ــل/ة أو ش ــة طف ــات لحال ــته يف التّدريب ــت مناقش ــااًل مت ــار/ي مث ــؤال: اخت س

ــم  ــرض تقيي ــات( بغ ــن الّنظري ــدة م ــار/ي واح ــية )اخت ــة الّنفس ــة الّصدم ــل أو نظري ــو الطّف ــات من ــتعاملها، ونظري ــق واس التّعلّ

ــم  ــون هــؤالء األطفــال وعائالتهــم لتقيي ــن يقابل ــن الذي ــارك أحــد االختصاصيــن االجتامعي ــك باعتب ــاب، وذل ــل أو الّش ــة الطّف حال

 عالقــة التّعلّــق، والّنمــو، والّســالمة العاطفيــة، ستســتفيد/ين مــن اإلشــارة إىل دليــل تطــور الطّفــل والّصدمــات الّنفســية

 .Child Development and Trauma Guide

معايري الّتقييم: 

أ – تقديم رشح للّنظرية ونقدها. 

ب القــدرة عــى القيــام بتطبيــق فّعــال للّنظريــة عــى دراســة حالــة كمثــال، والقــدرة عــى فهــم تأثــر الّصدمــة الّنفســية عــى 

ســلوك األطفــال والّشــباب.

املحارضة حول الصدمات النفسية  

ــات  ــم صدم ــد اخترت ــا، ق ــت أيًض ــا أن ــة، ورمب ــن الطّلب ــد م ــاه إىل أّن العدي ــم االنتب ــن امله إرشــادات للمــدرّس/ة: م

نفســية، وقــد تســتدعي هــذه املــادة ردود أفعــال ومشــاعر تقلقهــم. لذلــك يجــب تخصيــص بعــض الوقــت مــن أجــل 

تهيئــة الطّلبــة ملــادة هــذه الوحــدة، كــام ينبغــي دعــوة مستشــارين مختصــن ملســاعدة الطّلبــة عــى الحديــث يف 

حــال شــعر بعــض الطّلبــة بالقلــق واالنزعــاج. وميكنــك إعطــاء اإلذن للطّلبــة مبغــادرة الّصــف الــّدرايس واالتفــاق مــع 

شــخص مــا ملرافقتهــم ومتابعــة وضعهــم. وميكنــك البــدء بالبنــد الثّامــن: الّصدمــة غــر املبــارشة واالعتنــاء بالّنفــس، 

وتحديــد بعــض مبــادئ العنايــة بالّنفــس وباآلخريــن قبــل البــدء بتدريــس الوحــدة. 

1. تعريف الصدمة النفسية  

التّعريــف: تظهــر الّصدمــة الّنفســية عندمــا تهــدد تجربــة معينــة، أو سلســلة مــن التّجــارب وجــود الفــرد، بحيــث تعطـّـل الّدفاعــات 

كافــة وردود الفعــل. وتولـّـد الّصدمــة الّنفســية كتجربــة شــعوًرا بالخــوف الّشــديد والّرعــب والّذعــر والقــرف والفــزع والعجــز وردود 

.)Perry 2009( فعــل متوتــرة وشــديدة قــد تســتمر لفــرة طويلــة

تعتــر نظريــة الّصدمــة الّنفســية نظريــة ســيكولوجية )نفســية( وفيزيولوجيــة. وكان فرويــد هــو أول مــن حــدد تأثــرات األحــداث 

ــوا قــد عــادوا مــن  ــن كان ــن بصدمــة الحــرب والّذي ــود املصاب ــن بعــض الجن الّصادمــة عــى نفــس اإلنســان وســلوكه، عندمــا عاي

الحــرب العامليــة األوىل وفقــدوا القــدرة عــى مامرســة حياتهــم والقيــام بوظائفهــم كاملعتــاد. وقــد لوحظــت األعــراض التــي وصفهــا 

فرويــد أيًضــا لــدى ضحايــا الهولوكوســت، والالجئــن املهجريــن يف أعقــاب الحــرب. وباملثــل عــاىن الفلســطينيون مــن صدمات نفســية 

مراكمــة يف املــايض والحــارض نتيجــة الــّراع طويــل األمــد )Dulwich 2014(. ويعــر مصطلــح “ الّصدمــة الّنفســية املعقــدة” عــن 

ــادل كاألرسة مثــل:  ــة التــي تقــوم عــى االعتــامد املتب ــز العالقــات األولي ــة يحصــل ضمــن حي صدمــة تحــدث نتيجــة ســوء معامل

ــة األطفــال وإهاملهــم )Perry 2009; Herman 1992(. وألن الّصدمــة املعقــدة  ــذاء الجنــيس، والعنــف األرسي، وســوء معامل اإلي

تظهــر يف إطــار عالقــة معينــة، فإنّهــا بحاجــة للمعالجــة ضمــن ســياق العالقــة نفســها. 

2. أسباب الّصدمة الّنفسية

ميكــن أن تنشــأ الّصدمــة مــن اختبــار الّشــخص ألي شــكل مــن أشــكال العنــف، أو اإليــذاء، أو التّســلط، أو وفــاة قريــب، أو الحــوادث 

ــاك  ــاة، أو االنته ــدد للحي ــرض مه ــخيص مب ــة التّش ــدان، أو نتيج ــالق والفق ــامل والطّ ــر واإله ــض املبك ــه للرّف ــرة، أو تعرّض الخط

ــة األب أو  ــل: إصاب ــد بالعنــف )Greenwald 2005(. أو قــد تحــدث الّصدمــة لشــخص شــهد حــدث صــادم مث الجنــيس، والتّهدي

األم أو أحــد اخوتــه بجــروح، أو كارثــة طبيعيــة مثــل: زلــزال أو فيضــان أو حريــق أو بعــض األحــداث مثــل العنــف يف الشــوارع، أو 

جرميــة أو حــادث ســر. وميكــن أن تحــدث الّصدمــة الّنفســية نتيجــة حــادث منفــرد أو سلســلة مــن األحــداث املتداخلــة والتــي 

تعتــر مبجملهــا أحــداث مســببة للّصدمــات النفســية )Downey 2009( ، وميكــن أن تنتقــل الّصدمــة مــن جيــل إىل الجيــل الــذي 

يليــه عندمــا يكــون املجتمــع بأكملــه قــد خضــع لتأثــر هــذه الّصدمــة. 
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3. فيزيولوجيا الّصدمة الّنفسية

إرشــادات للمــدرّس/ة: ميكنــك تســليط الّضــوء عــى هــذا القســم مــن خــالل رســم مخطــط عــام لجســم اإلنســان عــى 

اللــوح، واطلــب/ي مــن الطّلبــة، تحديــد مــا الــذي يحــدث للجســم يف حالــة التّوتــر واالجهــاد. والقســم التـّـايل يســمح 

بتأكيــد معارفهــم وتقديــم تفســرات نظريــة. 

الهــروب  أو  املواجهــة،  بواســطة  األخطــار  مــن  للنجــاة  الجســم  يعتمدهــا  التــي  البدائيــة  اآلليــات  مــن  التّوتــر  يعتــر 

األجــل قصــرة  التّوتــر  هرمونــات  إطــالق  إىل  تلقــايئ  بشــكل  الجســم  يلجــأ  الّذعــر.  عــن  الّناجمــة  األفعــال  ردود   أو 

)األدرينالــن adrenalin، الكورتيــزول cortisol، نورايبنفريــن norepinephrine( لتنشــيط الجهــاز العصبــي مــن أجــل االســتجابة 

لخطــر محســوس )حالــة فــرط التيقــظ، والتحفــز القصــوى، أو الهلــع(.

املواجهة fight – الجسم مستعد لحامية نفسه ولحامية اآلخرين عر سلوكيات تتسم بالعدوانية أو إيذاء الّنفس.  

الهروب flight– فرط التّيقظ hyperarousal، واالستعداد للرّكض والهرب بعيًدا.

تتضمن ردود أفعال الجسم تجاه الخوف ما ييل: 

ينتقل الّدم للعضالت من بقية أعضاء الجسم، مثل:  إحساس األيدي واألقدام بالرودة وشحوب الوجه.   •

ازدياد ضغط الّدم ومعدل رضبات القلب، وسكر الجسم، والّدهون من أجل تزويد الجسم بالطّاقة اإلضافية.  •

زيادة خاصية التّخر يف الّدم لتاليف الخسارة املفرطة يف الّدم يف حال حدوث جرح.  •

ازدياد توتر العضالت إلمداد الجسم بقوة ورسعة إضافية.  •

 – Fright/Freeze الّذعر /والّتجمد

وهــو: عبــارة عــن شــعور بالخــدر، أو الّشــعور بتشــنج ناجــم عــن الخــوف الّشــديد، وفقــدان اإلحســاس باألشــياء. ويعمــل رد فعــل 

“التّجمــد” كــرد فعــل تلقــايئ آخــر مــن أجــل البقــاء، وميكــن أن يظهــر عندمــا يتــم ترويعنــا ونحــس بالعجــز، وكأنــه مل تبــَق أمامنــا 

ــاس  ــا االغتصــاب، وللّن فرصــة للنجــاة أو الهــروب. وميكــن ظهــور هــذا الّشــعور عنــد التّعــرض لحــوادث الّســيارات، ولــدى ضحاي

املحتجزيــن تحــت تهديــد الّســالح. وكنتيجــة ملــا ســبق، يفقــد بعــض الّنــاس وعيهــم، أو تتجمــد أحاسيســهم أو يفصلــون فكرهــم 

عــن أجســادهم، وال يعــودون يحســون بــاألمل الّناتــج عــن الهجــوم، ويف بعــض الحــاالت ال يحملــون أيــة ذكــرى واضحــة عــام حــدث 

بعــد ذلــك. 

4 . الّصدمة الّنفسية والّذاكرة 

conscious or explicit memory الّذاكرة الواعية أو الرّصيحة

تتدفــق املعلومــات الــواردة مــن الحــواس )الّروائــح واألصــوات والّنكهــات، واللمــس، واألحاســيس، والّرؤيــة(، وتذهــب جميعهــا عــر 

شــبكات اتصــال داخــل الّدمــاغ، وهــذا مــا يجعلهــا ذات معنــى مــن خــالل توفــر اللُغــة والتّفكــر املتطوريــن. وال يســتطيع األطفــال 

ــا كــام يفعــل البالغــون. حيــث يتــم تخزيــن الّذاكــرة يف الّذاكــرة الواعيــة أو الّريحــة؛ أي جــزء الّدمــاغ  إدراك املعلومــات منطقيً

 .Hippocampus املســمى الحصــن

الشكل 3 الشكل 2         

implicit memory or unconscious memory الّذاكرة الكامنة أو الّذاكرة غري الواعية

 Amygdala حــن يســتقبل الّدمــاغ معلومــات حــول حــدث يشــكل تهديــًدا، تذهــب املعلومــات بشــكل مبــارش إىل اللــوزة الّدماغيــة

مــن أجــل تخزينهــا لتحضــر الجســم مــن أجــل الّنجــاة دون أن تتــم معالجــة هــذه املعلومــات يك يتــم إنتــاج معنــى معــن؛ فعــى 

ــر ظــروف مســاعدة، ميكــن لهــذه  ــام بعــد، وبتأث ــل: صيغــة املواجهــة والهــروب والّذعــر Fight Flight Fright. في ســبيل التّمثي

املعلومــات أن تعالـَـج وتخــزّن يف الحصــن. ويف حالــة اســتمرار الخطــر، وفقــدان الّشــخص للّشــعور باألمــان، وعــدم امتالكــه القــدرة 

اللُّغويــة أو الفرصــة لبنــاء معنــى ملــا حــدث، فقــد تُحفــظ هــذه الذكــرى كشــعور خــام يف اللــوزة الّدماغيــة. ومنــذ تلــك اللحظــة، 

تعمــل أشــياء معينــة عــى اســتحضار تلــك الّذكــرى مثــل: الرّائحــة والّدخــان والخــوف مــن الّنــار بتحفيــز رد الفعــل نفســه بصيغــة

ــرة  ــة للّذاك ــون القابلي ــم ميتلك ــدون وه ــال يول ــوم أّن األطف ــن املعل ــر. وم ــروب والّذع ــة واله Fight Flight Fright أي املواجه

 .)Batmanghelidjh 2006( الكامنــة، مــام يعنــي أنّهــم يســتطيعون إدراك واســتدعاء األشــياء بطريقــة غــر واعيــة

ذكريات الّصدمة الكامنة 

تبقــى ذكريــات الّصدمــة الكامنــة عالقــة يف املناطــق الواقعــة تحــت القــرة الّدماغيــة )اللــوزة الّدماغيــة، املهــاد، الحصــن، الغــدة 

الّنخاميــة، الّدمــاغ(، وتعجــز عــن الوصــول إىل القــرة يف الفصــوص الجبهويــة حيــث يحــدث الفهــم والتّفكــر العقــالين. وتكمــن 

املفارقــة يف الّصدمــة الّنفســية أّن الّنــاس يــرون ويشــعرون بالّصدمــات العاطفيــة فقــط، أو أنّهــم ال يــرون وال يشــعرون بــيء عــى 

اإلطــالق. 
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5. الّصدمة الّنفسية ومنو الّدماغ عند الرّضع واألطفال

إّن املــادة الخــام للّدمــاغ هــي الخليــة العصبيــة، والّتــي تدعــى العصبــون. تتشــكل العصبونــات، خــالل فــرة منــو الجنــن، وترتحــل 

ــا تتاميــز، أو تتخصــص مــن أجــل التّحكــم بوظائــف معينــة يف الجســم  لتشــكيل أجــزاء الّدمــاغ. عندمــا ترتحــل العصبونــات فإنّه

ــاغ  ــن مناطــق الّدم ــن األســفل لألعــى، أي م ــر بشــكل متسلســل م ــو هــذه تظه ــة الّنم ــة. إّن عملي كاســتجابة إلشــارات كيميائي

ــىص  املتحكمــة بالوظائــف األكــر بدائيــة للجســم )نبــض القلــب، حــرارة الجســم، التّنفــس( وصــوالً للوظائــف ذات التعقيــد األق

ــق.  ــكل املرف ــد، والتّفكــر املعقــد )Perry 2000(. أنظــر/ي الّش )التّجري

إّن مركبــات الّدمــاغ ومهاراتــه مبنيــة بشــكل هرمــي وفــق ترتيــب تصاعــدي مــن األســفل إىل األعــى. ويســتطيع علــامء األعصــاب 

أن يدرســوا تركيــب الّدمــاغ ونشــاطه وكيميائــه واســتجاباته، حيــث مثــة أدلـّـة عــى أّن التّجــارب الحياتيــة املبكــرة تؤثــر يف مركبــات 

الّدمــاغ ووظيفتــه وقدرتــه عــن طريــق: 

التّأثر عى التّعبر الجيني واملسارات العصبية .  •

تشكيل العواطف، وتنظيم الطّباع، والتّكيف والّنمو االجتامعي.   •

تشكيل القدرة املعرفية واإلدراكية.   •

ــاة البالغــن، واللغــة والقــدرة عــى القــراءة  ــلوك يف حي ــة، والّنشــاط، واملهــارات والّس ــة والعقلي تشــكيل الّصحــة البدني  •

.)Mustard 2008( والكتابــة 

تتداخــل عمليــات الّنمــو العاطفــي واالجتامعــي واملعــريف. وتتناقــص ليونــة الّدمــاغ والقابليــة عــى تغيــر الّســلوك مبــرور الوقــت. 

وتُعتــر العالقــات مبثابــة املكونــات الفّعالــة للتجــارب املبكــرة. كــام أّن املصاعــب واملحــن التــي تحصــل يف الطّفولــة املبكــرة تزيــد 

مــن خطــر بــروز نتائــج ســيئة، ويظهــر التّوتــر واالجهــاد كعامــل ضــار باألطفــال خاصــة عندمــا يبــدأ يف عمــر مبكــر، حيــث يعطــل 

.)Shonkoff 2010( امكانيــات الّنمــو األمثــل للطّفــل/ة

وكلــام كان التّعــرّض للّصدمــة الّنفســية بصــورة أشــد وبعمــر أصغــر، تصبــح التّغــرات يف تركيــب الّدمــاغ أكــر دميومــًة وامتــداًدا. 

.)Perry 2002( كذلــك كلــام كان التّدخــل مبكــرًا، يكــون التّشــخيص أفضــل

وتشمل بعض التّغرات الّدماغية املصاحبة للّصدمة ما ييل:

)DeBellis et PTSD تقلص حجم نصف الكرة الّدماغية )مصحوبة بإرضابات ما بعد الصدمة  •

)Al 2002(

 )DeBellis et al 2002(. ظهور فجوات مليئة بالّسوائل  •

قرة دماغية أقل سمًكا )وهي املسؤولة عن اللغة والتّفكر املعقد(.   •

تقلــص الجســم الثفنــي الّــذي يربــط بــن نصفــي الّدمــاغ ويتحمــل مســؤولية االتصــال داخــل املــخ والعمليــات األخــرى   •

)مثــل: اإلثــارة، والعاطفــة، والقــدرات املعرفيــة العليــا(. والتّقلــص يعنــي عجــز، أو خلــل يف التّواصــل، ويف القــدرات املعرفيــة 

.)McCrory et al 2011( واإلدراكيــة

تشــوهات الجهــاز اللمفــاوي، ويشــمل الجهــاز اللمفــاوي املهــاد، واللــوزة والحصــن. وهــو ينظــم العواطــف والّدوافــع   •

ــرة. ــم والّذاك والتّعل

تقلّــص الحصــن، والــذي يعــد أساســيًا للتّعلّــم والّذاكــرة )McCrory et al 2010; Wilson et al 2011(. إّن مــا يســمى   •

“االجهــاد الّضــار” toxic stress ميكــن أن يقلــل مــن كفــاءة الحصــن عــى إعــادة مســتويات الكورتيــزول Cortisol إىل الوضــع 

 .)Shonkoff 2010( الطّبيعــي بعــد التّعــرّض إىل حــادث يســبب االجهــاد

أنّهــم  إىل   طفولتهــم  أثنــاء  الّشــديد  لإلهــامل  تعرّضــوا  الّذيــن  والبالغــن  املراهقــن  عــن  الّدراســات  بعــض  تشــر 

العواطــف وتنظيــم  واملعرفــة  للّســلوك  بالّنســبة  حاســمة  تعــد  والّتــي  حجــاًم،  أصغــر  جبهيــة  قــرة   ميتلكــون 

. )National Scientific Council on the Developing Child 2012(

ــه ال يوجــد أي فــرق )McCrory et al 2010(. فقــد ميتلــك األطفــال الذيــن تعرّضــوا لإليــذاء البــدين  وتوّضــح دراســات أخــرى أنّ

ــي  ــي واالجتامع ــم العاطف ــاًم للتنظي ــر مه ــة يعت ــة األمامي ــرة الجبهي ــن الق ــزء م ــة ج ــاًم. ومث ــل حج ــة أق ــة أمامي ــرة جبهي ق

 .)Batmanghelidjh 2006(

مالحظــة للمــدرّس/ة: رمبــا تخصــص يف هــذا الجــزء وقتـًـا للطّلبــة للتّحــدث ضمــن مجموعــات صغــرة عــن أفكارهــم 

وردود أفعالهــم حــول املحتــوى، حيــث أّن الكثــر مــن الطّلبــة رمبــا اختــروا صدمــة نفســية. 
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6. الّتأثريات الفيزيولوجية للّصدمة الّنفسية عىل الّنمو االجتامعي واملعريف والّسلويك 

hyperarousal فرط الّتيقظ

تؤثــر الّصدمــة الّنفســية بشــكل حــاد عــى اعتقــاد الّضحيــة بــأّن العــامل ميكــن أن يكــون مكانـًـا جيّــًدا وآمًنــا بعــد تجربــة الّصدمــة، 

حيــث يشــعر الطّفــل/ة الّضحيــة بــأّن العــامل مــيلء بالتّهديــدات، ولذلــك يشــعر أّن عليــه أن يكــون متيقظـًـا للتـّـرف بشــكل فــوري 

ــارشة تجــاه  ــل مب ــار ردة فع ــن االســتعداد الظه ــة م ــه. إّن هــذه الحال ــن أن يتعــرض ل ــد ميك ــذاء جدي ــداء أو إي ــة أي إعت ملواجه

الخطــر قــد تســبب للطّفــل/ة درجــة عاليــة مــن اإلثــارة الفيزيولوجيــة والتّوتــر الّنفــيس مل يُجّربــه ســابًقا، وهــذه الّدرجــة العاليــة 

مــن التّوتــر واالجهــاد قــد تؤثــر ســلبًا عــى قــدرة الطّفــل/ة عــى الّركيــز. وتظهــر عالمــات فــرط التّيقــظ hyperarousal كــام يــيل: 

_ صعوبة الّنوم difficulty sleeping )يجد الطّفل صعوبة يف الخلود إىل الّنوم ويف االستغراق يف الّّنوم(. 

_ الغضب: وحّدة الطّبع anger, irritability و/أو نوبات من الغضب. 

ــعر  ــث يش ــة، حي ــة واملفاجئ ــاء العالي ــاه الّضوض ــة تج ــية مفرط ــز difficulty concentrating: وحساس ــة يف الّركي _ صعوب

ــا بالّذعــر يف هكــذا أجــواء قــد تجعلهــم يهتاجــون ويقفــزون مــن أماكنهــم.  الّضحاي

_ االســتثارة intrusions or triggers: عنــد اســتعادة الّشــعور الّــذي اختــره الطّفــل عنــد حــدوث الّصدمــة، أو الرّائحــة، أو 

األفــكار، فيصــّور لــه دماغــه املشــاعر واألفــكار والّروائــح واألشــياء التــي رآهــا وقــت الّصدمــة. ويعــود معنــى الخطــر الــذي 

fight/ ــد ردة الفعــل بصيغــة طغــى عليهــم يف ذلــك الوقــت ليطغــى عليهــم مــرة أخــرى ورمبــا يشــعرون بالهلــع، مــام يولّ

flight/fright املواجهــة – الهــروب- الّذعــر. 

_ التّفــارق واالنفصــال dissociation: يشــعر الّشــخص أنـّـه منقطــع ومفصــول عــن الّنشــاطات اليوميــة واألصدقــاء واألرسة أو 

أنـّـه يشــعر بالفــراغ العاطفــي والبــالدة. 

_ التّجنــب avoidance: متيــل ضحيــة الّصدمــة التخــاذ خطــوات لحاميــة نفســها مــن أيــة تجــارب صادمــة إضافيــة. وتصبــح 

أكــر شــًكا وتتــرف بغضــب تجــاه الّنــاس الذيــن تعتقــد أنهــم يشــكلون تهديــًدا. 

_ أعــراض االســتدخال املتزايــد increased internalizing symptoms: إّن ســوء معاملــة الطّفــل يُغــّر بشــكل دائــم قــدرة 

ــي  ــتقرار العاطف ــّرور واالس ــاعر ال ــاج مش ــى إنت ــاعد ع ــون يس ــو هرم ــروتونن serotonin، وه ــاج الّس ــى إنت ــاغ ع الّدم

.)Healy 2004(

_ معــامل النمــو املتأخــرة delayed developmental milestones: قــد ال تظهــر الخصائــص الطّبيعيــة للّنمــو الّريــع يف تطــور 

ــع  ــد ينســحب هــذا التّأخــر عــى جمي ــوا لإلهــامل، وق ــن تعرّض ــال الذي ــدى األطف ــهر 18-24 ل ــن الّش ــة ب ــارات اللُّغوي امله

أشــكال الّنمــو الطّبيعــي لألطفــال الذيــن تعرّضــوا لإلهــامل، مبــا يف ذلــك منوهــم املعــريف-ا لّســلويك واالجتامعــي والعاطفــي 

.)USDHHS 2015( ــدي والجس

_ التّعقيــد يف التفاعــالت اإلجتامعيــة complicated social interactions: قــد يجــد األطفــال، أو الّشــباب اليافعــن 

اجتامعيــة  أوضــاع  بــن  االنتقــال  عنــد  صعوبــات   toxic stress الّضــار”  “باالجهــاد  يســمى  مــام  يعانــون  الذيــن 

مختلفــة ويف الحــاالت التــي تتطلــب منهــم التّكيّــف مــع الّســياقات االجتامعيــة املتغــّرة. فقــد يعتقــدون بوجــود 

اآلخرين التّفاعل مع  ويواجهــون مصاعــب يف  غــر مالمئــة  فعلهــم  ردود  تكــون  وبالتّــايل  آمنة،  أوضــاع   تهديــدات يف 

)National Scientific Council on the Developing Child 2010b(. فعــى ســبيل التّمثيــل: قــد يخطــىء الطّفــل 

املتعــرّض لإلســاءة يف تفســر تعبــرات الوجــه العاديــة لــدى أحــد أقرانــه فيعتقــد أنّهــا تعــّر عــن الغضــب، مــام قــد يدفــع 

 .)USDHHS 2015( ــه ــالزم تجــاه زميل ــن ال ــر م ــي أك ــدواين أو دفاع ــرّف ع ــداء ت ــل إىل إب هــذا الطّف

وبصورة عامة ميكن أن تنتاب األطفال الذين تعرّضوا أو شهدوا العنف واإليذاء واإلهامل املشاعر التّالية:

الخوف وعدم الّثقة تجاه األشخاص الذين يُفرض أن يقوموا برعايتهم وحاميتهم لألسباب التّالية:

ألنّهم عاشوا يف ظل الخوف بأن يتم إيذاؤهم، أو قتلهم، أو تجويعهم، أو استغاللهم جسديًا وجنسيًا    •

الخوف من التّسبب بإيذاء أرستهم إذا تعرّض أعضاء أرستهم للعقاب بسبب إساءة املعاملة .  •

رمبا يكون لديهم خوف مكبوت، أو شلل، أو خرس، أو صدمة نفسية.   •

الّشك، والخجل والّشعور بالذنب: 

إّن األطفال الذين تعرّضوا لإلساءة يتّسمون مبا ييل:

ال يثقون بأنفسهم، ويشكون بقيمتهم أو بقدراتهم.   •

يشعرون بالخجل من كونهم سيئن، وقد يشعرون بأنّهم يستحقون العقاب.   •

ــة نتيجــة  ــاء واملثان ــدرة عــى التّحكــم باألمع ــدون الق ــا يفق ــم جنســيًا، ورمب ــداء عليه يشــعرون بالخجــل بســبب اإلعت  •

ــاد.   ــر واالجه التّوت

اليأس:

يشعر األطفال املتعرّضون لإلساءة مبا ييل: 

الّدونية- عدم متكنهم من اكتساب حب أحد الوالدين .   •

ــل  ــة يف تحم ــن املبالغ ــذي يتضم ــة ال ــة األبوي ــداء يف األرسة، ودور الّرعاي ــش الف ــم يف دور كب ــاس األدوار- ظهوره التّب  •

املســؤولية. 

اإلحساس بأنّه منعزل ومختلف- عدم القدرة عى تكوين صداقات.    •

 :learned helplessness العجز املكتسب

.)Doyle 2006( يستسلم األطفال نتيجة اليأس، ونتيجة االفتقاد إىل شخص يستمع إليهم أو يصّدقهم
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7. كيفيــة مســاعدة األطفــال الذيــن تعرّضــوا للّصدمــة والّذيــن قامــوا بالبــوح حــول اإلســاءة التــي 
تعرّضــوا لهــا 

عنــد التّعامــل مــع حالــة الطّفــل، ميكــن جمــع املزيــد مــن املعلومــات عنهــا خاصــة حــن يكتســب الطّفــل مزيــًدا مــن الثّقــة. وقــد 

يكشــف الطّفــل، يف أيــة لحظــة، معلومــات تتطلــب مــن  االختصــايّص االجتامعــي أن يســتجيب لحاجاتــه. ومــن بــن املهــارات التــي 

ينبغــي تطويرهــا لالســتجابة للطّفــل/ة الــذي بــادر/ت بكشــف اإلســاءة التــي تعــرض/ت لهــا:

اإلصغاء بانتباه ملا يخرك به الطّفل/ة.  •

الجلــوس مبســتوى متناســب مــع الطّفــل/ة أثنــاء الحديــث معــه، وتوفــر حيــز آمــن ومريــح، وتزويــده بــأدوات رســم أو   •

ألعــاب تســاعده يف التّعبــر عــن مشــاعره.

التّحكم بالتّعبر عن أحاسيس الخوف والهلع التي قد تعريك عند سامع قصة الطّفل.   •

استخدم/ي لغة الطّفل ومفرداته.   •

أخر/ي الطّفل/ة أّن ما حصل معه/ا قد حصل ألطفال آخرين، وأنّه ليس وحيًدا يف معاناته.  •

طمنئ/ي الطّفل/ة بأّن الحديث عاّم حصل والكشف عنه هو التّرّف الّصحيح.  •

أكد/ي للطّفل بأّن ما حصل مل يكن غلطته، وبأنّه ليس شخًصا سيئًا.  •

أخر/ي الطّفل/ة أنّك تعرف/ين بعض البالغن الذين يرتكبون األخطاء.   •

أخر/ي الطّفل/ة بأنك ستفعل ما بوسعك يك تؤّمن/ي له/ا الّدعم والحامية.  •

ــع  ــاءة ومن ــاف اإلس ــاعدون يف إيق ــن سيس ــل الّذي ــة الطّف ــم حامي ــر لقس ــع تقري ــل: رف ــة مث ــوات التّالي ــر/ي الخط أذك  •

تكرارهــا، وارشح/ي للطّفــل/ة أنّــه مــن الــّروري إبــالغ حاميــة الطّفــل. 

أرسل/ي التّقرير للجهة املسؤولة عن حامية الطّفل.   •

هناك خمس رسائل مهمة يجب إيصالها للطّفل/ة الذي باح باإلساءة الّتي يتعرّض لها: 

أنا أصّدقك.  •

أنا سعيد ألنك أخرتني.  •

أنا آسف ألن هذا حصل لك.   •

ما حصل ليس خطأك .  •

أنــا بحاجــة للحديــث عــن موضوعــك مــع أشــخاص آخريــن مســؤولن يك نســاعدك ولنحــاول التّأكــد مــن أّن هــذا لــن   •

.)AMWCHR 2013( يحــدث لــك مجــددا

االستجابة لألطفال الذين تعرّضوا للّصدمة الّنفسية

ــال، ألّن  ــع األطف ــم م ــة يف عمله ــات واضح ــن غاي ــن االجتامعي ــون لالختصاصي ــب أن يك ــدرّس/ة: يج ــة للم مالحظ

األطفــال الذيــن تعرّضــوا لإلســاءة يصبحــون حساســن تجــاه التّجاهــل والهجــر. لذلــك فــإّن أي تدخــل مــع األطفــال 

ــد  ــة، وق ــن برع ــوا باآلخري ــن أن يتعلّق ــر، وميك ــو التّأث ــال رسيع ــؤالء األطف ــأن ه ــايّص/ة ب ــاج إلدراك االختص يحت

ــد  ــم، وتحدي ــق بأهدافه ــام يتعلّ ــون واضحــن في ــون االجتامعي يشــعرون بالخــذالن والهجــر إذا مل يكــن االختصاصي

أدوارهــم والفــرة التــي ســيعملون فيهــا مــع األطفــال. يقــدم برنامــج جينكينــز )Jenkins )2004 مثــااًل حــول كيــف 

ــرة.  ــال أن يكــون محــدًدا، وبأهــداف وتدخــالت واضحــة ومؤث ــع األطف ــن م ــن االجتامعي ميكــن لعمــل االختصاصي

تتلخــص غايــة  االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة، باإلضافــة إىل تأمــن األمــن والّســالمة لألطفــال، يف دعــم الطّفــل/ة للتّعــايف مــن تجربــة 

الّصدمــة الّنفســية الّتــي واجههــا، يك يتمكــن مــن العيــش بكرامــة والتّمتــع بحريــة اإلرادة وتقديــر للــّذات يف املســتقبل. 

إّن عمليــة الّشــفاء والتّعــايف مــن الّصدمــة ميكــن أن تكــون رحلــة طويلــة ومعقــدة. فقــد تتعطــل عمليــة تكيــف الطّفــل/ة الّنفــيس 

والعاطفــي والفيزيولوجــي مــع التّعــرّض لإلســاءة. وينبغــي عــى األطفــال الّناجــن التّكيّــف مــع صدمــة اإلســاءة املــرّة تلــو األخــرى 

يف كّل مرحلــة مــن مراحــل منوهــم وتطورهــم العمــري. وتبعــاً للظــروف الّشــخصية املحــددة للّضحيــة، فــإّن الطّفــل/ة قــد يحتــاج 

إىل مســاعدة اقتصاديــة ونفســية وعاطفيــة طويلــة األمــد، إىل جانــب تدريبــه/ا عــى مهــارات حياتيــة عمليــة وخــرات تعليميــة 

 .)Patel 2003 in CBM 2008( حــول تأثــر الّصدمــة

ميكــن أن يصبــح األطفــال الّناجــون مــن اإلســاءة واإليــذاء، وذلــك وفًقــا ألعامرهــم ودرجــة اســتعدادهم وقدرتهــم عــى التّعــايف، 

ــي.  ــاع أمام ــط دف ــم كخ ــد له ــم التّأيي ــم تقدي ــح بإمكانه ــث يصب ــاءة، بحي ــون لإلس ــن يتعرّض ــال آخري ــن ألطف ــن وداعم منارصي

بإإلضافــة إىل أّن االنخــراط يف أنشــطة املنــارصة والتّحشــيد ضــد اإلســاءة واإليــذاء قــد يســهم يف تعــايف األطفــال واليافعــن أنفســهم، 

وإعــادة بنــاء واحــرام الــّذات. كــام أّن دعــوة أحــد ضحايــا اإلســاءة للمشــاركة يف حمــالت التّوعيــة رمبــا يدعــم تعــايف شــباب آخريــن، 

ومينــع وقــوع  أطفــال آخريــن ضحايــا لإلســاءة واإليــذاء. ينبغــي أن يدعــو االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة الّشــباب الّصغــار للمشــاركة 

 .)Patel 2003 in CBM 2008( والتّعــاون معهــم يف تحضــر األنشــطة املالمئــة لهــذا الغــرض

إرشــادات للمــدرّس/ة: خصــص/ي وقتـًـا لتناقــش/ي مــع طلبــة الّصــف الفكرة الّســابقة حــول إمكانيــة قيام الّشــاب/ة_ 

الـّـذي كان يف طفولتــه/ا ضحيــة لإليــذاء_ باملنــارصة والتّحشــيد ضد اإلســاءة لألطفال والّشــباب.
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العمــل الفــردي والعائــيل مــع األطفــال املعرّضــني لإلســاءة وعائاتهــم، ينبغــي عــىل االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة 
القيــام مبــا يــيل:  

أن يوفّر حيزًا آمًنا لألطفال ووالديهم للتّعبر عن املشاعر املؤملة والّسلبية.    •

بناء عالقات آمنة بن األطفال والوالدين و/أو القامئن عى رعايتهم.    •

توفر خدمات عالجية إذا احتاجها الطّفل/ة أو الّشاب/ة أو يف حال طلبها.   •

تعريف الوالدين بتأثرات العنف عى أطفالهم.   •

مواجهة وتحدي قضايا التّحكم والّسلطة والتّمييز الجندري املتضمنة يف جميع عالقات العنف.   •

تدريــب الّشــباب اليافعــن عــى مهــارات التّواصــل، وعــى تحديــد مشــاعرهم املتناقضــة واملعقــدة والقــدرة عــى التّعبــر   •

عنهــا.

مساعدة الّشباب والّشابات عى سر إدراكهم وفهمهم لواقعهم وتحديد ما حصل معهم.     •

توفر برامج تدريبية لألطفال والّشباب وأرسهم مع توضيح الجوانب الفيزيولوجية لتجارب الّصدمة الّنفسية.  •

املحافظــة عــى منظــور متــوازن – يجــب تقبــل التّجربــة التــي عايشــها الطّفــل/ة أو الّشــاب/ة بوصفهــا شــيئًا حصــل دون   •

التّقليــل منهــا أو املبالغــة يف تأثراتهــا. 

دعوة األطفال الّضحايا للمشاركة قدر اإلمكان يف اتخاذ القرارات التي تخصهم والتّخطيط ملستقبلهم.   •

إبالغ األشخاص املقّربن من الّضحية )عائالتهم مثاًل ( بتلك القرارات وإرشاكهم بصياغتها، كلام كان ذلك ممكنا.    •

اإلجابة عن جميع أسئلة األطفال بصر مبا يسهم يف التّقليل من إحساسهم بالقلق و/أو إنعدام األمان.  •

التّاليــة  بالخطــوة  دامئًــا  وإخبارهــم  بهــم،  يتعلــق  إجــراء  أو  نشــاط،  أي  مــن  الغــرض  حــول  األطفــال  إبــالغ   • 

.)Jenkins 2004(

برنامج عاجي يف مؤسسات حامية األطفال 

وصفــت جينكينــز )Jenkins )2004 برنامًجــا عالجيًــا يضمــن توفــر إقامــة لألطفــال الذيــن تعرّضــوا إليــذاء بالــغ مــن جــراء اإلهــامل 

ــد يف  ــز Jenkins اســراتيجيات تفي ــد اقرحــت جينكين ــع أرسة. وق ــش م ــن عــى العي ــودوا قادري ــم مل يع واإلســاءة إىل درجــة أنّه

تهدئــة األطفــال وإشــعارهم باألمــان: 

تدريب األطفال عى مهارات التّواصل، بحيث يتعلّمون كيف يحددون مشاعرهم املعقدة ويعرون عنها.    •

تحديد وتصنيف املشكلة  _ اكتشاف مستوى فهمهم ملا حصل لهم.    •

التّدريب والتّعلّم – فهم العنارص املحددة لتجربة الّصدمة الّنفسية.  •

تشــكيل وجهــة نظــر مالمئــة حــول املشــكلة، يتــم فهــم اإلســاءة واإليــذاء بوصفــه أمــرّا وقــع دون الحاجــة للتّقليــل مــن   •

ــا.   ــاره أو تضخيمه آث

توفر حيّز آمن لألطفال والوالدين للتّعبر عن املشاعر الّسلبية واملؤملة التي تنتابهم.  •

بناء عالقات وارتباطات آمنة بن األطفال واألّمهات و/أو القامئن عى الّرعاية.    •

تأمن خدمات عالجية عند طلبها، وحن تكون هناك حاجة لها.   •

تعريف الوالدين حول تأثرات العنف عى األطفال.    •

املبادرة لتحدي قضايا التّحكم والّسلطة واملسائل الجندرية املتضمنة يف عالقات العنف.    •

 .)Jenkins 2004( الّسعي إىل التّقليل من مشاعر الخجل  •

لالطــالع عــى ملخــص الســراتيجيات  جينكينــز )Jenkins )2004 يف التّدخــل للتّعامــل مــع نتائــج الّصدمــة الّنفســية لــدى األطفــال 

والّشــباب ميكــن العــودة للجــدول التـّـايل املصــور مــن كتابهــا: 

تقنيات العاجغايات العاج تأثريات الّصدمة الّنفسية

التّحقق من تعرّض الطّفل/ة لإلساءة والتّخفيف اإلحساس بالّذنب، املسؤولية، لوم الّذات

من أية أحاسيس يف غر محلها سواء اإلحساس 

باملسؤولية أو الّذنب  أو لوم الذات.

توفر التّعليم واملعلومات حول آليات اإلساءة 

وكيف يعمل األشخاص الّذين يقومون باإلساءة. 

تقنيات اللعب املوجه وغر املوجه. 

الخوف والّسلوكيات املرافقة له، مثل: التّبول 

اللييل/ الكوابيس

بناء قدرة األطفال عى مواجهة الخوف من 

خالل مساعدتهم يف تطوير اسراتيجيات 

للّسيطرة عى املخاوف. 

دعم مقدمي الّرعاية لتطوير اسراتيجيات لدعم 

الطّفل/ة للسيطرة عى الخوف.   

صائدة األحالم dream-catchers، صندوق 

الكوابيس nightmare box، االسرخاء والرسم، 

الخيال املوجه، اللجوء للمجاز واالستعارة، الفن 

والّدراما )املرح(. 

التّقليل من مستوى القلق وتوفر عبارات القلق

الّدعم والثّناء والتّطمن من قبل مقدمي الّرعاية 

واألشخاص اآلخرين.

أشجار القلق worry trees، االسرخاء، التّدريج 

scaling، تصور األماكن اآلمنة، الرّسم، الفن 

والّدراما.

التّعبر عن مشاعر الغضب بشكل مناسب مع الغضب

توفر بيئة آمنة وغر عنيفة لهذا الغرض. 

متارين جسدية، مترين الكريس الّشاغر، إجراء 

مقابلة مع مرتكب اإلساءة، كتابة رسالة غاضبة، 

الّدمى، الفن والّدراما.

تحديد وفهم املشاعر املتنوعة التي تسببها االكتئاب، الحزن، الفقدان ومشاعر سلبية أخرى

اإلساءة والعمل من أجل مواجهتها مبساعدة 

مقدمي الّرعاية وأشخاص آخرين.

إجراء مقابلة للمشكلة، رسم الّذات/ نقاط 

القوة/ التعزيز/ املحفزات/ الّشهادات التّقديرية، 

إعادة كتابة القصة، املرآة الّسحرية، األشياء التي 

أحبها يف نفيس، رسائل عالجية، الفن والّدراما، 

أوراق عمل.

استعادة صورة ايجابية للّذات وتعزيز تقدير احرام الّذات

الّذات.

 eco maps، PCH Life Story خرائط اإليكو

Book CD )قصة الحياة: كتاب وقرص مدمج(، 

.pictorial record السجل املدعم بالصور

متكن الطّفل/ة وتزويده باملوارد التي تعطيه اإلحساس باالنتامء

اإلحساس بالعزم واملكان واالنتامء.

 eco maps، PCH Life Story خرائط اإليكو

Book CD )قصة الحياة: كتاب وقرص مدمج(، 

.pictorial record الّسجل املدّعم بالّصور

متكن الطّفل/ة وتزويده باملوارد يك يستطيع اإلحساس باملستقبل

استيعاب تجارب اإلساءة التي تعرض لها من 

خالل تعزيز وبناء مهارات نجاة بناءة.

