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شكر وتقدير
نتقدم في مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية بكل الشكر والتقدير إلى المؤسسة اإليطالية التضامن بين الشعوب AISPO  والتعاون 
االيطالي شركاؤنا االستراتيجيين على تقديمهم الدعم المستمر والمتواصل منذ العام 2008 وحتى اآلن، ولتمكين المؤسسة من 
تحقيق أهدافها االستراتيجية ضمن “مشروع العدالة االجتماعية والمساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة” في سبيل تحقيق المشاركة 

الحقيقية والوعي المجتمعي الممأسس في قضايا االعاقة في فلسطين.

في العام 2010 تم اصدار دليل ارشاد المعلم كأداة توعية ممأسسة تم تعميمها على جميع مدارس الوطن مع بدء العام الدراسي 
2012 – 2013 واعتمادها كآلية للتوعية وتعديل اتجاهات الطلبة تجاه االعاقة والطلبة ذوي االعاقة في مجتمعنا الفلسطيني. 
وبهذا الدليل الجديد، " أطفالنا... كيف نحميهم؟" دليل المهنيين والمربين للتعامل مع العنف واإلساءة تجاه األطفال واألطفال 
ذوي اإلعاقة"  والذي يهدف  إلى توعية المهنيين والمربين حول التعامل مع موضوع اإلساءة والعنف تجاه األطفال عموماً 
وذوي اإلعاقة بشكل خاص والتي تمكنهم من ممارسة دورهم التربوي والمساهمة في حماية أوالدهم وتعزيز نموهم السليم. 
نتقدم بالشكر والتقدير لوزارة  الشؤون اإلجتماعية لتبنيها هذا الدليل واهتمامها الكبير في سياساتها تجاه حقوق األطفال ذوي 
اإلعاقة والحماية الشاملة التي تنتهجها في سياساتها و برامجها و الشكر موصول لوزارة التربية والتعليم ممثلة باإلدارة العامة 

لإلرشاد والتربية الخاصة لتعاونهم وتبنيهم لهذه األدوات الممأسسة في التوعية في النظام التربوي الفلسطيني.

تتقدم قادر بالشكر الكبير لألخصائية النفسية العيادية يعاد غنادري حكيم على اعداد هذا الدليل والحرص على أن يشتمل على 
أكبر قدر من المعلومات والممارسات والفعاليات المفيدة للمهنيين والمربين الستخدامها ضمن تدخالتهم المختلفة مع األطفال 
ذوي االعاقة. كما ونشكر أعضاء مجلس ادارة قادر ممثلة بكل من الدكتور ميشيل صنصور رئيس مجلس االدارة والدكتورة 

هالة اليمني عضو مجلس ادارة اعلى مراجعتهم للدليل واقتراحاتهم الثمينة الغناءه .

كما ونشكر مركز بلدية بيت فجار المجتمعي وطاقمه وأطفاله على تعاونهم في إضفاء واقعية الصور المبينة في الدليل، وكل 
الشكر لطاقم العمل الممثلين نيقوال زرينة وعبير المصو واألطفال نيقوال وماركوس ميشيل المصو وتمارا جورج المصو، 
الدليل  اثراء  في  المميز  الشوملي على عملهم  دياال  الرسومات  زيدان ومصممة  مكركر  الفوتوغرافية صابرينا  والمصورة 

بالصور والرسومات المميزة والتي أضفت على محتواه وخصوصيته معنى وروح وداللة.

مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية
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 مقدمة
إن مؤسسة قادر وباالستناد إلى  إيمانها بأهمية  معالجة قضايا اإلعاقة من منظور حقوقي، وتبنيها نهجاً قائماً على الحقوق في 
معالجة مختلف القضايا الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة، وانتهاج استراتيجيات تنموية مرتكزة على بناء القدرات والتمكين 
والتوعية  لتحقيق المواطنة الكاملة والمشاركة الحقيقية لألشخاص ذوي اإلعاقة في كافة مناحي الحياة  واستمراراً  لجهودها  
في  تقديم أدوات ومصادر سهلة االستعمال  بدًء من الدليل األول  الخاص بالمعلم لتعديل اتجاهات الطلبة نحو األشخاص 
ذوي اإلعاقة،  فإنها  تقدم اليوم  هذا الدليل  لتمكن المهنيين والمربين والمهتمين من التعامل  مع ظاهرة العنف واإلساءة تجاه 

األطفال  ذوي اإلعاقة. 