قصة الحياة كتاب وقرص مدمج CD، إعداد 

مجلة/ يوميات، مترين سلة القاممة، مترين قطار 

الحياة، مترين اآلمال والتمنيات. 
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8. الّصدمة الّنفسية غري املبارشة أو الّصدمة الثاّنوية وتأثرياتها 

يُقصــد بالّصدمــة غــر املبــارشة أو الثّانويــة: انتقــال تأثــرات الّصدمــة مــن أولئــك الذيــن تعرّضــوا للّصدمــة إىل مقّدمــي خدمــات 

الّرعايــة. وتظهــر عــادة حــن نشــهد أو نســتمع إىل األحــداث الّصادمــة التــي تعــرّض لهــا اآلخــرون ونســتغرق يف تفاصيــل التّجربــة 

وقــد نتأثــر بهــا بشــكل كبــر، خاصــة عندمــا تتقاطــع مــع تجــارب الّصدمــات التــي عشــناها. لذلــك نحتــاج كاختصاصيــن اجتامعيــن 

إىل التّعامــل مــع صدماتنــا الّنفســية أواًل وعالجهــا لنصبــح قادريــن عــى التّعامــل مــع تأثــرات الّصدمــة الثّانويــة. فعندمــا ننغمــس 

يف فهــم صدمــة الّشــخص اآلخــر وتصّورهــا، وهــي عمليــة يصاحبهــا مســتوى عــاٍل مــن التّعاطــف مــع الّشــخص املتعــرّض للّصدمــة، 

. )Perlesz 1999( فإننــا قــد منيــل إىل تجاهــل حزننــا الّشــخيص حتــى يبــدأ بالتـّـايل بالتّأثــر علينــا كصدمــة

آليات تساعدك عى االهتامم بنفسك كاختصايص/ة اجتامعي/ة

ــة  ــن أّن سياســات الحامي ــد/ي م ــذار والتّدخــل، وتأك ــة لإلن ــات مالمئ ــم/ي بإنشــاء آلي ــك، ق ــق عمل ــع فري ــاون م بالتّع  •

وإجراءاتهــا معروفــة مــن قبــل الجميــع. أعــد/ي ترتيــب مكتبــك مبــا يجعلــه محيطًــا آمًنــا. واجلــس/ي بالقــرب مــن مخــرج، 

ــب.  ــة تحــت الطل ــذار وحامي ــة نظــام إن ــم/ي بتهيئ وق

ــم،  ــل أن تقابله ــن قب ــن املنتفع ــات ع ــة، واجمــع/ي بيان ــارات املنزلي ــاء الّزي ــة أثن ــان والحامي ــارات األم ــم/ي باعتب اهت  •

وقــم/ي بتقييــم احتــامالت العنــف، وال تقــم/ي بزيــارة األماكــن التــي يحتمــل أن تتعــرّض/ي فيهــا للتّهديــد والخطــر خــارج 

ــيارات.  ــف س ــًدا/ة إىل موق ــل، وال تذهــب وحي ــات العم أوق

ــايّص/ة  ــح/ي دورك كاختص ــات. وّض ــل يف األزم ــة بالتّدخ ــة الخاص ــر/ي إىل األدلّ ــع- أنظ ــة الوض ــة تهدئ ــم/ي كيفي تعلّ  •

ــد يكــون االنســحاب مــن  ــن ال تســتطيع/ين متابعــة الحــوار معهــم، وق اجتامعــي/ة وال تقــدم/ي الوعــود للمنتفعــن الذي

ــع هــو الحــل. املوق

ــيل  ــر التّأّم ــن التّفك ــذي يتضم ــا، وخطــط/ي إجــراءات اإلرشاف ال ــات وســرها وتحليله ــع املعلوم ــة جم ــب/ي عملي رتّ  •

والتّحليــيل. وتحــدث/ي بانتظــام مــع مرفــك يف العمــل. فكلــام زادت األســئلة التــي ال متلك/يــن اإلجابــات عنهــا، ســرتفع 

ــك.  منســوب قلق

تبــادل/ي التّجــارب اإليجابيــة مــع زمالئــك مــن  االختصاصيــن االجتامعيــن. واعمــل/ي عــى توجيــه غضبــك تجــاه الظّلــم   •

ــذي تشــهده ضمــن أنشــطة مــن العمــل الجامعــي مــع مجموعــات مــن االختصاصيــن االجتامعيــن بحيــث  واالضطهــاد ال

.)Reynolds 2011( ــة أكــر ــا نحــو االســهام يف تحقيــق عدال تعملــون مًع

9. مترين الطّائرة الورقية

كــام يقــول الّدكتــور أكــرم عثــامن: “متثــل الطّائــرة الورقيــة بالّنســبة للفلســطينين األمــل والحرية. ففــي واقعنــا نضطر ملواجهــة رياح 

عاتيــة، وبالتـّـايل متثــل الطّائــرات الورقيــة آمالنــا وأحالمنــا”. وألن األطفــال الفلســطينين يحبّــون اللعب بالطّائــرات الورقيــة، فإننا أيًضا 

نســتخدم الطّائــرة الورقيــة كنمــوذج مجــازي يف عملنــا، والــكالم هنــا أيًضــا للّدكتــور عثــامن. ميكــن اســتخدام األجــزاء املختلفــة مــن 

 الطّائــرة الورقيــة للتّعبــر عــن جوانــب مختلفــة مــن حياتنــا تتضمــن كام يشــر الرّســم الجانبــي: الهدايــا، واآلمــال، والقيــم واملهارات.

ــاين  ــي يع ــية الت ــة الّنفس ــل الّصدم ــارق لتحلي ــة ط ــتخدام قص ــك اس ــي: ميكن ــاط صف ــدرّس/ة - نش ــادات للم إرش

ــث والّنقاشــات ــر األحادي ــن خــالل تذك ــي/ة يف مســاعدته م ــى دور االختصــايّص/ة االجتامع ــز ع ــع الّركي ــا، م  منه

)25-Dulwich 2014, p21(

إرشــادات للمــدرّس/ة - متريــن صفــي: اســتخدم منــوذج “الطّائــرة الورقيــة” The Kite of Life approach املأخــوذ 

ــاء  ــث االصغ ــن حي ــع قصــة أرشف، م ــل م ــة األنســب للتفاع ــن )Dulwich 2014, p44-47( للتّوصــل إىل الطّريق م

التّفاعــيل للقصــة وإعــادة بنــاء القصــة.
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الوحدة الخامسة  

آليات تقييم الخطر من منظور حامية الطفولة

ــط  ــا يرتب ــال ألّن مضمونه ــة األطف ــاج حامي ــا يف منه ــا جوهريً ــدة مكونً ــذه الوح ــكل ه ــدرّس/ة: تش ــادات للم إرش

ــات التّقييــم مبداخلهــا  ــابقة ويجمــع بــن مضامينهــا وتشــمل: الّنمــوذج املبنــي عــى القــوة، ونظري بالوحــدات الّس

املختلفــة )املدخــل التّنمــوي، واملدخــل التّقــاريب، ومدخــل الّصدمــات الّنفســية )trauma(، وتتطلــب إجــراءات مالمئــة 

التخــاذ قــرارات أخالقيــة مهنيــة. 

لتدريــس لوحــدة بشــكل فّعــال، مــن املفــرض أن يســتخدم املــدرّس/ة دراســة حالــة كمثــال، أو باالســتناد إىل األمثلــة 

ــا لبــذل  ــوا جاهزيــن عاطفيً ــّذر الطّلبــة ليكون ــي يقدمهــا الطّلبــة مبــا يســمح بتطبيقهــا يف الّصــف. عليــك أن تُح الّت

الجهــد املطلــوب لفهــم مضامــن هــذه الوحــدة.

وصف الوحدة

تقــدم هــذه الوحــدة اإلطــار واألدوات الالزمــة لتقييــم الخطــر بالّنســبة لألطفــال والعائــالت التــي يكــون أفرادهــا مــن األطفــال 

ــى  ــل الفض ــة الطّف ــى مصلح ــتند ع ــل املس ــوذج العم ــتخدام من ــك باس ــامل، وذل ــة واإله ــوء املعامل ــر س ــة لخط ــباب عرض والّش

املعــروف بـــ “Best Interests of the Child Case Practice Model”12. تــم إعــداد هــذا الّنمــوذج بالتّنســيق بــن دائــرة الخدمات 

.)DHHS 2012(  ــة ــا بأســراليا، واملعهــد األســرايل للّدراســات األرسي ــة فكتوري اإلنســانية والّصحيــة يف والي

أقسام الوحدة 

إدارة الحالة يف برنامج حامية األطفال.   .1

أدوات تقييم الخطر.  .2

متى يتوجب اإلبالغ عن الحالة اىل مرشد/ة حامية الطّفولة.  .3

 Best Interests of the Child Case Practice Model )DHHS 2012( from the Victorian Government Department of Human Services with the Australian  12

.Institute of Family Studies
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أنشطة الّتقييم للوحدة

متريــن بيتــي: يتطلـّـب التّمريــن تقديــم دراســة حالــة كمثــال عــى طفــل/ة أو شــاب/ة معــرّض للخطــر. يُطلــب مــن الطّلبــة إعــداد 

تقييــم مكتــوب لحالــة الطّفــل/ة واألرسة بحيــث يتضمــن تحديــد الخطــر، واألســس التــي ميكــن أن تســهم يف حاميــة الطّفــل/ة، 

والطّــرق واآلليــات التــي ستســتخدم لقيــاس الخطــر. 

معايــري الّتقييــم: قــدرة الطّالــب/ة عــى إنجــاز تقييــم متــوازن للخطــر التــي يتعــرّض لهــا الطفــل/ة واألرسة بحيــث يتبــع التّقييــم 

النمــوذج املبنــي عــى القــوة. 

املحارضة

1. إدارة الحالة من منظور حامية األطفال

إرشــادات للمــدرّس/ة: زّود/ي الطّلبــة بنســخة مــن املخطــط الّدائــري لتقييــم الخطــر، أو ارســم املخطــط عــى اللــوح 

يك يتمكــن الطّلبــة مــن متابعــة خطــوات عمليــة التّقييــم.

ــروف والخطــر، ووضــع خطــة تضمــن ســالمة  ــل الظّ ــات، وتحلي ــة مســتمرة تتضمــن جمــع املعلوم ــم املخاطــر عملي ــر تقيي يعت

ــكل  ــم بش ــة التّقيي ــوات عملي ــد خط ــة تحدي ــن إمكاني ــم م ــى الّرغ ــرازه. وع ــم إح ــذي يت ــدم ال ــدى التّق ــة م ــال، ومراجع األطف

ــة  ــة الحال ــام مبراقب ــد القي ــا عن ــام بينه ــل في ــتجابة” تتداخ ــل/ االس ــط” و”التّدخ ــم”، و”التّخطي ــوات “التّقيي ــل، إال أّن خط منفص

ــالت.  ــم التّدخ وتقيي

ويشّكل التّقييم أّول خطوتن ضمن دورة إدارة الحالة:13 

جمع البيانات.  )1(

تحليل املخاطر وجوانب القوة.  )2(

بناء خطط التّدخل.  )3(

إجراءات العمل لتنفيذ الخطة.   )4(

مراقبة النتائج ومراجعتها .  )5(

ســتناقش الوحــدة الحاليــة أّول بنديــن إلدارة الحالــة، وسنســتعرض 

ــات  ــا: “آلي ــة يف الوحــدة الّسادســة وعنوانه ــة املتبقي ــود الثاّلث البن

املعرّضــن  والّشــباب  األطفــال  لحاجــات  واالســتجابة  التّدخــل 

ــامل”.  ــاءة واإله ــر اإلس ملخاط

13    ميكن اإلطالع أيًضا عى نظام التّحويل والتّشبيك الوطني، مع مالحظة الفرق يف أن الخطوات ال تشمل التحويل أو االستعانة بشبكات حامية الطفولة.

)1( جمع البيانات

ــرّض  ــل املع ــم الطّف ــة تقيي ــب عملي ــك تتطلّ ــه/ا، لذل ــه/ا ومجتمع ــه/ا داخــل ســياق أرست ــل/ة وتقييم ــة الطّف تجــري دراســة حال

ــل/ة.  ــة الطّف ــا عــى حامي ــا وقدرته ــاط قوته ــي تواجــه األرسة، ونق ــات الت ــة التّحدي للخطــر معرف

ميكن جمع وجهات نظر األرسة باستخدام األساليب الّردية )أي بجمع الّروايات من أفراد األرسة(. 

]قّدم/ي مثااًل لتحفيز الطّلبة عى التّفكر فيام يتعلق بالعناوين.[  

من بن القضايا الرئيسة التي ينبغي تقييمها يف حالة الطّفل هي: 

الّسالمة - هل يتوفر اآلمان للطّفل اآلن ويف املستقبل؟   .1

االســتقرار - فيــام يتعلّــق بعالقــة الطّفــل بــكل مــن مقــّدم الّرعايــة األســايس، واألرسة، واملدرســة، واألصدقــاء، واملجتمــع   .2

املحــيّل والثّقافــة. وكذلــك االســتقرار بالّنســبة لظــروف ســكن األرسة، وظــروف عمــل أفرادهــا ودخلهــم، ودرجــة تفاعلهــم يف 

بيئتهــم االجتامعيــة واالقتصاديــة. 

الّدعــم والخدمــات – جمــع بيانــات حــول مــدى توفــر شــبكة مــن الّدعــم والخدمــات الّتــي ميكــن االعتــامد عليهــا للقيــام   .3

بتدخــل مبكــر بغــرض تقديــم املســاعدة لتمكــن الطّفــل/ة وأرستــه/ا يف عمليــة اتخــاذ القــرار. 

ــة إىل  ــلويك، باإلضاف ــي والّس ــوره العاطف ــوه وتط ــامل من ــل/ة، ومع ــة الطّف ــم صح ــل/ة – تقيي ــة للطّف ــص الّنامئي الخصائ  .4

ــع. ــه يف املجتم ــم نفس ــى تقدي ــه ع ــه، وقدرت ــاء بنفس ــل/ة لالعتن ــا الطّف ــي ميتلكه ــارات الت امله

العالقــات األرسيــة واالجتامعيــة الّتــي تشــمل – التّعليــم، والقــدرة عــى التّعلّــم والُهويــة املكتســبة. هــل يوفــر املــرف   .5

ــم تحفــز منــو الطّفــل/ة وتطــوره؟ عــى تقديــم الّرعايــة للطّفــل مهــارات تعلّ

قــدرة الوالديــن/ أو املــرف عــى رعايــة الطّفــل وامكانيّاتهــم )يف تقديــم التّوجيهــات املتناســقة واملوثــوق بهــا(– هــل   .6

يقّدمــون الّرعايــة األساســية للطّفــل/ة ويضمنــون ســالمته؟ وهــل يوفّــرون للطّفــل/ة الــّدفء العاطفــي واالســتجابة املالمئــة 

ــه؟  لحاجات

تاريخ األرسة – وبنيتها ودينامياتها وعالقاتها. تقييم دور العائلة املمتدة يف حياة الطّفل/ة.   .7

أمثلة تدل عى تعرّض الطفل/ة لسوء املعاملة أو اإلهامل: 

ــبيل  ــى س ــارش، فع ــر مب ــارش أو غ ــكل مب ــذا بش ــم ه ــواء ت ــداء – س ــذاء أو اإلعت ــن اإلي ــاب ع ــل أو الّش ــاح الطّف إفص  •

التّمثيــل: يك يختــر الطّفــل ردة فعلــك، قــد يفصــح لــك أنّــه “يعــرف شــخًصا قــد تعــرّض لإلعتــداء”، بينــام يكــون الّشــخص 

ــل نفســه.   املقصــود هــو الطّف

عالمــات جســدية – حــاول مالحظــة أيــة كدمــات أو إصابــات ال تتــالءم مــع رشح حالــة الطّفــل/ة. قــد يحــاول األطفــال   •

ــار الجــروح أو الكدمــات.  ــراز آث ــب إب ــس الحــار لتجن ــى يف الطّق ــة أجســامهم حت ــدوب والكدمــات وتغطي ــاء الّن إخف

عالمــات ســلوكية – وتشــمل العالمــات الباديــة عــى الطّفــل/ة مثــل: الّشــعور بالخــوف أو التّعــرّض لإليــذاء أو الّصدمــة   •

الّنفســية، أو األطفــال الّذيــن تبــدو عليهــم عالمــات القلــق يف حــال اقــرب منهــم شــخص بالــغ وملســهم، أو الخــوف مــن أحــد 

الوالديــن، أو عــدم إظهــار أيــة مشــاعر يف حــال التّعــرّض لــألذى أو التّعبــر بشــكل ســطحي ال يتناســب مــع حجــم األذى، أو 

االمتثــال بشــكل مبالــغ فيــه، أو االنســحاب والّراجــع والقيــام بســلوكيات عدوانيــة أو ضــارة أو مامرســة أفعــال متثــل درجــة 

عاليــة مــن الخطــورة، أو البحــث عــن االهتــامم أو التّعامــل بــال مبــاالة تجــاه املشــاعر الوجدانيــة والعواطــف. 

املرحلــة الّنامئيــة للطّفــل ومعاملهــا. يوفـّـر دليــل تطــور الطّفــل والّصدمــات الّنفســية )DHS 2007( وســيلة لتقييــم مــدى   •

تطــور األطفــال والشــباب والصدمــات النفســية. 
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)2( تحليل املخاطر وجوانب القوة

كيف ميكن أن تتعامل مع جميع البيانات التي قمت بجمعها؟ من املفروض أن يشمل تحليل البيانات عى ما ييل: 

تقييم إذا ما كان هناك خطر مبارش قد يتسبب بإيقاع إيذاء جدي للطّفل/ة، وتقدير درجة الخطورة.  •

تحديــد نــوع اإليــذاء، ومصــدره، ومــدى تكــراره، ومدتــه، وشــدته والتّأثــرات التــي يركهــا عــى الطّفــل/ة، واحتامليــة   •

ــذاء.  ــذا اإلي ــتمرار ه اس

تقييــم قــدرة أفــراد األرسة الّنوويــة والعائلــة املمتــدة عــى توفــر الحاميــة للطّفــل/ة وتقديــم الّرعايــة لــه عــى األمــد   •

ــل.  ــر والطّوي القص

إرشاك الطّفل/ة أو الّشاب/ة يف عملية اتخاذ القرارات بشأن ترتيب حياته/ا.   •

اللجــوء إىل اتخــاذ القــرارات األخالقيــة بغــرض تحديــد ماهيــة التّدخــالت التــي ينبغــي املبــادرة بتنفيذهــا، أو تلــك الّتــي   •

ــل/ة بصــورة مســتمرة.  يجــب الحفــاظ عــى تنفيذهــا بغــرض توفــر الحاميــة للطّف

ــا، ونــر  ــه إليه ــه، أو إعادت ــة أرست ــل/ة عــن رعاي ــى يجــب اللجــوء إىل اإلبعــاد الفــوري للطّف ــر تحــدد مت وضــع معاي  •

ــر.  ــذه املعاي ــول ه ــة ح املعرف

يف الحالــة الفلســطينية يحتــاج هــذا إىل قــرار محكمــة، وينطبــق بشــكل خــاص عــى الحــاالت التــي تفشــل فيهــا األرسة يف 

توفــر الحاميــة الكافيــة ألوالدهــا وبناتهــا.  

يعتمد منوذج العمل املستند عى مصلحة الطّفل الفضى )DHHS( واملعروف

بـــ Best Interests of the Child Case Practice Model عــى املقاربــة الّنظريــة القامئــة عــى التّقويــة والتّعزيــز. ويقــوم بتقييــم 

الخطــر باالســتناد عــى أســس حامئيــة تضمــن زيــادة ســالمة الطّفــل/ة والحفــاظ عــى الّروابــط األرسيــة. ويعتمــد تحليــل املخاطــر 

الــذي يهتــم بضــامن أســس الّســالمة للطّفــل/ة عــى تحقيــق مــا يــيل: 

ينبغــي إعــادة الّنظــر يف احتــامالت تعــرّض الطّفــل/ة لإلســاءة مــن جهــة وامكانيــات توفــر الّســالمة مــن جهــة ثانيــة   •

ــوازن.  ــكل مت ــا بش ــر وإدارته ــم للخط ــل إىل تقيي للتّوص

ميكــن تحديــد جوانــب التّعزيــز والقــوة التــي تضمــن ســالمة الطّفــل بوضــوح حتــى يف أســوأ الحــاالت، وتشــكل هــذه   •

الجوانــب حجــر األســاس باتجــاه إحــداث تغيــر، حيــث هنــاك فــرق بــن الجهــود الّســاعية لتحقيــق ســالمة الطّفــل/ة والجهود 

املبذولــة للتّقليــل مــن اإليــذاء. 

ــيع  ــن توس ــه ميك ــرات، فإنّ ــراء تغي ــل/ة إلج ــن بالطّف ــن املحيط ــخاص اآلخري ــدى األرسة، أو األش ــتعداد ل ــر اس إذا توفّ  •

منظــور التّعزيــز والتّقويــة بشــكل فّعــال وآمــن الســتيعاب مــا كان ميكــن أن يتحــّول إىل نهــج “املبالغــة يف وصــف املشــاكل” 

ــا.   ــم الخطــر وإدارته ــع تقيي ــل م يف التّعام

 طريقة تحليل مامرسات اإلساءة للطّفل/ة 

ينبغــي أن نأخــذ بعــن االعتبــار هشاشــة الطّفــل/ة وإمكانيّــات تعرّضــه للّضعــف، ودرجــة اإلســاءة التــي ميكــن الحاقهــا بــه واحتامل 

اســتمرارها، وميكــن أن يســاعدنا تحديــد املحــاور التاليــة: 

تقدير الوضع- هل الطّفل/ة أو الّشاب/ة موجود اآلن يف وضع قد يعرّضه لخطر اإلساءة؟  

نــوع اإلســاءة- حــاول/ي تحديــد أشــكال اإلســاءة: هــل توجــد أيــة مــؤرشات تشــر إىل تعــرّض الطّفــل ألشــكال أخــرى مــن اإلعتــداء 

أو اإلهــامل باإلضافــة إىل اإلســاءة الّتــي تــم التّبليــغ عنهــا؟

راجــع/ي الوحــدة األوىل “ســياقات إســاءة معاملــة األطفــال وإيذائهــم وإهاملهــم” لتحديــد أشــكال اإلســاءات الّتــي يتعــرّض لهــا 

الطفــل/ة.

مصــدر اإلســاءة- حــدد/ي مــن يقــوم بالحــاق الــّرر بالطّفــل؟ هــل ميكــن أن يــؤدي الوضــع الحــايل للطّفــل/ة إىل تعريضــه/ا ملزيــد 

مــن اإلســاءة مــن قبــل أفــراد آخريــن؟ 

ــق بإســاءات  احتامليــة تكــرار اإليــذاء واإلســاءة- كــم مــرة تتكــرر اإلســاءة بحــق الطّفــل/ة؟ هــل توجــد قضايــا، أو بالغــات  تتعلّ

مشــابهة تعــرّض لهــا الطفــل؟ هــل يتعــرّض الطّفــل لإلســاءة بشــكل عــريض، أو تراكمــي أو بالشــكلن مًعــا؟  

مدة اإلساءة– ما املدة الزّمنية لحدوث املشاكل الّتي أدت إىل الحاق الّرر الحايل بالطّفل/ة؟

شــدة اإلســاءة- هــل ميكــن أن تتســبب اإلســاءة أو اإلهــامل، يف حــال تكــرار مامرســته لفــرة طويلــة، بالحــاق رضر جســيم بالطّفل/ة، 

أو هــل تــم فعليًــا الحــاق رضر جســيم بالطّفل؟ 

احتاملية التّعرّض للّرر- يف حال مل يتغّر يشء، ما احتامالت تعرّض الطّفل للّرر واإليذاء يف املستقبل؟ 

ــات  التأثــر- مــا تأثــرات اإلســاءة التــي يتعــرّض لهــا الطّفــل/ة أو تلــك التــي مــن املحتمــل أن يتعــرّض لهــا عــى ســالمته وإمكانيّ

 .)Bromfield & Miller 2012( ــوه؟ ــور من تط

2. أدوات تقييم الخطر والّسامة

مالحظــة للمــدرّس/ة: ســتفيد أدوات تقييــم الخطــر والّســالمة املذكــورة يف هــذه الوحــدة يف التّحضــر لنهجــي التّدخــل 

املســتخدمن للعمــل مــع األطفــال والّشــباب والعائــالت والتّجمعــات، مبــا فيهــا مؤمتــرات مجموعــة العائلــة، بغــرض 

إيجــاد طــرق للحفــاظ عــى أمنهــم. الّنهجــان هــام: 

_ “الّنهج القائم عى الّركيز عى الطّفل داخل بيئته األرسية”.

_  و”نهج التّدخل املبني عى التّوصل إىل تسوية”.

    تعتمــد أدوات تقييــم الخطــر والّســالمة عــى املدخــل التّعــاوين للعمــل مــع األرس، وتتطلــب الحصــول عــى موافقــة 

الوالديــن قبــل بــدء العمــل معهــم ومــع أطفالهــم. ســيتضمن اســتخدامها تحديــات وصعوبــات خاصــة مــع األرس التــي 

ــايل ال ترغــب بالّســامح  تلجــأ لألســلوب الّدفاعــي )وقــد ال تعــرف بوجــود مشــكلة يف التّعامــل مــع أطفالهــا(، وبالتّ

الختصــايّص اجتامعــي بالتّدخــل.
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تعتــر أداة “عامــات الّســامة”  )Turnell and Essex 2011(، أداة تقييــم تعتمــد عــى املشــاهدة، وميكــن اســتخدامها مــع 
األطفــال بهــدف تقييــم مخاوفهــم، وأســس الّســالمة، ووجهــات الّنظــر املتعــددة ووضــع خطــة التّدخــل. بينــام ميكــن اســتخدام أداة 

“املنــازل الثاّلثــة” وهــي أداة أخــرى للتّقييــم، إلفســاح املجــال لألطفــال وأوليــاء األمــور للتّعبــر عــن آرائهــم، ويفيــد اســتخدامها 

ــالمة.  ــات الّس ــم عالم ــة اســتخدامها يف تقيي ــة إلمكاني ــال يف املحكمــة، باإلضاف ــم آراء األطف ــات املراجعــة، ويف تقدي ــا يف عملي أيًض

فهــذه األداة تقيــم درجــة القــوة التــي يتمتــع بهــا األطفــال، ودرجــة انكشــافهم )أي مــدى شــعورهم بالّضعــف والخــوف(، وآمالهــم 

وأحالمهــم. 

عامات الّسامة

ــم  ــالمة أداة للتّقيي ــات الّس ــر عالم ــة. وتعت ــاًل للحال ــاماًل وتحوي ــاًم ش ــب تقيي ــي/ة أن يكت ــايّص/ة االجتامع ــن االختص ــوب م مطل

ــالمة كشــكل تعــاوين  ــات الّس ــد أداة عالم ــل يف أســراليا. وتفي ــة الطّف ــل مــامريس خدمــة حامي ــم تطويرهــا مــن قب ــط ت والتّخطي

لتقييــم الخطــر بالّركيــز عــى التّوجهــات املعتمــدة عــى الحلــول القامئــة عــى التّعزيــز وتحديــد عنــارص القــوة لــدى املســتفيدين 

)Bunn, 2013(. حيــث يحــدد بروتوكــول التّقييــم والتّخطيــط الخــاص بــأداة عالمــات الّســالمة مواطــن الخطــر واإليــذاء والظـّـروف 

املعقــدة التــي تواجههــا األرسة، ومواطــن القــوة، وشــكل الّســالمة املتوفــرة وتلــك املطلــوب توفرهــا، وتقييــم درجــة الّســالمة يف 

  .)Turnell 2011 p.14( الحــاالت التــي يكــون فيهــا األطفــال ضعفــاء أو معرّضــن لالنكشــاف أو يف حالــة تعرّضهــم لســوء املعاملــة

يصــف الّشــكل البيــاين أدنــاه منــوذج أويل ألداة عالمــات الّســالمة املســتخدمة يف التّقييــم والتّخطيــط. وهــي متّكــن االختصــايّص/ة 

االجتامعــي/ة مــن اتبــاع الخطــوات جميعهــا يف عملــه مــع األرسة ابتــداء بالخطــوة األوىل وانتهــاء بالخطــوة الّســابعة:

ــورايث وهــو مخطــط متعــدد  ــي أو ال ــرام األرسة Genogram )أو رســم األرسة العرق _ الخطــوة األوىل تتضمــن رســم جينوغ

ــة(.  ــة الّشــخص والّشــبكة األرسي ــال لعائل األجي

_ والخطوة الثّانية تفحص سالمة الطّفل.

_ والخطوة الثّالثة تفّحص هموم الطّفل ومخاوفه. 

ــروف  ــدرّس الخطــوة الرّابعــة الظّ ــة. وت ــة للحال ــل واملعلومــات الوصفي ــن التّفاصي ــة تدوي ــة والثّالث ــن الثّاني مــن املهــم يف الخطوت

ــر  ــات الّنظ ــر وجه ــم س ــة يت ــوة الخامس ــرة. ويف الخط ــراض الخط ــاة، أو األم ــاالت الوف ــل: ح ــا األرسة مث ــي تواجهه ــدة الت املعق

املتعــددة حــول الوضــع. وتعتمــد الخطــوة الّسادســة عــى مقيــاس يتألــف مــن عــدد مــن األســئلة بهــدف تقديــر مســتويات الخطــر 

التــي تواجــه الطّفــل، وتبــدأ الخطــوة الّسادســة بعمليــة وضــع الخطــة مــن خــالل تحديــد اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا للتّعامــل مــع 

.)Turnell 1999( الهمــوم واملخــاوف
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وهنــاك منــوذج مبســط أكــر لروتوكــول التّقييــم والتّخطيــط ألداة عالمــات الّســالمة يعتمــد عــى طــرح األســئلة التّاليــة: مــا األشــياء 

الّتــي تشــعرنا بالقلــق؟ مــا األشــياء الّتــي تســر بشــكل جيّــد؟ مــا األشــياء الّتــي يتوجــب حدوثهــا؟ ومــن ثــم يقــدر الّنمــوذج مســتوى 

 .)Turnell, 2011( ســالمة األطفال

أداة املنازل الّثاثة

تــم تطويــر أداة املنــازل الثاّلثــة مــن قبــل نيــي ويلــد وماجــي جريننــج )Nicki Weld and Maggie Greening( يف نيوزالنــدا. 

وتعتــر أداة عمليــة إلجــراء تقييــم لحاميــة الطّفــل، ووضــع خطــط للحــاالت بــإرشاك األطفــال والّشــباب )Weld 2015(. وتســتخدم 

أداة املنــازل الثاّلثــة األســئلة التّقييميــة الرّئيســة الثّالثــة مــن أداة عالمــات الّســالمة للتّقييــم والتّخطيــط وهــي- مــا األشــياء الّتــي 

ــزل مــن  ــا؟ ويوضــع كّل ســؤال يف من ــي يتوجــب حدوثه ــا األشــياء الت ــد؟ م ــي تســر بشــكل جيّ ــا األشــياء الّت ــق؟ م تشــعرنا بالقل

املنــازل الثاّلثــة كــام يــدل الّشــكل التّــايل: )منــزل الهمــوم، ومنــزل األشــياء الجيّــدة، ومنــزل األحــالم(، مــام يجعلهــا أســهل وأوضــح 

لألطفــال )DCPWA 2011(. وميكــن أن يســتخدم االختصاصيــون االجتامعيــون أداة املنــازل الثاّلثــة لجمــع املعلومــات مــن 

 األطفــال مبــا يســمح لهــم بالتّعــرّف إىل آراء األطفــال واســتكامل منــوذج التّحويــل ملــا يُســمى “جلســة أو مؤمتــر مجموعــة العائلــة”

Family Group Conference FGC حيث سيتم تقديم آراء األطفال التي تم جمعها بهذه األداة.

مالحظــة للمــدرّس/ة: قــم بعــرض الفيلمــن املتوفريــن عــى موقــع Youtube عــن كّل مــن أداة عالمــات الّســالمة 

ــتخدام  ــى اس ــوا ع ــة ليتدرب ــة للطّلب ــاء فرص ــك اعط ــة )Weld 2015(. وميكن ــازل الثاّلث )Turnell 2014( وأداة املن

ــة لعــب األدوار. ــن مــن خــالل طريق األدات

الشكل 3

ميكن تحديد مضمون خطوات استخدام أداة املنازل الثاّلثة كام ييل: 

ــع  ــة م ــراء مقابل ــة إىل إج ــل بالحاج ــة الطّف ــن رعاي ــؤولن ع ــن، أو املس ــالغ الوالدي ــى إب ــن، ع ــث أمك ــرص/ي، حي اح  .1

األطفــال، وارشح/ي لهــم أداة املنــازل الثاّلثــة التــي ستســتخدمها يف املقابلــة مــع أطفالهــم واطلــب/ي اإلذن للموافقــة عــى 

ــال.  ــة مــع األطف إجــراء املقابل

ــل أم  ــة الطّف ــن رعاي ــؤولن ع ــن، أو املس ــور الوالدي ــتتم بحض ــل س ــل: ه ــع الطّف ــل م ــة العم ــبة لطريق ــرر/ي بالنس ق  .2

بدونهــم؟

ارشح/ي فكرة املنازل الثاّلثة للطفل بعرض كل منزل )من املنازل الثاّلثة( عى ورقة منفصلة.   .3

استخدم/ي الكلامت، أو الرّسومات التّوضيحية، أو أية أفكار أخرى تفيد يف إرشاك الطّفل بفعالية.   .4

ــل قلــق أو  ــدة”، خاصــة يف الحــاالت التــي تالحظ/يــن فيهــا أّن الطّف يف العــادة، حــاول/ي البــدء بـ”منــزل األشــياء الجيّ  .5

ــردد.  م

عنــد االنتهــاء مــن هــذه الخطــوة، احصــل/ي عــى موافقــة الطّفــل لعــرض الّشــكل عــى األشــخاص املحيطــن – الوالديــن،   .6

أو العائلــة املمتــدة، ومختصــن أو مهنيــن. ويف عرضــك لــألداة عــى اآلخريــن، حــاول/ي التّعامــل مــع أيــة مشــكالت، أو قضايــا 

تخــص ســالمة الطّفــل. 

بعــد االنتهــاء مــن تقييــم املنــازل الثاّلثــة، قــم/ي بعرضهــا عــى الوالديــن، و/أو مقّدمــي الّرعايــة للطّفــل، مــع البــدء عــادة   .7

 .)DCPWA( ”مــن “منــزل األشــياء الجيّــدة

كيفية تحليل قدرة الوالدين أو مقّدمي الّرعاية عىل حامية األطفال ورعايتهم  

ــا كونــه ال يعــرض ســوى جــزء مــن املخاطــر الحاليــة واملخاطــر املتوقــع حدوثهــا، ولذلــك يتطلــب  إّن تقييــم الخطــر ال يعتــر كافيً

التّقييــم القيــام مبراجعــة مســتمرة كلــام تــم انكشــاف معلومــات جديــدة عــن الحالــة. ويجــب أن يطــرح التّقييــم األســئلة التّاليــة 

حــول العائلــة:

_  ما نقاط القوة واملخاطر وأسس الحامية الّتي تتوفر للطّفل ضمن هذه األرسة؟ 

_ هــل ميكــن للوالديــن تقديــم ســالمة الطّفــل وحاجاتــه الّنامئيــة بحيــث تحتــل مرتبــة أعــى يف ســلّم األولويــات مــن حاجــات 

الوالديــن واالشــكاليات التــي يواجهونها؟ 

ــد وفيهــا نــوع مــن االســتمرارية مــن حيــث  ــل/ة رعايــة مبســتوى جيّ م الوالــدان أو املســؤولون عــن رعايــة الطّ _ هــل يقــدِّ

تحملهــم للمســؤولية واســتجابتهم بتدخــالت مالمئــة، وبحيــث يكونــون أهــاًل للثّقــة عــى الــّدوام؟ 

_ هــل يعــاين األب و/أو األم مــن تأثــر مشــكالت يف الّصحــة العقليــة مل يتــم عالجهــا، أو أيــة مشــاكل مرتبطــة باإلدمــان، أو 

الفقــر، أو العنــف، أو الّصدمــات الّنفســية؟ 

 _ ويف حــال توفّــرت خدمــات دعــم ومســاندة مالمئــة، هــل يُتوقــع أن يتمكــن الوالــدان مــن توفــر املســتوى املطلــوب مــن 

الّرعايــة ألطفالهــم؟ 

_ مــن وجهــة نظــر كل طفــل مــن األطفــال وكل عضــو مــن أعضــاء األرسة، مــا األمــور التــي ينبغــي تغيرهــا لتوفــر الّســالمة 

واالســتقرار والّنمــو الّصحــي لألطفــال؟ إذا تــم تحســن الظّــروف داخــل األرسة.

_  مــا األمــور التــي تتوقــع حدوثهــا بشــكل مختلــف، أي مــا األمــور التــي تتوقــع أن تراهــا تحــدث بشــكل أقــل أو أكــر؟ هــل 

 .)Bromfield & Miller 2012( بإمــكان أعضــاء األرسة أن يقومــوا مبــا يحتاجونــه لتحقيــق ذلــك؟
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3.  متى ينبغي تقديم تقرير للجهات املسؤولة عن حامية الطّفل؟

ــة ســيكون  ــة الطّفول ارشــادات للمــدرّس/ة: مــن املتوقــع أن االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة العامــل/ة يف مجــال حامي

األقــدر عــى إيصــال فكــرة هــذا الجــزء مــن الوحــدة للطّلبــة، حيــث بإمكانــه اإلشــارة إىل الّنظــام الوطنــي املعمــول 

ــكار  ــض األف ــرض بع ــيتم ع ــدة، س ــذه الوح ــن ه ــي م ــم املتبق ــن يف القس ــطن. لك ــبيك يف فلس ــل والتّش ــه للتّحوي ب

ــتخدام  ــن اس ــرايل )DHHS 2012 Best Interests Case Practice model(، وميك ــل األس ــة الطّف ــام حامي ــن نظ م

ــة الفلســطينية، أو ميكنــك تجاهــل املحتــوى املصمــم ألســراليا واســتبداله  املعلومــات الــواردة هنــا مبقارنتهــا بالحال

باملحتــوى املحــيّل. 

ــل مــن منــزل  ــة إبعــاد الطّف ــات لعملي ــة، ينبغــي توفــر الّســالمة بإجــراء ترتيب ــة والكافي ــة املطلوب ــم الحامي يف حــال تعــّذر تقدي

األرسة. 

ويجــب أن يقــوم شــخص مهنــي متخصــص، أو فــرد مــن العائلــة أو املجتمــع املحــيّل، برفــع تقريــر لوحــدة حاميــة الطّفــل يف حــال 
الحــظ مــؤرًشا يــدل عــى إحــدى اإلســاءات التّاليــة:14

اإلعتداء الجسدي الّشديد.  •

الكشف عن تعرّض الطّفل/ة إلعتداء جنيس، أو أية مؤرشات تدل عى احتاملية تعرضه لإليذاء الجنيس.  •

تعرّض الطّفل لإلساءة العاطفية، أو سوء املعاملة الّتي تؤثر عى منوه بشكل صحي.  •

العنــف األرسي املســتمر أو الّشــديد، أو إدمــان الوالديــن، أو إصابتهــام مبــرض عقــيل أو إعاقــة، بحيــث توجــد احتامليــة   •

ــل لــرر شــديد.  لتعريــض الطّف

ترّفــات أو ســلوكيات يقــوم بهــا الطّفــل/ة أو الّشــاب/ة وتعرّضــه/ا للمخاطــر خاصــة يف حــال عــدم رغبــة الوالديــن، أو   •

عــدم قدرتهــم عــى حاميتــه/ا.

الحاالت الّتي يبدو الطّفل/ة فيها مروكًا/ة، أو مهجوًرا، أو عاجزًا، دون وجود أي شخص يرعاه.   •

املخاوف أو القلق من:   •

أن يرتّب عى اإلساءة تأثرات جسيمة عى سالمة الطّفل/ة بشكل مبارش.  o

ــل  ــة عــى منــو الطّف ــرات جديّ ــرك تأث ــع أن ي ــم مبــا يتوق أن تعــرّض الطفــل لإلســاءة بشــكل متواصــل ودائ  o

وتطــوره.

ــذاء مراكــم مــن خــالل سلســلة مــن أعــامل اإلســاءة أو اإلهــامل، أو  ــل إىل إي العنــف الّراكمــي- حيــث يتعــرّض الطّف  •

.)DHHS 2012( الظّــروف املســيئة

14  يف نظــام التحويــل الفلســطيني، التحويــل ملرشــد/ة الحاميــة اجبــاري اواًل، وثانيــاً هنــاك نوعــن مــن أنــواع ابــالغ املرشــد، أحدهــام للعلــم والتوثيــق يف قاعــدة البيانــات والثــاين 

للتدخــل. وعليــه فأنــه مــن الــروري اعــالم مرشــد الحاميــة.
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الوحدة الّسادسة: القسم األول  

آليات الّتدخل واالستجابة لحاجات األطفال املعرّضني لخطر اإلساءة 

واإلهامل

إرشــادات للمــدرّس/ة: ســنتابع يف األقســام الخمســة مــن الوحــدة الّسادســة مــا بدأنــاه يف الوحــدة الخامســة بعنــوان 

“تقييــم الخطــر”، مــن خــالل أســلوب إدارة الحالــة الــذي يتضمــن إجــراء تقييــم لإلســاءة، أو اإلهــامل الـّـذي يتعــرّض 

لــه الطّفــل/ة، وتحديــد التّدخــالت املالمئــة بنــاء عليــه. 

يقــّدم القســم األول مــن الوحــدة الّسادســة األســاليب والطـّـرق الواجــب اتباعهــا يف إدارة الحالــة عندمــا يشــر التقييــم 

أّن طفــاًل تعــرّض لإلســاءة أو ال يــزال معرًضــا لخطــر اإلســاءة، وتحــدد الوحــدة آليــات وضــع خطــة التّدخــل، وتنفيذها، 

وإجــراءات املتابعــة واملراقبــة والتّقييم. 

لتســهيل عمليــة التّدريــس، قمنــا بتقســيم وحــدات التّدخــل حســب نــوع اإلســاءة التــي تــم إلحاقهــا بالطّفــل، عــى 

الّرغــم مــن أّن األنــواع املختلفــة لإلســاءة واإليــذاء تتداخــل يف الواقــع، بحيــث يصعــب التّمييــز بينهــا. بإمكانــك لغرض 

التّدريــس أن تختــار األقســام األنســب للمحــارضات، حســب نــوع الخطــر واإلســاءة الــذي يعالجــه كّل قســم، فلســت 

مضطــرا/ة لتدريــس التّدخــالت يف جميــع حــاالت اإلســاءة. وتشــمل أشــكال اإلســاءة التــي ســتغطيها أقســام الوحــدة 

ــيس،  ــذاء الجن ــف األرسي، واإلي ــون للعن ــال املعرّض ــام: األطف ــكل ع ــل بش ــش التّدخ ــذي يناق ــم األول ال ــد القس بع

واألطفــال ذوي اإلعاقــة، واألطفــال الذيــن يعيشــون يف أماكــن الحــروب والّنزاعــات. 

وصف الوحدة

تــزود الوحــدة الحاليــة االختصاصيــن االجتامعيــن بطــرق للتّامــل مــع األطفــال والّشــباب املعرّضــن لإلســاءة، باالنطــالق مــن الّركيــز 

عــى األطفــال والّشــباب داخــل بيئتهــم األرسيــة. وتقــّدم الوحــدة وصًفــا للمراحــل الثّــالث املتبعــة يف عمليــة إدارة الحالــة والتــي 

تتبــع مرحلــة جمــع البيانــات، ومرحلــة التّحليــل كــام رشحناهــا يف الوحــدة الخامســة املعنونــة: “تقييــم الخطــر”. 

أقسام الوحدة

اإلطــار الّنظــري- نهــج التّدخــل بالّركيــز عــى األطفــال داخــل بيئتهــم األرسيــة، ونهــج التّدخــل القائــم عــى “التَوصــل إىل  أ . 

تســوية”. 

خطوات إدارة الحالة بعد تقييم الطّفل/ة الذي تعرض لإلساءة واإليذاء.  ب . 

أنشطة الّتييم للوحدة

ســؤال االمتحــان: ابــدأ/ي بــرح الخطــوات التــي ينبغــي عــى االختصاصيــن االجتامعيــن اتخاذهــا عنــد التّعامــل مــع الطّفــل/ة 

ــذاء واإلســاءة  ــا لخطــر اإلي ــد يكــون معرًّض ــه ق ــذاء أو أنّ ــا لإلســاءة واإلي ــه تعــرض فعليً ــه أنّ ــم حالت ــة تقيي ــرت عملي ــذي أظه ال

واإلهــامل. أورد/ي مثــااًل يفيــد يف وصــف آليــات التّدخــل التــي كنــت ســتتبعها كاختصــايّص/ة اجتامعــي/ة إليقــاف اإلســاءة التــي 

يتعــرض لهــا الطفــل/ة والتّعامــل مــع احتياجاتــه. وارشح/ي مــررات اختيــارك آلليــات التّدخــل املذكــورة. 

معايــري التقييــم: قــدرة الطّالــب/ة الّنظريــة والعمليــة عــى تحديــد الخطــوات الثـّـالث املتبعــة للتّدخــل يف الحالــة املســتخدمة يف 
املثــال، مــن خــالل الّنهــج املعتمــد عــى الّركيــز عــى الطّفــل/ة داخــل األرسة، وبنــاء العالقــات التــي مــن املتوقــع أن توفــر الّســالمة 

للطّفــل/ة بتأمــن بيئــة آمنــة ورعايــة تأخــذ بعــن االعتبــار معالجــة الّصدمــات الّنفســية التــي تعــرّض لهــا الطّفــل/ة. 

املحارضة

ــه  ــل بيئت ــل داخ ــىل الطّف ــز ع ــىل الّتكي ــة ع ــل القامئ ــة( الّتدخ ــج )أو طريق ــري- نه ــار الّنظ أ .  اإلط
ــة األرسي

ت    تُعتر املبادئ التّالية أساسية لتقديم تدخل فّعال ينطلق من نهج الّركيز عى الطّفل/ة: 

•  يجب أن تراعي التّقييامت الّشاملة لحالة األطفال والّشباب مستواهم التّنموي من الجوانب املختلفة. 

ــم  ــزز قدراته ــا يع ــار، مب ــال الّصغ ــة األطف ــم، خاص ــال وأرسه ــم لألطف ــم املالئ ــات والّدع ــر الخدم ــم توف ــن امله •  م

االجتامعيــة واإلدراكيــة والجســدية.  

•  ينبغــي اطــالع األطفــال والّشــباب بالجوانــب القانونيــة واإلداريــة للقــرارات الّتــي ســتؤثر عليهــم، ومــن املهــم إعطــاء 

هــؤالء األطفــال الفرصــة للتّعبــر عــن مشــاعرهم ورغباتهــم وتوضيحهــا، مــع مراعــاة أعامرهــم وقدرتهــم عــى الفهــم.  

•  يجــب أن تســعى جميــع التّدخــالت إىل إنشــاء شــبكات تُعنــى باألطفــال، وإيجــاد طــرق إلســنادها وتعزيزهــا بتوفــر 

املعلومــات الالزمــة لتمكينهــا عــى العمــل وتقديــم خدمــات الحاميــة والّدعــم. 

•  يف التّدخــالت التــي تُعنــى بالّشــباب، يجــب أن نكــون مدركــن ألهميــة تطوير الّشــاب/ة إلرادتــه/ا الّذاتية واســتقالليته، 

ومــن املتوقــع أّن إرشاك العائلــة يف التّدخــالت املوجهــة لحــل مشــكالت املراهقــن قــد ال تكــون فكــرة جيّدة عــى الّدوام. 

•  تبّنــي نهــج التّدخــل املرتكــز عــى أرسة الطّفــل يعنــي: التّأكيــد عــى قيــام االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة بتقييــم وضــع 

األرسة، والتّعامــل مــع اإلشــكاليات التــي تؤثــر عــى إمكانياتهــا يف تقديــم الرّايــة للطفــل وحاميتــه. ويهتــم هــذا الّنهــج 

أيًضــا بالتأكــد مــن أن حاجــات الطّفــل يتــم تلبيتهــا ضمــن نطــاق األرسة.  

إن مامرســة االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة لــدوره/ا بالّركيــز عــى األرسة يحمــل يف طياتــه اعرافـًـا بالــّدور املهــم الــذي تلعبــه األرسة، 

ــايل تبّنــي الّنهــج املرتكــز عــى األرسة  واســتجابة لحاجــات الوالديــن لتأمــن بيئــة آمنــة وســليمة تضمــن األفضــل ألطفالهــم. وبالتّ

يعنــي أن تتصــف مامرســة االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة مبــا يــيل: 

ــا  ــم مطلوبً ــون وجوده ــن يك ــاء )ح ــارب واألصدق ــدة واألق ــة املمت ــراد العائل ــن وأف ــمل الوالدي ــمولية: أي أن تش الّش  •

ومالمئًــا(، باإلضافــة إىل االعــراف بــدور املجتمــع األوســع وأخــذه بعــن االعتبــار.  

ــراد األرسة  ــل/ة يف األرسة بالّنســبة ألف ــم االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة وضــع الطّف ــم أن يفه التّواصــل الفاعــل: مــن امله  •

اآلخريــن، والتّأكــد حيــث أمكــن بــأن هنــاك حــواًرا تفاعليًــا بــن األرسة وبينــه )االختصــايّص /ة(، يشــارك فيــه الطّرفــان، خاصــة 

فيــام يتعلــق بعمليــة اتخــاذ القــرار. 
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ــة  ــد لحال توفــر معلومــات كافيــة عــن األرسة: يقــوم االختصــايّص /ة بجمــع املعلومــات التــي ســتتيح تكويــن فهــم جيّ  •

ــاء خطــط  ــا يعــزز بن ــا، مب ــاط قوته ــا ونق ــة، وهمومه ــا الحالي ــي عاشــتها، وأوضاعه ــة الت ــارب املاضي ــث التّج األرسة مــن حي

 .)DFCSNSW 2012( ــم ــل/ة وحاجاته ــن والطّف ــوة الوالدي ــاط ق ــة لنق ــراءة تقييمي ــى ق ــامد ع ــة باالعت الحال

وضــع خطــط مالمئــة: بحيــث تعكــس الخطــط املوضوعــة للتّعامــل مــع الحالــة متابعــة مســتمرة لــألرسة، وتتوفــر فيهــا   •

أســس معينــة وهــي أن تكــون الخطــة محــددة بوضــوح، وواقعيــة، وقابلــة للقيــاس، وميكــن تحقيقهــا يف فــرة زمنيــة محــددة، 

.)SMART( أي حســب املبــادئ التــي تلخــص باإلنجليزيــة باألحــرف األوىل لكلمــة

فهــم املعيقــات: ينبغــي أن يفهــم االختصــايّص أن الحيــاة التّشــاركية يف األرس القامئــة عــى رابطــة الــّدم تواجــه إشــكاليات   •

جديـّـة، خاصــة حــن يجتمــع مزيــج مــن فقــدان الثّقــة باملؤسســات مــع القضايــا املعقــدة التــي تضطــر األرس ملعايشــتها مثــل: 

تعاطــي املخــدرات، واملشــاكل الّصحيــة والعنــف. 

أســاليب مختلفــة يف التّعامــل مــع الوالديــن: مــن املهــم أن يــدرك االختصــايّص بــأّن ســعيه إلرشاك اآلبــاء يف ســياق حاميــة   •

ــا االنتبــاه لالعتبــارات الخاصــة بهــم، ورمبــا يضطــر للجــوء إىل أســاليب عمــل مختلفــة عــن تلــك  الطّفــل قــد يتطلّــب أحيانً

.)Casey Families 2012( التــي يعتمدهــا عنــد العمــل مــع األمهــات

تقديــم خدمــات معينــة تحتاجهــا األرسة، مثــل: تزويــد األرسة بخدمــات ملموســة، أو تســهيل الوصــول إىل خدمــات تلبــي   •

حاجــة األرسة املبــارشة للغــذاء، واملســكن، وخدمــات العنايــة باألطفــال، واملواصــالت، وغرهــا مــن التّكاليــف، مبــا يُشــعر األرسة 

 .)Child Welfare Information Gateway 2016( برغبــة االختصــايّص /ة الّصادقــة ملســاعدتها

طريقة الّتدخل املبنية عىل “الّتوصل إىل تسوية”

ــن  ــث ع ــم البح ــذاء، يت ــاءة واإلي ــال لإلس ــا األطف ــرّض فيه ــي يتع ــاالت الت ــن الح ــر م ــدرّس/ة: يف كث ــادات للم إرش

طــرق لتقديــم الّرعايــة للطّفــل مــن خــارج أرستــه، ومــن املمكــن أن يحــدث هــذا نتيجــة عــدم قيــام االختصاصيــن 

االجتامعيــن ومرشــدي حاميــة الطّفولــة مبحــاوالت كافيــة إليجــاد أشــخاص إيجابيــن ضمــن البيئــة املحيطــة بالطّفــل، 

ــم،  ــاءة لطفله ــوا باإلس ــن قام ــل( الذي ــن )واأله ــن الوالدي ــا م ــا رافًض ــذون موقًف ــن يتخ ــض االختصاصي أو ألّن بع

ويعترونهــم عاجزيــن متاًمــا عــن إبــداء الّنــدم حيــال األذى الــذي تســببوا بــه ألطفالهــم وتحّمــل مســؤولية رعايتهــم. 

ويهــدف الّنهــج املبنــي عــى التّوصــل لتســويات إىل العثــور عــى أشــخاص إيجابيــن مــن عائلــة الطّفــل/ة أو محيطــه 

ــر  ــه قــد يصعــب إيجــاد شــخص تتوف ــاظ عــى ســالمة الطفــل. إال أنّ ــزام بالحف االجتامعــي ممــن يســتطيعون االلت

فيــه هــذه الّصفــات، أو قــد يكــون أفــراد األرسة قــد عرّضــوا أطفالهــم إىل مامرســات وإعتــداءات تســببت بإيذائهــم 

إىل درجــة تتطلّــب إبعــاد األطفــال عنهــم، ونقلهــم إىل عنايــة أشــخاص مــن خــارج العائلــة. يف حــاالت كهــذه ميكــن 

ــات اتخــاذ  ــة وآلي ــة الخدمــة االجتامعي ــة حــول مهن ــك يف الوحــدة الثاّلث ــا كتاب ــي وصفه ــوع إىل اإلجــراءات الت الرّج

القــرار األخالقــي للتّوصــل إىل قــرارات مالمئــة حــول كيفيــة التّعامــل مــع األطفــال الذيــن يتعرّضــون لإليــذاء وإيجــاد 

طــرق تعــزز تفاعلهــم مــع أرسهــم.  

ــا مــن  ــي يعــاين أطفاله ــة برنامــج إدارة أزمــة للتّعامــل مــع األرس الّت ــي عــى التّوصــل إىل تســوية مبثاب ــر نهــج التّدخــل املبن يعت

ــز هــذا الّنهــج عــى التّحــّري وجمــع املعلومــات للتّأكــد مــن ُهويــة الّشــخص الــذي تســبب بإيــذاء  اإلســاءة أو اإلهــامل. وال يركّ

ــا ينصــبُّ تركيــز هــذا الّنهــج عــى تحديــد نقــاط القــوة وإيجــاد  ــل )وهــو أمــر ميكــن أن يقــوم بــه الّنظــام القانــوين(، وإمّن الطّف

شــبكات داعمــة مبــا يســمح بإعــادة األطفــال للعيــش ضمــن رعايــة أرسهــم )ســواء كانــت أرسة الطّفــل الّنوويــة املبــارشة أو العائلــة 

املمتــدة(، مــع إجــراء تقييــم مســتمر لوضــع األطفــال لضــامن ســالمتهم. 

ــا لخطــر اإلســاءة أو اإلهــامل،  ــا تعــرّض أطفاله ــا األرسة، أو أعضــاء منه ويســتخدم نهــج التّدخــل هــذا يف الحــاالت ايّل تنكــر فيه

باالنطــالق مــن إدراك مســتخدميه )الّنهــج( إىل أنّــه قــد يتعــّذر يف بعــض الحــاالت التّوصــل إىل إجابــات واضحــة حــول اإلصابــات 

ــي يتعــرّض لهــا الطّفــل/ة. فهنــاك أســباب عديــدة قــد تــؤدي إىل امتنــاع أهــل األطفــال املصابــن، أو املتعرّضــن  واإلعتــداءات الّت

إلســاءة املعاملــة عــن االعــراف بذنبهــم أو حتــى إدراك مســؤوليتهم عــن اإلســاءة ألطفالهــم، مبــا قــد يعرّضهــم ألنظمــة محاســبة 

وعقوبــة يرتــب عليهــا عواقــب وخيمــة، عــى الّصعيديــن القانــوين واالجتامعــي، فيــام لــو صــدر بحقهــم حكــم بذنــب  لإلعتــداء 

واإلســاءة للطفــل/ة. غالبًــا يحــاول املختصــون املهنيــون بحاميــة األطفــال تعريــف نــوع اإلســاءة أو اإلعتــداء والطّريقــة التــي حصــل 

ــايل ردود  بهــا. وقــد يصبــح إنــكار الوالديــن جــزًءا مــن روايــة العائلــة لتفنيــد املزاعــم واإلدعــاءات املوجهــة لهــم، وتســتدعي بالتّ

فعــل قويــة مــن قبــل املختصــن املهنيــن املعنيــن بحاميــة الطّفــل/ة. 

ــراد األرسة ممــن يُزعــم  ــات الســتثناء أف ــق إيجــاد آلي ــاء رشاكات مــع األرس عــن طري ويعتمــد نهــج التّوصــل إىل تســوية عــى بن

ــة تضمــن تحقيــق جــو مــن  ــادئ توجيهي ــة عــى وضــع مب ــل/ة، والعمــل مبشــاركة العائل ــذاء واإلســاءة ضــد الطّف بارتكابهــم اإلي

األمــان األرسي. فيقــوم االختصاصيــون االجتامعيــون العاملــون وفــق نهــج التّوصــل إىل تســوية بتقييــم الوضــع، وفهــم تجربــة كّل 

فــرد مــن أفــراد األرسة بغــرض التّوصــل إىل تحديــد ويل األمــر الــذي ال يُتوقــع منــه القيــام بتوجيــه إســاءة أو إعتــداء عــى أطفالــه، 

ــز عــى رفــض  ــدل الّركي ــة. وب ــط األرسة ممــن ميكــن أن يشــّكلوا مصــادر حامي ــن مــن محي ــد أشــخاص آخري ــة إىل تحدي باإلضاف

املــايض، تتمحــور مامرســات الّنهــج القائــم عــى التّوصــل إىل تســويات حــول املســتقبل مــن حيــث نظرتــه إىل األهــداف، وتوفــر 

بيئــة آمنــة وتوســيعها، والبحــث يف ســبل تقــدم الحيــاة األرسيــة. 

.)Turnell & Essex 2006( إّن التّوصل إىل تسوية مالمئة يتطلّب التّوظيف الجيّد للّسطة والّنفوذ وتأثراتها

خطوات إدارة الحالة التي تتبع اجراءات تقييم اإلساءة لألطفال ب . 

إرشــادات للمــدرّس/ة: نــد تقدميــك إطــار خطــوات إدارة الحالــة للطّلبــة، مــن املهــم التّأكيــد عــى أّن مجموعــة مــن 

ــام  ــارات”، م ــددة الخي ــج متع ــر بإشــكاليات الحاجــات و”الرام ــى التّفك ــي ستســاعدهم ع ــة الّت ــادئ التّوجيهي املب

يشــّكل صعوبــة بالّنســبة لرتيــب األولويــات وفــق الحاجــات التــي ينبغــي العمــل عــى تلبيتهــا.   

يف الوحدة الخامسة، تم تقديم إطار إلدارة الحاالت وأدوات لتقييم األطفال والّشباب املعرّضن للخطر ويشمل: 

جمع املعلومات والبيانات الخاصة بالحالة.   .1

تحليل جوانب الخطورة ونقاط القوة.  .2

بناء خطط للتّدخل.   .3

آليات العمل لتنفيذ الخطة .  .4

مراقبة الّنتائج ومراجعتها.   .5

ستهتم الوحدة الحالية )أي الوحدة الّسادسة- القسم األول(، بالبنود 3-5 أعاله. 
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كــام وّضــح القســم الرّابــع مــن الوحــدة الرّابعــة، فــإّن إســاءة معاملــة الطّفــل تــرك آثــاًرا مدّمــرة عــى الّضحيــة ســواء مــن الجانــب 

الّنفــيس، أو العاطفــي، أو الجســدي. وقــد يكــون لهــا آثــار مبــارشة تشــمل الّشــعور بالعــار أحيانـًـا، أو الّشــعور بالــّذب، أو إحســاس 

ــررة،  ــس املتك ــدية، والكوابي ــات الجس ــن اإلصاب ــا م ــاءة أيًض ــا اإلس ــاين ضحاي ــن أن يع ــرة. وميك ــدان الّذاك ــوث، وفق بالخــزي والتّل

والكآبــة والحــزن وعــدم القــدرة عــى بنــاء عالقــات اجتامعيــة جيّــدة مــع اآلخريــن. 

ويف حــاالت التّعــرض إلســاءة وإيــذاء شــديد، ميكــن أن ينتــج عنهــا إصابــة الطّفــل/ة مبــا يعــرف بـــ )CPTSD(، أي اضطــراب مــا بعــد 

الّصدمــة املعقــد؛ وهــو عبــارة عــن اضطــراب نفــيس يُحــدث تحــواًل يف تقديــر الــّذات، ويف الوعــي والقــدرة عــى بنــاء عالقــات مــع 

اآلخريــن. وعــى الّرغــم مــن أّن درجــة اضطــراب الّصدمــة يعتمــد عــى صالبــة الفــرد ومرونتــه، إال أّن تجربــة اإلســاءة تــرك أثــرًا 

كبــرًا يف حيــاة الّشــخص بغــض الّنظــر عــن كونــه طفــل/ة أو بالــغ/ة.

إّن الّصدمــات الّنفســية التــي تنجــم عــن املعاملــة املســيئة للطّفــل/ة تحصــل نتيجــة تــردي العالقــات، إال أّن معالجــة الّصدمــات ال 

يحصــل إال ببنــاء عالقــات إيجابيــة.  

)3(15 بناء خطط الّتدخل

عندمــا يــدل تقييــم حالــة طفــل/ة بأنـّـه تعــرّض لإليــذاء وأنـّـه يواجــه خطــر التّعــرض للمزيــد مــن اإلســاءات، يفيــد االعتــامد عــى 

:)Patel 2003( الخطــوات الخمــس التاليــة يف تقديــم دعــم شــامل لألطفــال الّناجــن مــن اإلســاءة

أوالً- توفــر مســاعدة فوريــة تؤمــن ســالمة األطفــال )أو مــا يســّمى التّدخــل يف األزمــة(: التّدخــل الفــوري لوقــف اإلعتــداءات عــى 

الطّفــل/ة وتوفــر بيئــة آمنــة لــه. قــد تشــمل إجــراءات التّدخــل نقــل الطّفــل إىل بيئــة آمنــة ليعيــش مــع أشــخاص مــن عائلتــه 

ــي، وتدخــل جهــات مؤسســاتية كالّرطــة   ــذاء أو اإلهــامل، باإلضافــة إىل توفــر الّدعــم الّنفــيس والطّب ــن يعرّضــوه لإلي ــدة ل املمت

ومرشــدي حاميــة الطّفولــة )أنظــر/ي إىل الّنظــام الوطنــي املعمــول بــه للتّحويــل والتّشــبيك يف فلســطن(. 

ــن  ــاء، أو املعالج ــل: األطب ــن مث ــن مختص ــال إىل مهني ــة األطف ــداءات: إحال ــاءة واإلعت ــن اإلس ــايف م ــى التّع ــاعدة ع ــاً- املس ثاني

ــة.     ــية، أو العقلي ــدية، أو الّنفس ــم الجس ــالج إصاباته ــم ع ــن ميكنه ــن مم ــن آخري ــين، أو معالج النفس

ثالثــاً- التّحليــل املســتمر للحالــة: مــن أجــل وضــع خطــط لتدخــالت تهــدف إىل معالجــة الّصدمــة التــي يعــاين منهــا طفــل/ة تعــرّض 

إلعتــداءات وإيــذاء وحاميتــه مــن مزيــد مــن اإلســاءة، يحتــاج االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة إىل تحليــل مســتمر للعوامــل والظـّـروف 

ــة،  ــات األرسي ــل، والعالق ــا الطّف ــش فيه ــي يعي ــياق واألوضــاع( الّت ــة )أي الّس ــل: البيئ ــاءة، مث ــل لإلس ــرض الطّف ــي أدت إىل تع الّت

ــل/ة يف تطــوره، ودرجــة اإلســاءة  ــة التــي بلغهــا الطّف ــل/ة: كالعمــر، والجنوســة، وامليــول، واملرحل وعوامــل أخــرى مرتبطــة بالطّف

التــي تعــرض لهــا )أنظــر/ي إىل وحــدة تقييــم الخطــر(. 

رابًعــا- صياغــة القــرار ووضــع خطــة للّتعامــل مــع الحالــة: ميكــن تطويــر خطــة حالــة وتوثيقهــا مــن خــالل اتبــاع خطــوات اتخــاذ 

القــرارات األخالقيــة )الــواردة يف الوحــدة الثّالثــة(، واللجــوء إىل نهــج التّدخــل الـّـذي يركّــز عــى الطّفــل بالعمــل مــع أرستــه. ويجــب 

أن تركّــز خطــة الحالــة عــى التّاّمــل مــع الحاجــات الخاصــة للطّفــل فيــام يتعلّــق مبســتقبله مــن حيــث تأمــن بيئــة آمنــة ورعايــة 

مالمئــة، ودعــم مهنــي، وتطويــر أنشــطة تســتند إىل تقييــم طبــي، وتحليــل شــامل للوضــع، مــع مراعــاة املتطلبــات املحــددة لــكل 

حالــة فرديــة. 

15  بدأ الرقيم من 3، نظراً الن البندين األول والثاين تم تغطيتهام يف الوحدة الخامسة، كام ورد أعاله.

إليك خطوات إنجاز خطة الحالة املكتوبة: 

دّون/ي األهــداف الخاصــة بالطّفــل، أو الّشــاب، وأرستــه، وحــدد/ي كيــف سيقيســون مــدى تحققهــا كــام يعــّرون عــن   •

ــم.  ــم وباســتخدام كلامته ــك حســب وصفه ذل

ضــع/ي الخطــة باالشــراك مــع أفــراد األرسة مــع منــح األولويــة الحتياجــات الطّفــل/ة، وال تحــاول/ي فــرض خطتــك عــى   •

األرسة. 

ينبغــي اتخــاذ القــرارات بخصــوص األهــداف املالمئــة مــن خــالل العمــل املشــرك مــع الطّفــل/ة أو الّشــاب/ة وعائلتــه   •

ــيل بالّنســبة لوضــع األهــداف:   ــا ي ــاة م ــع مراع ــن محيطــه، م ــأن م وأصحــاب الّش

–  العمــل مــع العائلــة واملجتمــع املحــيّل يف تحديــد آليــات تفريــع األهــداف وتقســيمها حســب خطــوات جزئيــة ميكــن 

التّعامــل معهــا والّســيطرة عــى تحقيقهــا؛. 

–  تحديــد األهــداف الّتــي يجــب إعطاؤهــا األولويــة. وصياغــة األهــداف بحيــث تتوفــر فيهــا األســس التّاليــة: أن تكــون 

ــة  ــرة زمني ــا يف ف ــن، وميكــن تحقيقه ــات املعني ــط باهتامم ــاس، وترتب ــة للقي ــة، وقابل محــددة بشــكل واضــح، وواقعي

ــن ســيقوم  ــد: م ــة )SMART(. وتحدي ــة باألحــرف األوىل لكلم ــي تلخــص باإلنجليزي ــادئ الت محــددة، أي حســب املب

باملهــام؟ وماهيــة املهــام؟ وملــن ســتوجه؟ ومتــى؟ وكيــف؟

–  ما املوارد الالزمة؟ وكيف ميكن توفرها؟ 

–  توثيق األدوار التي تم تحديدها، واملهام واإلجراءات، واملسؤوليات التي تم االتفاق بشأنها. 

–  تســجيل الجــداول الزّمنيــة إلنجــاز العمــل، وإنشــاء نظــام مراجعــة  دوري ملتابعــة اإلجــراءات الّتــي يســهل تنفيذهــا 

وتلــك التــي يتعطـّـل إجراؤهــا. 

–  حاول/ي العمل بأسلوب يركّز عى إيجاد الحلول وتحديد مؤرشات للتّغير. 

–  ركّز/ي عى تزويد األرسة وزمالئك يف العمل بتغذية راجعة ومعلومات تتسم باإليجابية. 

–  انتبــه/ي للّنتائــج الّناجحــة لعملــك واحتفــل/ي بهــا، وإذا بــدأت تشــعر/ين باإلرهــاق، ميكنــك طلــب الّدعــم واملشــورة 

.)DHHS 2012( من اآلخريــن

)4( آليات العمل – تنفيذ خطة الحالة

بعــد تدويــن الخطــة وكتابتهــا، وتحديــد األدوار واملســؤوليات والجــداول الزمنيــة للعمــل، ســيبدأ تنفيــذ الخطــة )راجــع/ي الوحــدة 

الرابعــة ملقــرر الخدمــة االجتامعيــة بعنــوان: “إدارة الحالــة”(. إذا كانــت العائلــة متحفــزة وقــادرة عــى تأمــن بيئــة آمنــة للطفــل، 

فإنــه ينبغــي اعــداد الخطــة بحيــث تتوفــر فيهــا البنــود التاليــة: 

بنــاء رشاكات مــع العائــالت للعمــل ضــد االنتهــاكات املوجهــة لألطفــال، وذلــك باســتخدام نهــج دعــم مبنــي عــى تعزيــز   •

نقــاط القــوة.

ــد  ــاق، وق ــن( باإلره ــور )الوالدي ــاء األم ــع شــعور أولي ــي أن تتوق ــدة، ينبغ ــالت املمت ــال والعائ ــع األطف ــل م ــد العم عن  •

يقومــون بالتعبــر عــن املعانــاة املرتبــة عــن الصدمــة، واالحســاس باللــوم والغضــب والحــزن الشــديد، واضطرابــات يف النــوم 

ــار الصدمــات النفســية.  وغرهــا مــن آث

 .)Bromfield & Miller 2012( ينبغي العمل ضمن رشاكات مع مقدمن آخرين للخدمات  •
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)5( مراقبة النتائج ومراجعتها وتقييمها

ــكل دوري  ــه/ا بش ــل/ة وأرست ــروف الطف ــم لظ ــادة تقيي ــراء إع ــب اج ــا، يج ــم اهامله ــن يت ــة ل ــرات الهام ــن أن التغ ــى نضم حت

ــه  ــل وأرست ــع الطف ــاون م ــة بالتع ــة الحال ــث خط ــتمرة، وتحدي ــة مس ــراء مراجع ــي اج ــم )Bromfield & Miller(. وينبغ ومنظ

ومقدمــي خدمــات الرعايــة وذلــك لتقييــم مــا تــم تحقيقــه مــن األهــداف، وتحديــد العوائــق التــي ميكــن أن تحــول دون تحقيــق 

بعــض األهــداف، والقــرار بشــأن تعديــل األهــداف أو اقــراح أهــداف جديــدة، وتحديــد األولويــات، ومراقبــة تنفيذهــا. ومــن املهــم 

توظيــف أســلوب التأمــل والتفكــر النقــدي يف متابعــة أمــن الطفــل/ة وســالمته/ا، وكذلــك متابعــة أرستــه وفريــق التنفيــذ املكلــف 

باملهــام واملســؤوليات. يجــب تدويــن التقاريــر وتوثيقهــا واالحتفــاظ بالســجالت التــي تصــف درجــة التقــدم يف التعامــل مــع الحالــة 

 .)Patel 2003( أو اإلشــكاليات التــي يواجههــا املختصــون، واالحتفــاظ بنســخ مكتوبــة يف امللــف الخــاص
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الوحدة السادسة - القسم الثاين  

التدخل مع األطفال املعرضني للعنف األرسي

إرشادات للمدرّس/ة: من أجل تدريس هذه الوحدة تحتاج إىل ما ييل:

اقــرأ/ي املصــادر التّاليــة الّتــي تناقــش معارضــة األديــان للعنــف ضــد الّنســاء واألطفــال، مام يــزودك بخلفيــة معرفية تفيد 

يف رشح الجانــب الّنظــري مــن املحارضة: 

AMWCHR )2011( معارضة اإلسالم واملسلمن للعنف ضد الّنساء: دليل للّنساء املسلامت o 

،Islam and Muslims oppose violence against women: A guide for Muslim Women 

 متوفر باللغة العربية.

 o  “مل يعد األمر رسًا”: الكنيسة والعنف ضد الّنساء.

No Longer a Secret“: The church and violence against women )a WCC publications“(

 o  والكتاب الّصادر عن مركز دوليتش: التّدخل يف حاالت الّصدمة املستمرة،

 Dulwich )2014( Responding to Trauma that is not past  وتتوفر ترجمة عربية للكتاب. 

لتصميــم أنشــطة التّقييــم لهــذه الوحــدة، ينبغــي مواءمــة أفــكار الوحــدة مــع الّســياق الفلســطيني. وميكــن تنفيــذ ذلــك 

عــر تحفيــز الطّلبــة للمشــاركة يف الّنقــاش وتشــجيعهم عــى طــرح آراء نقديــة حــول كيفيــة تطبيــق األفــكار املقرحــة يف 

الوحــدة، وإن كان تطبيقهــا ممكًنــا يف الّســياق الفلســطيني أم ال. 

 تعتمــد الوحــدة يف أجــزاء منهــا عــى كتيبــات قــام بإعدادهــا مركــز الّنســاء األســراليات املســلامت لحقــوق اإلنســان 

Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights )AMWCHR( 2013، وقــد كُتبــت هذه املادة باألســاس 

للجاليــات املســلمة يف أســراليا، وعــى الرّغــم مــن أّن بعــض أجزائهــا ال تنطبــق عــى الّســياق الفلســطيني، إال أّن املــواد 

 AMWCHR املكتوبــة يف هــذه الكتيّبــات مفيــدة نظــرًا ملراعاتهــا للجوانــب الثّقافية املختلفــة. وتركّز مــواد كتيّبات مركــز

الّصــادرة ســنة 2013 عــى موضــوع حاميــة الطّفــل بشــكل كبــر ولكّنها غــر مرجمــة إىل العربية، وباملثــل، تركّــز الكتيّبات 

الّصــادرة عــن مركــز AMWCHR ســنة 2011 )التــي ترجمــت إىل العربيــة( عــى املداخــل الّنظريــة للموضــوع. 

تقــّدم هــذه الوحــدة خلفيــة نظريــة حــول العنــف ضــد املــرأة، وســيكون مفيــًدا مناقشــتها مــع الطّلبــة يف حــال مل يكــن 

الطّلبــة قــد درســوها وناقشــوها ســابًقا. ونظــرًا للّنســب املرتفعــة لحــاالت العنــف املوجــه للّنســاء مــن قبــل الرّجــال، كــام 

يــرد يف االســراتيجية الوطنيــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة )وزارة شــؤون املــرأة 2011(، 

فمــن املتوقــع أن يكــون بعــض الطّلبــة قــد تعرّضــوا لحــاالت عنــف، أو قــد يكــون بعضهــم ال يزالــون معرّضــن للعنــف، 

أو قــد يلجــأون هــم أنفســهم إىل ارتــكاب مامرســات عنيفــة يف بيوتهــم، وبالتـّـايل قــد يجــدون األفــكار املعروضــة يف هــذه 

الوحــدة مزعجــة وغــر مريحــة. وقــد يلجــأ البعــض إلنــكار بعــض هــذه األفــكار أو حــرف النقــاش عــن مســاره أو قــد 

يثــر الّنقــاش انفعــاالت لــدى بعــض الطّلبــة. وينبغــي تنبيــه الطّلبــة لهــذا األمــر يف بدايــة املحــارضة، وتشــجيعهم عــى 

التّفكــر باســراتيجيات مالمئــة لالعتنــاء بأنفســهم، مبــا يســاعد يف الّســيطرة عــى االنفعــاالت املتولـّـدة عــن الّنقاشــات أثناء 

املحــارضة.
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وصف الوحدة

تقــدم الوحــدة الحاليــة رشًحــا ملــا يــيل: الفــروق بــن الجنســن، وتعريفــات العائلــة والعنــف األرسي، وآثــار العنــف األرسي عــى 

ــباب؛  ــال والّش ــريف لألطف ــي واملع ــي والعاطف ــو االجتامع ــور الّنم ــى تط ــف األرسي ع ــاهدة العن ــرّض ملش ــرات التّع ــاء، وتأث الّنس

ــة العمــل مــع األطفــال املعرّضــن للعنــف.  وكيفي

مخطط الوحدة

املحارضة: 

.Gender role differences االختالفات يف األدوار الجندرية  .1

تعريف العنف األرسي.  .2

آثار العنف الذي يرتكبه الرّجال ضد الّنساء.  .3

تأثرات التّعرض ملشاهدة العنف عى تطور منو الطّفل وتطوره املعريف والعاطفي واالجتامعي والّنفيس.   .4

التّغيرات العصبية / البيولوجية neurobiological الّناجمة عن مشاهدة العنف األرسي.   .5

كيفية التّدخل للعمل مع األطفال املعرّضن للعنف.   .6

نشاط صفي:   .7

نقاش صفي حول االسهام يف إيقاف العنف. 

أنشطة التقييم للوحدة 

كتابة مقالة 1500 كلمة أو سؤال امتحان

اقــرأ/ي الكتيــب الّصــادر عــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف فلســطن )2017(، والكتيّبــات الّصــادرة عــن مركــز الّنســاء األســراليات 

املســلامت لحقــوق االنســان: معارضــة اإلســالم للعنــف )AMWCHR 2013( )أو/و الكتيّبــات الّصــادرة عــن املركــز نفســه ســنة 

2011 والّتــي تتوفــر بالعربيــة(، والقســم الخــاص بالّنســاء والرّجــال الــذي يتحــّدث عــن العنــف الــذي يرتكبــه الرّجــال ضــد الّنســاء 

يف الكتــاب الّصــادر عــن مركــز دوليتــش )Dulwich 2014(، وبنــاء عــى قراءتــك لهــذه املــواد، أكتــب/ي منــوذج وصــٍف وظيفــي 

الختصــايص اجتامعــي يتدخــل يف الحــاالت التّاليــة: دعــم الّنســاء اللــوايت يتعرضــن لعنــف مــن قبــل الرّجــال، أو حاميــة األطفــال 

الّذيــن يشــهدون عنــف أرسي، أو العمــل مــع الرّجــال الذيــن ميارســون العنــف ضــد الّنســاء مبــا يدفعهــم لتحمــل املســؤولية عــن 

ســلوكهم العنيــف وايقافــه.   

معايري التقييم

_  قدرة الطّالب/ة عى أن يثبت أنّه قرأ املراجع املقرحة وفهمها. 

ــة مــن العنــف األرسي(،  ــب/ة عــى صياغــة وصــف وظيفــي الختصــايص اجتامعــي )يعمــل يف مجــال الحامي _ قــدرة الطّال

بحيــث ميكــن تطبيقــه عــى أرض الواقــع. 

_ قــدرة الطّالــب/ة عــى فهــم االختالفــات يف األدوار الجندريــة، وتأثراتهــا عــى الّنســاء واألطفــال يف ســياق عنــف الرّجــال 

املوجــه ضــد الّنســاء. 

ــة  ــا الثّقافي ــح/ي املجــال ملناقشــة املزاي ــة لحــل هــذا الواجــب، افت ــن أجــل تحضــر الطّلب إرشــادات للمــدرّس/ة: م

الّنســبية املتعلّقــة بــأدوار االختصاصيــن االجتامعيــن مــن الجنســن الذيــن يعملــون مــع الّنســاء اللــوايت يقعــن ضحايــا 

ــات أخــرى.  ــك وثقاف ــك بالنســبة لثقافت ــف ضــد الّنســاء، وذل ــون العن ــن يرتكب ــال الذي ــع الرّج ــال، وم ــف الرّج لعن

.)Pease, 2010( ســتفيدك قــراءة الفصــل الخامــس مــن كتــاب بيــس

املحارضة 

1. االختافات يف األدوار الجندرية 

ــا يف عمــر مبكــر، وتتجــّى هــذه االختالفــات يف بعــض العائــالت عندمــا تقــوم مبنــح  ــة غالبً تظهــر االختالفــات يف األدوار الجندري

أبنائهــا الّذكــور مســاحة أكــر مــن االســتقاللية ومقــدار أقــل مــن الرّقابــة واإلرشاف مقابــل مــا متنحــه لبناتهــا خــالل فــرة منوهــن. 

ويف حــاالت أخــرى ترافــق االســتقاللية التــي متنحهــا األرسة ألبنائهــا مــع تحميلهــم مســؤوليات إضافيــة وفــرض الوالديــن للمزيــد 

مــن االنضبــاط والّســيطرة عــى أبنائهــم. ويف املقابــل يُتوقــع أن تتحمــل الفتيــات مســؤوليات أكــر داخــل الحيــز الخــاص لــألرسة؛ 

ــي  ــد األنشــطة الت ــم تقيي ــد يت ــخ. وق ــة لشــقيقاتهن وأشــقائهن األصغــر إل ــم الّرعاي ــة، وتقدي ــل : املســاعدة يف األعــامل املنزلي مث

يُســمح للفتيــات مامرســتها يف الحيّــز العــام، أي خــارج املنــزل، كلــام اقربــن مــن ســن البلــوغ، وحينهــا يُتوقــع أن تلتــزم الفتيــات 

بارتــداء مالبــس محتشــمة بدرجــات متفاوتــة، ويظهــر هــذا لــدى بعــض األرس مــن خــالل ارتــداء الفتيــات الّصغــرات للحجــاب، أو 

غطــاء الــّرأس.   

ــد، ولكــن بينــام تتوقــع بعــض األرس أّن يواصــل الّذكــور تطويــر  وقــد تُشــجع األرس أوالدهــا وبناتهــا عــى اإلنجــاز األكادميــي الجيّ

مهاراتهــم وحياتهــم املهنيــة، نالحــظ أن مــا تتوقعــه األرسة مــن تعليــم اإلنــاث يختلــف عــام تتوقعــه مــن تعليــم الّذكــور. وقــد 

ــاًرا بالّنســبة لبعــض الّنســاء، بينــام قــد تقــرر نســاء أخريــات التّوجــه للعمــل بدافــع الحاجــة.  يكــون الخــروج للعمــل خي

وتواجــه الّنســاء أحيانـًـا قيــوًدا تفرضهــا معارضــة األرسة و/أو املجتمــع فيــام يتعلّــق بخياراتهــن املتعلقــة مبتابعــة الّدراســات العليــا 

و/أو الحصــول عــى مهنــة. وحتــى بالّنســبة للحــاالت التــي تعمــل فيهــا الّنســاء خــارج املنــزل، فــإّن خياراتهــن املهنيــة قــد تقتــر 

ــا مثــل: الطّــب والتّمريــض والتّعليــم ومجــاالت رعايــة الطّفولــة، والخياطــة، إلــخ. وفيــام  عــى املهــن الّتــي تعتــر مقبولــة اجتامعيً

عــدا ذلــك ال يــزال الــزّواج هــو الغايــة العامــة التــي تتطلــع بعــض الّنســاء لتحقيقهــا. 

ــة بيــت يعنــي أّن إمكانيــة الحركــة والتّنقــل بالّنســبة للّنســاء والفتيــات قــد تكــون  إّن املفهــوم الّســائد عــن املــرأة كمربيــة ورب

ــات املتوفــرة محــدودة أصــاًل بالّنســبة  ــزى هــذا إىل أّن الفــرص واإلمكاني ــان يُع محــدودة يف كثــر مــن الحــاالت، ويف بعــض األحي

لجميــع فئــات املجتمــع، ولكــّن يف بعــض الحــاالت قــد يتــم فــرض قيــود واضحــة عــى حريــة الحركــة والتّنقــل. 

وتقــع مســؤولية اإلنفــاق عــى األرسة عــى كاهــل الرّجــل، ويف بعــض األحيــان ال يرتبــط هــذا بكــون الزّوجــة تكســب األجــر أم ال. 

لذلــك تؤثــر األزمــات املاليــة، مثــل: تلــك الّناجمــة عــن البطالــة، عــى شــعور أربــاب األرس بأهميتهــم وقيمتهــم الّذاتيــة. ويف هــذه 

الحــاالت قــد ترتفــع معــدالت انتشــار االضطرابــات الّنفســية psychological morbidity وتــرك آثارهــا عــى جميــع أفــراد األرسة.  
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تتأثــر ســالمة األرسة نتيجــة التّمييــز بــن الجنســن والتّحديــات الّتــي تواجههــا الّنســاء والفتيــات للحصــول عــى التّعليــم وفــرص 

ــانية  ــوق اإلنس ــم الحق ــن أه ــان م ــش بأم ــق العي ــر ح ــة )AMWCHR 2013: 18(. ويعت ــة الحرك ــة وحري ــاركة املجتمعي املش

األساســية )UN 1993(، مــع أّن هــذا الحــق هــو مــن أكــر الحقــوق الّتــي يتــم انتهاكهــا يف جميــع أنحــاء العــامل. كــام أّن مواجهــة 

العنــف ضــد املــرأة، بصفتهــا هــي الّتــي تهتــم بالطّفــل وترعــاه، تعتــر مــن القضايــا الحاســمة الّتــي تســاعد يف فهــم ســياق العنــف 

ضــد األطفــال، باإلضافــة إىل أّن الّنســاء واألطفــال يتعرّضــون بشــكل عــام ملشــاهدة العنــف الـّـذي تواجهــه كل فئــة منهــام، خاصــة يف 

بيئــة األرسة. وغالبًــا مــا يكــون مصــدر العنــف واحــًدا ضــد الّنســاء واألطفــال خاصــة يف حــاالت العنــف األرسي. ويعــد عنــف الــزّوج، 

الــذي يُعــرف عــادة بالعنــف األرسي، مــن أكــر أشــكال العنــف ضــد الّنســاء شــيوًعا، وقــد يتضمــن عنــف جســدي، أو عاطفــي، أو 

 .)AMWCHR 2013: 3( جنــيس

2. تعريف العنف األرسي 

العنــف األرسي هــو: الّســلوك الــذي يســبب إيــذاء جســدي، أو جنــيس، أو عاطفــي لشــخص آخــر، أو يتســبب بعيــش هــذا الّشــخص 

يف حالــة خــوف. والعنــف األرسي هــو: عبــارة عــن إســاءة اســتخدام الّســلطة، إضافــة إىل اختيــار، أو الّرغبــة بالتّحكــم بالّريــك، أو 

 .)AMWCHR 2011: 8( بالزّوجــة، أو بالطّفــل، أو بالوضــع بشــكل عــام

وعــادة يكــون ضحايــا العنــف األرسي هــم مــن الّنســاء واألطفــال، ومرتكبيــه هــم عــادة الرّجــال. ويف معظــم حــاالت العنــف األرسي 

يقــوم الرّجــال باســتهداف الّنســاء لإلســاءة لهــن جســديًا أو نفســيًا، أو إيذائهــن، أو التّحكــم بهــن، وقــد يتضمــن هــذا الزّوجــة، أو 

الزّوجــة الّســابقة. كــام ميكــن أن يحــدث ضمــن العالقــات العائليــة األوســع ويشــمل إيــذاء وإهــامل البالغــن لألطفــال، والّســلوك 

ــغ  ــذي يقــوم بــه الطّفــل ضــد أحــد الوالديــن، واإليــذاء املوجــه مــن الطّفــل إلخوانــه وأخواتــه. وعــادة تســتخدم صي العنيــف الّ

ــك  ــف الّري ــك، أو عن ــف الّري ــف األرسي، وعن ــل: العن ــن، مث ــن رشيك ــل ب ــذي يحص ــف األرسي الّ ــارة إىل العن ــة لإلش مختلف

 .)AMWCHR 2011: 8( ــزّوج، ورضب الزّوجــة ــم، وعنــف ال الحمي

تتبنــى االســراتيجية الوطنيــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة يف وزارة شــؤون املــرأة )2011( التّعريــف 
التـّـايل للعنــف ضــد املــرأة:16

بأنـّـه جميــع أشــكال العنــف الجســدي والنفــيس والجنــيس واللفظــي، والحرمــان االجتامعــي واالقتصــادي، والتّهديــد بهــذه األعــامل، 

واإلكــراه، وســائر أشــكال الحرمــان مــن الحريــة املوجهــة ضــد املــرأة بســبب كونهــا أنثــى، ســواء كان بشــكل مبــارش، أو غــر مبــارش. 

ــك يف  ــا، ســواء حــدث ذل ــؤدي إىل إلحــاق رضر، أو أمل جســدي، أو نفــيس، أو جنــيس، أو عقــيل، أو اجتامعــي، أو اقتصــادي به وي

الحيــاة العامــة، أو الخاصــة.

ا. ويشــمل جميــع أشــكال التّمييــز ضــد املــرأة، ســواء عــى صعيــد الحرمــان مــن الحقــوق يف العمــل،  إّن مفهــوم العنــف واســع جــدًّ

والّصحــة، والتّعليــم، واملشــاركة الّسياســية، والحقــوق العائليــة والحقــوق املدنيــة يف الحيــاة العامــة والخاصــة.  

وقد تشمل أشكال العنف داخل األرسة والعنف األرسي ضد املرأة يف املجتمع الفلسطيني ما ييل: 

اإليذاء الجسدي من قبل الزّوج أو األب أو األخ أو أهل الزّوج.   •

التّزويج املبكر.  •

التّهديد بالقتل.  •

16  لالســتزادة ميكــن االطــالع عــى دليــل اإلجــراءات يف مركــز محــور ووزارة التّنميــة االجتامعيــة، وميكــن االســتفادة مــن كتيبــات ونــرات منتــدى املنظــامت األهليــة ملناهضــة العنــف 

ضــد املــرأة.

االغتصاب من قبل األخ، أو األب، أو العم ، أو الخال، أو والد الزّوج، أو الزّوج.   •

الهروب من منزل األرسة نتيجة التّعرّض لعنف جسدي أو جنيس.  •

تحرش جنيس.  •

فتور عاطفي.  •

العنف اللفظي.  •

اإلهامل.  •

.)MoWA 2011: 15( تقسيم األدوار االجتامعية داخل األرسة والذي يستند إىل تفضيل الّذكور  •

3. آثار العنف الذي يرتكبه الرّجال ضد الّنساء

قــد يحــدث العنــف ضــد الّنســاء والفتيــات يف أي مــكان باختــالف القــارات والبلــدان والثّقافــات، ويرتــب عليــه خســائر مدّمــرة 

ــم  ــا مــا يت ــه غالبً ــاة الّنســاء وعائالتهــن وعــى املجتمــع ككل. إّن معظــم املجتمعــات تحظــر مثــل هــذا العنــف،  إال أنّ عــى حي

التّســر عليــه أو التّغــايض عنــه. وتواجــه الّنســاء درجــة عاليــة مــن املخاطــر املرتبــة عــام يــيل: 

اإلصابات الجسدية الّناجمة عن العنف األرسي.  •

املشــاكل املتعلّقــة باإلنجــاب، اإلمــالص أو والدة طفــل ميــت، اإلجهــاض، وفيــات الرّضــع، املشــاكل الّصحيــة عنــد األطفــال   •

حديثــي الــوالدة.

عالقات ضعيفة مع األطفال واألقارب.  •

االبتعاد واالنعزال عن األرسة واألصدقاء.  •

إنعدام الثّقة باآلخرين.  •

الّشعور بالهجر.  •

عدم القدرة عى العمل.  •

.)AMWHCR 2011: 38( عدم القدرة عى االستجابة بشكل كاف الحتياجات األرسة  •

مالحظــة: مبــا أّن هــذه املــادة باللغــة العربيــة، ميكــن إدراج املزيــد مــن املعلومــات حــول تأثــر عنــف الرّجــال عــى 

الّنســاء. ويــويص مركــز الّنســاء األســراليات املســلامت لحقــوق االنســان )AMWCHR( بدعــوة رجــال ديــن مختصــن 

لتوضيــح الفهــم الّدينــي للعنــف ضــد الّنســاء، ومناقشــة التّدخــل مــن قبــل االختصاصيــن االجتامعيــن بالتّنســيق مــع 

رجــال الّديــن17 واملخاتــر إليقــاف العنــف ضــد الّنســاء واألطفــال.

17  عملــت الحركــة العامليــة للّدفــاع عــن األطفــال – فــرع فلســطن بالتّعــاون مــع رجــال ديــن وأمئــة مناهضــن الســتخدام العنــف والعقــاب الجســدي ضــد األطفــال. وســيفيد العــودة 

للمنهــاج التدريبــي الــذي تــم اســتخدامه لهــذا الغــرض.
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4.  تأثريات الّتعرّض ملشاهدة العنف األرسي عىل تطور منو الطّفل 

ــت أّن هــذا  ــد ثب ــف. وق ــارشة للعن ــة مب ــا ضحي ــي ال يكــون فيه ــى يف الحــاالت الت ــف األرسي، حت ــل كشــاهد عــى العن ــر الطّف يتأث

ينطبــق أيًضــا عــى الحــاالت الّتــي ال يكــون فيهــا الطّفــل موجــوًدا يف الغرفــة ذاتهــا الّتــي يحــدث فيهــا العنــف. وتختلــف ردود فعــل 

األطفــال عــادة باختــالف أعامرهــم؛ فقــد يحاولــون التّدخــل إليقــاف العنــف، أو قد ينســحبون وتســيطر عليهم مشــاعر العجــز واالرباك. 

وكنتيجــة ملــا يشــهدونه مــن عنــف داخــل األرسة، قــد يظهــر لدى األطفــال مشــاكل عاطفيــة، أو ســلوكية، أو أكادمييــة، أو مشــاكل تتعلّق 

 .)AMWCHR 2013: 38( بتطــور منوهــم، وقــد تســتمر بعــض املشــاكل معهــم يف مرحلــة البلــوغ

ينجــم عــن العنــف األرسي تغيــرات يف تطــور منــو الّدمــاغ تريحيًــا وفيزيولوجيًا، وبالّنتيجــة تضعف قدرة األفراد عى االســتجابة بشــكل 

مالئــم لألوضــاع االجتامعيــة الّتــي يجــدون أنفســهم فيهــا، إىل الّدرجــة الّتــي تتعطـّـل فيهــا قدرتهم عــى مواجهة أبســط التّحديــات خالل 

حياتهــم. لذلــك مــن املهــم أن نــدرك أّن العنــف األرسي الـّـذي يشــهده الطّفــل هــو شــكل مــن أشــكال اإلســاءة واإلهــامل الّتــي يتعــرض 

 .)Tsavoussis et al. 2014( لهــا األطفــال

،Post-Traumatic Stress Disorder )PTSD( وقــد يطــّور الطّفل الّذي تعرّض ملشــاهدة العنف األرسي اضطراب كرب ما بعــد الّصدمــة 

يف حــال مل يخضــع لتدخــل مهنــي مالئــم. وقــد ينتــج عنــه تغــّرات دامئــة تؤثــر عــى شــخصيته وعــى قدرتــه عــى التّفاعــل مــع املجتمع 

 .)Tsavoussis et al. 2014( كشــخص بالــغ

ميكــن تصنيــف اآلثــار الّناجمــة عــن مشــاهدة الطّفــل للعنــف األرسي وفًقــا للمراحل العمريــة )الرّضــع، مرحلــة الطّفولة املبكــرة، أطفال 

 :)DHHS 2010( كــام يوّضح دليل تطــّور منــو الطّفــل والّصدمــة ،)الرّوضــة أو مــا قبــل املدرســة، مرحلــة ســن املدرســة، مرحلــة املراهقــة

ــع  ــاور م ــن خــالل التّش ــة checklists إىل توضيحــات ورشح م ــم املراجع ــداد قوائ ــاج إع ــدرّس/ة: يحت مالحظــة للم

ــذي  ــل والّصدمــة الّ ــل تطــّور منــو الطّف ــوع إىل دلي ــل واألم أو مــن خــالل الرّج ممرضــات متخصصــات بصحــة الطّف

ــة واألعــامر. ــا ملراحــل الطّفول يقــدم رشًح

األطفال الرّضع

اضطرابات يف الّنوم والرّضاعة.  •

حركات مشوشة وبكاء مستمر.  •

عدم إمكانية تهدئة الرّضيع.  •

رسعة االنفعال، كالهياج أو اإلندهاش بسهولة.   •

مرحلة الطّفولة املبكرة- أطفال الّروضة أو ما قبل املدرسة 

الّشكاوى املستمرة املتعلّقة مبشاكل جسمية.  •

صعوبة يف الّنوم أو كوابيس متكررة.  •

نوبات غضب متكررة.  •

سلوكيات دلع ونزق.  •

عدم إدراكه/ا لكيفية اللعب.  •

إبداء الحزن بشكل عام.  •

.)AMWCHR 2013( التّرّف بقسوة مع األشخاص حوله من أطفال وبالغن  •

األطفال يف سن املدارس 

)إىل جانب األعراض أعاله الّتي يخترها أطفال الّروضة(

صعوبة يف الّركيز أو اتباع التعليامت.  •

ــديد أو  ــل الّش ــدريس، و/أو الخج ــتوى األداء امل ــاض يف مس ــية، و/أو انخف ــات املدرس ــامل الواجب ــى إك ــدرة ع ــدم الق ع  •

ــه. ــغ ب ــكل مبال ــن بش ــن البالغ ــوف م الخ

نكوص إىل سلوكيات املرحلة العمرية الّسابقة مثل: مص اإلبهام، والزّحف، وعدم القدرة عى التّحكم بالتّبول.  •

التّنمر، وسلوكيات اندفاعية وعدوانية، والتّرّف بعنف.  •

الّسعي إلرضاء اآلخرين ومحاولة تجنب الّنزاعات أو الخالفات األرسية.  •

 .)AMWCHR 2013( االكتئاب و/أو االنسحاب  •

األطفال يف مرحلة املراهقة

اإلحباط، والّسخط والغيظ، والغضب.  •

سلوكيات مدّمرة للّذات أو ميول انتحارية.  •

الّشكاوى املتكررة حول مشاكل جسمية.  •

تعاطي املخدرات و/أو اإلدمان عى الكحول.  •

الّسلوك الجانح مثل: تدمر املمتلكات والّرقة وما شابهها.   •

التّرّف بقسوة مع الحيوانات واألطفال الّصغار، ومع أقرانهم من الجنس اآلخر.   •

الهروب.  •

القيام بسلوكيات عدوانية، مؤذية، أو عنيفة واستخدام األسلحة.  •

االكتئاب والقلق واضطرابات يف الّنوم واألكل.  •

االنسحاب من املشاركة يف األنشطة االجتامعية مع األقران أو العائلة.  •

تدين التّقدير للّذات.  •

إنعدام االحرام للوالدين أو ألحدهام )إما ضحية العنف أو مرتكبه(.  •

قبول العنف يف عالقته مع اآلخرين.  •
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5.  الّتغرّيات العصبية-البيولوجية neurobiological changes الّناجمة عن مشاهدة العنف األرسي

ــن الوحــدة الرّابعــة حــول  ــث م ــة بالقســم الثّال ــر/ي الطّلب ــس هــذا القســم، ذكّ ــد تدري إرشــادات للمــدرّس/ة: عن

ــاغ. ــة ورســم مخطــط الّدم ــات الّصدم نظري

تشــمل التّغــّرات العصبيــة- البيولوجيــة neurobiological الّتــي تظهــر لــدى األطفــال الذيــن يتعرّضــون ملشــاهدة العنــف األرسي: 

 ،the limbic system ــريف ــويف أو الطّ ــاز الح ــط midbrain، والجه ــاغ املتوس ــاغ: الّدم ــن الّدم ــة م ــق التّالي ــات يف املناط اضطراب

والقــرة املخيــة cortex، والجســم الثفنــي corpus callosum، واملخيــخ cerebellum. وميكــن تحديــد أهميــة كّل جــزء مــن أجــزاء 

الّدمــاغ كالتّــايل: 

ــاز  ــوي الجه ــام يحت ــمع. بين ــة والّس ــة بالّرؤي ــائل املتعلّق ــر الرّس ــّرات ومتري ــل التّغ ــزًا لنق ــاغ املتوســط midbrain مرك ــر الّدم يعت

 ،hippocampus )ــون ــرن آم ــن )أو ق ــة amygdala، والُحص ــوزة الّدماغي ــن الل ــف م ــذي يتألّ ــويف the limbic system )والّ الح

واملهــاد hypothalamus( عــى املراكــز العصبيــة الّتــي تتحكــم باالنفعــاالت والعواطــف، والّرغبــة بالّنجــاة، والخــوف، والغضــب، 

واملتعــة مبــا فيهــا الّرغبــات الجنســية. كــام يُعــد الجهــاز الحــويف مهــاًم فيــام يخــص معلومــات الّذاكــرة والتّخزيــن، باإلضافــة إىل دوره 

يف حجــم ردود الفعــل الفرديــة. وتتحكــم القــرة املخيــة cortex بالوظائــف العقليــة املعقــدة مثــل: التّفكــر والفهــم واالســتنتاج. 

ويقــوم الجســم الثفنــي corpus callosum وهــو عبــارة عــن حزمــة واســعة مــن األليــاف العصبيــة بيضــاء اللــون، بتســهيل االتصــال 

بــن الّنصفــن الكرويــن األميــن واأليــر يف الّدمــاغ وينقــل املعلومــات بينهــام فيــام يتعلـّـق بالّســمع والّرؤيــة واإلدراك. ويف الّنهايــة، 

ــور املعــريف. وتتعــرّض هــذه  ــات االنفعــاالت والتّط ــوازن وثب ــاغ عــن التّ ــخ cerebellum هــو الجــزء املســؤول يف الّدم ــإّن املخي ف

األجهــزة الّدماغيــة ومســارات االســتجابة وردود الفعــل الخاصــة بــكل منهــا إىل االضطــراب والتّغــّر نتيجــة تعــرض الطّفــل ملشــاهدة 

   .)Carrion, Wong & Kletter 2013, Delima & Vimpani 2011( العنــف األرسي

6.  كيفية الّتدخل للعمل مع األطفال املعرّضني للعنف

 .)UNICEF 2016 ما احتياجات األطفال؟ )املعلومات التّالية مأخوذة من

ــة  ــة متنوع ــات اجتامعي ــا عالق ــر فيه ــة تتوف ــة آمن ــال يحتاجــون إىل بيئ ــق attachment theory إىل أّن األطف ــة التّعلّ تشــر نظري

قامئــة عــى توفــر األمــان والّرعايــة واأللفــة )Perry 2006(. حيــث يحتــاج األطفــال إىل التّأكــد  عــى أن األشــخاص البالغــن حولهــم 

مســتعدون لالســتامع إليهــم وتصديقهــم وتوفــر امللجــأ اآلمــن لهــم. 

ويحتــاج األطفــال الذيــن يتعرّضــون للعنــف األرسي إىل التّأكيــد عــى أنّهــم ليســوا وحدهــم، وأّن العنــف ليــس خطأهــم. ولذلــك 

فهــم بحاجــة إىل خدمــات الّدعــم التــي تلبّــي احتياجاتهــم. ومــن أجــل تفــادي الّرعــب الّناجــم عــن تعرّضهــم لإليــذاء أو ملشــاهدة 

العنــف، يجــب توفــر أماكــن يتوفــر فيهــا الّدعــم واألمــان لألطفــال، ســواء مــع العائلــة املمتــدة، أو يف مــأوى مخصــص للحاميــة 

مــن العنــف األرسي.   

ويحتــاج األطفــال إىل الحصــول عــى توعيــة حــول العنــف األرسي ليعرفــوا أنـّـه أمــر خاطــىء وليتعلّمــوا أســاليب غــر عنيفــة لحــل 

املشــاكل والخالفــات. ولهــذا يحتــاج األطفــال إىل البالغــن يف محيطهــم لفضــح العنــف وكــر حاجــز الّصمــت والتّأكيــد عــى أّن 

العنــف األرسي ســلوك خاطــىء. باإلضافــة إىل أّن هــؤالء األطفــال يحتاجــون إىل التّكيــد عــى أّن األوضــاع ميكــن أن تتغــّر وميكــن 

 .)UNICEF 2006( ــزّود بأمــل باملســتقبل للعنــف األرسي أن يتوقــف، أي يحتــاج األطفــال للتّ

كيف ميكن أن يتدخل االختصاصيون االجتامعيون للعمل مع األطفال املعرّضن للعنف؟

ــة  ــال مــن مامرســة العنــف ضــد الّنســاء، لكــن بإمكانهــم املحاول ــع الرّج يف العــادة ليــس بإمــكان االختصاصيــن االجتامعيــن من

ملســاعدة العائــالت عــى فتــح الّنقــاش حــول هــذه القضايــا ومواصلــة الحديــث عنهــا. ويحــدد الكتــاب الّصــادر عــن مركــز دوليتــش 

)Dulwich )2014 عــدة طــرق للقيــام بذلــك: 

ــد ألحاديــث املنتفــع/ة، فنحــن نعلــم أّن األشــخاص قــد ال يتحّدثــون بشــكل مبــارش  الحــرص عــى االســتامع بشــكل جيّ  •

عــن العنــف الـّـذي يواجهونــه، لذلــك علينــا االســتامع عــن االحتــامالت التــي تظهــر خــالل حديثهــم حــول مامرســات العنــف، 

فقــد تظهــر احتــامالت وجــود عنــف يف عبــارات مثــل: “زوجــي ال يفهمنــي”، أو “أطفــايل يعانــون”، حيــث أّن عبــارات كهــذه 

قــد تكــون مــؤرشات للتّعــرّض للعنــف. 

ــرون  ــف ت ــف األرسي: “كي ــال يف حــال اســتمرار العن ــألرسة و/أو لألطف ــه ل ــع حدوث ــا يُتوق ــع األرس حــول م ــث م الحدي  •

األرسة؟”  يف  مســتقبلكم 

تســهيل التّدخــل يف الحــاالت الّتــي يختــار فيهــا الرّجــال إيقــاف العنــف، وتفعيــل الّنقــاش حــول مشــكلة العنــف األرسي   •

ــة املمتــدة ومجموعــات الّدعــم العاملــة ضمــن محيــط األرسة.  مــع أفــراد العائل

املشــاركة يف تعزيــز الوعــي املجتمعــي حيــال هــذه القضايــا. وميكــن أن يعقــد االختصاصيــون االجتامعيــون ورش عمــل   •

ــه أو يشــاهدونه.  ــن يخترون ــال الّذي ــف األرسي عــى األطف ــرات العن ــه إىل تأث ــال بغــرض التّنبي ــا الّنســاء والرّج ــون إليه يدع

التّعــرّف إىل الطـّـرق الّتــي يتــم اللجــوء إليهــا املعمــول بهــا يف فلســطن واإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا ملواجهــة العنــف   •

ــال.  األرسي الــذي يرتكبــه الرّج

يف الحــاالت التــي يجــد فيهــا االختصــايّص االجتامعــي صعوبــات يف التّدخــل للعمــل مــع الرّجــل واملــرأة ســويًا، قــد يكــون   •

مــن األنســب تعيــن اختصاصيــن اجتامعيــن بحيــث يعمــل أحدهــام مــع الرّجــل واآلخــر مــع املــرأة. 

ــة  ــل واختصاصيّ ــي رج ــايّص اجتامع ــا أاختص ــارك فيه ــة يش ــارات منزلي ــب زي ــح برتي ــف األرسي، يُنص ــاالت العن يف ح  •

اجتامعيــة امــرأة بحيــث يجلــس االختصــايّص االجتامعــي مــع الرّجــل، وتتحــدث االختصاصيّــة االجتامعيــة مــع املــرأة، وبعدهــا 

ميكــن جمــع الطّرفــن معــاً ملناقشــة املوضــوع. 

ــه أطــراف األرسة جميعهــم، أي املــرأة والرّجــل  ــز يشــعر في ــور عــى حيّ ــا، كاختصــايّص/ة اجتامعــي/ة، العث حــاول دامئً  •

ــان.  ــال بأم واألطف

ــية  ــد أساس ــع قواع ــالمة يف األرس، ووض ــن الّس ــذ إراءات تضم ــط لتنفي ــر خط ــن تطوي ــن االجتامعي ــن لالختصاصي ميك  •

للتّعامــل مــع الوضــع، أو احتوائــه. أو التّدخــل مــع األطفــال والّشــباب ملســاعدتهم يف العثــور عــى محيطــات آمنــة والحفــاظ 

عــى الخصوصيــة، وتطويــر مامرســات وقائيــة للتّعامــل مــع األزمــات، قامئــة بأرقــام هواتــف للمســاعدة يف األوقــات الّصعبــة، 

وخطــة للوقايــة مــن االنتحــار، وإمكانيــة طلــب مســاندة عنــد اإلحســاس بالّذعــر أو الخــوف. ميكــن أن يســاعد االختصاصيــون 

االجتامعيــون األطفــال عــى بنــاء نظــام دعــم لهــم مــن داخــل العائلــة املمتــدة واملجتمــع. 

مالحظــة للمــدرّس/ة: قــّدم/ي بعــض املعلومــات الخلفيــة عــن ســياق التّدخــل يف حــاالت العنــف األرسي، قبــل رشح 

الّنشــاط الّصفــي. يف حــاالت العنــف األرسي الّشــديد توجــد إمكانيــة لســحب الطفــل مؤقتـًـا أو نهائيًــا مــن بيئــة األرسة 

لحاميتــه مــن التّعــرّض إليــذاء إضــايف. ومــع ذلــك يتجــّى دور االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة يف التّدخــل للتّعامــل مــع 

حــاالت العنــف األرسي بغيــة مســاعدة الرّجــال يك يختــاروا إيقــاف مامرســات العنــف، مبــا يســمح بابقــاء الطّفــل يف 

بيــت األرسة، باعتبــار أّن هــذا الخيــار هــو ملصلحــة الطّفــل الفضــى، عــى الّرغــم مــن أنــه قــد يكــون حــاًل مثاليًــا.
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نشاط مناقشة صفية:

اســتخدم/ي حالــة فــادي كمثــال. بصفتــك اختصــايّص/ة اجتامعــي/ة يعمــل مــع األطفــال والّشــباب للحــد مــن املخاطــر 

الّناجمــة عــن العنــف، فــإّن التّدخــل األســايس الــذي يقــوم بــه االختصــايّص/ة عــادة هــو تقييــم حالــة العنــف األرسي 

للمســاعدة يف ايقافــه. 

كيــف ميكــن تحقيــق ذلــك؟ ميكــن التّفكــر بدعــوة شــخص أو أشــخاص للمســاعدة يف تحقيــق هــذا التّغيــر ومواجهــة 

ــن  ــن ب ــدة، أو م ــة املمت ــن العائل ــم م ــخص املالئ ــر بالّش ــف: فّك ــتخدامه للعن ــن اس ــؤولية ع ــل املس ــادي ليتحم ف

ــك؟  ــق ذل ــه أن يســاعد يف تحقي ــذي ميكن ــط الّ ــع املحي ــة يف املجتم ــة الفاعل ــخصيات القيادي الّش

ــذا،  ــكار حــول إدارة موقــف كه ــة للحصــول عــى أف ــك االســتامع إىل منــوذج لعــب أدوار مســجل باللغــة العربي ميكن

حيــث يعــرض التّســجيل مثــااًل للقــاء يجمــع بــن اختصــايّص اجتامعــي )رجــل( يديــر فيــه الّنقــاش مــع فــادي ويواجهــه 

بالعنــف الــذي يرتكبــه. 

قامئة املراجع

AMWCHR . )2011(. Islam and Muslims oppose violence against women: A Guide for Muslim Women. Retrieved from The 

Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights : www.ausmuslimwomenscentre.org.au 

AMWCHR. )2013(. Working with Muslim Women on the Effects of Family Violence and Child Sexual Abuse on Children . 

The Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights. Retrieved from www.ausmuslimwomenscentre.org.au

Carrion, V., Wong, S., & Kletter, H. )2013(. Update on Neuroimaging and Cognitive Functioning in Maltreatment-Related 

Pediatric PTSD: Treatment implications. Journal of Family Violence, 28, 53–61.

Delima, J., & Vimpani, G. )2011(. The Neurobiological Effects of Childhood Maltreatment. Family Matters, 89, 42–52.

DHHS. )2007(. Child Development and Trauma Guide. Retrieved from https://www.dcp.wa.gov.au/ChildProtection/

ChildAbuseAndNeglect/Documents/ChildDevelopmentAndTraumaGuide.pdf

Dulwich Centre. )2014(. Dulwich Centre. Retrieved from Responding to Trauma That is Not Past: https://dulwichcentre.com.

au/product/when-the-trauma-is-not-past-or-post-palestinian-perspective-on-responding-to-trauma-and-torture-a-

collection-of-articles/

MoWA. )2011(. National Strategy to Combat Violence Against Women in the Occupied Palestinian Territory 2011-2019. 

Retrieved from Ministry of Women’s Affairs: www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=5501

Pease, B. )2010(. Undoing Privilege: Unlearned Advantage in a Divided World. NY: Zed Books.

Perry, B. )2006(. Fear and Learning: Trauma-Related Factors in the Adult Education Process. New Directions for Adult and 

Continuing Education, 110, 21-27.

Tsavoussis, A., Stawicki, S., Stoicea, N., & Papadimos, T. )2014(. Child-Witnessed Domestic Violence and its Adverse Effects on 

Brain Development: A Call for Societal Self-Examination and Awareness. Frontiers in Public Health.

UN Women. )2017(. Islam opposes Violence. Retrieved from http://palestine.unwomen.org/en/news-and-events/

stories/2017/03-ho/egm

UNICEF. )2006(. Behind Closed Doors: The Impact of Domestic Violence on Children. Retrieved from https://www.unicef.

org/protection/files/BehindClosedDoors.pdf

United Nations. )1993(. Declaration on the Elimination of Violence Against Women. Retrieved from http://www.un.org/

documents/ga/res/48/a48r104.htm

 

181

M6 bمنهاج الخدمة االجتامعية وحامية األطفال



183 182

الوحدة الّسادسة: القسم الّثالث  

األطفال ذوو اإلعاقة

إرشادات للمدرّس/ة: من أجل التّحضر لتدريس هذه الوحدة ينبغي القيام مبا ييل: 

قراءة املراجع التّالية:   •

تقرير بسام أبو حمد وآخرون، وهو تقرير صادر عن اليونيسف  o

Basam Abu Hamad et al UNICEF )2016( report ،)2016(

محــارضة باســتخدام تقنيــة عــرض الباوربوينــت لبســام أبــو حمــد وآخــرون، ضمــن تقريــر صــادر   o

Basam Abu Hamad et al UNICEF PowerPoint lecture )2016(  .)2016( اليونيســف  عــن 

مقالــة أولــري وآخــرون )O’Leary et al )2015 ودراســة حالــة ناديــة، أو ميكــن اقــراح منــوذج   o

آخــر الســتخدامه كدراســة حالــة. 

ــة  ــك بطريق ــم ذل ــن أن يت ــيّل. ميك ــياق الفلســطيني املح ــن الّس ــواردة يف املراجــع ضم ــكار ال ــاول/ي توطــن األف ح

مفتوحــة مــن خــالل دعــوة الطّلبــة لتقديــم اقراحــات نقديــة حــول مــدى توفــر، أو انعــدام االمكانيــات والوســائل 

ــكار يف واقعهــم.  ــق هــذه األف لتطبي

وصف الوحدة 

يتعــرض األطفــال ذوي اإلعاقــة، وبصفتهــم مــن الفئــات املهمشــة غالبًــا، إلســاءة املعاملــة واإلهــامل بدرجــة كبــرة. وتهــدف هــذه 

الوحــدة إىل تنبيــه طلبــة تخصــص الخدمــة االجتامعيــة إىل أدوارهــم يف املنــارصة والتّحشــيد لتعزيــز مامرســات ينعــدم فيهــا التّمييــز 

ضــد األطفــال ذوي اإلعاقــة وعائالتهــم. 

مخطط الوحدة

ــة،  ــل واإلعاق ــو الطّف ــور من ــى تط ــر ع ــي تؤث ــل الّت ــم، والعوام ــة وحقوقه ــال ذوي اإلعاق ــات األطف ــدة تعريف ــذه الوح ــع ه تراج

ومخاطــر تعــرّض األطفــال ذوي اإلعاقــة إلســاءة املعاملــة واإلهــامل، وكيفيــة التّدخــل للعمــل مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة وأرسهــم. 

أنشطة الّتقييم للوحدة: سؤال انشايئ-كتابة مقالة

أســئلة الّنشــاط: اقــرأ/ي امللخــص التنفيــذي للتّقريــر الّصــادر عــن اليونيســف بالتّعــاون مــع وزارة التّنميــة االجتامعيــة الفلســطينية 

 UNICEF ODI MoSD )2016( والتّقريــر املتوفــر الكرونيًــا عــى اإلنرنــت ODI واملعهــد الريطــاين للتّنميــة الخارجيــة MoSD

ولّخــص/ي أقســام محــددة منــه. حــدد/ي العوامــل التــي تجعــل اإلعاقــة ســببًا لزيــادة تعــرّض الطّفــل املصــاب بهــا للمخاطــر؟ مــا 

معــدالت األطفــال ذوي اإلعاقــة يف فلســطن ومــا هــي األســباب التــي ميكنهــا أن تفــّر ارتفــاع معــدالت اإلعاقــة )يف فلســطن(؟ 

حــدد/ي ثالثــة أهــداف للعمــل مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة. 

الكرونيــاً )واملتوفــر  أعــاله  املذكــور  التّقريــر  إىل  الطّلبــة  يرجــع  أن  ميكــن  لإلجابــة،  اإلجابــات:   مفاتيــح 

ــة  ــة يف دول ــال ذوي اإلعاق ــات نظــر األطف ــم احتياجــات ووجه ــم: فه ــل مه ــوان: “كّل طف )UNICEF ODI MoSD )2016( بعن

فلســطن”.

أو

ماذا ميكنك أن تستنتج من مقالة أولري وآخرون )O’Leary et al )2015 املذكورة أعاله لتحسن ظروف حياة نسمة؟ 

إرشادات للمدرّس/ة: تتضمن املحارضة املعدة باستخدام برنامج الباوربوينت عدًدا من االيضاحات.

املحارضة

تعريف اإلعاقة

ال يوجــد اتفــاق حــول تعريــف مفهــوم “اإلعاقــة”، ويؤثــر الفهــم الـّـذي يتبنــاه املهنيــون واالختصاصيــون لإلعاقــة عــى تدخالتهــم يف 

حــاالت اإلســاءة لألطفــال ذوي اإلعاقــة. ميكــن تلخيــص ثالثــة مداخــل نظريــة مهنيــة لإلعاقــة كــام يــيل: 

1.  الّنموذج الطّبي أو الفردي لإلعاقة: 

ينظــر املدخــل الّنظــري األول لإلعاقــة باعتبارهــا مشــكلة فرديــة، أو طبيــة تنتــج عــن مــرض، أو خلــل يف وظائــف الجســم. وتتجــّى 

مهمــة املهنيــن يف التّدخــل لعــالج الحالــة، و/أو تحســينها، و/أو إعــادة تأهيلهــا. وينظــر هــذا املدخــل لإلعاقــة باعتبارهــا مأســاة 

فرديــة يعــاين منهــا الّشــخص، وبالتّــايل، فــإّن التّدخــل املقــرح يف هــذه الحالــة مبنــي عــى إعطــاء الفــرد دور “املريــض”18 الّســلبي 

ــز عــى  مقابــل إعطــاء املهنيــن دور الخبــر عــى اعتبــار أنّهــم “مصــدر املعرفــة األســايس” حــول الحالــة. أي أّن التّدخــل هنــا يركّ

الحاجــات وليــس عــى الحقــوق.  

2.  الّنموذج اإلجتامعي لإلعاقة: 

 ”impairment ــزوا بــن “العجــز طــّور هــذا املدخــل الّنظــري لإلعاقــة مــن قبــل األكادمييــن والّنشــطاء ذوي اإلعاقــة، والّذيــن ميّ

و”اإلعاقــة disability”. حيــث يشــر “العجــز” إىل حــدود تتعلـّـق بالجانــب الجســدي، أو الحــيس، أو املعــريف، بينــام تشــر “اإلعاقــة” 

18  مالحظة من املرجمة: هنا إشارة ملفهوم دور املريض يف مقاربة تالكوت بارسونز الوظيفية للصحة واملرض. 
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 impairment ”إىل املعيقــات االجتامعيــة واملاديــة والثّقافيــة التــي يفرضهــا املجتمــع عــى األشــخاص الذيــن يعانــون مــن “العجــز

ــم الّنظــر إىل  ــيل، يت ــاة. وباســتخدام هــذا اإلطــار التّحلي ــز العــام يف الحي ــائد والحي ــار الّس ــؤدي إىل اســتبعادهم مــن التّي ــي ت والّت

اإلعاقــة باعتبارهــا تنتــج عــن االضطهــاد االجتامعــي: فهــي ليســت طبيعيــة natural، كــام أنهــا ليســت قضيــة حتميــة ال ميكــن 

ــات  ــتصدار تريع ــاه اس ــدان، باتج ــض البل ــن بع ــر، ضم ــة يف التّث ــي لإلعاق ــوذج االجتامع ــهم الّنم ــد أس ــا inevitable. وق تجنبه

وقوانــن مناهضــة للتمييــز وتطويــر خدمــات عامــة ميكــن لــذوي اإلعاقــة الوصــول إليهــا. 

3.  الّنموذج املبني عىل فهم اإلعاقة من مدخل “إعادة تفعيل العاقات االجتامعية”،

ومــن بــن املفاهيــم التــي يتناولهــا هــذا املدخــل: مفهــوم “آثــار العجــز impairment effects” والـّـذي يشــر إىل القيــود املفروضــة 

عــى أداء الّنشــاط يف الحيــاة اليوميــة للشــخص نتيجــة العجــز impairments، واملامرســات التّمييزيــة االنفعاليــة- الّنفســية تجــاه 

ــي  ــة وغــر الالئقــة الّت ــلوكيات املؤملــة، والعدواني ــط بالّس ــي ترتب األشــخاص ذوي اإلعاقــة “psycho-emotional disablism”، الّت

تصــدر تجــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن قبــل اآلخريــن مــن حولهــم، وتؤثــر بشــكل ســلبي عــى نظــرة األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ــر  ــتقبل. وتؤث ــزوه يف املس ــن أن ينج ــا ميك ــارض، أو م ــه يف الح ــام ب ــم القي ــا ميكنه ــم مل ــى نظرته ــايل ع ــر بالتّ ــام يؤث ــهم، م ألنفس

ــم مامرســتها  ــة psycho-emotional disablism حــن تت ــة االنفعالية-الّنفســية تجــاه األشــخاص ذوي اإلعاق املامرســات التّمييزي

عــى مســتوى العالقــات الفرديــة، أو عــى املســتوى املؤسســايت. 

إّن االتفاقيتــن الّدوليتــن: اتفاقيــة حقــوق الطّفــل )The Convention on the Rights )UN 1989 واتفاقيــة حقــوق األشــخاص 

ــى  ــوء ع ــلّطان الّض ــة )The Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD )UN 2006 تس ذوي اإلعاق

أّن األطفــال ذوي اإلعاقــة ميلكــون الحقــوق ذاتهــا الّتــي ميلكهــا األطفــال اآلخــرون، فعــى ســبيل التّمثيــل: الحــق يف الحصــول عــى 

ــة  ــد أســهمت اتفاقي ــف واإلســاءة واإلهــامل. وق ــن العن ــة م ــج االجتامعــي والحامي ــم، والّدم ــذاء، والتّعلي ــة، والغ ــة الّصحي الّرعاي

حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف إضفــاء الطّابــع الرّســمي عــى التّحــول يف التّفكــر بشــأن معنــى اإلعاقــة، وفهــم أســبابها مــن 

مدخــل الّنمــوذج االجتامعــي لإلعاقــة.

ومــن العوامــل املهمــة يف الّنمــوذج االجتامعــي لإلعاقــة التّمييــز بــن “العجــز impairment” )وهــو حالــة طبيــة تــؤدي إىل اإلعاقــة( 

و”اإلعاقــة disability” )نتيجــة التّفاعــل بــن األشــخاص الذيــن لديهــم عجــز واملعيقــات املوجــودة يف البيئــة االجتامعيــة واملاديــة 

ووجهــات الّنظــر أو املواقــف الّســائدة(.

ميكــن تدعيــم حقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن خــالل ضــامن إمكانياتهــم للحصــول عــى الّدعــم املالئــم، مثــل: التّدخــل يف مرحلــة 

الطّفولــة املبكــرة، والتّعليــم، مبــا يســهم يف منحهــم مرحلــة طفولــة غنيــة وُمرضيــة وإعدادهــم للمشــاركة يف مرحلــة البلــوغ بصــورة 

كاملــة وفعالــة يف املجتمــع. 

يعتــر التّصنيــف الــّدويل لــألداء الوظيفــي والعجــز والّصحــة: الّنســخة الخاصــة باألطفــال والّشــباب19 بــأّن اإلعاقــة ليســت بيولوجيــة، 

ــة  ــل البيئي ــخص، والعوام ــن الوضــع الّصحــي للّش ــي ب ــل دينامي ــا تفاع ــم بأنّه ــة تُفه ــا أصبحــت اإلعاق ــة، وإمن ــة بحت أو اجتامعي

والّشــخصية. وتشــمل العوامــل البيئيــة البنــى الهيكليــة واملاديــة، والطّبيعــة، ووجهــات الّنظــر االجتامعيــة واملجتمعيــة، واألعــراف 

االجتامعيــة، واملؤسســات والبنــى مبــا يف ذلــك التّريعــات والّسياســات واملامرســات التّمييزيــة أو الّســياق العــام.   
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وميكن أن تظهر اإلعاقة ضمن ثالثة مستويات: 

عجــز يف وظيفــة معينــة للجســم أو بنيتــه، كــام يف حالــة عتامــة العــن، أو الكاتاراكــت cataract الــذي يصيــب عدســة   •

ــة. ــات البري ــة الواضحــة لشــكل وحجــم املنبه ــوء ويحجــب الّرؤي ــرور الّض ــع م العــن فيمن

الحد من الّنشاط، مثل: عدم القدرة عى القراءة، أو الحركة والتنقل.  •

تقييد يف املشاركة، مثل: االستبعاد، أو االقصاء من املدرسة.   •

تقــّدم اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة تعريًفــا لهــم حيــث تحددهــم بأنـّـم “األشــخاص الّذيــن يعانــون مــن عاهــات طويلــة 

األجــل بدنيــة، أو عقليــة، أو ذهنيــة، أو حســية، قــد متنعهــم لــدى التّعامــل مــع مختلــف الحواجــز مــن املشــاركة بصــورة كاملــة 

وفّعالــة يف املجتمــع عــى قــدم املســاواة مــع اآلخريــن” )WHO 2012(. وتقــّدم االتفاقيــة أيًضــا أمثلــة عمليــة حــول اإلجــراءات 

التــي ينبغــي اتخاذهــا مــن أجــل تقديــم دعــم أفضــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، مثــل: توفــر كتــب بلغــة برايــل يف املــدارس، وغرهــا 

مــن أشــكال تســهيل وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة لحاجاتهــم. 

ستســتخدم الوحــدة الحاليــة مصطلــح األطفــال ذوي اإلعاقــة )children with disabilities )CWD. يولــد بعــض األطفــال بحالــة 

ــم ملــرض معــن أو  ــة نتيجــة تعرّضه ــد يعــاين آخــرون مــن اإلعاق ــام ق ــه، بين ــة الجســد أو أعضائ ــة أو بعجــز يف بني ــة ُمعيق صحي

إلصابــة، أو بســبب ســوء التغذيــة. ويشــمل تصنيــف “األطفــال ذوي اإلعاقــة”، األطفــال الّذيــن يعانــون مــن أوضــاع صحيــة معينــة 

مثــل: الّشــلل الّدماغــي، أو الّسنســنة املشــقوقة spina bifida، أو ضمــور العضــالت، أو إصابــة الحبــل الّشــويك، أو متالزمــة داون، 

أو األطفــال الذيــن يعانــون مــن عجــز ســمعي، أو بــري، أو حــريك، أو لُغــوي، أو ذهنــي. وقــد يعــاين بعــض األطفــال مــن إعاقــة 

ــل املصــاب بالّشــلل  واحــدة يف حــن قــد يعــاين آخــرون مــن عوامــل إعاقــات متعــددة. فعــى ســبيل التّمثيــل : قــد يعــاين الطّف

الّدماغــي مــن إعاقــات حركيــة وذهنيــة ولّغويــة. مــع العلــم أّن لــكّل طفــل تجربتــه املختلفــة مــع اإلعاقــة وذلــك نتيجــة التّفاعــل 

 .)WHO 2012( املعقــد بــن الوضــع الّصحــي والعجــز، والعوامــل البيئيــة والّشــخصية

نشاط صفي:

ــا  ــة. بعده ــال ذوي اإلعاق ــة لألطف ــورات االجتامعي ــد التّص ــى تحدي ــل ع ــات للعم ــن مجموع ــة ضم ــم/ي الطّلب قّس

انقــل/ي التّصــورات االجتامعيــة الّتــي حددهــا الطّلبــة عــى اللــوح، لتقومــوا مبناقشــة الّســامت أو األســاطر الخاصــة 

ــن  ــث حــول األحــكام املســبقة وجذورهــا املســتمدة م ــاش بالحدي ــاء الّنق ــك إنه ــورات. وميكن ــن هــذه التّص ــكل م ب

ــل.  الخــوف والجه

نــادًرا مــا ينظــر األطفــال ذوو اإلعاقــة ألنفســهم عــى أنّهــم معاقــون. لذلــك يجــب تجّنــب وصــم الطفــل، أو إطــالق لقــب، أو صفــة 

معينــة عليــه ترتبــط فقــط بوضعــه الّصحــي. حيــث أّن األطفــال، وألنّهــم أطفــال بشــكل أســايس، يطمحــون للمشــاركة يف األنشــطة 

العاديــة التــي تزاولهــا األرسة أو جامعــات األقــران يف محيطهــم.    

ــدية،  ــاءات الجس ــات( لإلس ــن إعاق ــون م ــن ال يعان ــال )الذي ــن األطف ــم م ــن غره ــر م ــون أك ــة معرّض ــال ذوي اإلعاق إّن األطف

والجنســية، والّنفســية وغرهــا مــن أشــكال االســتغالل. وتســهم العزلــة االجتامعيــة، واإلحســاس بالعجــز، والوصمــة االجتامعيــة التي 

ــل:  ــات أخــرى مث ــزل ويف بيئ ــز األرسة يف املن ــادة تعريضهــم للعنــف واالســتغالل ضمــن حيّ ــا األطفــال ذوي اإلعاقــة يف زي يواجهه

ــة أو أربعــة  ــد بثالث ــف بنســبة تزي ــون للعن ــة يتعرّض ــال ذوي اإلعاق ــة أو املؤسســات. وتشــر األبحــاث إىل أّن األطف ــز الّرعاي مراك

أضعــاف عــن نســبة تعــرّض أقرانهــم مــن األطفــال للعنــف )أي الذيــن ليســوا مــن ذوي اإلعاقــة(. ويشــر آبــاء وأمهــات األطفــال 

ذوي اإلعاقــة إىل أنّهــم مــن املرّجــح أن يقومــوا بــرب أطفالهــم بدرجــة أكــر نتيجــة عــدد مــن األســباب، ومــن بينهــا:
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األحــكام املســبقة املوروثــة ثقافيًــا، والّزيــادة يف األعبــاء التــي تفرضهــا اإلعاقــة عــى أرسهــم. وغالبًــا مــا يتــم التّعامــل مــع الطّفــل 

ذي اإلعاقــة كضحيــة ســهلة: حيــث أّن العجــز والعزلــة االجتامعيــة تزيــد مــن صعوبــة دفــاع األطفــال ذوي اإلعاقــة عــن أنفســهم 

واالبــالغ عــن ســوء املعاملــة التــي تعرضــوا لهــا. إضافــة إىل أّن التّعــرض للعنــف أو اإلهــامل، أو ســوء املعاملــة قــد يتســبب يف تأخــر 

.)WHO 2012( تطورهــم الّنــاميئ وظهــور مشــاكل ســلوكية أخــرى يف مرحلــة الطّفولــة ومراحــل الحقــة

ــن  ــرون ضم ــد وآخ ــو حم ــام أب ــا بس ــي أعده ــت الت ــارضة الباوربوين ــتخدام مح ــك اس ــدرّس/ة: ميكن ــادات للم إرش

برنامــج اليونيســف )UNICEF ODI )2016، والتــي تقــّدم تعريًفــا بالعوامــل التــي تؤثـّـر عــى تطــّور منــو الطّفــل يف 

حالــة اإلعاقــة، وكيفيــة التّدخــل للعمــل مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة.

ملاذا ينبغي عىل  االختصاصيني االجتامعيني الّتكيز عىل األطفال ذوي اإلعاقة؟

من منطلق حقوق اإلنسان

مــن حــق جميــع األطفــال ذوي اإلعاقــة تطويــر إمكاناتهــم “إىل أقــىص درجــة ممكنــة”. لذلــك ال يكفــي الّركيــز فقــط عــى وضــع 

الطّفــل/ة الّصحــي أو مصــدر ضعفــه/ا، وإمّنــا مــن املهــم أن يتــم الّركيــز عــى تأثــر البيئــة كســبب لتعطيــل امكانيــات التّطــور 

الّنــاميئ للطّفــل، أو كســبب الســتبعاده. 

املنطلق االقتصادي

ــد مــن الّرعايــة وتوفــر فــرص مناســبة لتطورهــم  إّن حصــول األطفــال ذوي اإلعاقــة يف مرحلــة الطّفولــة املبكــرة عــى مســتوى جيّ

الّنــاميئ، يزيــد مــن احتــامالت تحولهــم إىل بالغــن أصحــاء ومنتجــن. ومــن املمكــن أن يســهم هــذا أيًضــا يف التقليــل مــن حجــم 

التّكاليــف الّتــي يحتاجونهــا يف املســتقبل لتغطيــة مصاريــف التّعليــم والّرعايــة الطّبيــة وغرهــا مــن الحاجــات االجتامعيــة.   

املنطلق العلمي 

ــق بالّدمــاغ،  ــز بالتّطــور الّريــع وخاصــة فيــام يتعلّ ــل فــرة حرجــة. فهــي تتمي ــاة الطّف ــالث األوىل مــن حي تشــكل الّســنوات الثّ

ومتثــل هــذه املرحلــة حجــر األســاس ألي منــو أو تنميــة أو تقــدم يف املســتقبل. ولهــذا مــن الــّروري منــح تطــور األطفــال ذوي 

اإلعاقــة االهتــامم الــكايف يف مرحلــة الطّفولــة املبكــرة مبــا يضمــن لهــم االســتمرار والبقــاء، واإلزدهــار، والتّعلــم، والتّمكــن، واملشــاركة 

 .)WHO 2012(

ما  العوامل التي تؤثر عىل تطور منو الطّفل واإلعاقة؟

الفقر: 

عــى الّرغــم مــن أّن اإلعاقــة ميكــن أن توجــد يف أيــة أرسة، إال أنـّـه يوجــد ارتبــاط قــوي بــن الفقــر واإلعاقــة: حيــث ميكــن أن يزيــد 

الفقــر مــن احتــامالت اإلعاقــة، وميكــن أن يتولـّـد الفقــر كنتيجــة لإلعاقــة.

الوصمة والّتمييز: 

إّن األطفــال ذوي اإلعاقــة هــم مــن أكــر الفئــات التــي تعــاين مــن الوصــم واالســتبعاد. وميكــن أن تــؤدي اآلراء الّســلبية املرتبطــة 

باإلعاقــة وانعــدام املعرفــة الكافيــة حولهــا إىل تهميــش األطفــال ذوي اإلعاقــة داخــل أرسهــم، ومدارســهم، ومجتمعاتهــم. 

العاقة التفاعلية بني الطفل والوالدين/أو مقدمي الرعاية: 

ــم وتطــور الّنمــو يف  ــز التّعل ــز منــو األطفــال وتحفي ــر مــن العوامــل األساســية لتعزي ــة نشــطة يعت ــة أرسي إّن توفــر عالقــات وبيئ

ــة  ــة العالق ــر جــودة ونوعي ــن معاي ــة ع ــال ذوي اإلعاق ــازل يف حــاالت األطف ــم التن ــد يت ــل. وق ــة للطّف ــة املختلف املراحــل العمري

ــة.   ــّدم الّرعاي ــل ومق ــن الطّف ــة ب التّفاعلي

تكشــف أبحــاث منظمــة الّصحــة العامليــة )WHO 2012( أنـّـه توجــد اختالفــات يف التّفاعــل بــن الوالديــن والطّفــل/ة يف حالــة كــون 

الطّفــل/ة مــن ذوي اإلعاقــة، باإلضافــة إىل أمــور أخــرى تتعلّــق بأوليــاء األمــور يف هــذه الحالــة مثــل: اإلرهــاق الــذي يعــاين منــه 

مقــّدم الّرعايــة، واالســتبعاد االجتامعــي )مبــا يف ذلــك مــن الوظيفــة(، وتأثــرات أخــرى أوســع تشــمل األرس. 

املأسسة

يف حــاالت العنايــة باألطفــال ذوي اإلعاقــة: قــد تــؤدي املأسســة إىل عــزل األطفــال عــن أرسهــم ومجتمعاتهــم، وتزيــد مــن مخاطــر 

تعرّضهــم لإلهــامل، والعزلــة االجتامعيــة، وإســاءة املعاملــة.

العنف واإليذاء واالستغال واالهامل: 

إّن األطفــال ذوي اإلعاقــة معرّضــون إىل درجــة أكــر مــن اإليــذاء الجســدي والجنــيس والنفــيس مــن بقيــة األطفــال )الذيــن ليســوا 

مــن ذوي اإلعاقــة(. 

األوضاع اإلنسانية:

توجــد عالقــة ثنائيــة االتجــاه بــن األوضــاع اإلنســانية مــن جهــة، مثــل: الّنزاعــات والكــوارث الطبيعيــة، واإلعاقــة مــن جهــة ثانيــة. 

ــة،  ــال ذوو اإلعاق ــرّض األطف ــا أوضــاع إنســانية، يتع ــف بأنّه ــي تصن ــال للمخاطــر يف الحــاالت الت ــع األطف ــرّض جمي ويف حــن يتع

  .)WHO 2012( بشــكل خــاص إىل مخاطــر أكــر، تتفــاوت يف تأثراتهــا

مخاوف ترتبط بالحامية يف حالة األطفال ذوي اإلعاقة

ــف  ــع العن ــن للتّعامــل م ــن واملرب ــل للمهني ــم؟ دلي ــف نحميه ــا كي ــل “أطفالن إرشــادات للمــدرّس/ة: راجــع/ي دلي

ــة )2013(. ــة املجتمعي ــادر للتّنمي ــة ق ــدارات مؤسس ــن إص ــة” م ــال ذوي االعاق ــال واألطف ــاه األطف ــاءة تج واإلس

يشــر البحــث الــذي أجــراه ســتاكر وآخــرون )Stalker et al )2015 إىل االختالفــات يف إدراك املهنيــن ووعيهــم حــول درجــة انتشــار 

مخاطــر العنــف عــى األطفــال ذوي اإلعاقــة وطبيعتــه وشــدته. ومــن األمثلــة عــى غيــاب الوعــي بــن املهنيــن: تفســر العالمــات 

الجســدية والّســلوكية التــي قــد تشــكل مــؤرشات عــى اإلســاءة التــي يتعــرّض لهــا الطّفــل بإرجاعهــا إىل إعاقــة الطّفــل/ة وعــدم 

مالحظــة ســوء املعاملــة الّناتجــة عــن العزلــة االجتامعيــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة، مــام يــدل عــى أّن الطفــل ال يجــد أحــًدا يســمعه 

أو يســاعده للتّعامــل مــع األوضــاع املؤذيــة أو ايقافهــا. 

الفشل يف اتخاذ إجراءات مامئة ملواجهة مخاطر سوء معاملة األطفال

يوجــد عــدد مــن العوامــل التــي متنــع املهنيــن واالختصاصيــن االجتامعيــن مــن اتخــاذ إجــراءات فوريــة وفّعالــة لحاميــة األطفــال 

ــن  ــع الوالدي ــل: التّعاطــف م ــن هــذه العوام ــن ب ــن لخطــر اإلســاءة واإلهــامل، وم ــك املعرّض ــذاء، أو أولئ ــون لإلي ــن يتعرّض الذي
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وتجاهــل الطّفــل/ة، عــدم تحديــد الوضــع كحالــة إســاءة للطّفــل/ة أو تعريفــه وابــرازه يف وقــت مبكــر مبــا فيــه الكفايــة، عــدم توفــر 

تدريبــات كافيــة حــول حاميــة الطّفــل فيــام يتعلـّـق بالتّدخــل مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة، عــدم الّنظــر لفئــة األطفــال ذوي اإلعاقــة 

كجــزء مــن مســؤولياتهم، االعتقــاد والتّصــور الّســائد بــأّن  تطويــر العالقــة مــع طفــل/ة ذي إعاقــة مســألة صعبــة جــًدا وتتطلّــب 

وقتًــا طويــاًل مــن االختصــايص، قلــة املــوارد املخصصــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة.  

يقــرح ســتاكر وآخــرون يف مقالتهــم )Stalker et al )2015 نهًجــا أو أســلوبًا يركّــز عــى العمــل مــع الطّفــل/ة. ويضعــون هــذا الّنهــج 

الطفــل/ة يف مركــز عمليــة التّدخــل باســتخدام التّواصــل الجيّــد؛ أي إيجــاد طريقــة ملالءمــة مســتوى اإلتصــال وطبيعتــه وأشــكاله مبــا 

يتناســب مــع الطّفــل/ة كفــرد، واللجــوء إىل اســتخدام أســلوب املالحظــة باملشــاركة لتحديــد مشــاعر األطفــال والتّعــرّف إىل ظــروف 

الّســالمة املتوفــرة يف محيطهــم، والّركيــز عــى التّغــّرات الّســلوكية، ويف حالــة األطفــال الذيــن ال يســتطيعون التّعبــر بالــكالم، مــن 

املهــم مالحظــة اإلشــارات الّصغــرة مثــل: معــاين األصــوات املختلفــة التــي قــد تصــدر عــن الطّفــل/ة. ميكــن تعزيــز التّواصــل مــن 

ــدون التّواصــل معــه/ا  ــد ويجي ــل/ة بشــكل جيّ ــن أهــل للثقــة ويعرفــون الطّف خــالل الحصــول عــى الّدعــم مــن أشــخاص مهني

بشــكل متناغــم. 

نشاط صفي:

فتــح نقــاش مــع الطّلبــة لتحليــل أمثلــة لحــاالت تــرح صعوبــات التّواصــل مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة، وســؤال الطّلبــة 

عــن الحلــول التــي ميكنهــم اقراحهــا حــول كيفيــة التّغلــب عــى هــذه الّصعوبــات وبنــاء عالقــة تواصــل مــع الطّفــل/ة 

يســودها الــّدفء.

عندمــا تكــون هنــاك مخــاوف واضحــة بشــأن حاميــة الطّفــل/ة، يجــب أن يحــاول االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة االســتامع إىل آراء 

األطفــال ذوي اإلعاقــة بعيــًدا عــن الوالديــن، وإرشاك زمالئــه الّذيــن يعرفــون الطّفــل/ة جيّــًدا وطلــب مشــورتهم قبــل اتخــاذ القــرار 

حــول إثــارة املوضــوع مــع الطّفــل/ة أو أثنــاء التّحقيــق. وينبغــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتّخطيــط  والتّحضــر ملقابلــة الطّفــل/ة 

بتوفــر مــكان مالئــم واختيــار وقــت يناســب االحتياجــات الخاصــة للطّفــل/ة، وتوفــر وســائل التّواصــل الالزمــة ودعــوة امليريــن 

عنــد الحاجــة. 

ــة  ــه الخاصــة وأن يــرح عملي ــه، أو احتياجات ــد مصــار قلق ــل/ة عــى تحدي يجــب أن يســاعد االختصــايّص/ة االجتامعــي/ة الطّف

التّدخــل للطّفــل، وعليــه أن يكــون صادقًــا بشــأن املخــاوف املحيطــة بالحالــة، وأن يتبّنــى األســلوب املالئــم بعيــًدا عــن الرّســميات 

والتّكلــف، ويســتخدم لغــة بســيطة اللتــامس مشــاعر األطفــال حــول األمــور التاليــة: مغــادرة منــزل األرسة أو العــودة إليــه، وتوفــر 

الّرعايــة الالزمــة ومــكان اإلقامــة، وفهمهــم للوضــع الحــايل، وتأثراتــه عليهــم اليــوم وعــى رغباتهــم املســتقبلية.

يقّدم املهنيون املختصون الذين يعملون مع األطفال ذوي اإلعاقة التّصورات والتّمثالت التّالية لهذه الفئة من األطفال: 

“مختلــف أو آخــر” بســبب الّضعــف أو العجــز غــر املألــوف الــذي يواجهــه الطّفــل/ة impairments، وبســبب  أ . 

ــم الّنظــر للوســائل  ــة. ويت ــة أو متخيّل ــات واقعي ــت هــذه الّصعوب ــة التّواصــل، ســواء كان ــا يف عملي ــي يالقيه ــات الت الّصعوب

املســاعدة للتّواصــل باعتبارهــا صعبــة االســتخدام. وبالّنتيجــة تثــر احتــامالت العمــل يف مجــال حاميــة الطّفــل مــع األطفــال 

ــوف.   ــى الخ ــق أو حت ــاج والقل ــاعر االنزع ــة مش ذوي اإلعاق

“مثلــه مثــل أي طفــل آخــر”. كان يُعتقــد أّن األطفــال ذوي اإلعاقــة يواجهــون نفــس املخاطــر التــي يواجههــا األطفــال  ب . 

ــن.  ــال اآلخري ــن األطف ــل م ــة أق ــة عــى حامي ــال ذوي اإلعاق ــع يحصــل األطف ــن، ويف الواق اآلخري

“مســاو لآلخريــن ويختلــف عنهــم”. هــذه الّنظــرة التــي تنطلــق مــن الطّفــل/ة كأولويــة تأخــذ بعــن االعتبــار آثــار العجــز  ت . 

وتأثــرات التّمييــز الّنفــيس واالنفعــايل تجــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة psycho-emotional disablism. ويظهــر هنــا اإلدراك 

للمخاطــر املتزايــدة التــي يواجههــا األطفــال ذوو اإلعاقــة، وعوامــل املخاطــرة، وقصــور متابعــة حــاالت اإلســاءة لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة واآلراء الّســلبية املنتــرة حولهــم. يتحّمــل  االختصاصيــون واملهنيــون يف املجــال مســؤولية تخصيــص الوقــت والجهــد 

  .)Stalker et al 2015( الالزمــن لبنــاء عالقــات مــع األطفــال كأفــراد والتّعامــل مــع هــذه املعيقــات

نهج الّتدخل املجتمعي للعمل مع األطفال ذوي اإلعاقة 

إرشــادات للمــدرّس/ة: تحتــاج يف رشحــك لهــذا القســم إىل توطــن األفــكار الــواردة يف البنــود التّاليــة مــن خــالل ذكــر 

أمثلــة مــن الحالــة الفلســطينية.

ــاع  ــالل األوض ــم خ ــة، واحتياجاته ــكان اإلقام ــارة إىل م ــع اإلش ــم، م ــة وأرسه ــال ذوي اإلعاق ــجيل األطف ــد وتس تحدي  •

اإلنســانية، ووضــع خطــة لالســتجابة لهــذه االحتياجــات.

التّعــاون مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة وأرسهــم يف مرحلــة التّخطيــط واإلعــداد لألنشــطة التــي ســيتم تنفيذهــا يف أماكــن   •

ــم.  تجمعاته

ضــامن إمكانيــة حصــول األطفــال، الّذيــن يعانــون مــن أنــواع مختلفــة مــن اإلعاقــات البريــة، أو الّســمعية أو الحركيــة،   •

ــوارئ، وأنظمــة االنــذار والتحذيــر. عــى الخدمــات املالمئــة مثــل: وســائل الّنقــل واملواصــالت، واملالجــئ يف حــاالت الطّ

توفــر التّدريــب لألشــخاص الذيــن قــد يعملــون مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة مبــا يوفــر لهــم املعرفــة واإلدراك الحتياجــات   •

ــة هــذه االحتياجــات.  األطفــال ذوي اإلعاقــة وأرسهــم، وميكنهــم مــن تلبي

ــا أدواًرا مهمــة يف تقديــم الّرعايــة  دعــوة الوالديــن واألشــقاء وأعضــاء آخريــن مــن العائلــة املمتــدة الذيــن يلعبــون غالبً  •

ــة. ــال ذوي اإلعاق ــم لألطف والّدع

ــر  ــي للعمــل عــى تطوي ــب وظيف ــم تدري ــن الوســائل، وتقدي ــة تســتند عــى اللعــب وغرهــا م ــر أنشــطة عالجي توف  •

املهــارات املطلوبــة لتحقيــق االســتقاللية يف أنشــطة الحيــاة اليوميــة.

توفــر التّوعيــة املناســبة للوالديــن ملســاعدتهم عــى التّوصــل إىل فهــم أفضــل لإلعاقــة التــي يواجههــا طفلهــم ومعرفــة   •

ــة. ــم الّرعاي ــم يف تقدي دوره

تحديــد املعايــر املطلوبــة لألجهــزة املســاعدة وتوفرهــا، مبــا يف ذلــك تقديــم التّدريبــات الالزمــة الســتخدامها واحــداث   •

ــة. ــت واملدرس ــة البي ــة يف بيئ ــالت املالمئ التعدي

اقــراح التّدخــالت التــي تســمح بتزويــد األطفــال باملهــارات األساســية مثــل: مســاعدة الطّفــل/ة ذي اإلعاقــة عــى تعلـّـم   •

كيفيــة تنــاول طعامــه بنفســه، أو ارتــداء مالبســه لوحــده، وميكــن أن يــؤدي تعلـّـم هــذه املهــارات إىل ازديــاد شــعور الطّفــل/ة 

باالســتقاللية والكفــاءة والتّقليــل مــن األعبــاء التــي تقــع عــى كاهــل أعضــاء األرسة اآلخريــن يف العنايــة بالطّفــل/ة. 

الجمع والتّنسيق بن الخدمات املقّدمة لألطفال ذوي اإلعاقة وأرسهم يف املركز واملنزل.   •

.)WHO 2012( دعوة الوالدين عى املشاركة والتعاون يف التدخل ودعمهم  •
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كيفية العمل مع األطفال ذوي اإلعاقة يف حاالت الطّوارئ/ األزمات

مالحظــة للمــدرّس/ة: قــد يكــون مــن املناســب اســتبدال هــذا القســم، أو إضافــة قســم آخــر يبحــث يف كيفيــة تغيــر، 

أو تطويــر بعــض أمنــاط الّســلوك غــر املقبولــة الّصــادرة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، أو التّحديــات الّتــي يواجههــا 

األهــل يف التّواصــل مــع أطفالهــم ذوي اإلعاقــة. حيــث تعتــر هــذه القضايــا ملّحــة بشــكل أكــر يف واقعنــا.

توفــر فــرص متكافئــة للوصــول إىل اإلمــدادات األساســية، والتــي قــد تتطلـّـب اســراتيجيات محــددة مثــل: خدمــة “املســار   •

الّريــع”، وتقديــم الخدمــات لألطفــال وأرسهــم بشــكل مبــارش.

تنظيــم عمليــة اســتبدال األجهــزة املســاعدة يف حــاالت الّضيــاع أو التّلــف، والّرتيــب لتقديــم أجهــزة جديــدة لألطفــال   •

ــرًا.   ــات مؤخ ــات، أو إصاب ــوا بإعاق ــن أصيب الّذي

التّأكــد مــن توفــر املالجــئ املؤقتــة، ونقــاط توزيــع ميــاه الــّرب، واملراحيــض ودورات امليــاه، مــع توفــر إمكانيــة وصــول   •

األطفــال ذوي اإلعاقــة وأرسهــم لهــذه الخدمــات.

تحديــد معايــر الحيّــز املطلــوب لتوفــر أماكــن صديقــة لألطفــال )child-friendly spaces )CFSs، وغرهــا مــن تدابــر   •

ــة إدمــاج األطفــال ذوي اإلعاقــة يف املجتمــع. ــل، وتســهيل عملي ــة الطّف وإجــراءات حامي

 .)WHO 2012( دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف الرامج التّعليمية  •
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ذالوحدة الّسادسة: القسم الّرابع  

الّتدخل يف حاالت األطفال املعرّضني للخطر واإلصابة يف أماكن 

الحروب والّنزاعات

ــال  ــن مشــاريع التّدخــل لالســتجابة لحاجــات األطف ــة أشــكال م ــّدم هــذه الوحــدة أربع إرشــادات للمــدرّس/ة: تق

الّذيــن يعيشــون يف أماكــن خطــرة أو مناطــق محتلــة، كــام هــو حــال األطفــال يف فلســطن. وتركّــز الوحــدة أيًضــا عــى 

مهــارات البحــث العلمــي، لذلــك ميكنــك أن تطلــب مــن الطّلبــة أن يحــددوا مناهــج البحــث املســتخدمة يف املشــاريع 

املختلفــة بغــرض جمــع البيانــات واملعلومــات وتحليلهــا.

ــك مــن  ــة، لذل ــن الطّلب ــات املؤملــة ومشــاعر الخــوف ب ــر النقــاش حــول املخاطــر والّنزاعــات بعــض الّذكري ــد يث ق

الــّروري تحضــر الطّلبــة ليكونــوا جاهزيــن لالعتنــاء مبشــاعرهم واالنتبــاه ملشــاعر زمالئهــم أثنــاء مناقشــة املوضــوع.

وصف الوحدة 

يواجــه األطفــال يف فلســطن مخاطــر أكــر مــن األطفــال اآلخريــن الذيــن ال يتواجــدون يف مناطــق خطــرة. تقــرح هــذه الوحــدة 

ــات يف  ــر واإلصاب ــن للمخاط ــباب املعرّض ــال والّش ــع األطف ــل م ــة للعم ــة املجتمعي ــل التّنمي ــتند إىل مدخ ــة تس ــات منهجي مقارب

فلســطن. 

أقسام الوحدة 

تحليــل املخاطــر وتصميــم خطــط الوقايــة واالســتجابة مــن منشــورات منظمــة األمــم املتحــدة للطّفولــة UNICEF  حــول   .1

األطفــال يف مناطــق الّنــزاع والخطــر. 

األفــكار املســتخلصة مــن األطفــال أثنــاء التّحضــر للتّعامــل مــع آثــار هجــوم عســكري: “نصائــح يوجههــا أطفــال أرسة   .2

العدينــي لألطفــال اآلخريــن”، باإلضافــة إىل اســتعادة ذكريــات الحــزن واألىس بــن األطفــال والّشــباب الّذيــن مــّروا بتجــارب 

 .)Dulwich 2014( ــرب ــزاع والح ــرات الّن ــدان يف ف فق

ــاد ــطيني لإلرش ــز الفلس ــداد املرك ــن إع ــدس، م ــطينية يف الق ــى األرس الفلس ــه ع ــف وتأثرات ــول العن ــة ح ــة بحثي دراس  .3 

.)PCC 2017(

.)O’Leary et al 2015( االختصاصيون االجتامعيون يحفزون األمل والّسالمة  .4

أنشطة الّتقييم للوحدة 

نشاط تنفذه مجموعات عمل ملروع مجتمعي. 

يتضمــن كّل مــروع مــن املشــاريع الــواردة يف هــذه الوحــدة دراســة لجمــع األفــكار مــن األطفــال والّشــباب. بعــد تقديــم رشح 

للمشــاريع األربعــة، قّســم/ي الطّلبــة إىل مجموعــات ليعملــوا عــى تخطيــط اســتجابات مبشــاركة مجموعــة مــن األطفــال املتأثريــن 

ــوات  ــن ق ــة م ــم إىل املدرس ــاء ذهابه ــون أثن ــن يخاف ــال الّذي ــة، األطف ــجون اإلرسائيلي ــل يف الّس ــم أه ــال لديه ــل: أطف ــزاع مث بالّن

ــتطيعون  ــن ال يس ــك الذي ــم، أولئ ــت بيوته ــن هدم ــون أو الّذي ــال الّنازح ــكرية، األطف ــز العس ــى الحواج ــيل ع ــالل اإلرسائي االحت

الوصــول إىل املســاجد بأمــان )كــام يصــف تقريــر مركــز اإلرشــاد الفلســطيني PCC 2017(، األطفــال الذيــن يعانــون مــن الفقــر أو 

انعــدام الكهربــاء، أو قلــة ميــاه الــّرب، أو الّذيــن يواجهــون خطــر التســمم مــن ميــاه البحــر امللوثــة. مــا االلتزامــات املرتبــة عــى 

العاملــن مــع األطفــال يف هــذه الحــاالت وفــق املعايــر الّدنيــا لحاميــة الطّفــل يف العمــل اإلنســاين؟ كيــف ميكــن التّفكــر بدمــج 

أفــكار األطفــال        

وتضمن مساهامتهم بالطّريقة التي قام بها مركز اإلرشاد الفلسطيني ومركز دوليتش؟

 )O’Leary et al 2015( سؤال الطّلبة: كيف ميكنهم كاختصاصين اجتامعين أن يخلقوا األمل والّسالمة؟

ــاين ميكنــك أن تطلــب مــن الطّلبــة أن يكتبــوا ورقــة تأّمليــة حــول العــروض الّصفيــة الّتــي قامــوا بتقدميهــا  يف نشــاط التّقييــم الثّ

ضمــن مجموعاتهــم وعــروض املجموعــات األخــرى.

املحارضة 

1.  تحليل املخاطر وتصميم خطط الوقاية واالستجابة من اليونيسف )2013(

املبادئ واملعايري الّدنيا لحامية األطفال يف املجاالت اإلنسانية 

Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action

 Global Protection Cluster قــادت منظمــة اليونيســف العمــل املعنــي بقطــاع حاميــة الطّفــل ضمــن التّجمــع العاملــي للحاميــة

الّــذي عمــل عــى تطويــر املعايــر الّدنيــا لحاميــة األطفــال يف املجــاالت اإلنســانية، والــذي انبثــق عنــه تحالــف حاميــة األطفــال يف 

العمــل اإلنســاين، حيــث تعاونــت منظمــة اليونيســف مــع مؤسســة إنقــاذ الطّفــل يف قيــادة التّحالــف. وفيــام يــيل مقتطفــات مــن 

املعايــر الّدنيــا لحاميــة األطفــال يف املجــاالت اإلنســانية:  

املعيار 7: املخاطر واإلصابات

ــا مســؤولة عــن أكــر  ــا للوفــاة لــدى األطفــال واليافعــن، إذ أنّه ــات غــر املقصــودة ســببًا رئيًس بعــد عمــر الّســنة، تشــّكل اإلصاب

مــن %30 مــن الوفيــات لــدى األطفــال الّذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 10 ســنوات و14 ســنة، وحــوايل %50 لــدى األطفــال الذيــن 

تــراوح أعامرهــم بــن 15 و19 ســنة. كذلــك فــإن إصابــات حــوادث الّســر، والغــرق، والحــروق املرتبطــة بالّنــران، تســبّب حــوايل 

%50 مــن وفيــات األطفــال حــول العــامل. ويف حالــة الطـّـوارئ، باإلضافــة إىل هــذه “املخاطــر العاديــة”، يكــون األطفــال أكــر عرضــة 

ــة.  ــات الحــرب املتفجــرة واأللغــام األرضي ــة واإلعاقــة. ويف الّنزاعــات، يتعــرض األطفــال بشــكل خــاص للخطــر جــراء مخلّف لإلصاب

كــام أّن التّهجــر الّناتــج عــن حــاالت الطـّـوارئ قــد يعــرض األطفــال أيًضــا ملخاطــر ســقوط الحطــام غــر الثّابــت، ومخلّفــات الحــرب 

القابلــة لالنفجــار. فــإذا مل تتــم معالجــة إصابــات األطفــال برعــة وبشــكل مالئــم، فســيزيد احتــامل تحــّول اإلصابــة إىل إصابــة 

طويلــة األمــد أو دامئــة. كذلــك، فــإن األطفــال املصابــن يف حــاالت الطـّـوارئ، ال ســيام الّذيــن حدثــت لديهــم إعاقــات، تكــون لديهــم 

احتياجــات جســدية وتأهيليــة مختلفــة عــن البالغــن، ولكــن يف الحــاالت التــي تكــون فيهــا املــوارد محــدودة، يقــل احتــامل تلقيهــم 

للمســاعدة املالمئــة لعمرهــم. 
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ــة الّناجمــة عــن املخاطــر الجســدية  ــة، واإلعاق ــة مــن األذى، واإلصاب ــات الحامي ــان والفتي ــى الفتي ــار: يتلق املعي
يف بيئتهــم. وتتــم االســتجابة لاحتياجــات الجســدية والّنفســية - االجتامعيــة لألطفــال املصابــني بسعــة وكفــاءة 

.)UNICEF 2013(

اإلجراءات األساسية

االستعداد
تقييم املخاطر الجسدية القامئة واملحتملة التي يتعرّض لها األطفال، وتحديدها، وتحليلها.   •

توجيــه الرّســائل املجتمعيــة، وتنفيــذ حمــالت التّوعيــة والتّثقيــف العــام حــول املخاطــر التــي يتعــرّض لهــا األطفــال يف   •

املجــاالت اإلنســانية لتجنــب اإلصابــة )راجــع/ي املعيــار 3 ضمــن كتــاب املعايــر الّدنيــا لحاميــة الطّفــل يف املجــاالت اإلنســانية، 

متوفــر عــى اإلنرنــت(.

ــك  ــة، واألطفــال، وذل ــن، والقامئــن عــى الّرعاي إدراج فكــرة “الحــد مــن املخاطــر” كموضــوع إلزامــي للمعلمــن واملرب  •

ــة  ــن الّصديق ــال، واألماك ــة األطف ــز رعاي ــدارس، ومراك ــة )امل ــر املنهجي ــة وغ ــة الّنظامي ــطة التّعليمي ــج واألنش ــن املناه ضم

لألطفــال )child-friendly spaces )CFSs، والّنــوادي الّشــبابية، ومــا إىل ذلــك(.

إرشاك األطفال بشكل نشط، ال سيام األطفال ذوي اإلعاقة يف الّنشاطات التي تهدف إىل الوقاية من املخاطر.  •

ــن  ــرض الحــد م ــي بغ ــى املســتوى املجتمع ــم تنشــيطها ع ــي يت ــات الّت ــال مشــمولون يف العملي ــن أّن األطف ــد م التّأك  •

مخاطــر الكــوارث. 

إدراج املخاطر الجسدية التي يتعرّض لها األطفال عند وضع خطط الطّوارئ.  •

تدريــب فــرق التّدخــل ومجموعــات اإلنقــاذ حــول األوضــاع الخطــرة التــي يواجههــا األطفــال، وتدريــب أعضــاء املجتمــع   •

.)UNICEF 2013: 80( ــة ــاه، وعــى اإلســعافات األولي املحــيّل عــى اإلنقــاذ يف املي

االستجابة
ــا  ــي يتعــرّض له ــة، حــول املخاطــر الجســدية الت ــة ذات الصل ــع الجهــات الفاعل جمــع املعلومــات، باإلشــراك مــع جمي  •

ــال. األطف

إنشاء مساحات مجتمعية آمنة، ومالعب، ومناطق ترفيهية لألطفال والّشباب )راجع/ي املعيار 17(.  •

إدراج رســائل )نــر معلومــات حــول( الحــد مــن املخاطــر والتّثقيــف حــول املخاطــر يف برامــج التّعليــم الّنظامــي وغــر   •

ــار 3(. ــة )راجــع/ي املعي ــائل املجتمعي ــال، وأنشــطة الرّس ــة لألطف ــي، واألنشــطة الّرفيهي الّنظام

إرشاك األطفال والّشباب يف رصد املخاطر وتقييمها ونر الرّسائل حول الّسالمة الجسدية لألطفال.  •

ــة  ــج نوعي ــر برام ــى توف ــة referrals، وع ــات املختص ــا للجه ــاالت وتحويله ــراءات إلدارة الح ــود إج ــى وج ــرص ع الح  •

ــار 15(.  ــع/ي املعي ــا )راج ــتفادة منه ــج واالس ــذه الرام ــول إىل ه ــة الوص ــة، وإمكاني ــوا إلعاق ــن تعرّض ــن، أو الذي ــال املصاب لألطف

املنارصة حول تعزيز سالمة األطفال مع أبرز الجهات املعنية.   •

الحرص عى أن تؤخذ املخاطر املتعلّقة باألطفال بعن االعتبار لدى تصميم املخيامت وبنائها وإدارتها.   •

ــة األلغــام األرضيــة واملتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب يف األماكــن  الحشــد واملنــارصة مــن أجــل إعطــاء األولويــة إلزال  •

التــي يقصدهــا األطفــال غالبًــا )عــى ســبيل  التّمثيــل: املــدارس واملستشــفيات، إلــخ(. وتنفيــذ التّثقيــف حــول مخاطــر األلغــام 

 .)UNICEF 2013( ــة ــام األرضي ــة باأللغ يف املناطــق امللوث

)UNICEF 2013: 81( املاحظات الّتوجيهية

املخاطر الجسدية التي تواجه األطفال والّشباب

قــد تشــمل اإلصابــة غــر املقصــودة حــاالت الغــرق )األنهــار، والبحــرات، واملحيــط، واآلبــار، وحفــر املراحيــض(، والّســقوط )مــن 

املنحــدرات، واألشــجار، والحفــر، والخنــادق(، والحريــق )الّنــار، وزيــت الطّهــو، واملــاء املغــيل، والّصعــق الكهربــايئ(. وحــوادث الّســر، 

والحيوانــات الريــة )لدغــات الثّعابــن(، واألدوات الحــادة )الّســكاكن، واألســالك الّشــائكة(، والتّعــرّض للنفايــات التــي تحتــوي عــى 

مــواد معديــة، إلــخ. 

ــة  ــالك الكهربائي ــدران، واألس ــقف والج ــار األس ــة )إنهي ــة التّحتي ــر األرضار يف البني ــمل املخاط ــد تش ــوارث، فق ــق الك ــا يف مناط أم

ــة(.  ــارات األرضي ــات، واإلنهي ــرق )الفيضان ــاض(، والغ ــائكة، واألنق ــالك الّش ــوفة واألس املكش

وبالنســبة ملناطــق الّنــزاع، فقــد تشــمل املخاطــر اســتخدام األســلحة املتفجــرة ووجــود مخلفــات الحــرب املتفجــرة )مثــاًل: األلغــام 

ــة  ــخ(. وتدمــر البني ــة، والخرطــوش، والّذخــرة، إل ــل اليدوي ــف، والقناب ــاون، والقذائ ــف اله ــة، وقذائ ــل العنقودي ــة، والقناب األرضي

التّحتيــة، وانتشــار البنــادق واألســلحة األخــرى. 

جمع البيانات

ميكنــك اســتخدام املعلومــات الّتــي تقدمهــا الّدراســات املتوفــرة حــول تقييــم ورصــد حاميــة الطّفــل، بغــرض تطويــر رســائل تثقيفيــة 

حــول املخاطــر، بحيــث يتــم توجيــه هــذه الرّســائل إىل فئــات محــددة حســب العمــر، والجنــس، ونــوع الخطــر.   

وينبغــي أن تشــمل عمليــات التقييــم أطفــااًل مــن الجنســن، باختــالف أعامرهــم ونوعيــة اإلعاقــة، حيــث تختلــف نظــرة األطفــال 

إىل املخاطــر، غالبًــا، عــن نظــرة البالغــن. ومــن األمثلــة الجيّــدة عــى كيفيــة القيــام بذلــك: أن يتــم رســم خريطــة للمجتمــع املحــيّل 

والطّلــب مــن األطفــال واليافعــن بــأن يحــددوا عــى الخريطــة املناطــق التــي توجــد فيهــا املخاطــر، ومــن ثــم مناقشــتها معهــم. 

ويجــب أن يتضمــن الّنــاش مــا يــيل: 

املخاطر الجسدية الرّئيسة لإلصابات غر املقصودة التي يتعرّض لها األطفال.  •

تصنيــف تدرجــي ملخاطــر اإلصابــات غــر املقصــودة التــي يتعــرّض لهــا األطفــال )مثــاًل: مــن املخاطــر األكــر حدوثـًـا إىل   •

ــا(.  ــل حدوثً األق

ــال ذوو  ــات، واألطف ــات اليافع ــان، والفتي ــار، والفتي ــال الّصغ ــال )األطف ــن األطف ــددة م ــات مح ــة بفئ ــر الخاص املخاط  •

اإلعاقــات، إلــخ(. 

مكان وجود املناطق الخطرة حيث تقع هذه املخاطر.   •

املعرفة واملعلومات التي تتوفر لدى األطفال يف املجتمع املحيّل حول هذه املخاطر.     •

القدرات واملهارات التي ميتلكها األطفال ملواجهة هذه املخاطر.   •

آليات الوقاية واالستجابة املعمول بها يف األساس.   •

  .)UNICEF 2013: 82( املستشفيات ومراكز وبرامج الّرعاية الّصحية األولية املتوفرة لالعتناء باألطفال املصابن  •
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املجموعات الخاصة

    إن األطفــال الّصغــار الذيــن ليــس لديهــم خــرة حــول مكامــن الخطــر قــد يعرّضــون أنفســهم لــألذى بســهولة إذا مل يتوفــر لهــم 

إرشاف كاٍف. وغالبًــا مــا يقــدر اليافعــون أنّهــم غــر معرّضــن للخطــر واألذى، مــع أنّهــم، بشــكل خــاص، يكونــون عرضــة للتـّـورط يف 

ســلوكيات خطــرة. وبالتّحديــد فــإّن الفتيــان اليافعــن هــم املجموعــة األكــر ميــاًل للعــب بالبواريــد واألســلحة أو اســتخدامها، كــام 

أنّهــم مييلــون أكــر لالقــراب مــن مخلفــات الحــرب املتفجــرة، أو التّــورط يف األنشــطة الخطــرة ذات الّصلــة بالّســيارات واملركبــات. 

أمــا األشــخاص الّذيــن لديهــم إعاقــات فكريــة أو حســية )مثــاًل: العجــز البــري والّســمعي( فقــد يكونــون أقــل ميــاًل مــن غرهــم 

إلدراك املخاطــر مــن حولهــم، يف حــن أّن األطفــال ذوي اإلعاقــة الحركيــة قــد تكــون قدرتهــم عــى التّنقــل لحاميــة أنفســهم مــن 

.)UNICEF 2013( الخطــر أقــل مــن ســواهم

الّنشاطات املجتمعية

ينبغــي تقويــة آليــات الحاميــة املجتمعيــة املتوفــرة أساًســا لتكــون أكــر قــدرة عــى تحديــد املخاطــر الجســدية الّتــي يتعــرّض لهــا 

األطفــال ومعالجتهــا. وعــى ســبيل الّذكــر ال الحــر، قــد تشــمل الّنشــاطات الّتــي ميكــن تنفيذهــا عــى مســتوى املجتمــع املحــيّل 

للوقايــة مــن اإلصابــة الجســدية مــا يــيل: 

نر رسائل التّوعية املجتمعية والعامة حول املخاطر واإلجراءات الوقائية.   •

عقد تدريبات الّسالمة املجتمعية لألطفال.   •

برامج تهتم بتنظيف محيط املجتمع املحيّل.   •

بناء أسوار وجسور.   •

التّأكد من توفر آليات الّسالمة يف محيط اآلبار والحفر.   •

التّأكد من توفر ما يكفي من اإلضاءة يف الّليل.   •

زيادة الوعي حول املناطق الّتي توجد فيها مخلفات الحرب املتفجرة والتّعريف بهذه املناطق وتحديدها.   •

ــان والفتيــات والّشــباب كقــادة يتعاونــون مــع املجتمــع املحــيّل يف تصميــم هــذه الّنشــاطات  وتجــدر اإلشــارة إىل أن إرشاك الفتي

وتطبيقهــا سيســهم بــدوره يف بنــاء تقديرهــم لذواتهــم ويعطيهــم بعــض القــدرة عــى التّحكــم بزمــام األمــور يف حــاالت إنعــدام 

.)UNICEF 2013 ــن ــن 3 و16 م ــائدة )راجــع/ي املعياري ــن الّس األم

املدارس

توفــر املــدارس واألنشــطة الالمنهجيــة )التــي تُعقــد بعــد الــّدوام املــدريس( فرًصــا للتشــاور ومناقشــة املعلومــات حــول الحاميــة 

الّذاتيــة مــع عــدد كبــر مــن األطفــال. وميكــن أن تحقــق الّنشــاطات التّثقيفيــة واإلعالميــة حــول املخاطــر أكــر درجــة مــن الفعاليــة 

ــول إىل  ــة للوص ــاليب خاص ــر أس ــة إىل تطوي ــرز الحاج ــد ت ــاطات. وق ــذه الّنش ــم ه ــهم بتصمي ــباب أنفس ــال والّش ــام األطف إذا ق

األطفــال الذيــن ال يداومــون يف املــدارس، واألطفــال امللتحقــن بالتّعليــم غــر الرّســمي أو باملــدارس الّدينيــة، أو املــدارس الخاصــة 

باألطفــال ذوي اإلعاقــة. وتشــّكل الحاجــة للوصــول إىل هــؤالء األطفــال تحديـًـا كبــرًا، ألنّهــم غالبًــا مــا يكونــون أكــر عرضــة للخطــر 

.)UNICEF 2013: 83 مــن األطفــال امللتحقــن باملــدارس الرّســمية )راجــع/ي املعياريــن 3 و20 مــن

case management and referral إدارة الحالة والّتحويل

ينبغــي إدراج حــاالت اإلصابــة الجســدية الخطــرة واإلعاقــة ضمــن املعايــر الخاصــة بخدمــات إدارة الحالــة )راجــع/ي املعيــار 15(. 

ويجــب االنتبــاه بشــكل خــاص إىل املخاطــر املحــددة املتعلّقــة بحاميــة الطّفــل/ة والّتــي تواجههــا الفتيــات والفتيــان ذوو اإلعاقــة. 

ينبغــي تطويــر آليــات التّحويــل بغــرض: 

تحديــد الّناجــن مــن اإلصابــة، مبــا فيهــم األطفــال ذوو اإلعاقــة، وتحويلهــم إىل الرامــج العامــة املتكاملــة لحاميــة الطّفــل   •

خاصــة الّتــي ميكنهــم الوصــول إليهــا والرامــج األخــرى التــي تهتــم بالوقايــة واالســتجابة مًعــا.  

توفــر الخدمــات املتخصصــة )عــى ســبيل التمثيــل: إعــادة التّأهيــل التّقوميــي باســتخدام األطــراف الّصناعيــة( مــن خــالل   •

  .)UNICEF 2013( برامــج مســاعدة الّناجــن مــن اإلصابــات

مساعدة الّناجني

تشمل العنارص األساسية ملساعدة الّناجن، والّتي يجب أن تكون مالمئة بالّنسبة للعمر والجنس، ما ييل: 

الّرعاية الطّبية يف حالة الطّوارئ والّرعاية الطّبية املستمرة.   •

إعادة التّأهيل الجسدي )مبا يف ذلك خدمات تقويم العظام - األطراف الّصناعية(.   •

الّدعم الّنفيس االجتامعي.   •

الّدعم القانوين.   •

الّدمج االقتصادي )مبا يف ذلك الحق يف العمل والتّوظيف، والحق بالحصول عى مستوى معيشة مالئم(.   •

الّدمج االجتامعي )مبا يف ذلك الحقوق يف املشاركة، والوصول، والتّعليم، والحياة الثّقافية والّرياضية(.   •

وباإلضافــة ملــا ســبق، فــإّن القوانــن والّسياســات وحمــالت التّثقيــف العامــة املتوفــرة للجميــع، والّتــي تعــزز حقــوق األشــخاص ذوي 

اإلعاقــات، يجــب أن تشــّكل أيًضــا جــزءا مــن املســاعدة املقّدمــة للّناجــن. وعنــد تقديــم املســاعدة، ينبغــي الحــرص عــى تقويــة 

أنظمــة حاميــة الطّفــل الوطنيــة القامئــة، مبــا يف ذلــك األنظمــة املجتمعيــة، وعــدم تقويضهــا. وتوجــد العديــد مــن االتفاقيــات التــي 

توفــر إطــاًرا قانونيًــا للتّعامــل مــع اســتخدامات األســلحة املتفجــرة وآثارهــا، مبــا يف ذلــك توفــر املســاعدة للّناجــن املصابــن، ومــن 

ضمنهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــات. ومــن بــن االتفاقيــات املعنيــة بذلــك نذكــر: اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومعاهــدة 

ــن والّسياســات  ــة إىل القوان ــة، إضاف ــر العنقودي ــة الّذخائ ــة، واتفاقي ــة معين ــلحة تقليدي ــة بأس ــة املتعلق ــام، واالتفاقي ــر األلغ حظ

 .)UNICEF 2013( الوطنيــة ذات الصلــة

ــح  ــار هجــوم عســكري: “نصائ ــاء الّتحضــري للّتعامــل مــع آث 2.  األفــكار املســتقاة مــن األطفــال أثن
)25-Dulwich 2014: 21( ”ــن ــال آخري ــال ألطف ــا أطف يوجهه

يف الجلســات التــي يبــدأ فيهــا أحدهــم بالحديــث عــن الفقــدان، وعــن القيــم التــي صمــدت عــى الّرغــم مــن انتهــاكات حقــوق 

ــي ربطــت  ــات الخاصــة الت ــن، والعالق ــه الّنقــاش للحديــث عــن أشــخاص معين اإلنســان، ميكــن لالختصــايّص االجتامعــي أن يوّج

هــؤالء األشــخاص بالحيــاة الّشــخصية للمتحــدث. وميكــن أن تشــمل هــذه األحاديــث عالقــات مــع أشــخاص ال يزالــون عــى قيــد 

ــر هــذه اســم “إلقــاء التّحيــة مجــدًدا”، حيــث  الحيــاة، أو عالقــات مــع أشــخاص غــادروا الحيــاة. قــد يُطلــق عــى نقاشــات التّذكّ

تتوفــر للّشــخص الفرصــة لـــ “إلقــاء التّحيــة مجــدًدا” عــى شــخص عزيــز فقــده. ومــن املفيــد مســاعدة الطّفــل عــى اختيــار شــخص 

ــار  ــن آث ــفاء م ــه للّش ــل ومحاولت ــدور املســتمع الخارجــي ألحــزان الطّف ــوم ب ــد يق ــذي ق ــي ال ــر االختصــايّص االجتامع ــم، غ داع

الفقــدان. يقــّدم مرجــع )Dulwich 2014( أمثلــة حــول الحديــث مــع أطفــال فقــدوا أشــخاًصا عزيزيــن، باإلضافــة إىل أمثلــة حــول 

عمــل مجموعــات مــع األطفــال أثنــاء التّحضــر للتّعامــل مــع آثــار هجــوم عســكري تحــت عنــوان: “نصائــح يوجههــا أطفــال عائلــة 

العدينــي إىل أطفــال آخريــن”. 
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)PCC 2017( 3.  دراسة بحثية حول العنف وتأثرياته عىل األرس الفلسطينية يف القدس

ــه عــى األرس  ــف وتأثرات ــوان “العن ــز الفلســطيني لإلرشــاد )PCC 2017( بعن ــن الوحــدة إىل دراســة املرك يشــر هــذا القســم م

ــاريع  ــاركة يف املش ــى املش ــال ع ــدرة األطف ــرز ق ــا يُ ــال”، مب ــن األطف ــدس ع ــال الق ــا أطف ــة أعده ــدس: دراس ــطينية يف الق الفلس

ــل، أن يطــّوروا قامئــة  ــة يف األماكــن األخــرى مــن فلســطن، كغــزة عــى ســبيل التّمثي ــة واالســهام يف البحــث. ميكــن للطّلب البحثي

بأشــكال العنــف التــي يواجهونهــا يف أماكــن تواجدهــم والّتــي قــد تختلــف عــن العنــف الــذي اختــره أطفــال القــدس يف هــذه 

ــا لذلــك شــجع/ي الطّلبــة عــى قراءتــه وعــرض آرائهــم حــول مناهــج البحــث  الدراســة. ويعــد الجــزء البحثــي مــن املــروع قويً

ــيل أربعــة مجــاالت مــن العنــف واإلســاءة كــام اخترهــا األطفــال وأرسهــم يف القــدس:   ــام ي املســتخدمة. وفي

األطفال الذين عايشوا هدم منازلهم يف حي جبل املكر 

تعــرّض معظــم األطفــال الذيــن شــاهدوا عمليــة هــدم بيوتهــم لعــدد مــن األحــداث الّصادمــة واملتعاقبــة. إّن بعــض هــذه األحــداث 

ال يوجــد لهــا حــّل عــى املــدى الطويــل. 

ــار الّصدمــة،  ــي رافقــت هــدم البيــوت بلعــب دور يف التّخفيــف مــن آث ميكــن أن يقــوم الّدعــم االجتامعــي املتوفــر يف الفــرة الّت

خاصــة الّدعــم الــذي تقدمــه العائلــة املمتــدة والجــران ومؤسســات املجتمــع املحــيّل. ويعــاين األطفــال الّذيــن تعرّضــوا لتجربــة 

هــدم بيوتهــم مــن صعوبــات يف التّأقلــم مــع األوضــاع الجديــدة، حيــث يتــم دفعهــم للعيــش يف ظــروف جديــدة )عنــد انتقالهــم 

للعيــش مــع األقــارب أو الجــران، أو يف بيــت يقــع يف حــي آخــر(. 

ومــع تزايــد التّوتــر داخــل األرسة، يــزداد اســتخدام العنــف كعقــاب تجــاه األطفــال، كــام يصبــح األطفــال أكــر عدوانيــة، وقــد يــرك 

 .)PCC 2017( هــذا الوضــع تأثــرًا بالًغــا عــى املجتمــع يف حــي جبــل املكــر

اعتقال األطفال والحبس املنزيل يف سلوان

تعتــر تجربــة االعتقــال والحبــس املنــزيل مــن أكــر التّجــارب الّصعبــة التــي يواجههــا األطفــال، ويف حــي ســلوان تحديــًدا، تركــت 

ــي  ــات الّت ــتمر والّصعوب ــوف املس ــعوًرا بالخ ــال ش ــداء األطف ــس يف إب ــة تنعك ــال العقلي ــة األطف ــى صح ــلبية ع ــاًرا س ــة آث التّجرب

ــة: يف إحــداث الّصدمــات لالطفــال وأرسهــم ، وإســاءة  ــاء. وتتســبب االعتقــاالت الليل يعيشــونها يف عالقاتهــم مــع األرسة واألصدق

املعاملــة التــي يتعــرض لهــا االطفــال يف الّســجون االرسائيليــة وتشــمل تعصيــب العينــن، وتكبيــل اليديــن  بطريقــة مؤملــة باإلضافــة 

اىل اإلهانــة واإلســاءة الّلفظيــة والجســدية، فاألطفــال ال زالــوا  مســتهدفن ويتعرّضــون للعنــف الجســدي والّنفــيس أثنــاء اعتقالهــم 

والتّحقيــق معهــم مــن قبــل قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل.

وتبــن أّن األطفــال الذيــن تعرّضــوا لالعتقــال يف حــي ســلوان كانــوا يتجنبــون التّحــدث عــن مشــاعرهم وتجاربهــم يف املعتقــل مــع 

ــروا أّن ســلوكيات  ــد ذك ــال، فق ــرة االعتق ــاء ف ــم بعــد انته ــع أطفاله ــات يف التعامــل م ــدان تحدي ــايل يواجــه الوال ــم. وبالتّ والديه

ــي  ــرد الّت ــات التّم ــة إىل نوب ــم، إضاف ــف مــع غضبه ــم والتّكيّ ــات يف التّأقل ــون مــن صعوب ــد تغــّرت، وأّن أبناءهــم يعان ــم ق أبنائه

تظهــر يف ســلوك األبنــاء. ويعمــل الحبــس املنــزيل الــذي تفرضــه الّســلطات اإلرسائيليــة إىل تحويــل املنــزل إىل ســجن لهــؤالء األطفــال، 

ــاء  ــال، يف حــال عــدم إبق ــجن الفعــيل لألطف ــة، والّس ــة القانوني ــم خطــر املالحق ــم أو القامئــن عــى رعايته ويفــرض عــى والديه

أطفالهــم محبوســن يف املنــزل. ويزيــد هــذا الوضــع مــن التّحديــات الّنفســية واالجتامعيــة لألطفــال، وخاصــة اليافعــن منهــم. 

االقتحامات املتكررة لبلدة العيسوية وتأثريها عىل األطفال

إّن االقتحامــات اليوميــة واملداهــامت املتكــررة التــي يواجههــا األطفــال الّذيــن يعيشــون يف بلــدة العيســوية تــرك تأثــرات ســلبية 

عليهــم تنعكــس يف الّشــعور املســتمر بالخــوف، وانعــدام األمــان، والتّوتــر الّدائــم، وغيــاب روتــن يومــي مســتقر للحيــاة، والحرمــان 

مــن اللعــب ومامرســة األنشــطة األخــرى، وفقــدان اإلحســاس بالطّفولــة. ويظهــر بــن أعضــاء األرس يف البلــدة آثــار ســلبية نتيجــة 

ــوم. ويشــعر األهــل بالخــوف  ــات يف الّن ــق وصعوب ــلبيات يف القل معاناتهــم املســتمرة مــن انعــدام االســتقرار، وتتجــّى هــذه الّس

اليومــي املســتمر عــى أطفالهــم نتيجــة االعتقــاالت واملداهــامت املســتمرة لجيــش اإلحتــالل اإلرسائيــيل، وتواجــد القوات العســكرية 

 .)PCC 2017( بالقــرب مــن املــدارس، واســتخدامهم لقنابــل الغــاز والّصــوت عنــد اقــراب الطّلبــة لتخويفهــم

تقييد اللعب والعبادة واآلثار املرتبة عن ذلك عى األطفال يف البلدة القدمية يف القدس

يعــاين أطفــال البلــدة القدميــة يف القــدس مــن صعوبــات نفســية واجتامعيــة نتيجــة تعرّضهــم للعنــف املســتمر، وإجبارهــم عــى 

ــاحات  ــود املفروضــة عــى الوصــول إىل املــدارس والّس ــىص وســاحاته، والقي البقــاء يف بيوتهــم، ومنعهــم مــن دخــول املســجد األق

داخــل املســجد األقــىص. ويتعــرّض األطفــال إىل مشــاهدة إعتــداءات الجنــود اإلرسائيليــن عــر إخضــاع املاريــن للتّفتيــش الجســدي، 

واســتخدام قنابــل الغــاز املّســيل للّدمــوع والرّصــاص الحــي واملعــدين املغلــف باملطــاط، مــام يولـّـد لديهــم شــعوًرا بالخــوف والعزلــة 

االجتامعيــة. كــام أّن البلــدة القدميــة يف القــدس تفتقــر إىل املراكــز والّنــوادي الخاصــة باألطفــال واألماكــن املخصصــة للعــب، ويؤثــر 

هــذا ســلبًا عــى األطفــال الذيــن يضطــرون للبقــاء يف املنــزل لالحتــامء مــن جنــود االحتــالل واملســتوطنن املســلحن. 

ــدت  ــالل وتولّ ــم أصبحــوا يشــعرون بالغضــب تجــاه االحت ــم، ويشــرون إىل أّن أطفاله ــرًا تجــاه أطفاله ــا وتوت ــدي األهــل قلًق ويب

لديهــم رغبــة يف اإلنتقــام. وقــد أشــار اآلبــاء واألمهــات يف البلــدة القدميــة يف القــدس إىل أّن بناتهــم وأبناءهــم يعانــون مــن املشــاكل 

االجتامعيــة والّنفســية التــي تــراوح بــن املشــاكل يف األكل والتّبــول الــالإرادي واملشــاكل الّســلوكية. 

)O’Leary et al 2015( 4. االختصايون االجتامعيون يحفزون األمل والّسامة

اقــرأ/ي الّدراســة البحثيــة ألولــري وآخــرون، ووزعهــا عــى الطّلبــة إذا كانــت متوفــرة باللغــة العربيــة. وارشح/ي للطّلبــة أداة األمــل 

ــع  ــون مبشــاركته م ــا يرغب ــم مشــاركة م ــب/ي منه ــم اطل ــن ث ــل، وم ــد واألم ــاس شــخيص لدرجــة الجل ــا يســاعدهم يف أداء قي مب

اآلخريــن. ويف الّنهايــة، اختــم/ي هــذه املحــارضة بطــرح ســؤال حــول كيــف ميكــن توفــر األمــل والّســالمة لألطفــال يف فلســطن؟ 
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الوحدة الّسادسة: القسم الخامس  

الّتدخل مع األطفال والّشباب الذين يتعرّضون لإليذاء الجنيس

إرشــادات للمــدرّس/ة: عنــد تدريــس مــادة هــذه الوحــدة، ينبغــي االنتبــاه إىل أّن بعــض الطّلبــة قــد يكونــون متعرّضن 

لتجربــة إيــذاء جنــيس، ورمبــا تحدثــوا عــن هــذه التّجربــة مــع شــخص آخــر، أو رمبــا ال تــزال تجربــة دفينــة مل يكشــفوا 

ــا ألحد. عنه

وصف الوحدة

تقــدم الوحــدة تعريًفــا لإليــذاء الجنــيس لألطفــال والّشــباب. وتقــوم مبناقشــة األســاطر والوقائــع حــول اإليــذاء الجنــيس، وإعطــاء 

ملحــة عامــة عــن تأثراتــه ومؤرشاتــه. ويف القســم الثــاين، تحــدد الوحــدة التّدخــالت األنســب الّتــي ميكــن أن يقــوم بهــا االختصاصيون 

االجتامعيــون يف عملهــم مــع األطفــال والّشــباب الذيــن تعرّضــوا لإليــذاء الجنــيس. 

أقسام الوحدة

التّعريف: ما اإليذاء الجنيس؟   .1

األساطر والوقائع حول اإليذاء الجنيس لألطفال.   .2

تأثر اإليذاء الجنيس عى األطفال.   .3

مؤرشات عى تعرّض الطفل لإليذاء الجنيس.   .4

مبادئ التّدخل.   .5

خطوات عملية للتّعامل مع اإلفصاح عن حاالت اإليذاء الجنيس.   .6

أنشطة التقييم للوحدة

اختــار/ي أســطورتن مــن األســاطر الّســائدة حــول اإليــذاء الجنــيس لألطفــال )AMWCHR 2013( وارشح/ي ملــاذا قــد يتمســك 

الّنــاس باألســطورة وكأنهــا حقيقــة، ووّضــح/ي كيــف ميكــن أن تتســبب هــذه األســاطر يف إيقــاع الــّرر بالطّفــل/ة الــذي تعــرّض 

لإليــذاء الجنــيس، أو ال يــزال يتعــرّض لــه؟ وكيــف ميكــن أن يعمــل االختصاصيــون االجتامعيــون عــى تعديــل األســطورة، أو تغيرهــا 

واالســتجابة لحاجــات األطفــال.  

معايري التقييم 

القدرة عى إبداء التّفكر الّقدي لتقييم األسطورة ونقدها. 

القدرة عى تحديد املشاكل الّناشئة من األسطورة. 

القدرة عى وصف التّدخل اإلبداعي والقوي واألخالقي ملعالجة املشاكل الّناجمة عن األسطورة. 

املحارضة

1. ما اإليذاءالجنيس؟

يحصــل اإليــذاء الجنــيس للطّفــل أو الّشــاب عنــد اســتغالل أي شــخص ســلطته عــى الطّفــل إلجبــاره عــى املشــاركة يف نشــاط جنيس. 

ــا ال  ــن اإلســاءة، أو عندم ــد م ــرّض إىل مزي ــن التّع ــل/ة م ــة الطّف ــة يف حامي ــو الّرعاي ــدان أو مقّدم ــا ال يرغــب الوال ــك عندم وكذل

يكونــون أصــاًل قادريــن عــى حاميــة الطّفــل/ة مــن اإليــذاء الجنــيس، وبالتـّـايل تــزداد املخــاوف حــول حاميــة الطّفــل، مــام يتطلـّـب 

تدخــاًل قانونيًــا إليقــاف اإليــذاء.  

ويتضمــن اإليــذاء الجنــيس للطّفــل/ة مجموعــة واســعة مــن األفعــال. مبــا يف ذلــك مداعبــة األعضــاء التّناســلية للطّفــل، )أو قيــام 

املعتــدي بإجبــار الطّفــل عــى ملــس أعضائــه التّناســلية )أي ملــس أعضــاء املعتــدي(، واالســتمناء )مــع كــون الطّفــل شــاهد أو مشــارك 

يف عمليــة االســتمناء(، واالتصــال الجنــيس الفمــوي )باســتخدام الشــفة أو اللســان(، واإليــالج املهبــيل أو الّرجــي عــن طريــق العضــو 

الّذكــري، أو األصبــع، أو أي يشء آخــر، أو مداعبــة الثّديــن، أو اختــالس الّنظــر )مراقبــة الطّفــل/ة بشــكل دائــم( أو البصبصــة. وقــد 

ــر  ــل ألغــراض الّدعــارة أو لتصوي ــل إىل مشــاهدة املــواد اإلباحيــة، أو اســتغالل الطّف يشــمل اإليــذاء الجنــيس أيًضــا تعريــض الطّف

مــواد إباحيــة.    

ــية  ــة الجنس ــي الّرغب ــال تلب ــاركة يف أفع ــى املش ــل ع ــار الطّف ــلطته إلجب ــخص س ــتخدم الّش ــا يس ــيس عندم ــذاء الجن ــدث اإلي يح

ــن  ــوة م ــة والق ــث البني ــن حي ــا أضعــف م ــال دامئً ــك. واألطف ــوة يف ذل ــأ إىل اســتخدام الق ــد يلج ــغ أو املســن، وق ــخص البال للّش

البالغــن. وكلــام كانــت العالقــة قريبــة بــن الطّفــل والّشــخص البالــغ، كلــام زاد اعتــامد الطّفــل عــى ذلــك الّشــخص وبالتـّـايل تزيــد 

ــل.  ــغ عــى الطّف الّســلطة التــي ميارســها البال

ــام بأفعــال جنســية مــع  ــة والّنضــج املطلــوب التخــاذ قــرار “واٍع ومــدرك” بشــأن القي ــل/ة إىل املعلومــات الّروري ويفتقــر الطّف

ــى  ــية، أو املعن ــات الجنس ــس والعالق ــول الجن ــن ح ــدى البالغ ــر ل ــي تتوف ــة الّت ــال املعرف ــك األطف ــال ميل ــه/ا. ف ــر من ــخص أك ش

ــة.   ــه املحتمل ــة وعواقب ــي للجنوس االجتامع

يعتــر الفعــل الجنــيس بــن الطّفــل/ة والّشــخص البالــغ غــر مالئــم ألّن األطفــال ليســوا أبــًدا يف وضــع يســمح لهــم بتقديــم موافقــة 

 .)DHS 2013( واعيــة ومدركــة عــى مامرســات كهــذه
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مأخــوذة  املحــارضة  مــن  التّــايل  القســم  يقّدمهــا  الّتــي  املعلومــات  للمــدرّس/ة:  إرشــادات 

اإلنســان لحقــوق  املســلامت  األســراليات  الّنســاء  مركــز  بإعدادهــا  قــام  التــي  الكتيّبــات   مــن 

Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights )AMWCHR( 2013. وهــي عبــارة عــن منظمــة 

ــا  ــوق وأوضــاع الّنســاء املســلامت يف أســراليا. وبصفته ــز حق ــن الّنســاء املســلامت لتعزي ــة م ــر مجموع تســعى ع

ــي  ــاالت الت ــل يف الح ــة للتّدخ ــات املحلّي ــع املجتمع ــل م ــعى للعم ــا تس ــان، فإنّه ــوق اإلنس ــة بحق ــة ملتزم منظم

يســتخدم فيهــا اإلســالم لتقويــض وضــع املــرأة املســلمة وإضعافهــا، وذلــك عــر تقديــم املعرفــة والتحليــالت املســتندة 

ــة املعرفيــة مــن خــالل نــر املطبوعــات، وفعاليــات املنــارصة والحشــد املوجهــة للحكومــة، وعقــد ورش  عــى األدلّ

العمــل مــع الّنســاء، وتقديــم الّدعــم لألفــراد.

 )AMWCHR 2013( 2. األساطري والوقائع حول اإليذاء الجنيس لألطفال

ــك الّنقاشــات  ــا، وبشــكل خــاص تل ــس عموًم ــة بالجن ــة يف الّنقاشــات املتعلّق ــات املتضمن ــر واملمنوع نظــرًا للمحاذي

ــه. ومــن املتوقــع أن  ــل، فقــد تنتــر أســاطر خرافيــة عديــدة يف املجتمعــات حول ــة باإليــذاء الجنــيس للطّف املتعلّق

تســهم مناقشــة هــذه األســاطر والتّحــاور بشــأنها بــن الطّلبــة يف إجــالء تحيزاتهــم ومعالجــة الحــدود والّنقــص املعــريف 

حــول املوضــوع. 

تقــول األســطورة: يحــدث اإليــذاء الجنــيس للطّفــل يف معظــم األحيــان ضمــن الفئــات الطّبقيــة غــر املتعلّمــة ويف املناطــق   •

الفقــرة. 

يشــر الواقــع، إىل أّن اإليــذاء الجنــيس للطّفــل ميكــن أن يحصــل ألي طفــل، بغــض الّنظــر عــن درجــة تعليمــه أو غنــاه أو   •

فقــره. ورمبــا يســّجل وقــوع حــادث إيــذاء جنــيس عــى الطّفــل/ة يف املناطــق الّتــي يعتــر مســتواها االجتامعــي واالقتصــادي 

منخفًضــا، نظــرًا لشــكل الّرتيبــات الّســائدة يف تلــك املجتمعــات، ولكــن هــذا ال يعنــي أّن تلــك املناطــق تشــهد نســبة أعــى 

مــن هــذه الحــوادث. فاألطفــال معرّضــون للمخاطــر يف أي مــكان. 

تقول األسطورة: إّن مرتكب اإليذاء الجنيس للطّفل عادة ما يكون غريبًا عن محيطه.   •

ــد يكــون مــن الجــران، أو  ــة، وق ــا للّضحي ــدي معروفً ــب الحــاالت يكــون الّشــخص املعت ــه يف أغل ــع،  إىل أنّ يشــر الواق  •

ــة.  ــاء العائل ــن أعض ــيّل، أو م ــع املح ــة، أو املجتم ــن املدرس ــر م ــخص آخ ــن، أو ش املعلم

تقول األسطورة: إّن األوالد من الّذكور نادًرا ما يتعرّضون لإليذاء الجنيس.   •

يشــر الواقــع، إىل أّن األوالد الّذكــور يتعرّضــون ملخاطــر اإليــذاء الجنــيس كــام تتعــرّض لــه الفتيــات. بينــام نســبة التّبليــغ   •

يف حــاالت اإليــذاء الجنــيس الّتــي يتعــرّض لهــا األطفــال الّذكــور منخفضــة. ومبــا أّن األوالد الّذكــور يحصلــون عــى حريــة أكر يف 

التّنقــل والحركــة، فإنّهــم يكونــون أكــر عرضــة لإليــذاء الجنــيس مــن قبــل أشــخاص خــارج املنــزل. ونظــرًا للتّصــورات واألفــكار 

الّســائدة حــول الّذكــورة، قــد يتعــرّض األوالد الذيــن يفصحــون عــن تعرّضهــم إليــذاء أو النتهــاك جنــيس إىل الوصــم بشــكل 

أكــر، إضافــة إىل أّن الّشــعور بالعــار والخــزي يزيــد يف حالــة اإليــذاء أو االنتهــاك الجســدي الــذي ميارســه شــخص ذكــر عــى 

ذكــر آخــر. 

تقول األسطورة: يرتكب الّشخص اإليذاء الجنيس ضد األطفال ألنه/ا ال يستطيع التّحكم برغباته/ا الجنسية.   •

يشــر الواقــع: إىل أّن اإليــذاء الجنــيس الــذي يوقعــه املعتــدي/ة عــى الطّفــل/ة ليــس ناجــاًم عــن اإلحبــاط الجنــيس، وإمّنــا   •

يرتبــط بالّرغبــة يف الّســيطرة ومامرســة القــوة، وليــس بالجنــس. فالجنــس هنــا هــو األداة التــي تُّســتخدم لتحقيــق مشــاعر 

القــوة. فقــد يكــون املعتــدي/ة عــى الطّفــل شــخًصا متزوًجــا، أو شــخًصا لديــه إمكانيــة إلقامــة عالقــات جنســية مــع بالغــن 

آخريــن. إضافــة إىل أّن اإليــذاء الجنــيس لألطفــال يتــم عــادة ضمــن عمليــة مخططــة ومدروســة تتضمــن تهيئــة الطّفــل ببــطء 

وبنــاء الثّقــة مــن خــالل تقديــم الهدايــا والحلويــات، فــال يحصــل اإليــذاء بشــكل مفاجــئ للتّخلــص مــن اإلحبــاط الجنــيس 

   .)AMWCHR 2014(

تقول األسطورة: إّن األطفال غالبًا ما يختلقون القصص حول تعرّضهم لإليذاء الجنيس.  •

ــادًرا مــا يكذبــون بخصــوص تعرّضهــم إليــذاء  جنــيس. حيــث ال يقــوم الطّفــل/ة عــادة  يشــر الواقــع إىل أّن األطفــال ن  •

ــل وقائــع صادمــة، أو اختــالق حــوادث جنســية، إال إذا كان ذلــك قــد حــدث لــه/ا فعــاًل  أو شــاهده يحصــل أمامــه/ا.  بتخيّ

وعلينــا أن نتذكّــر أّن األطفــال قــد يلجــأون للكــذب يك ينقــذوا أنفســهم مــن مشــكلة وقعــوا فيهــا، ولكّنهــم نــادًرا مــا يكذبــون 

إليقــاع أنفســهم يف مشــكلة. 

تقــول األســطورة: إّن األطفــال الذيــن يبــدون بخــر بعــد التّعــرّض إليــذاء جنــيس ال يحتاجــون إىل تدخــل أو استشــارة مــن   •

مختــص. 

يشــر الواقــع إىل أّن جميــع األطفــال الّذيــن تعرّضــوا لإليــذاء الجنــيس يحتاجــون إىل تدخــل مــن قبــل املختصــن لتقييــم   •

الحالــة ومعالجتهــا. ويف حــال مل يتــم متابعــة الطّفــل/ة املتعــرّض لإليــذاء الجنــيس واالعتنــاء بــه، فقــد تظهــر مشــكالت كبــرة 

يف حيــاة الطّفــل/ة مســتقباًل. 

ــيس أو  ــذاء الجن ــه لإلي ــي تســببت يف تعرّض ــل/ة هــي الّت ــون غلطــة الطّف ــد تك ــان ق ــول األســطورة: يف بعــض األحي تق  •

االســتغالل.

ــا مــا يتعــرّض  ــذاء الجنــيس، غالبً ــل/ة. ففــي حــاالت اإلي ــذاء الجنــيس ليــس قــط غلطــة الطّف يشــر الواقــع: إىل أّن اإلي  •

األطفــال للتّخويــف، والتّهديــد، واإلكــراه، واالبتــزاز، واإلغــراء، واالســتدراج. وتقــع املســؤولية دامئـًـا عــى البالغــن الذيــن ينبغــي 

ــوم أن  ــن املعل ــط. وم ــال ق ــتغالل األطف ــدم اس ــى ع ــوا ع ــار وأن يحرص ــن االعتب ــى بع ــل الفض ــة الطّف ــذوا مصلح أن يأخ

أجســادنا تســتجيب عــادة لالهتــامم والقــرب العاطفــي، غــر أّن األطفــال مل يصلــوا إىل مرحلــة الّنضــج الــكايف عاطفيًــا وجنســيًا 

ليتمكنــوا مــن فهــم مــا يعنيــه االهتــامم أو الّلمــس أو القــرب العاطفــي الــذي يظهــره البالغــون تجاههــم. فاإليــذاء الجنــيس 

للطّفــل/ة هــو اســتغالل لراءتــه وحاجتــه إىل االهتــامم. 

3.  تأثري اإليذاء الجنيس عىل األطفال

اآلثار قصرية األجل

*اإلحســاس بالعجــز، *الّشــعور بالخــزي*، *الغضــب *،الخــوف *، الّشــعور بالقلــق املتزايــد *، الخــوف املــريض Phobias )الخــوف 

مــن أشــياء محــددة، أو مــن أماكــن أو مــن أشــخاص محدديــن( *، الكوابيــس واألحــالم املزعجــة *، صعوبــات يف الّركيــز *، اســرجاع 

ذكريــات أليمــة للحــدث flashbacks *، اليقظــة الّشــديدة تجــاه البيئــة املحيطــة خوفًــا مــن أي مواجهــة مــع املعتــدي أو الجــاين. 

اآلثار طويلة األجل

*املشــاكل الّنفســية: )االكتئــاب والقلــق( *، االضطرابــات الّسيكوســوماتية )أمــراض جســمية مســتمرة ال ميكــن تفســرها( *، العجــز 

عــن الثّقــة باآلخريــن وصعوبــة بنــاء عالقــات حميمــة *، إعــادة التّعــرّض ملوقــف الّضحيــة revictimization )عــى ســبيل التّمثيــل: 

ــغ( *ا، النتحــار أو محــاوالت انتحــار *،  ــرّض إليــذاء جنــيس مــرة أخــرى كطفــل أو بال ــة للعنــف األرسي، أو التّع ــّول إىل ضحي التّح

ــة جنســيًا  ــة بأمــراض منقول ــون( *، اإلصاب ــات أخــرى للقان ــة أو خروق ــكاب الرق ــوح )ارت تعاطــي املخــدرات أو الكحــول *، الجن
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4. مبادئ الّتدخل ملساعدة األطفال والّشباب الذين تعرّضوا لإليذاء الجنيس

قــد يحتــاج األطفــال املعتــدى عليهــم جنســيًا وأفــراد أرسهــم إىل مســاعدة مــن عــدة أطــراف مثــل: خدمــات حاميــة الطًفــل، ونظــام 

ــذي  ــل الّ ــي حاجــات الطّف ــة الجنائيــة، وخدمــات الًدعــم واملشــورة. حيــث ال ميكــن ملجموعــة، أو مؤسســة واحــدة أن تلبّ العدال

ــب عمــل فريــق جامعــي متعــدد  ــل، وتتطلّ ــز عــى الطّف ــة مــن الّركي ــة التّدخــل الفّعال ــذاء الجنــيس. وتنطلــق عملي تعــرّض لإلي

التّخصصــات، عــى أن تسرشــد باملبــادئ التّاليــة: 

اإليذاء الجنيس لألطفال غر مقبول.   •

من حق جميع األطفال أن يشعروا بأمان وأن تتوفر لهم حامية من اإليذاء الجنيس.   •

اإليذاء الجنيس لألطّفال هو فعل إجرامي.   •

ينبغي أن يُؤخذ الطّفل/ة دامئاً عى محمل الجد عند ادعائه/ا بالتّعرّض إليذاء جنيس.   •

ينبغي أن يهدف التّدخل إىل تعزيز العالقة بن الطّفل/ة والوالد أو الوالدين اللذين ال يسيئان معاملته/ا.   •

تأمــن بيئــة آمنــة وداعمــة يعتــر حًقــا واســتجابًة لحاجــة بالّنســبة لألطفــال الذيــن تعرّضــوا لإليــذاء الجنــيس. ومــن حــق   •

هــؤالء األطفــال أيًضــا الحصــول عــى تدخــل قانــوين وحــاميئ وخدمــات املشــورة والعــالج. 

 .)DHS 2013( ينبغي أن تكون األولوية األساسية للتّدخل هي حامية الطّفل وتعزيز استعادة عافيته  •

6.  خطوات عملية للّتعامل مع االفصاح عن حاالت اإليذاء الجنيس

األمور التي يتوّجب تجنبها األمور التي يتوّجب فعلها

•  املبالغة يف ردة الفعل أو إبداء الّصدمة. 

•  الّضغط عى الطّفل/ة لذكر املزيد من التّفاصيل.

•  تلقن الطّفل/ة وتوجيه كالمه باتجاه معن. 

•  سؤال الطّفل/ة ملاذا استغرقه كّل هذا الوقت ليتمكن من االفصاح 

والكشف عن واإليذاء الجنيس الذي تعرّض له )يف حال كان الحال 

كذلك(.

•  تقديم وعود ال ميكنك االحتفاظ بها )“إذا أخرتني، سيظل هذا رًسا 

بيننا”(. 

)AMWCHR 2013( :املصدر

•  االستامع للطّفل/ة وإبداء التّعاطف.

•  إعطاء أقوال الطّفل/ة االعتبار الالزم. 

•  التّحدث مع الطّفل/ة بهدوء ومراعاة الخصوصية.

•  التزام الهدوء، وطأمنة الطّفل/ة، وتجّنب إصدار األحكام. 

•  امنح/ي الطّفل/ة اهتاممك بشكل كامل.

•  عليك تصديق ما يخرك به الطّفل/ة.

•  اترك/ي الطّفل ليتحدث.

•  قم/ي بتسجيل الوقائع.

•  يف حال طرح الطّفل/ة عليك أسئلة، أجب/ي عليها إجابات مبارشة.

•  أخر/ي الطّفل/ة بأنه ال يتحّمل مسؤولية عن اإليذاء الجنيس الذي 

تعرّض له، مهام كانت الظّروف.

•  ناقش/ي شكل التّدخل املقرح مع الطّفل/ة – وحاول/ي أن يكون 

التّدخل واقعيًا، ولكن دون إخافة الطّفل/ة.

•  أخر/ي الطّفل، إن كنت تحتاج/ين إلخبار شخص آخر مبا كشفه لك، 

وأخر/يه من هذا الّشخص/ األشخاص. 

ما املعتقدات التي ميكن أن يحملها الطّفل/ة أو الشاب تجاه اإليذاء الجنيس الذي تعرّض له؟ 

_ أّن ما حدث كان خطأه/ا.

_ أنّه كان يستطيع إيقاف اإليذاء. 

_ أنّه شخص يسء ويستحق اإليذاء الجنيس الذي تعرّض له.

_ أّن املوت سيكون الخيار األفضل.

.)CASA 2017( لن يصّدقه/ا أحد _

ما الذي قد يخافه األطفال / الّشباب؟

_ التّعرّض للرّفض من قبل األشخاص الذين يحبونهم.

_ التّعرّض للنقل من منزل األرسة إىل مكان آخر.

_ أن يتعرّض والدهم أو الّشخص مرتكب الجرمية للّسجن.

_ أنّهم دّمروا األرسة.

_ أنّهم سيفقدون منزل األرسة.

 .)CASA 2017( أنّهم سيضطرون لالنتقال إىل مدرسة أخرى _
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الوحدة الّسابعة  

 مؤمتر مجموعة العائلة

Family Group Conference )FGC(

وصف الوحدة

تطــورت فكــرة مؤمتــر مجموعــة العائلــة كآليــة لتمكــن الطّفــل، والوالديــن والعائلــة املمتــدة مــن لعــب دور محــوري يف عمليــة 

ــه  ــة، ومبادئ ــة العائل ــة مؤمتــر مجموع ــور التّاريخــي آللي ــل/ة. ستســتعرض هــذه الوحــدة التّط ــة الطّف ــرار حــول رعاي اتخــاذ الق

ــالمة  ــم الخطــر والّس ــة لتقيي ــازل الثاّلث ــالمة، وأداة املن ــات الّس ــم فكــرة عــن أداة عالم ــا. وســيتم تقدي ــي يتضمنه ــات الت والعملي

ــة تطبيقهــا.  ــات وكيفي ــرّف عــى هــذه التّقني ــة الفرصــة للتّع ــدى الطّلب والتّحضــر لخطــط التّدخــل، وســتتوفر ل

أقسام الوحدة 

ما مؤمتر مجموعة العائلة؟   .1

حامية الطّفل- مؤمتر مجموعة العائلة.  .2

عقد مؤمتر العدالة للّشباب.  .3

ملحة تاريخية حول مؤمتر مجموعة العائلة.  .4

املداخل الّنظرية الّتي يعتمد عليها نهج مؤمتر مجموعة العائلة.  .5

أسس ومبادئ مؤمتر مجموعة العائلة.   .6

دراسة حاالت ملؤمتر مجموعة العائلة.  .7

.The conference process إجراءات تنفيذ مؤمتر مجموعة العائلة  .8

نشاط صفي: عرض فيلم مؤمتر مجموعة العائلة الذي يناقش قضية الطّفلة كايت.  .9

10.  خطة مؤمتر مجموعة العائلة.

األدوار املهنية للمختصن املشاركن مبؤمتر مجموعة العائلة.  .11

12.  التّحضر ملؤمتر مجموعة العائلة – أدوات “عالمات الّسالمة” و”املنازل الثاّلثة”. 

أنشطة التقييم للوحدة

شاهد/ي عرض الفيلمن املقرحن عن مؤمتر مجموعة العائلة وأجب/ي عى األسئلة التّالية: 

ناقش/ي مبادئ وأسس مؤمتر مجموعة العائلة كام تم توضيحها يف مؤمتر مجموعة عائلة كايت.   .1

باالستناد إىل مؤمتر مجموعة عائلة كايت، ناقش/ي اإليجابيات والّسلبيات األساسية.   .2

ناقش/ي األداة التي ميكن استخدامها لتحضر األطّفال ملؤمتر مجموعة العائلة.   .3

راجــع/ي خطــة مؤمتــر مجموعــة عائلــة كايت، وناقــش/ي كيــف تســتجيب الخطــة لحاجــات كايت مــن اســتجابات الحاميــة   .4

والّرعايــة. 

ما االختالفات بن دور االختصايّص االجتامعي املسؤول عن حامية الطّفل ودور منسق مؤمتر مجموعة العائلة؟   .5

املحارضة

1.  مقدمة حول مؤمترات مجموعة العائلة: ما ه مؤمتر مجموعة العائلة؟ 

مؤمتــر مجموعــة العائلــة )family group conference )FGC هــو طريقــة لحــّل أو محاولــة حــّل مشــكالت األرسة فيــام يتعلّــق 

ــي، أعضــاء  ــاب/ة املعن ــل/ة أو الّش ــاس – الطّف ــن الّن ــات م ــالث مجموع ــاء يجمــع ث ــد لق ــل/ة. ويشــتمل عــى عق ــة الطّف بحامي

أرستــه الّنوويــة وأفــراد مــن عائلتــه املمتــدة، واملهنيــون املختصــون بالعمــل يف حاميــة الطّفــل – ويهــدف اللقــاء إىل عــرض القضايــا 

واإلشــكاليات، والتّوصــل إىل حــّل، ووضــع خطــة عمــل مســتقبلية. 

تفيــد طريقــة مؤمتــر مجموعــة العائلــة بتمكــن الطّفــل، والوالديــن والعائلــة املمتــدة مــن لعــب دور محــوري يف عمليــة اتخــاذ 

القــرار. ويعتــر متكــن العائلــة  هدفـًـا مركزيـًـا مــن أهــداف نهــج مؤمتــر مجموعــة العائلــة، وذلــك مــن خــالل إعــادة ســلطة اتخــاذ 

ــل مبســؤولية ضــامن ســالمة األطفــال، ومصــر هــؤالء  ــة الطّف ــة )Doolan 2003(. ويحتفــظ نظــام حامي القــرار إىل مجــال العائل

ــة بحيــث يالئــم  ــّم تصميــم نهــج مؤمتــر جامعــة العائل ــة. وقــد ت األطفــال هــو مجــال اإلهتــامم الرّئيــس ملؤمتــر مجموعــة العائل

العمــل مــع فئــات أخــرى مــن البالغــن مثــل: ضحايــا ومرتكبــو العنــف األرسي، ومرتكبــو الجرائــم وضحاياهــم، والفئــات املجتمعيــة 

ــدان  ــون مــن فق ــن يعان ــّدرايس واإلقصــاء، واملســنون الذي ــال الفشــل ال ــا األطف ــي يواجــه فيه ــة والعاجــزة، واملــدارس الت الّضعيف

   .)Doolan 2003; Mirsky 2003( ــة ــون مــن أمــراض عقلي ــن يعان االســتقاللية، واألشــخاص الّذي

يعتمد نهج مؤمتر مجموعة العائلة عى االفراضات التّالية:  

يحق لألرس أن تشارك يف اتخاذ القرارات التي ميكن أن تؤثر عليهم.   .1

ــات  ــالزم واملعلوم ــداد ال ــا اإلع ــر له ــم، وتوفّ ــكل مالئ ــا بش ــّم إرشاكه ــال ت ــرارات يف ح ــاذ الق ــة التخ ــر األرس مؤهل تعت  .2

الّروريــة. 

تتمتــع القــرارات الّتــي يتــم اتخاذهــا ضمــن األرسة بإمكانيــة أكــر للّنجــاح مــن القــرارات الّتــي تفرضهــا جهــات خارجيــة   .3

عــى األرسة. 
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2.  حامية الطفل- مؤمتر مجموعة العائلة

ــال هــو مجــال االهتــامم الرّئيــس ملؤمتــر  يحتفــظ نظــام حاميــة الطّفــل مبســؤولية ضــامن ســالمة األطفــال، ومصــر هــؤالء األطّف

مجموعــة العائلــة. تفيــد طريقــة مؤمتــر مجموعــة العائلــة يف متكــن الطّفــل، والوالديــن والعائلــة املمتــدة للعــب دور محــوري يف 

عمليــة اتخــاذ القــرار. ويعتــر متكــن العائلــة هدفـًـا مركزيـًـا مــن أهــداف نهــج مؤمتــر مجموعــة العائلــة، وذلــك مــن خــالل إعــادة 

ــة  ــا الّرعاي ــع قضاي ــل م ــة إىل التّعام ــة العائل ــدف مؤمتــر مجموع ــة )Doolan 2003(. ويه ــرار إىل مجــال العائل ســلطة اتخــاذ الق

والحاميــة وتعزيــز األرسة؛ حيــث يتــم إرشاك األرسة يف عمليــة اتخــاذ القــرار، وتوضــع خطــة ملناقشــة إشــكاليات الّرعايــة والحاميــة 

املتعلّقــة بالطّفــل/ة. 

Youth Justice Conferencing 3.  عقد مؤمتر العدالة للشباب

باالســتناد إىل فكــرة العدالــة التّصالحيــة، يهــدف مؤمتــر العدالــة للّشــباب إىل تحميــل الجانحــن مســؤولية الجنــح التــي ارتكبوهــا 

ــّرع  ــة، والت ــض الّضحي ــالح، وتعوي ــذار، واإلص ــة االعت ــة التّصالحي ــر العدال ــة مؤمت ــمل خط ــد تش ــجن. وق ــب بالّس ــي ال تُعاق والّت

ــم املشــورة.  ــع املحــيّل، أو تقدي للمجتم

4.  ملحة تاريخية حول مؤمتر مجموعة العائلة

ــال املــاوري Maori، وهــم  ــر دراســة اســتقصائية أظهــرت أّن أطف ــدا إث ــة” يف نيوزيالن ــر نهــج “مؤمتــر مجموعــة العائل ــم تطوي ت

ــالت  ــرة أّن العائ ــى فك ــج ع ــذا الّنه ــز ه ــة. ويركّ ــج الّرعاي ــن برام ــر ضم ــكل كب ــودون بش ــدا، موج ــون لنيوزيالن ــكان األصلي الّس

واملجتمعــات املحلّيــة لديهــا نقــاط قــوة وقــدرات ميكــن تفعيلهــا بغــرض خلــق األمــان لألطفــال املعرّضــن لخطــر اإلســاءة. ويســتمد 

هــذا الّنهــج أسســه مــن الّنظريــات املســتندة عــى املنهجيــة املبنيــة عــى القــوة، والتّمكــن، وتنميــة املجتمعــات املحلّيــة وغرهــا. 

ويعتمــد نهــج مؤمتــر مجموعــة العائلــة عــى إحــدى املامرســات الثّقافيــة للــاموري وتســمى بلغتهــم Maatua Whangia )داعمــو 

ــل:  ــات أخــرى مــن البالغــن مث ــم العمــل مــع فئ ــة بحيــث يالئ ــم نهــج مؤمتــر جامعــة العائل ــم تصمي ــة(. وقــد ت عالقــات القراب

ضحايــا ومرتكبــو العنــف األرسي، ومرتكبــو الجرائــم وضحاياهــم، والفئــات املجتمعيــة الّضعيفــة والعاجــزة، واملــدارس التــي يواجــه 

فيهــا األطفــال الفشــل الــّدرايس واإلقصــاء، واملســنون الـّـن يعانــون مــن فقــدان االســتقاللية، واألشــخاص الّذيــن يعانــون مــن أمــراض 

     .)Doolan 2003; Mirsky 2003( ــة عقلي

ــدا، والّدمنــارك،  ــل، وكن ــكا، والرازي ــك أســراليا، وبلجي ــة، مبــا يف ذل ــة العائل ــج مؤمتــر مجموع ــة نه ــر مــن 20 دول ــت أك ــد تبن وق

وأملانيــا، وأيرلنــدا،  وإرسائيــل ، وهولنــدا، والرّنويــج، وبورتوريكــو، واململكــة العربيــة الّســعودية، والــّدول االســكندنافية، وجنــوب 

إفريقيــا، والّســويد، وتايالنــد، واململكــة املتحــدة، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، يف العمــل مــع العائــالت مــن أصــول أنجليكانيــة 

Anglo وأفريقية-أمريكيــة African American وإســبانية. 

مــع أّن نهــج مؤمتــر العائلــة يتطلـّـب، يف البدايــة، اســتثامًرا كبــرًا يف الوقــت واملــال، إال أّن تكلفتــه عــى املــدى الطّويــل أكــر فعاليــة 

مــن حيــث الّنتائــج التــي ميكــن إحرازهــا والّتــي تُعتــر أكــر اســتدامة. 

5.  املداخل الّنظرية التي يعتمد عليها نهج مؤمتر مجموعة العائلة

.strength based املنهجية املبنية عى القوة  •

.empowerment مدخل التّمكن  •

.anti-racist  املدخل املضاد للتّمييز العنري  •

.community development مدخل التّنمية املجتمعية  •

.group work مدخل العمل ضمن مجموعات  •

.conflict resolution مدخل حّل الّراعات  •

.narrative theory مدخل املامرسات الّردية  •

.task and solution focused models الّنامذج الّتي تركّز عى الحل  •

6.  أسس ومبادئ مؤمتر مجموعة العائلة

سالمة الطّفل هو املبدأ األسايس واألكر أهمية.   •

لألطّفال حقوق، كام أنّهم ميكن أن يشاركوا يف اتخاذ القرار والتّخطيط للمسائل املرتبطة بسالمتهم.   •

ميكــن أن يحــر األطّفــال مؤمتــر مجموعــة العائلــة إذا كانــوا بعمــر مناســب، فعــى ســبيل  التّمثيــل: ميكــن اســتخدام   •

 .The Thee Houses tool أداة املنــازل الثاّلثــة

تعتر العائلة املكان الّذي تنطلق منه سالمة الطّفل.  •

العمل بالراكة مع العائالت، يسهم يف تحقيق نتائج أفضل فيام يخص أطفالهم.   •

تتمتع األرسة بالقدرة عى اتخاذ القرارات املالمئة ألطفالها.   •

تستطيع العائالت توفر الّسالمة واألمن ألطفالهم، يف حال توفر املوارد املناسبة.    •

7.  دراسة حاالت ملؤمتر مجموعة العائلة 

مل تتوصــل الّدراســات إىل نتيجــة حاســمة بشــأن صالحيــة اســتخدام نهــج مؤمتــر مجموعــة العائلــة بالّنســبة للحــاالت الّتــي تختلــف 

مشــاكلها. وتوصــل جونــز وفينيغــان )Jones and Finnegan )2003  إىل أّن املشــاركن، يف غالبيــة الحــاالت، كانــوا ينحــدرون مــن 

أرس تعــاين مــن مشــاكل متعــددة. حيــث كانــت الّدعــوات لتنظيــم مؤمتــر مجموعــة العائلــة أقــل يف الحــاالت املتعلّقــة باإليــذاء 

الجنــيس والعنــف األرسي. ومــع ذلــك تشــر متغــرات النتائــج املســتخدمة يف دراســة جونــز وفينيغــان إىل أّن نهــج مؤمتــر مجموعــة 

ــه يف  ــت فعاليت ــام أثب ــيس(، ك ــذاء الجن ــف األرسي واإلي ــورة )أي العن ــد اســتخدامه يف الحــاالت املذك ــا عن ــااًل أيًض ــة كان فع العائل

الحــاالت الّتــي مل تواجــه فيهــا األرس هــذه املشــاكل تحديــًدا. لكــن ينبغــي أن يتأكــد االختصاصيــون االجتامعيــون، يف هــذه الحــاالت، 

 .)Huntsman 2006( مــن أّن العمليــة تتــم بطــرق تضمــن ســالمة املشــاركن
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الحاالت التي يعتر فيها نهج مؤمتر مجموعة العائلة غري مائٍم 

العائالت الّتي تعتر عالقاتها محدودة.   •

العائالت الّتي تعاين من مشاكل ورصاعات كثرة.  •

 .transient families عائالت غر مستقرة يف مكان واحد  •

االجتــامع( يف  املشــاركة  عــى  املعتــدي  يــّر  )عندمــا  األرسي  العنــف  وحــاالت  الجنــيس  اإليــذاء  حــاالت    • 

 .)Jones and Finnegan 2003(

The conference process 8.  إجراءات تنفيذ مؤمتر مجموعة العائلة

يتــم الّرتيــب لعقــد مؤمتــر مجموعــة العائلــة مــن قبــل شــخص يعــن كمنســق للمؤمتــر. وميكــن أن يعقــد املؤمتــر الفعــيل يف مــكان 

رســمي، أو غــر رســمي. ويتألّــف املؤمتــر مــن ثــالث مراحــل هــي: تبــادل املعلومــات، وتحديــد أوقــات مشــاركة العائلــة واالتفــاق 

معهــا عــى عقــد املؤمتــر، والتّخطيــط. 

اإلعداد للمؤمتر وتبادل املعلومات من قبل املهنين املختصن.   .1

يقوم العاملون يف الخدمة االجتامعية بتبادل املعلومات مع املختصن اآلخرين.   .2

تقوم األرسة بطرح املعلومات للحصول عى توضيحات.   .3

يرح االختصاصيون االجتامعيون الخطوط األساسية للعملية.   .4

يســأل منســق املؤمتــر إن كان هنــاك اتفــاق بــن أعضــاء العائلــة حــول وجــود مشــكلة تتعلـّـق بتأمــن حاجــات الطّفــل/ة   .5

وتقديــم الّرعايــة لــه/ا. 

يقــوم املنســق واالختصــايّص االجتامعــي بتزويــد العائلــة باملــوارد واملعلومــات التــي يحتاجونهــا خــالل األوقــات املخصصة   .6

للعائلــة، فعــى ســبيل االتّمثيــل، قامئــة باملخــاوف التــي لديهــم، منــوذج الخطــة، ولــوح أبيــض للكتابــة. 

يغــادر جميــع املختصــن املهنيــن املــكان، ويـُـرك أعضــاء العائلــة ملناقشــة املخــاوف الّتــي لديهــم وإلعــداد الخطــة التــي   .7

ســتعالج هــذه املخــاوف. 

ــا تتوصــل  ــداد الخطــة. وعندم ــة – لتتوصــل إىل إع ــاة الخصوصي ــع مراع ــراد م ــل بانف ــة لتعم ــت للعائل ــص الوق تخصي  .8

العائلــة إىل مرحلــة تعتقــد فيهــا أنّهــا أصبحــت جاهــزة، تقــوم بتبليــغ املنســق الســتدعاء املهنيــن املختصــن حتــى ينضمــوا 

ــد إىل املؤمتــر.  مــن جدي

يُفتح النقاش حول خطة األرسة مع املهنين املختصن.   .9

يقّدم  االختصايّص االجتامعي الخطة للجهات الرّسمية صاحبة القرار.    .10

يرتّب االختصايّص االجتامعي ثالث مراجعات شهرية للخطة.   .11

ــة  ــر مجموع ــاد مؤمت ــم انعق ــوة، يت ــج املرج ــق الّنتائ ــال مل تتحق ــة، أو يف ح ــة املوضوع ــزام بالخط ــم االلت ــال مل يت يف ح  .12

العائلــة مجــدًدا، أو قــد يلجــأ  االحتصــايّص االجتامعــي إىل رفــع القضيــة إىل املحكمــة لضــامن ســالمة الطّفــل/ة، حيــث أّن ســال 

ســالمته هــي القضيــة األساســية. 

9.  نشاط صفي: عرض فيلم مؤمتر مجموعة العائلة الذي يناقش قضية الطفلة كايت

اعــرض/ي األفــالم التّاليــة الّتــي تقــّدم منــاذج حــول مؤمتــر مجموعــة العائلــة، وبعدهــا أطلــب/ي مــن الطّلبــة أن يفّكــروا باألســئلة 

ــراءات  ــح إج ــف توض ــة؟ كي ــة العائل ــر مجموع ــم مؤمت ــة تنظي ــول عملي ــالم ح ــا يف األف ــي الحظته ــور الت ــرز األم ــا أب ــة: “م التّلي

ــاء الــركات  ــاون collaboration، واملشــاركة participation، وبن ــة كــام ظهــرت يف األفــالم، والتّع ــذ مؤمتــر مجموعــة العائل تنفي

ــة  ــة العائل ــر مجموع ــج مؤمت ــراءات نه ــن إج ــا لتوط ــي اتباعه ــي ينبغ ــرق الّت ــا الطّ ــج؟ م ــذا الّنه ــا ه ــي يعززه partnership الت

ــه؟”  ــذي تعمــل في ــياق املحــيّل ال ــم الّس وتكييفــه ليالئ

الفيلم األول: فيديو مؤمتر مجموعة العائلة 1

https://www.youtube.com/watch?v=kTbWy3oHfaw  :رابط الفيديو  .1

الفيلم الثّاين: فيديو مؤمتر مجموعة العائلة 2

https://www.youtube.com/watch?v=aB4ON_6m95Q :رابط الفيديو  .2

مالحظة للمدرّس/ة: قم/ي باإلشارة إىل تفاصيل قضية كايت يف حوار الفيلم.

10.  خطة مؤمتر مجموعة العائلة 

 SMART ينبغــي أن تتوفـّـر يف الخطــة أســس معينــة حســب املبــادئ التــي تلّخــص باإلنجليزيــة وباألحــرف األوىل لكلمــة  •

وتعنــي: أن تكــون الخطــة محــددة بوضــوح Specific، وقابلــة للقيــاس Measurable، وقابلــة للتّحقيــق Achievable، وذات 

.Timely ومحــددة بإطــار زمنــي ،Relevant صلــة

يجب أن تعالج الخطة املخاوف املتعلّقة بتوفر الحامية والّرعاية للطّفل/ة.  •

يجب أن تكون الخطة مكتوبة بلغة يفهمها الطّفل/ة واألرسة.  •

ينبغي تطوير الخطة باالستناد إىل املنهجية املبنية عى القوة.   •

يجب أن تشتمل الخطة عى إجراءات الرّصد واملراجعة فيام يتعلّق بفرة التنفيذ.   •

إجراءات الّتخطيط وآليات الّتوصل إىل اتفاق 

تقوم العائلة بعرض خطتها.   •

ــة الواجــب  ــن الخطــوط العريض ــد األدىن م ــي الح ــة تلب ــت الخط ــي إن كان ــن االختصــايّص االجتامع ــق م ــد املنس يتأك  •

ــالزم  ــرات ال ــن مناقشــة التّغي ــة الخطــة، ميك ــدى فعالي ــن م ــا ع ــي راضيً ــن  االختصــايّص االجتامع ــا. ويف حــال مل يك توفره

ــة.  ــة إىل املحكم ــع القضي ــم رف ــاق يت ــل إىل اتف ــم التّوص ــال مل يت ــأنها، ويف ح ــاق بش ــل إىل اتف ــا والتّوص إجراؤه

ــايل يتــم تضمــن الخطــة يف امللــف  ميكــن أن تشــتمل الخطــة عــى إجــراء يتضمــن اســتصدار أمــر مــن املحكمــة، وبالتّ  •

ــة.  ــر املحكم ــتندات أوام ــاص مبس الخ

إذا توصل املؤمتر إىل اتفاق، يتعاون جميع املهنين املختصن لضامن توفر املوارد الالزمة لتنفيذ الخطة.   •
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11. األدوار املهنية للمختصني املشاركني مبؤمتر مجموعة العائلة

ــا للعمــل  ــرار بشــأن تحويله ــا للتّوصــل إىل ق ــة وتقييمه ــة يف الحال العمــل عــى اســتقصاء املخاطــر واملخــاوف املتضمن  •

ــم.  ــج مالئ ــذا الّنه ــن أّن ه ــد م ــد التّأك ــة بع ــة العائل ــر مجموع ــج مؤمت ــتخدام نه باس

تصميم خطة سالمة مالمئة للحاالت التي تتضمن مخاوف مبارشة تهدد الّسالمة.   •

تحديد األسس التي تضمن الّسالمة للطّفل أو األطّفال املعنين.  •

إبــالغ الطّفــل )إن كان ذلــك مناســبًا( والعائلــة بخيــار اســتخدام نهــج مؤمتــر مجموعــة العائلــة، ويف حــال وافقــوا عليــه،   •

ينبغــي تحويــل الطّفــل وأعضــاء العائلــة الذيــن وقــع االختيــار عليهــم لالشــراك يف مؤمتــر مجموعــة العائلــة إىل منســق املؤمتــر 

الّــذي تــم تعيينــه. 

ــات  ــوم بالّرتيب ــة ويق ــة العائل ــر مجموع ــيحرون مؤمت ــن س ــة الّذي ــاء العائل ــع أعض ــي م ــايّص االجتامع ــرر االختص يق  •

ــر. ــق/ة املؤمت ــع منس ــة م الالزم

كتابة منوذج تحويل شامل.   •

التّأكــد مــن أّن صــوت الطّفــل مســموع وممثــل يف املؤمتــر، قــد تتطلـّـب بعــض الحــاالت اســتخدام أدوات مالمئــة لضــامن   •

أخــذ حاجــات الطّفــل باالعتبــار، مثــل: اللجــوء ألداة املنــازل الثاّلثــة The Three Houses tool )أنظــر/ي إىل الوحــدة 

ــل/ة.  ــي تســهم يف إيصــال آراء الطّف ــل،  والّت ــبيل التّمثي ــى س الخامســة(، ع

حضور املؤمتر وعرض املعلومات.  •

املوافقة عى خطة األرسة ليتم عرضها للجهة صاحبة القرار.   •

التّأكد من حصول العائلة عى املوارد التي يحتاجونها لتنفيذ إراءات الخطة.   •

دور منسق املؤمتر

دور املنسق يف فتة اإلعداد والتحضري للمؤمتر

ــار  ــك. يخت ــال إذا كان عمر/هــم يســمح بذل ــل/ة أو األطّف ــة، وبحضــور الطّف يجتمــع املنســق مــع أعضــاء األرسة الّنووي  .1

الطّفــل/ة والعائلــة املــكان الّــذي يرونــه مناســبًا لعقــد مؤمتــر مجموعــة العائلــة واألشــخاص الّذيــن يقرحــون مشــاركتهم يف 

ــدأون بإرســال الّدعــوات.  املؤمتــر ويب

يســعى املنســق لرصــد آراء األطّفــال وأعضــاء العائلــة واملجتمــع املحــيّل بغــرض تحديــد أعضــاء العائلــة الّذيــن يُتوقــع   .2

ــال.  ــالمة األطّف ــى س ــاظ ع ــن الحف ــي تضم ــراتيجيات الت ــراح االس ــر واق ــاركتهم يف املؤمت مش

ــة  ــاء العائل ــالع أعض ــوم باط ــام يق ــن، ك ــخاص املذكوري ــة لألش ــة العائل ــر مجموع ــة مؤمت ــرح طريق ــق ب ــوم املنس يق  .3

واملجتمــع عــى تفاصيــل الوضــع، والقوانــن واملــوارد املتاحــة.  

يدرس املنسق أي خالف أو نزاع قد ينشأ خالل عقد املؤمتر ويحاول معالجته.  .4

التّأكــد مــن أّن العائلــة لديهــا اإلمكانيــات واملــوارد الالزمــة لضــامن مشــاركتها يف املؤمتــر وااللتــزام بالحضــور، مبــا يف ذلــك   .5

تأمــن املواصــالت ورعايــة األطّفــال. 

دراسة أية اعتبارات ثقافية تتعلّق بالحالة ووضع اإلجراءات الالزمة للتّعامل معها قبل انعقاد املؤمتر.   .6

أدوار املنسق خال فتة إنعقاد املؤمتر

يقوم املنسق بالتّعريف باملشاركن وتقدميهم.   .1

االهتامم مبراعاة املعاير والروتوكوالت الثّقافية.   .2

ضامن إجراءات الّسالمة لجميع املشاركن.   .3

دعوة  االحتصايّص االجتامعي واملختصن اآلخرين لتبادل املعلومات.   .4

التّأكد من أّن العائلة لديها اإلمكانيات واملوارد الالزمة أثناء مشاركتها يف املؤمتر، مبا فيها الّضيافة.   .5

مغادرة الغرفة وإفساح املجال للعائلة التخاذ قرارها.   .6

أدوار املنسق، بعد انتهاء املؤمتر

يقوم املنسق برتيب الخطة وتجميع أجزائها ويرسل نسخة منها لجميع املشاركن.   .1

يعمــل االختصــايّص االجتامعــي )أو مرشــد حاميــة الطّفولــة يف الّســياق الفلســطيني( مــع الطّفــل/ة والعائلــة واملختصــن   .2

املهنيــن املعنيــن لضــامن تنفيــذ إجــراءات الخطــة.

يراقب ااالختصايّص االجتامعي ويرصد الخطة.   .3

مراجعة الخطة

تُجرى مراجعة للخطة بعد ثالثة شهور.   •

ميكــن الّدعــوة إلنعقــاد مؤمتــر مجموعــة العائلــة يف أي وقــت، إذا أصبــح واضًحــا بــأن الخطــة ال تســر كــام يجــب – أي   •

ــق األهــداف.  ــت ال تســر بشــكل يضمــن تحقي إذا كان

يناقش  االختصايّص االجتامعي مع العائلة وثيقة املراجعة التي يتم إعدادها للخطة.   •

ــابقة املســتخدمة لعقــد  ــة مجــدًدا باســتخدام اإلجــراءات الّس يقــوم املنســق بالّدعــوة إلنعقــاد مؤمتــر مجموعــة العائل  •

ــر.  املؤمت

تتبع عملية املراجعة اإلجراءات ذاتها الّتي تتبع بالّنسبة للمؤمتر.   •
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ترجمة نص الفيديو األول حول مؤمتر مجموعة العائلة: ما املقصود مبؤمتر مجموعة العائلة؟ 

ــون  ــة واختصاصي ــر يف هــذه املشــاهد أعضــاء العائل ــث يظه ــة، حي ــة ملؤمتــر مجموعــة عائل ــم عــى مشــاهد متثيلي ــوي الفيل يحت

ــة.  ــة عائل ــرات مجموع ــاركة مبؤمت ــرة يف املش ــم خ ــون لديه ومهني

 https://www.youtube.com/watch?v=kTbWy3oHfaw

املقــدم روبــان Reuban: تواجــه بعــض األرس صعوبــات يف رعايــة أطفالهــا بــن فــرة وأخــرى، نتيجــة مجموعــة مختلفــة مــن 
األســباب تــراوح بــن حادثــة فقــدان شــخص قريــب، أو تراجــع يف الّصحــة العقليــة أو اإلجهــاد. ال يســتطيع الوالــدان التّعامــل دامئـًـا 

ــة ملتابعــة متطلبــات حاميــة  مــع الّضغــوط التــي تتطلبهــا رعايــة الطّفــل/ة. وعندمــا يحصــل هــذا، قــد تضطــر الّســلطات املحلّي

الطّفــل/ة مبــا يضمــن حصــول الطّفــل عــى الحاميــة مــن األذى، وتلّقــي الّدعــم والّرعايــة بالّشــكل املالئــم. 

ميكــن أن يكــون هــذا الوقــت عصيبًــا ألفــراد األرسة الّذيــن قــد يشــعرون بأنّهــم ال ميلكــون الفرصــة لطــرح آرائهــم وبــأّن الّســلطات 

ــة تتخــذ جميــع القــرارات. ولكــن توجــد طريقــة مختلفــة للعمــل مــع األرس ومســاعدتهم. حيــث توفــر بعــض الّســلطات  املحلّي

ــا ملواجهــة  ــة جميعهــم أن يجتمعــوا للعمــل مًع ــذي يســمح ألعضــاء العائل ــة والّ ــة الفرصــة لعقــد مؤمتــر مجموعــة العائل املحلّي

املشــكالت والتّوصــل إىل حــل. 

ــذي يتخــذ  ــي الّ ــن االختصــايّص االجتامع ــة محــيّل، وبشــكل مســتقل ع ــّدم خدم ــل مق ــن قب ــة م ــة العائل ــر مجموع ــد مؤمت يُعق

القــرارات بشــأن الطّفــل/ة. وميكــن دعــم األرسة يف عقــد مؤمتــر مجموعــة العائلــة عــر توفــر اإلرشــادات واإلرشاف مــن قبــل منســق 

مســتقل، حيــث ميكــن أن تعــد العائلــة خطــة لرعايــة الطّفــل/ة، ليتــم املوافقــة عليهــا مــن قبــل الّســلطة املحلّيــة يف حــال كانــت 

الظّــروف آمنــة وتســمح بذلــك. 

لرنيكم كيف ميكن أن يحصل ذلك، لقد قمنا مبتابعة حالة محددة يف شامل بريطانيا. 

االختصاصّيــة االجتامعيــة بــات Pat: يتعلـّـق األمــر هنــا بطفلــة ُولــدت يف شــهر كانــون الثـّـاين- ينايــر مــن هــذا العــام وتُدعــى 
كايت. ويتحّمــل والداهــا مســؤولية رعايتهــا، ولكــن كالهــام يتعاطيــان الهرويــن. ونحــن يف الفــرة الّتــي تســبق إجــراءات املحكمــة 

ألّن كايت تقيــم حاليًــا مــع خالهــا وزوجتــه، وعــى الّرغــم مــن أّن األمــور تســر بشــكل جيّــد إال أنّنــا بحاجــة إىل إيجــاد وضــع أكــر 

دميومــة. 

منسقة مؤمتر مجموعة العائلة روث Ruth: تبدو هذه الحالة مناسبة متاًما للتّحويل ملؤمتر مجموعة عائلة. 

مقــّدم الرنامــج روبــان Reuban: كانــت الّســلطة املحلّيــة قلقــة بخصــوص توفــر الّرعايــة لــكايت، ويتــم حاليًــا تصميــم خطــة 
حاميــة للطّفلــة كايت. وتتضمــن الخطــة بقــاء كايت مــع خالهــا وزوجتــه إىل حــن يتــم معالجــة قضيــة الحاميــة، وقــد تــم التّوصــل 

إىل اتفــاق بهــذا الخصــوص مــع أّمهــا وأبيهــا. 

)تتحدث بات مع كارل وسوزان، والدّي كايت(

بعــد أن يتــم إجــراء التّحويــل، يــرك القــرار لــألرسة بشــأن عقــد مؤمتــر مجموعــة العائلــة، حيــث ال ميكــن إجبــار أي شــخص عــى 

ذلــك، ويتواجــد املنســق ليســاعد يف ترتيــب مؤمتــر مجموعــة العائلــة، وبإمــكان أعضــاء األرسة دعــوة مــن يحبــون مــن طــرف األب 

واألم يف العائلــة املمتــدة، باإلضافــة إىل أصدقــاء، أو أشــخاص داعمــن مــن املجتمــع املحــيّل ورجــال ديــن. 
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بــات: الخطــوة الثّانيــة: هــي: أن تقــرر َمــْن األشــخاص الّذيــن تريدهــم أن يشــاركوا يف مؤمتــر العائلــة، أولئــك الّذيــن تعتقــد أنّهــم 
ســيدعمونك مــن أعضــاء العائلــة واألصدقــاء. 

سوزان Susan: أحب أن تتواجد أُّمي، وأختي، ويجب أن يكون أخي موجوًدا ألنه هو الّذي يهتم برعاية كايت. 

كارل Carl: أحب أن تكون أختي موجودة هناك إذا أمكن. 

نامراتــا Namrata، منســقة مؤمتــر مجموعــة العائلــة: إّن دوري كمنســقة مؤمتــر مجموعــة العائلــة هــو: تيســر عقــد لقــاء 
ــارصة والّدعــم  ــر خدمــات املن ــة وأرشح لهــم اإلجــراءات وأوفّ ــا أذهــب للقــاء أعضــاء العائل ــك فأن ــة. لذل مؤمتــر مجموعــة العائل

حيــث أمكــن. 

ــة  ــر مجموع ــا منســقة مؤمت ــة زارتن ــة العائل ــر مجموع ــد مؤمت ــى عق ــا ع ــا اتفقن ــة: عندم ــن العائل ــان Brian، عضــو م بري
العائلــة. ومــا حصــل أّن املنســقة اجتمعــت يف البدايــة بــكل شــخص مــن العائلــة عــى انفــراد بغيــة الحصــول عــى صــورة حقيقيــة 

عــن الوضــع؛ أي عــن فهمهــم للوضــع. ومنــذ الوهلــة األوىل، وجدتهــا إنســانة ودودة جــًدا، ومنفتحــة، وصادقــة وتتعامــل بصــدق 

وشــفافية.

)تقــرع بــات جــرس منــزل بــول وكريســتن اللذيــن يعتنيــان بــكايت(. ســتزور املنســقة جميــع أعضــاء العائلــة الّذيــن تــم تحديدهــم 

كمشــاركن يف مؤمتــر مجموعــة العائلــة لتدعوهــم وتحرّهــم للمؤمتــر، فهــي تجيــب عــى أســئلتهم وتتأكــد أّن املــكان والزّمــان 

املحدديــن إلنعقــاد املؤمتــر مناســبان للجميــع. 

ــا، وعندمــا التقيــت  بــات: ســوزان وكارل متحمســان جــًدا لحــدوث مؤمتــر مجموعــة عائلــة، وأعتقــد أن هــذا األمــر إيجــايّب حًق
بهــام وســألتهام عــن األشــخاص الّذيــن يعتقــدون أنهــم جــزء أســايس مــن عائلــة كايت، كالهــام )أي ســوزان وكارل( ذكراكــام بوضــوح 

كزوجــن، وكونكــام تقومــان برعايــة كايت الــذي لــه دور أســايس، ولذلــك فهــام يريــدان أن تشــاركا يف مؤمتــر مجموعــة العائلــة. كيــف 

تشــعران حيــال هــذا؟ 

سوزان: نشعر أنّنا نحتاج إىل معالجة هذه القضية وحلّها، مبا أنّنا نريد األفضل لكايت. 

إّن أي أطفــال يشــاركون كجــزء مــن مؤمتــر مجموعــة العائلــة يجــب أن يحصلــوا عــى محــاٍم. باإلضافــة إىل أّن خيــار توفــر محــاٍم  

يُعتــر مــن الخيــارات الجيّــدة أيًضــا، يف حــال تقديــم الّدعــم لألشــخاص البالغــن الّذيــن يكونــون يف وضــع قــد يعرّضهــم لالســتضعاف 

واإليذاء. 

ــجيع  ــذ تش ــن املحبّ ــر. وم ــاركته يف املؤمت ــون مش ــب أن تك ــف يح ــه كي ــرف من ــل/ة ليع ــع الطّف ــامع م ــي باالجت ــيقوم املحام س

الطّفــل/ة عــى املشــاركة منــذ البدايــة، وخاصــة يف مرحلــة التّخطيــط  لعقــد املؤمتــر مبــا فيــه تصميــم الّدعــوة والقــرار بالّنســبة 

ــة.  ــام والّضياف للطّع

وتُرتـّـب املنســقة عــادة لقــاء مؤمتــر مجموعــة العائلــة يف مــكان محايــد، بنــاء عــى نقاشــات أجريــت مــع العائلــة، ويتــم اختيــار 

الوقــت الـّـذي يناســب أعضــاء العائلــة املشــاركن. وغالبًــا قــد يكــون هــذا يف عطلــة نهايــة األســبوع، أو يف الفــرة املســائية. وينبغــي 

توفــر الطّعــام دامئـًـا ويـُـرك القــرار لــألرسة بشــأن تحديــد الطّعــام. 

 

ترجمة نص الفيديو الّثاين حول مؤمتر مجموعة العائلة: مؤمتر مجموعة العائلة

https://www.youtube.com/watch?v=aB4ON_6m95Q

ــة للمشــاركة يف مؤمتــر مجموعــة  ــل بعــض أعضــاء العائل ــة مــن قب ــردد يف البداي ــا مــا نالحــظ وجــود ت ــان Reuban: غالبً روب
العائلــة، ولكــن مــن خــالل الحــوار واملناقشــة، ميكــن أن تبــدأ العائلــة بالعمــل عــى مواجهــة القضايــا مبســاعدة وترتيــب املنســق. 

بريــان Brian، عضــو مــن العائلــة: لقــد انتبهــت إىل أّن بعــض أعضــاء عائلتــي املمتــدة كانــوا خائفــن مــن البــدء يف إجــراءات 
املؤمتــر خشــية أن يوّجــه إليهــم اللــوم. وقــد رشحــت لهــم بــأّن األمــر ال يتعلّــق باللــوم. وإمنــا يتعلّــق بالتّقــّدم لألمــام واالعــراف 

لبعضنــا بأننــا كان ميكــن أن نتــرف بشــكل مختلــف. ومبجــرد أن تــم رشح ذلــك، وافقــوا عــى املشــاركة. 

منســقة مؤمتــر مجموعــة العائلــة: أهــاًل بالجميــع. أود أن أرحــب بكــم جميًعــا  يف مؤمتــر مجموعــة العائلــة الخــاص بالطّفلــة 
كايت. 

ــن  ــث يتمك ــة بحي ــات واضح ــى معلوم ــة ع ــول العائل ــامن حص ــة لض ــة العائل ــر مجموع ــن مؤمت ــزء األول م ــق الج ــرأس املنس ي

أعضاؤهــا مــن املشــاركة بشــكل كامــل يف املؤمتــر. وعــادة يتــم التّفــاوض حــول قواعــد املشــاركة األساســية قبــل االجتــامع، ولكــّن 

املنســق ســيذكّر العائلــة بالقواعــد. وقــد ترتفــع حــدة الّنقاشــات يف اللقــاءات أحيانـًـا، لذلــك يتــم تشــجيع العائلــة عــى أخــذ فــرات 

راحــة، أو دعــوة املنســق للتّدخــل عنــد الحاجــة. 

ــامم إىل  ــة لالنض ــة االجتامعي ــقة، أو االختصاصيّ ــتدعاء املنس ــم اس ــات ميكنك ــالل الّنقاش ــم خ ــئلة لديك ــرت أس ــقة: إذا ظه املنس
الوقــت املخصــص ملناقشــة العائلــة، عــى أمــل أن نتمكــن مــن اإلجابــة عــى األســئلة. ال يوجــد تحديــد عــى الوقــت الخــاص الــذي 

قــد يســتغرقه الّنقــاش بــن أعضــاء العائلــة، وميكنكــم أخــذ الوقــت الــذي تحتاجونــه ســواء قــر أو طــال. ومبــا أنكــم اآلن مجتمعــن 

مًعــا فهــذه فرصــة رائعــة ملناقشــة مســتقبل كايت. 

ــة االجتامعيــة، ســتكون موجــودة بغــرض توضيــح أيــة اشــكاليات للعائلــة  الّشــخص املســؤول عــن التّحويــل referrer، االختصاصيّ

وتحديــد األرضيــة الواضحــة للعمــل وقواعــده. 

االختصاصّيــة االجتامعيــة: باختصــار، كانــت كايت تقيــم يف منــزل شــقيق ســوزان، بــول وزوجتــه كريســتن خــالل الّشــهور الّســتة 
األوىل مــن حياتهــا، وذلــك ألّن ســوزان وكارل كانــا يتعاطيــان املخــدرات، ومل يكــن بإمكانهــام تقديــم الّرعايــة لــكايت. وقــد تعــاون 

كٌل مــن كارل وســوزان بشــكل جــدي مــع خدمــات حاميــة الطّفــل، وكانــا يلتقيــان بــكايت تحــت إرشاف مهنــي يف لقــاءات منتظمــة، 

وهــام متحمســان ملواصلــة ذلــك. أعلــم أّن هــذا اللقــاء صعــب للجميــع، ولكّننــا نحتــاج إىل العمــل لوضــع خطــط واضحــة عــى 

املــدى القصــر والطّويــل تحــدد مــن ســيقدم الّرعايــة لــكايت.

ــة(  ــلطات املحلّي ــل )يف الّس ــة الطّف ــم حامي ــي: أّن قس ــة ه ــية يف القضي ــة األساس ــة أّن ااملرجعي ــة االجتامعي ــح االختصاصيّ توّض

ــة  ــر االختصاصيّ ــة. وتخ ــرة الحالي ــا يف الف ــع والديه ــة م ــت لإلقام ــال انتقل ــر يف ح ــة للخط ــتكون معرّض ــأّن كايت س ــدون ب يعتق

االجتامعيــة العائلــة بوضــوح بأنّهــم يف حــال اقرحــوا عــودة كايت إىل رعايــة والديهــا، ســوزان وكارل، فــإّن الّســلطات املحلّيــة ســتتقدم 

بطلــب فــوري للمحكمــة لتمنــع حصــول هــذا. 

ويف هــذه املرحلــة فــإّن االختصاصيّــة االجتامعيــة، ســتكون قــد حــددت بشــكل واضــح ومكتــوب القضايــا األساســية التــي يجــب أن 

يعالجهــا مؤمتــر مجموعــة العائلــة، باإلضافــة إىل تحديــد مصــادر الّدعــم املتاحــة للعائلــة مثــل: العــالج مــن اإلدمــان عــى املخــدرات 
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وإعــادة التأهيــل، ومعلومــات حــول الخيــارات القانونيــة املتوفــرة، واملســاعدة املاليــة التــي ميكــن توفرهــا يف حــال بقــاء كايت تحــت 

رعايــة خالهــا وزوجتــه، باإلضافــة إىل تعريفهــم باملصــادر التــي متكنهــم مــن الحصــول عــى مشــورة قانونيــة مســتقلة. 

تشارك كلر Claire املستشارة يف خدمات إعادة التّأهيل من اإلدمان عى املخدرات يف مؤمتر مجموعة العائلة أيًضا. 

حــددت العائلــة قضايــا إضافيــة تحتــاج ملناقشــتها خــالل مؤمتــر مجموعــة العائلــة، مبــا فيهــا قضيــة التّواصــل مــع كارل وســوزان 

)والــدّي كايت(، واألطفــال األكــر ســًنا لــكارل مــن عالقــة ســابقة ريــا وجــاك. 

بعــد أن يتــم توضيــح القضايــا والقــرارات األساســية التــي ينبغــي ملؤمتــر مجموعــة العائلــة معالجتهــا، يغــادر املختصــون واملهنيــون 

املشــاركون يف املؤمتــر الغرفــة ملنــح وقــت خــاص للعائلــة لالنفــراد يف مناقشــة القضايــا. 

الوقت املخصص لنقاش العائلة )الّدقيقة 3:30 من فيلم الفيديو(

ليز Liz: وهي جدة كايت من طرف والدتها. كّل ما تريده )سوزان(20 هو أن تعود كايت للعيش معها.

كريستني Christine: ال تستطيع ذلك ألنّها ال تزال مدمنة عى املخدرات. 

ليز: ولكّنها تحاول بكل جهدها أن تتعالج من اإلدمان، أال تقومن بذلك سوزان؟ 

كريســتن: لقــد تركــت )ســوزان( املخــدرات مــن قبــل، ثــم عــادت للتّعاطــي مــرة ثانيــة، وتوقفــت فــرة ثــم عــادت مجــدًدا. ال ميكــن 

إرجــاع كايت إىل ذلــك الوضــع. لقــد عملنــا جاهديــن يك تعتــاد كايت عــى منــط حيــاة روتينــي معــن. 

بول Paul )شقيق سوزان(: ال يوجد دليل عى أنّها توقّفت عن تعاطي املخدرات. هل أجرت أي اختبار تحليل للبول؟ 

ســوزان: هــل ســبق يل أن وصلــت إىل بيتــك يف زيــارايت لــكايت وأنــا أحــوم كطائــرة ورقيــة )تقصــد: تحــت تأثــر املخــدر(؟ أليــس 
هــذا بحــد ذاتــه اثباتـًـا بأنّنــي مســتعدة للتّخــيّل عــن املخــدرات ألكــون قــادرة عــى رعايــة ابنتــي؟ 

بول: مل أكن أقول ذلك، لو أنك جئتنا وأنت تحت تأثر املخدرات، فلن تدخيل إلينا. 

كريستني: أنت شخص ال ميكن الوثوق به. 

ســوزان: أنتــام تعيشــان يف مــكان بعيــد جــًدا. كيــف ميكننــي الوصــول إىل هنــاك. ملــاذا ال ميكــن تــرك كايت مــع أًمــي يف منزلهــا 
ملــدة يومــن يف األســبوع؟ 

كريستني: ولكّنها )والدة سوزان( تعاين من آالم يف الظّهر. 

ليز: نعم، أعاين من آالم يف الظّهر ولكن ميكنني تدبّر ذلك. 

بول: هذا االقراح غر عميل. لقد تعودت )كايت( عى منط حياة روتيني يف بيتنا. 

20   توضيــح مــن املرجمــة: تشــر املتحدثــة هنــا إىل ابنتهــا ســوزان. العبــارات املضافــة بــن قوســن يف الحــوار هــي توضيحــات مــن املرجمــة نظــرًا  لكــرة اســتخدام االختصــارات 

واللهجــة العاميــة التــي تحتــاج إىل توضيــح.

كريســتني: ال ميكننــا إخراجهــا مــن منــط حياتهــا الّروتينــي، إذا جــاءت إليــك فــإّن وضعهــا ســيخرب مــن جديــد )تشــر هنــا إىل 
إمكانيــة نقــل الطّفلــة كايت إىل بيــت جدتهــا(.

بول: إنها بحاجة إىل االستقرار، وهي تشعر باآلمان. لن نقوم بنقلها من منزل إىل آخر. ال ميكن حصول هذا. 

ليز: ال أفهم ملاذا. نحن ال نطلب أن يحصل هذا طوال الوقت. وأنا جدتها.

سوزان: ولكّن الوصول إىل منزلكام صعب عيّل، يف كل مرة، يك أراها، ألن منزلكام بعيد جًدا. 

ــاون  ــنخر كايت إذا مل نتع ــة كايت. س ــق مصلح ــا يحق ــا مب ــل مًع ــا العم ــب علين ــة. يج ــذه القضي ــاعدة يف ه ــا املس ــول: بإمكانن ب
ونعمــل مًعــا. وتنــص القواعــد املكتوبــة هنــا بأنكــام لــن تســتعيدا كايت طاملــا تقومــان بتعاطــي املخــدرات، كــام يشــر االختصــايّص 

االجتامعــي. 

آيلــني Eileen منســقة مؤمتــر مجموعــة العائلــة: يشــّكل الوقــت املخصــص لنقــاش العائلــة خــالل املؤمتــر، يف كثــر مــن األحيــان، 
الفرصــة األوىل الّتــي تتوفــر ألعضــاء األرسة وشــبكة العائلــة املمتــدة للجلــوس مًعــا والبحــث ســويًا عــن حــّل للّصعوبــات واملشــاكل 

التــي يواجهونهــا. وبالتـّـايل، يشــّكل املؤمتــر فرصــة لتمكــن العائلــة ونقــل ســلطة اتخــاذ القــرار لتكــون بيــد العائلــة. ومــن هنــا تنبــع 

أهميــة املؤمتــر لرفــع منســوب الثّقــة لــدى العائلــة وتعزيــز إحساســها بــأّن لديهــا رأي يف عمليــة اتخــاذ القــرار. لذلــك خــالل الوقــت 

ــة بنودهــا  ــة، وكتاب ــر خطــة ملعالجــة القضي ــة عــى تطوي ــم تشــجيع العائل ــراد، يت ــا عــى انف ــة ملناقشــة القضاي املخصــص للعائل

والتّأكــد مــن أن جميــع أعضــاء العائلــة راضــن بهــا. 

ــة لنثبــت للخدمــات  ــا أن نضــع خطــة مكتوب ــة. فيجــب علين ــات إليجــاد حــّل لهــذه القضي ــا وضــع الّرتيب ــا، علين ــا بن ــول: هي ب
ــا.  ــا. يجــب أن تبقــى كايت تحــت رعايتن ــي قدًم ــا القــدرة عــى اتخــاذ القــرار وامل ــأن لدين ــة ب االجتامعي

سوزان: نعم ولكّنني أشتاق لكايت وال أستطيع رؤيتها كثرًا.

ــا كارل عليــك أن تتحــدث معهــا. يجــب أن تفهــم  ــا ي ــا أن نتخــذ قــراًرا اآلن. هي ــا. علين ــا العمــل لرتيــب ذلــك الحًق بــول: ميكنن
الّســبب.

ــص مــن ســموم  ــة يف عــالج اإلدمــان بالتّخلّ ــا التّوجــه لعــالج “ديتوكــس detox” )مرحل ــول. علين ــا أتفــق مــع ب كارل: ســوزان أن
ــن نســتعيدها )االشــارة الســتعادة ابنتهــام كايت(.  ــل. وإاّل فل ــا الّذهــاب إلعــادة التّأهي ــم علين املخــدرات داخــل الجســم(، ومــن ث

بول: إذا مل تتبعا هذه اإلجراءات فستخران كايت. 

ــا  ــص منه ــاول التّخلّ ــدي ألح ــأبذل كّل جه ــك؟ س ــس كذل ــه، ألي ــتطيع عمل ــذي أس ــد الّ ــّيء الوحي ــو ال ــذا ه ــم، ه ــوزان: نع س
)املخــدرات(.

بول: إذا توجهت لعالج الّديتوكس ميكنك استعادة كايت، لكن عليك االلتزام بالّنظام املعمول به، وعليك إثبات ذلك. 

كارل: أنا مصمم عى مساعدة نفيس للتّغلب عى املخدرات ألنّني أريد رؤية كايت. 
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مياين Melanie، شقيقة كارل: وكذلك ريا وجاك )يرغبان برؤية كايت(. 

كارل: ريا وجاك أيًضا ستحظيان برؤية كايت، أنا مل أكن بوضع جيد، ولقد خذلتكم جميًعا. 

ميــاين: علينــا القيــام بــيء مــا اآلن، فيجــب أن نتوصــل إىل ترتيــب معــن لحــّل القضيــة. فالوضــع هكــذا غــر منصــف. ونعــرف 
أنــك مــررت بصعوبــات، وهــم واجهــوا صعوبــات كذلــك. 

كارل: إذا مل متانع سوزان، ميكن أن تأيت ريا وجاك للّزيارة خالل اإلجازات يف نهاية األسبوع .

سوزان: ال أعتقد أّن هذه فكرة جيّدة، يحتاج األطفال أن يتعرّفوا عليك قبل أن أبادر أنا بذلك. 

ريا وجاك: نعم، نعم “إشارة للموافقة”

مياين: رمبا يستطيع الطّفالن املجيء إىل منزيل، وميكنكم املجيء للّزيارة إىل حن تتحسن األوضاع لديكم. 

كارل: سنقوم بذلك، سنقوم برتيب تلك اإلجراءات. 

ريا: يك ال يبدو األمر كأننا يف األصل نراك بشكل كاف، عى أية حال.

جاك: بالكاد رأيناك والتقينا بك يف الّسابق. نحن بالكاد نعرفك.

ريا: ونحن مل نلتِق بكايت قط.

كارل: سأعوضكام عن ذلك، وستلتقيان بكايت. 

مياين: لديك الكثر من القضايا الّتي تتطلّب منك القيام بتعويضات .

كارل: أجل، صحيح. 

مبجــرد أن تتفــق العائلــة عــى خطــة معينــة، يقومــون باســتدعاء املنســقة واآلخريــن إىل مؤمتــر مجموعــة العائلــة ملناقشــة الخطــة 

ــد مؤمتــر  ــة لعق ــل العائل ــي قامــت بتحوي ــة الت ــل الجه ــن قب ــة م ــة عــى خطــة العائل ــم املوافق ــا. ويجــب أن تت ــة عليه واملوافق

ــار.  ــة بعــن االعتب مجموعــة العائلــة )referrer(، وينبغــي أن تأخــذ الخطــة جميــع أعضــاء العائل

منســقة مؤمتــر مجموعــة العائلــة: كيــف وجدتــم االجتــامع يف الوقــت الخــاص بالعائلــة؟ هــل ســارت األمــور عــى مــا يــرام؟ أجــل؟ 

حســًنا، أخرينــا كيــيل مــا ه قراراتكــم وســأقوم بتدويــن املالحظــات. 

كيــيل Kelly، شــقيقة ســوزان. وافــق كارل وســوزان عــى التّوجــه لعــالج ديتوكــس detox )التّخلّــص مــن ســموم املخــدرات( يف 
أرسع وقــت ممكــن، هــل ميكــن أن تقــوم كلــر Claire برتيــب اإلجــراءات الاّلزمــة لذلــك رجــاء؟

االختصاصّية االجتامعية: كلر هل تعتقدين أّن هذا يعتر عمليًا؟ 

كلري: نعم، ميكن أن أرتّب التّحويل للعالج خالل اليومن القادمن.

منسقة مؤمتر مجموعة العائلة: سوزان وكارل هل هذا الّرتيب مناسب لكام؟ 

كييل: ذكرا أيًضا بأنهام عى استعداد للتّعاون مع الّسلطة املحلّية بغرض عودة كايت إىل البيت. 

ــل الــذي ســيحتاجه بــول وكريســتن لالســتمرار يف تقديــم الّرعايــة لــكايت. وعــى  تتنــاول الخطــة أيًضــا نوعيــة دعــم رعايــة الطّف

الرغــم مــن أن خطــة العائلــة األساســية تهــدف بالنتيجــة إىل عــودة كايت للعيــش تحــت رعايــة والديهــا كارل وســوزان، إال أّن خطــة 

ــوارئ تشــر إىل أنّــه يف حــال مل يســتطع كارل وســوزان أن يثبتــا أّن كايت ســتكون بأمــان يف رعايتهــام، فــإّن خــال كايت وزوجتــه  الطّ

سيســتمران بربيــة كايت بشــكل دائــم. وتعالــج الخطــة أيًضــا قضيــة تواصــل كارل مــع أطفالــه األكــر ســًنا مــن عالقــة ســابقة. 

وبهــذا فقــد نتــج عــن مؤمتــر مجموعــة العائلــة تصميــم خطــة منظمــة، وأصبــح أعضــاء األرسة مبوجبهــا عــى علــم مبــا يجــب القيــام 

بــه، وتــم تحديــد مــن يجــب أن يقــوم باإلجــراءات التــي تــم االتفــاق عليهــا ضمــن الخطــة. 

منســقة مؤمتــر مجموعــة العائلــة: شــكرّا كيــيل عــى التّفاصيــل. يبــدو أنكــم توصلتــم إىل خطــة جيّــدة. )وتوّجــه الّســؤال إىل  
االختصــايّص االجتامعــي وممثــيل الّســلطة املحلّيــة( هــل تعتــرون مــا تــم التّوصــل إليــه هنــا مبثابــة خطــة ميكنكــم املوافقــة عليهــا؟ 

 االختصايّص االجتامعي: أجل، أعتقد أنها خطة جيّدة. 

منســقة مؤمتــر مجموعــة العائلــة: حســًنا، املرحلــة التّاليــة بالّنســبة يل تشــمل أن أقــوم بطباعــة املالحظــات الّتــي دونتهــا حــول 
نقاشــاتنا اليــوم واملالحظــات التــي دونتهــا كيــيل، وإرســال نســخة مــن خطــة مؤمتــر مجموعــة العائلــة إىل كّل فــرد متواجــد معنــا 

هنــا اليــوم. 

ومبــا أّن الّســلطة املحلّيــة وافقــت عــى الخطــة، ســتقوم املنســقة بإرســال نســخة مــن الخطــة إىل كل مــن شــارك يف مؤمتــر مجموعــة 

العائلــة الخــاص بــكايت، مبــا فيهــم االختصــايّص االجتامعــي وجميــع املختصــن املهنيــن املشــاركن. وبعــد ذلــك تنتقــل املســؤولية إىل 

االختصــايّص االجتامعــي ليضمــن أن تصبــح قــرارات مؤمتــر مجموعــة العائلــة املّكــون األســايس لخطــة حاميــة كايت. 
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الوحدة الّثامنة  

مؤمتر مجموعة العائلة املوجه لتحقيق العدالة للشباب 

وصف الوحدة

 Youth Justice Family Group Conference )YJFGC( ــباب ــة للّش ــق العدال ــه لتحقي ــة املوج ــة العائل ــر مجموع ــر مؤمت يعت

مــن التّدخــالت الّتــي تلجــأ الســتخدام التّحويــل يف حــل مشــكلة جنــوح الّشــباب وبتجنيبهــم مــن تلّقــي إدانــة جرميــة. وتســتند 

هــذه الوحــدة عــى أنظمــة العدالــة الخاصــة بالّشــباب األحــداث املتبعــة يف كل مــن نيوزيالنــدا وأســراليا. وتقــدم الوحــدة ملحــة 

تاريخيــة حــول هــذا التّدخــل، وتــرح كيفيــة اإلعــداد لعقــد مؤمتــر YJFGC وآليــة تنفيــذه، وتُلّخــص أدوار االختصــايّص االجتامعــي 

ــة أكــر لفهــم إجــراءات ومراحــل املؤمتــر  ــح مؤمتــر YJFGC مبــا يحقــق إمكاني ــالٍم  توّض واملنســقن. وتشــتمل الوحــدة عــى أف
وتعلمهــا.21

.YJFGC مالحظة من املرتجمة: سيتم استخدام الّصيغة املخترصة باإلنجليزية لإلشارة للمؤمتر من اآلن فصاعًدا

وصف الوحدة

يعتــر مؤمتــر مجموعــة العائلــة املوجــه لتحقيــق العدالــة للشــباب )Youth Justice Family Group Conference )YJFGC مــن 

التدخــالت التــي تلجــأ الســتخدام التحويــل يف حــل مشــكلة جنــوح الشــباب بتجنيــب الشــاب مــن تلقــي إدانــة جرميــة. وتســتند 

هــذه الوحــدة عــى أنظمــة العدالــة الخاصــة بالشــباب األحــداث املتبعــة يف كل مــن نيوزيالنــدا وأســراليا. تقــدم الوحــدة ملحــة 

تاريخيــة حــول هــذا التدخــل، وتــرح كيفيــة اإلعــداد لعقــد مؤمتــر YJFGC وآليــة تنفيــذه، وتلخــص أدوار األخصــايئ االجتامعــي 

واملنســقن. وتشــتمل الوحــدة أفــالم توضــح مؤمتــر YJFGC مبــا يحقــق امكانيــة أكــر لفهــم اجــراءات ومراحــل املؤمتــر وتعلمهــا.  

أقسام الوحدة

.YJFGC مقدمة عن  •

.YJFGC ملحة تاريخية حول  •

.YJFGC الّنظريات التي تعتمد عليها طريقة  •

هدف طريقة YJFGC ووظائفها.  •

.YJFGC اإلعداد والتّحضر ملؤمتر  •

.YJFGC األدوار املهنية للمشاركن يف مؤمتر  •

YJFGC> مراحل  •

21  التّقدير موجه لتريزيا كانيي Teresia Kanyi عى جهدها يف كتابة وإعداد القسم األكر من هذه الوحدة.

إرشــادات للمــدرّس/ة: مبــا أّن YJFGC هــو : تدخــل تــم تصميمــه يف أســراليا، فســوف تحتــاج إىل توطينــه وتكييــف 

األفــكار مبــا يناســب الّســياق الــذي تعمــل فيــه بالرّجــوع للقوانــن والّسياســات املعمــول بهــا يف مجتمعــك.

أنشطة التقييم للوحدة

نشاط الّتقييم االول )1000 كلمة(

شاهد/ي الفيديو الخاص مبؤمتر YJFGC قضية ِبني Penny’s YJFGC وأجب/ي عى األسئلة التّالية: 

https://practice.mvcot.govt.nz/knowledge-base-practice-frameworks/better-family-group-conferencing/fgcs-

check-out-how-we-worked-in-the-past.html#null

ــادة  ــامل إع ــل مــن احت ــي عــى التّعامــل مــع املخــاوف املحــددة والتّقلي ــف ميكــن أن تســاعد طريقــة YJFGC ِبن كي  .1

ــة ؟ ــكاب الجنح ارت

ناقــش/ي كيــف تنعكــس نظريــة األنســاق systems theory واملنهجيــة املبنيــة عــى القــوة strength theory يف   .2

YJFGC بالنســبة لقضيــة ِبنــي؟

نشاط الّتقييم الثاين )1500 كلمة( 

حــدد/ي مراحــل مؤمتــر مجموعــة العائلــة املرتبــط بعدالــة الّشــباب/ األحــداث YJFGC وناقــش/ي أدوار املنســق/ة واالختصايّص/ة 

االجتامعــي/ة يف كّل مرحلــة مــن هــذه املراحــل. 

نشاط التقييم الثالث )1500 كلمة(

قــم/ي مبراجعــة مفهــوم العدالــة التّصالحيــة يف مؤمتــر العدالــة للّشــباب YJFGC وناقــش/ي دور هــذا املفهــوم يف التّقليــل مــن 

إعــادة ارتــكاب الجنــح بــن الّشــباب الّصغــار )األحــداث(. 

املحارضة

االستجابة الرتكاب الجنح بني الّشباب

مالحظــة للمــدرّس/ة: قــارن/ي املضمــون هنــا بالقوانــن واإلجــراءات يف الّســياق املحــيّل، مــع األخــذ بعــن االعتبــار 

آليــة عمــل هــذه اإلجــراءات يف ســياق مجتمعــك.
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يف حالة وجود مزاعم عن ارتكاب شاب/ة لجنحة، قد يلجأ مركز الّرطة إىل ما ييل: 

إصدار مذكّرة تحذير.   •

تحويل الّشاب/ة إىل قسم مساعدة الّشباب يف جهاز الّرطة.   •

القبض عى الّشاب/ة دون وجود أمر قضايئ.   •

ــرة تحذيــر يف حــاالت الجنــح األقــل خطــورة مــع إصــدار إخطــار كتــايب يوجــه إىل الوالــد/ة، أو الّشــخص الــويص  يتــم إصــدار مذكّ

ــرة التّحذيــر.  املســؤول عــن الّشــاب/ة. وال ميكــن تحميــل الّشــاب املســؤولية عــن الجنحــة، أو الجرميــة يف حــال إصــدار مذكّ

يتــم تحويــل الّشــاب/ة إىل قســم مســاعدة الّشــباب يف جهــاز الّرطــة يف الحــاالت الّتــي تعتــر فيهــا الجنحــة، أو الجرميــة خطــرة 

إىل درجــة ال تعتــر فيهــا مذكّــرة التّحذيــر كافيــة للتّعامــل معهــا. وقــد يلجــأ قســم مســاعدة الّشــباب يف جهــاز الّرطــة إىل إصــدار 

مذكّــرة التّحذيــر، وتنظيــم خطــوات إجــراءات التّحويــل للّنظــر يف البدائــل القانونيــة، أو تحويــل الحالــة إىل منســق عدالــة األحــداث 

للّرتيــب لعقــد YJFGC. وقــد تشــمل إجــراءات خطــة التّحويــل لدراســة البدائــل القانونيــة مــا يــيل: اعتــذار للّضحيــة، واإلصــالح 

 .)Victoria youth justice community practice manual, 2017( ومــا إىل ذلــك curfews والتّعويــض، وحظــر التّجــول

YJFGC مقدمة عن

ــة  ــة )Family Group Conferences )FGC. باملجمــل مؤمتــرات مجموعــة العائل ــاك نوعــان مــن مؤمتــرات مجموعــة العائل هن

ــه/ا معــرّض/ة للخطــر، أو بشــأن شــاب/ة مــدان/ة  هــي: اجتامعــات التخــاذ القــرارات بشــأن قضيــة طفــل/ة تــم التّوصــل إىل أنّ

بارتــكاب جرميــة. وتـُـرك هــذه املؤمتــرات العائــالت يف عمليــة اتخــاذ القــرار حــول أطفالهــم مــن خــالل حضــور العائلــة للمؤمتــر 

ــة  ــن العائل ــاء م ــوة أعض ــى دع ــل ع ــة الطّف ــاص بحامي ــة الخ ــة العائل ــر مجموع ــز مؤمت ــا. يركّ ــات ومتكينه ــاركتها يف النقاش ومش

املمتــدة للمشــاركة يف تقديــم الّرعايــة والحاميــة ألطفالهــم. بينــام يهتــم مؤمتــر مجموعــة العائلــة الخــاص بعدالــة الّشــباب/األحداث 

بتحديــد اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا بحــق الّشــاب/ة الّــذي ثبــت تورطــه يف ارتــكاب الجنحــة. ويحــر هــذا االجتــامع كل مــن: 

ــذي يعمــل مــع الّشــاب/ة، ومنســق YJFGC وأفــراد آخريــن  الّشــاب/ة، وأرسة الّشــاب/ة، والّضحايــا، واالختصــايّص االجتامعــي الّ

مســؤولن عــن تقديــم الّدعــم.  

YJFGC ملحة تاريخية حول

ــباب،  ــات الّش ــة تريع ــرض مراجع ــت بغ ــتقصائية أجري ــة اس ــر دراس ــدا إث ــنة 1989 يف نيوزيالن ــرة YJFGC س ــر فك ــم تطوي ت

التــي نبّهــت إىل وجــود أعــداد كبــرة مــن أطفــال املــاوري Maori )وهــم مــن الّســكان األصليــن لنيوزيالنــدا( يف برامــج الّرعايــة. 

وباالســتناد إىل معايــر ثقافــة املــاوري املبنيــة عــى العدالــة التّصالحيــة واملســؤولية الجامعيــة، طــّور نهــج YJFGC عالقــات رشاكــة 

بــن الّدولــة واألرس للتّعــاون يف إدارة جرائــم الّشــباب. 

   ينظــر الّســياق الجمعــي الّنيوزيالنــدي إىل الجرميــة، أو الجنحــة املرتكبــة مــن قبــل شــاب/ة، باعتبارهــا جنحــة، أو جرميــة ترتكبهــا 

أرسة الّشــاب/ة بحــق أرسة الّضحيــة. لذلــك ال يتــم التّعامــل مــع املجرمــن كمنبوذيــن؛ وبالتـّـايل فــإّن مجتمعهــم يدعمهــم ويرعاهــم، 

ــة الجرميــة  ــة املصالحــة مــع ضحي ــدأ عملي ــادة تب ــي انتهكــت. وع ــة الّت ــاب/ة يف اســتعادة العدال ــدة للّش ــة املمت وتشــارك العائل

وأرستــه/ا مببــادرة مــن أرسة مرتكــب الجرميــة )Te Puni Kokiri, 2000(، وهكــذا تــم التّفكــر بتصميــم طريقــة التّدخــل املقرحــة 

 .YJFGC هنــا

YJFGC الّنظريات التي تعتمد عليها طريقة

بــداًل مــن اللجــوء إىل معاقبــة الجانحــن األحــداث لتلقينهــم درًســا، تهــدف االســتجابات املعــارصة لجرائــم األحــداث إىل 

التّحويــل املتبعــة يف املحاكــم ومراكــز الحجــز والتّوقيــف،  منعهــم مــن إعــادة ارتــكاب الجرائــم مــن خــالل إجــراءات 

القــرار اتخــاذ  عمليــة  يف  والّشــاب/ة  والّضحايــا،  األرس،  تجمــع  الّتــي   )Stewart 1996( املجتمعيــة   والتّدخــالت 

)Maxwell, Kingi, Robertson, Morris, Cunningham, & Lash 2004(. وتنطلــق مــن فكــرة أّن الّشــباب الّصغــار ال يرتكبــون 

ــا يف أوضــاع يســودها  الجرائــم ألنهــم ســيئون، ولكــن بســبب كونهــم صغــاًرا يف الّســن، فهــم يرتكبــون األخطــاء ويعيشــون أحيانً

االضطهــاد، وهــذا يجعلهــم أكــر عرضــة للوقــوع يف األخطــاء. 

ميّكــن ألســلوب YJFGC أن يســهم يف اســتعادة الّشــباب وعائالتهــم لســمعتهم وتحقيــق التاّمســك املجتمعــي، عــر تحميــل الجنــاة 

ــلوكهم.  ــم مســؤولية تحســن س ــى عاتقه ــيأخذون ع ــم س ــع بأنه ــا، والتّوق ــوا بارتكابه ــي قام ــح الت ــن الجن ــار املســؤولية ع الّصغ

ــوا يف دواخلهــم  ــه دون أن يحمل ــر عن ــدم والتّعب ــباب الّصغــار يف اإلحســاس بالّن ــة الجانحــن مــن الّش ــة التّصالحي وتســاعد العدال

.)Doolan, 2001( اإلحســاس املســتمر بالعــار والخــزي ملــا تســبّبوا بــه حيــال أرستهــم

إّن عقــد YJFGC بجمــع جميــع األطــراف: الّضحيــة، وعائلــة الّضحيــة، وعائلــة مرتكــب الجرميــة يســهم يف تعزيــز فكــرة التّســامح، 

والتّصالــح، واالنســجام االجتامعــي. كــام أّن املؤمتــر يســهم يف تعزيــز وتقويــة الّشــعور باالنتــامء لــدى الجــاين الّشــاب/ة. وبالّنتيجــة 

ــاب/ة باملســؤولية،  ــل إحســاس الّش ــر تفعي ــباب ع ــا الّش ــي يرتكبه ــم الّت ــن الجرائ ــا للحــد م ــرًا ايجابيً ــج YJFGC تأث ــق نه يحق

والّذنــب، واإلصــالح، ومنــح الّضحيــة إمكانيــة الّشــفاء والتّعويــض.   

ويعتمد نهج YJFGC عىل مداخل نظرية تشمل ما ييل: 

املنهجية املبنية عى القوة strength based theory: يسعى املؤمتر إىل تحديد نقاط القوة ضمن األرسة واملجتمع.   •

نظرية األنساق systems theory: تشمل األشخاص املنخرطن يف جميع مستويات الّنظام.   •

نظريــة التّمكــن empowerment theory: يســعى لتمكــن الّضحايــا مــن خــالل االســتامع لرواياتهــم ومنحهــم الفرصــة   •

ــة اإلصــالح.  ــويل مســؤولياتهم واملشــاركة يف عملي ــاة مــن خــالل ت ــم متكــن الجن ــام يت ــر مســتقبل الجــاين؛ بين للمشــاركة يف تقري

مدخــل املامرســات الّرديــة narrative theory: يوفــر املؤمتــر الفرصــة المكانيــة توفــر رسديــات مختلفــة عــن األحــداث   •

مبــا يســمح بروايتهــا، وســامعها وإدراك معــاين الحــدث. 

منــاذج تركّــز عــى املهــام والحلــول task centred and solution focused models : يتــم اقــراح املهــام، بحيــث تســمح   •

للجــاين الّشــاب باملســاهمة ببعــض االصالحــات كخطــوة نحــو التّوصــل إىل حلــول للقضايــا. 

يهدف مؤمتر مجموعة العائلة – عدالة الّشباب/األحداث )YJFGC( إىل تحقيق ما ييل: 

تحميل الّشاب/ة املسؤولية عن ارتكابه/ا الجنحة، ومنع ارتكابه/ا للمزيد من الجنح.   •

تقديم الّدعم واملساعدة للّشخص الّشاب/ة يك يتمكن من تحمل املسؤولية عن أفعاله ويجري تغيرات دامئة.  •

منــح الفرصــة لجميــع األطــراف املعنيــة مبــا فيهــم الّشــاب/ة، وأرستــه/ا، والّرطــة والّضحايــا، بــأن يطــّوروا حلــواًل مفيــدة   •

ــباب.  ــل الّش ــن قب ــة م ــح املرتكب ــم والجن ــل بالجرائ ــاالت التّدخ يف ح

تشجيع جميع األطراف املتأثرة عى التّوصل إىل اتخاذ القرار بشكل تعاوين.   •

تقديم التّوصيات يف محكمة األحداث قبل وبعد إصدار الحكم.   •

تصحيح الخطأ وتحسن ظروف حياة الشاب.   •
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ميكن تحديد الوظائف التي يحققها YJFGC مبا ييل: 

اتخــاذ القــرارات ووضــع الخطــط للتّعامــل مــع الجــاين الّشــاب الــذي اعــرف بارتــكاب الجنحــة. وتهــدف الخطــة إىل تــويّل   •

الجــاين الّشــاب مســؤوليته، والتّقليــل مــن إعــادة ارتكابــه للجنــح، واالســتجابة لحاجاتــه مــن الّرعايــة والحاميــة والّتــي رمبــا 

تكــون قــد ســاهمت يف دفعــه الرتــكاب الجنحــة. 

ــة  ــات للّرعاي ــه احتياج ــت لدي ــداث، وإن كان ــة األح ــيحاكم يف محكم ــاب س ــاين الّش ــار إن كان الج ــن االعتب ــذ بع األخ  •

والحاميــة تتطلّــب معالجتهــا عقــد مؤمتــر مجموعــة العائلــة. 

تقديــم توصيــة ملحكمــة األحــداث تتعلـّـق بالجــاين الّشــاب الـّـذي ســيتم عرضــه عــى املحكمــة، وقــد نفــى التّهــم ويحتجز   •

مــن قبــل خدمــات حاميــة الطّفــل. وتتعلـّـق التّوصيــة بالّنظــر فيــام إذا كان ينبغــي اســتمرار احتجــاز الجــاين الّصغــر/ الحــدث، 

أو إذا كان يجــب البحــث عــن خيــارات بديلــة للّســجن. 

ــاب يف جلســة  ــع الجــاين الّش ــل م ــة التّعام ــة األحــداث بشــأن كيفي ــة ملحكم ــم توصي ــة الجــاين وتقدي الّنظــر يف معامل  •

اســتامع، يف حــال اعــرف الّشــاب بالجنحــة، أو يف حــال تــم إثبــات التّهــم املوّجهــة ضــده. وقــد يقبــل القــايض بعــض التّوصيــات 

 .)New Zealand Community Law 2018( ــا ــد ال يقبله ــا وق أو جميعه

القرار بتحويل القضية إىل مؤمتر مجموعة العائلة املوجه لتحقيق العدالة للّشباب/األحداث

    يتــم تحويــل القضيــة إىل YJFGC مــن قبــل الّرطــة أو بتوجيــه مــن محكمــة األحــداث فيــام يتعلّــق بجنــح وجرائــم بخــالف 

ــة  ــاك ني ــا تكــون هن ــد YJFGC عندم ــم عق ــن 10-17 ســنة. ويت ــر الجــاين ب ــث يكــون عم ــد. بحي ــر املتعّم ــد وغ ــل املتعّم القت

لتوجيــه التّهــم ضــد الجــاين الّشــاب، بــرط اعــراف الجــاين الّشــاب بالجرميــة املزعومــة. ويتــم عــادة تأجيــل إجــراءات املحاكمــة 

  .YJFGC إىل مــا بعــد عقــد مؤمتــر

YJFGC اإلعداد والّتحضري ملؤمتر

 .YJFGC يتم إرسال التّحويل إّما من قبل الّرطة، أو محكمة األحداث، ويستقبله منسق مؤمتر  •

مبــا أّن اإلعــداد الجيّــد ملؤمتــر YJFGC ســيضمن تحقيــق نتائــج أفضــل، فإنـّـه ينبغــي عــى املنســق أن يتشــاور مــع العائلة   •

بخصــوص املعايــر االجتامعيــة والثّقافيــة التــي يجــب مراعاتهــا خــالل املؤمتــر. 

يحــرص املنســق عــى أن يحصــل جميــع املشــاركن مبــا فيهــم الّشــاب/ة، وأرستــه، والّضحيــة عــى املــوارد التــي يحتاجــون   •

إليهــا للمشــاركة يف املؤمتــر وااللتــزام بالحضــور. وتشــمل هــذه املــوارد تأمــن تكاليــف املواصــالت، ورعايــة أطفــال األرسة يف 

غيــاب املعيلــن أثنــاء مشــاركتهم يف املؤمتــر، والّضيافــة، إلــخ. 

يتــم تعيــن اختصــايّص اجتامعــي لتقييــم حاجــات األطفــال بــن عمــر 10-14 والّذيــن ارتكبــوا جنحــة تهــدد ســالمتهم،   •

ــة.  ــة العائل ــر مجموع ــد مؤمت ــل عق ــة قب ــر املتوقع ــة، واملخاط ــوة يف القضي ــاط الق ــم، ونق ــم االختصــايّص حاجاته ــث يقيّ حي

يتــم تعيــن  اختصــايّص اجتامعــي إلكــامل تقييــم حالــة قبــل عقــد YJFGC وذلــك يف الحــاالت التّاليــة: حالــة األحــداث   •

الجنــاة املحتجزيــن، وأيًضــا يف الحــاالت التــي يقــّدر أنّهــا بحاجــة إىل التّقييــم مــن قبــل استشــارة الحالــة التــي تســبق عقــد 

.YJFGC

يتــم عقــد مشــاورات بــن منســق مؤمتــر YJFGC، والّرطــة، أصحــاب املصلحــة اآلخريــن يف القضيــة بغــرض مناقشــة   •

كيفيــة تجنــب اإلجــراءات الجنائيــة قــدر االمــكان عنــد التّعامــل مــع الجنــاة األحــداث. وتتنــاول املشــاورات مــا يــيل: إذا كان 

هنــاك رضورة الســتمرار احتجــاز األطّفــال يف مراكــز اإلصــالح والتّأهيــل، وإذا كانــت القضيــة تتطلـّـب إجــراء تحقيقــات كاملــة 

يف حالــة األطّفــال الّذيــن يواجهــون مخــاوف بشــأن توفــر الّرعايــة والحاميــة، وكيــف ميكــن االســتجابة لهــذه املخــاوف. 

يجمــع املنســق جميــع البيانــات املتوفــرة حــول الجــاين الّشــاب مــن قبــل خدمــات حاميــة الطّفــل وعدالــة األحــداث،   •

ويعرضهــا أمــام االجتــامع التّشــاوري. ومــن املتوقــع أن يقــوم املنســق باستشــارة  االختصاصيــن االجتامعيــن املعنيــن بعدالــة 

األحــداث وحاميــة الطّفــل، حــول أدوارهــم وعملهــم مــع الجانحــن األحــداث. 

مــن املهــم مناقشــة مــكان عقــد املؤمتــر والتّاريــخ والتّوقيــت، واالتفــاق عــى هــذه الّرتيبــات مــن قبــل جميــع املشــاركن:   •

الجــاين/ة الّشــاب/ة، وأرستــه/ا، والّضحيــة. 

 ،YJFGC يتــم مناقشــة التّقييــم الــذي توّصــل إليــه االختصــايّص االجتامعــي مــع الجــاين/ة الّشــاب/ة وأرستــه/ا قبــل عقــد  •

وذلــك لتجنــب أيــة “مفاجــآت” خــالل املؤمتــر. 

الحاجــة حســب  للمؤمتــر  التّحضــر  يف  الّشــاب/ة  االجتامعــي/ة  واالختصــايّص/ة  املنســق/ة  مــن  كّل  يســاعد   • 
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YJFGC األدوار املهنية للمشاركني يف مؤمتر

YJFGC أدوار املنسق/ة أو الّداعي/ة ملؤمتر
ــر  ــه، ويح ــل ويقبل ــتقبل التّحوي ــو يس ــة، فه ــة العائل ــر مجموع ــإدارة مؤمت ــر YJFGC ب ــي/ة ملؤمت ــق/ة أو الّداع ــوم املنس يق

االجتامعــات التّشــاورية التــي تســبق املؤمتــر ملناقشــته. ويقــوم املنســق/ة بفحــص شــبكة العالقــات العائليــة، وتهيئــة الّشــاب/ة، 

ــالت واالختصــايّص االجتامعــي؛  ــاب، والعائ ــع الجــاين الّش ــا لحضــور املؤمتــر، ويناقــش قامئــة الحضــور م وأعضــاء األرسة، والّضحاي

ويوّضــح دور كل فــرد مــن األفــراد املشــاركن/ات، ويوفــر إمكانيــة الحصــول عــى املســاعدات املاليــة، ويدعــم األشــخاص املشــاركن، 

ويقــّدم املنــارصة لقضيــة الّشــاب/ة والعائلــة حســب الحاجــة. 

   وأثنــاء مؤمتــر YJFGC، يــرأس املنســق جميــع مراحــل املؤمتــر، باســتثناء الوقــت املخصــص ضمــن املؤمتــر الجتــامع العائلة بشــكل 

ــرة املؤمتــر.  ــع املشــاركن طــوال ف ــة وضــامن ســالمة جمي ــر الثّقافي ــزام باملعاي ــر االلت ــد املنســق مــن توف منفــرد وخــاص. ويتأك

ومبجــرد التّوصــل إىل اتفــاق حــول الخطــة، يقــوم املنســق بكتابــة الخطــة وتوزيعهــا عــى جميــع املشــاركن. وباإلضافــة ملــا ســبق، 

وبعــد انتهــاء املؤمتــر، يقــوم املنســق بالتّعــاون مــع االختصــايّص االجتامعــي بفحــص الحالــة لضــامن تنفيــذ الخطــة ومتابعتهــا. كــام 

  .)New Zealand Ministry of Children 2017( أّن املنســق يُرتـّـب لعقــد مراجعــة للمؤمتــر حســب الحاجــة

أدوار االختصايّص االجتامعي العامل يف مجال عدالة األحداث

قبــل عقــد YJFGC، يتــم تعيــن اختصــايّص اجتامعــي متخصــص مبجــال عدالــة األحــداث ليهتــم بجميــع املشــاركن الّذيــن يحتاجون 

للحاميــة والّرعايــة ومــن بينهــم األطّفــال والّشــباب الّذيــن يحتاجــون إىل استشــارة قبــل مؤمتــر مجموعــة الحالــة، أو األطّفــال الّذيــن 

ــع  ــم شــامل م ــي بإجــراء تقيي ــوم االختصــايّص االجتامع ــم خطــرة. يق ــوا جرائ ــن ارتكب ــك الّذي ــدة، أو أولئ ــا معق ــون قضاي يواجه

الّركيــز عــى احتياجــات الّشــاب/ة وأرستــه/ا ونقــاط القــوة واملخاطــر التــي يواجهونهــا. قــد يُطلــب مــن االختصــايّص االجتامعــي 

كتابــة تقريــر، أو خطــة عمــل اجتامعيــة ملحكمــة األحــداث الرّســمية.  

ــالمته/ا  ــلوكه/ا، وس ــه/ا، وس ــه/ا، وثقافت ــه/ا، وُهويت ــة عالقات ــالل دراس ــن خ ــل/ة م ــم الطّف ــي بتقيي ــايّص االجتامع ــوم االختص يق

ــَدّي الجــاين الّشــاب،  ــم االختصــايّص االجتامعــي وال االجتامعيــة والعاطفيــة، وصداقاتــه، ومهاراتــه/ا العلميــة والّدراســية. كــام يقيّ

ــا  ــم مب ــم ألطفاله ــة معاملته ــة، وكيفي ــة اآلمن ــوة واألموم ــات األب ــى عالق ــر ع ــي تؤث ــل الت ــص العوام ــة، ويفح ــي الّرعاي ومقّدم

ــاء  ــر عــى أدوارهــم كآب ــد تؤث ــي ق ــع املخــاوف الت ــل م ــم، واســتعدادهم للتّعام ــة حاجــات أطفاله ــم بتلبي ــدى اهتاممه ــا م فيه

وأمهــات. ويتضمــن تقريــر االختصــايّص االجتامعــي تقييــم املؤثــرات االجتامعيــة، والثّقافيــة والبيئيــة مثــل توفــر دعــم 

ــي،  ــٍل اجتامع ــن عام ــن تعي ــام ميك ــة. ك ــة والثقافي ــات االجتامعي ــوارد والعالق ــول إىل امل ــة الوص ــة، وامكاني ــبكات االجتامعي الش

 بعــد مؤمتــر YJFGC ليقــوم بتنفيــذ الخطــة ومتابعتهــا يف الحــاالت الّتــي ال تتطلــب إجــراء تقييــم قبــل عقــد املؤمتــر
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 YJFGC مراحل مؤمتر

opening the conference مرحلة البداية وافتتاح للمؤمتر

ــع  ــوة جمي ــدأ بدع ــه يب ــبًقا، فإنّ ــع مس ــى بالجمي ــق التق ــا أّن املنس ــة. مب ــة للعائل ــر الثّقافي ــاة املعاي ــر مبراع ــق املؤمت ــدأ املنس يب

املشــاركن للتّعريــف بشــخوصهم، ويوّضــح الحالــة ويذكــر مــن األشــخاص املتواجديــن يف الغرفــة، ويحــدد الغــرض مــن االجتــامع: 

ــا لســامع مــا حصــل ولنعمــل ســويًا للتفكــر بكيفيــة حــل الجرميــة”.  “نحــن موجــودون هن

Information sharing stage مرحلة مشاركة املعلومات

يقــوم ضابــط الّرطــة بقــراءة التّقريــر، ومــن ثــم يقــرأ االختصــايّص االجتامعــي التّقييــم، ويتــم قــراءة أيــة تقاريــر أخــرى   •

ذات صلــة.

يتبادل جميع املختصن املهنين العاملن مع الجاين املعلومات املتوفرة حول القضية.   •

يقوم املنسق بالتّأكد من موقف الّشاب/ة من تقرير الّرطة، وإن كان يتفق مع الوارد يف التّقرير.   •

يف حــال مل يعــرف الّشــاب/ة بالجنايــة أو الجــرم املوّجــه لــه، يتوقــف مؤمتــر مجموعــة العائلــة هنــا، وتـُـرك القضيــة ليتــم   •

التّعامــل معهــا مــن قبــل الّرطــة واملحكمــة. 

املؤمتر

يقــوم املنســق بــإدارة العمليــة الّتــي تتطلـّـب أن يقــّدم كّل شــخص يف الغرفــة وصًفــا لتجربتــه مــع الجرميــة واآلثــار التــي خلّفتهــا يف 

حياتهــم، مبــا يف ذلــك: الّضحيــة، والّشــاب/ة الجــاين/ة. ويلتــزم املنســق الحيــاد عنــد طــرح األســئلة للتّوصــل إىل جمــع البيانــات )أي 

أنــه ال ينحــاز إىل أي جانــب، وال يقــّدم أي تفســرات، وال يقــّدم التّشــجيع ولــو بســيط، وال يعيــد صياغــة مــا يقــال، أو يعلـّـق عليــه، 

وال يقــّدم اســتنتاجات، ولكّنــه يعــّر عــن اهتــامم قــوي بســامع مــا يُقــال ومتابعتــه، مبــا يف ذلــك تدويــن املالحظــات(. ومــن املهــم 

يف هــذه املرحلــة التّوصــل إىل فهــم مشــرك حــول مــا حــدث وتأثراتــه قبــل االنتقــال للبحــث عــن حلــول، لذلــك ســيقوم املنســق 

بإغــالق املجــال أمــام طــرح حلــول مبكــرة بقولــه: “نعــم، ســنعود ملناقشــة ذلــك بعــد أن نســتمع إىل وصــف كّل شــخص ملــا حــدث”. 

مرحلة االستامع لتفاصيل الحدث 

يبــدأ املنســق بســؤال الجــاين ليخــر املجموعــة عــام حــدث يف اليــوم الـّـذي وقــع فيــه الحــدث/ األحــداث، مــع تشــجيعه  أ . 

لذكــر التّفاصيــل مــن خــالل طــرح أســئلة مــن قبيــل: “ومــاذا حــدث بعــد ذلــك؟” “وبعدهــا؟” “مــاذا تذكــر عــن ... حينــام 

..؟” و”مــاذا كان يــدور بخلــدك يف ذلــك الوقــت؟” 

يصــف ضابــط الّرطــة األحــداث التــي أّدت إىل التّهمــة الجنائيــة )وقــد تــم إخبــاره بأنـّـه ســيُطلب منــه، الحًقــا يف املؤمتــر،  ب . 

التّحــدث عــن تأثــرات الحــادث عليــه شــخصيًا(. 

يُطلــب مــن الّضحيــة أن تخــر املجموعــة عــام تذكــره مــن ذلــك اليــوم، مــن وجهــة نظرهــا، وتجربتهــا وتأثــر الجرميــة  ت . 

عليهــا وعــى عائلتهــا وعــى اآلخريــن. 

يصف أفراد عائلة الجاين/ة تجربتهم وما يعرفونه عن الحادث.  ث . 

يديل األشخاص اآلخرون املشاركون يف املؤمتر مبداخالتهم.  ج . 

ــاس بالحــادث؟ عــى ســبيل التّمثيــل: وصــف  ــر الّن ــة تأث ــايل: مــا  فهمــك لكيفي يســأل املنســق كّل شــخص الّســؤال التّ ح . 

االنفعــاالت، واألرضار، والتكاليــف؟

مرحلة طرح األفكار حول ما ميكن أن يفعله الّشاب/الجاين وأي شخص آخر من املشاركني لتصحيح األمور

مــن املهــم اســتنفاد الغضــب وتخفيــض مســتواه، وإحــدى الطـّـرق هــي التّأكــد بــأّن كّل شــخص حصــل عــى الفرصــة الكاملــة ليتــم 

ســامع خرتــه وتجربتــه عــن الحــادث، قبــل االنتقــال إىل مرحلــة اقــراح الحلــول، وبالتـّـايل، ميهــد املنســق ملرحلــة الحلــول ويؤطرهــا 

بقولــه النهــايئ: “ســننتقل قريبــاً للحديــث عــام يجــب أن تكــون عليــه صيغــة االســتجابة، ولكــن قبــل أن نســمع مــن كّل منكــم، 

هــل هنــاك أي يشء إضــايف تريــدون قولــه؟ يجــب أن يتــم رسد القصــة وفــق تسلســل األحــداث وتتابعهــا. 

وعــى املنســق أن يــذرع الغرفــة مرّتــن ليتأكــد مــن ســامع آراء جميــع األشــخاص، املــرّة األوىل بعــد رسد القصــة، واملــرّة الثانيــة بعــد 

الخطــة حتــى يحــن وقــت االنتقــال مــن الغضــب إىل الحــل. 

مرحلة استخاص الحلول- ماذا يجب أن يحصل؟ 

يتحــول املنســق يف هــذه املرحلــة إىل اســتخدام صيغــة إرشــادية أكــر، فيطلــب مــن املشــاركن االعــراف بالــّرر الّناجــم، وتقديــم 

االقراحــات واألفــكار حــول املطلــوب، مــن أجــل إعــادة األمــور إىل مجاريهــا وتحمــل املســؤوليات. ويبــدأ املنســق بطــرح الّســؤال 

عــى الّشــخص األكــر غضبًــا:

_  “ما الّيء الذي ترغب بحدوثه؟ إىل ماذا كنت تأمل أن تصل من خالل مشاركتك يف مؤمتر املجموعة؟” 

ويف هــذه األثنــاء يحــاول املنســق توضيــح الــّرر، واإلشــارة إىل االقراحــات، والّلجــوء إىل تدويــن املالحظــات ليبتعــد قــدر االمــكان 

عــن التّواصــل البــري مــع املتحدثــن مبــا يدفــع املشــاركن يف الغرفــة إىل الّنظــر والحديــث لبعضهــم البعــض. ويجــوز للمنســق أن 

يحّفــز الّضحيــة القــراح اتخــاذ إجــراءات ميكــن أن ينفذهــا الجــاين مــن أجــل إصــالح الــّرر والتّعويــض مــا أمكــن. 

مرحلة الّتخطيط الّنهايئ

يعمــل املنســق بالتّعــاون مــع جميــع األطــراف ومنهــم الّضحيــة، والّشــاب، وأرسهــم واآلخريــن بغــرض توضيــح القضايــا املحــددة، 

وتطويــر الخطــة الّنهائيــة والّتــي ســتحدد مــا يتوّجــب عــى الّشــاب/ة فعلــه مــن أجــل القيــام بإصالحــات والتّعويــض عــن الجرميــة 

التــي ارتكبهــا، ومنــع حــدوث جرائــم أو إســاءات أخــرى. وعندمــا تتضمــن القضايــا مخــاوف تتعلّــق بالّرعايــة والحاميــة، يتطلّــب 

ذلــك تطويــر خطتــن؛ خطــة تتعلـّـق بعدالــة األحــداث، وخطــة تتعلـّـق بالّرعايــة والحاميــة، وينبغــي تحديــد تاريــخ يتــم فيــه إجــراء 

مراجعــة للخطــة الثّانيــة. وميكــن أن تحتــوي الخطــة عــى خدمــات دعــم تشــمل تقديــم املشــورة واإلرشــاد والتّوجيــه.  

مرحلة تبّني الخطة واعتامدها

حاملا يتم التّوصل إىل اتفاق، يتم اعتامد الخطة.   •

يف حال مل يكن هناك اتفاق عى الخطة، يتم رفع املسألة إىل محكمة األحداث.   •

ينبغــي أن يتأكــد املنســق/ة واالختصــايّص/ة االجتامعــي/ة مــن حصــول العائلــة عــى املــوارد التــي يحتاجونهــا لتنفيــذ   •

الخطــة. 

إنهاء مؤمتر مجموعة العائلة 

يقــوم املنســق باإلعــالن عــن انتهــاء املؤمتــر، بعــد اإلعــراب عــن تقديــره ملســاهامت جميــع املشــاركن. ويتــم التّأكــد مــن مراعــاة 

املعايــر الثّقافيــة واالجتامعيــة املتبعــة عــادة يف مثــل هــذه الحــاالت إلنهــاء اإلجــراءات. وينبغــي أن يتأكــد املنســق مــن أّن جميــع 

املشــاركن يشــعرون باألمــان مــن الّناحيــة العاطفيــة والجســدية قبــل مغــادرة املؤمتــر. 
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