إن  اإلنسان وكرامته هو حجر األساس للحياة البشرية عامة حيث تم التعبير عن  هذا  األمر  في االتفاقيات  واإلعالنات الدولية  
المرتبطة  بحقوق  اإلنسان  والتي  شملت  كافة البشر في كل أماكن تواجدهم.  حيث أكدت  هذه اإلعالنات والمواثيق على 
عدم أحقية أية  قوة أو جماعة أو فرد  بالتصرف في هذه الحقوق وعدم  قبول  تجزئتها أو إخضاعها  للتمييز، ومحاسبة  أية 

جهة تنتهك  هذه المباديء والحقوق  كونها مكون  أصيل  في  إنسانية البشر كجماعات وأفراد . 

إن مؤسسة قادر وانطالقاً من اإليمان بأهمية الرعاية لألطفال في األسرة التي  تشتمل بالضرورة على  توفير كافة إجراءات 
الوقاية والحماية والرعاية الخاصة، وإيمانها بضرورة التزام  الجهات  المسؤولة باتخاذ اإلجراءات والتشريعات والتدابير 
الالزمة لحماية األطفال من االستغالل والعنف والضرر واإلساءة بأشكالها المختلفة، وأهمية التزامها  بتنفيذ برامج اجتماعية 

تكفل  هذه الحقوق خاصة  عندما  يكون الطفل/ة من ذوي اإلعاقة. 

تشير اإلحصاءات والتقارير إلى انتشار ظواهر المساس بحقوق الطفل واإلساءة إليه خاصة عندما يتم الحديث عن األطفال من 
ذوي اإلعاقة، مما يدعونا جميعاً للتأكيد  والعمل على أهمية التزام المجتمع بمكوناته الرسمية واألهلية بحماية الطفل، خاصة  
عندما  يكون  من ذوي اإلعاقة.  حيث  تقع  على عاتق المجتمع  توفير حياة كريمة له  في  بيئة وظروف  تعزز  من اعتماده 
على نفسه وتيسر له إمكانية  المشاركة الفعلية في  المجتمع، وتعمل على اقتصاص ظواهر التعنيف واإلساءة  لألطفال  من 

توجهات وممارسات المجتمع بجماعاته ومؤسساته وأفراده.

 إن  مؤسسة  قادر تقدم هذا  الدليل الجديد  كجزء من مشروع العدالة االجتماعية والمساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة المنفذ 
بالشراكة مع المؤسسة اإليطالية التضامن بين الشعوب )AISPO( وبتمويل من التعاون اإليطالي، أمالً في  أن  تساهم  في 

تشكيل بيئة داعمة  ومتفهمة لحقوق واحتياجات  وقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة وخصوصا األطفال منهم.

الطفل إنسان، و يحتاج ككل إنسان للعناية والحب واالحترام والحماية والتقبل كشخص ذو قيمة لضمان نموه السليم. 
األقل حقوقاً،  أيضا  هم  سناً  األقل  أن  ويفترضون  اإلنسان،  الطفل وحقوق  بين حقوق  المساواة  الكثيرون عن  يغفل 

وبالتالي ال يحتاجون لذات القدر من المعرفة كاآلخرين. 
الطبية،  الرعاية  بين  ما  اإلنسان  الطفل  يضيع  اإلعاقة،  ذوي  األطفال  حالة  في  اإلنسان”  “حقوق  تؤجل  أو  تضيع 
البال.  وهداة  الطمأنينة  في  والرغبة  العون  وطلب  المساعدة  عن  والبحث  القانونية،  والقضايا  العالجية،  والمتابعة 

وتحضر بدله إعاقته فقط في غالبية ظواهر التعامل اليومي معه كطفل.

هذا الدليل
لماذا

ليس بالمحبة وحدها يحيى اإلنسان- بل بالمعرفة أيضاً. الحماية ركيزة هامة في حياة األطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم، 
وتكاد تكون الركيزة األكثر إقالقاً لهم على مدار حياة أوالدهم. إذ يتكرر التساؤل األبدي “ ماذا سيحدث لطفلي من بعدي؟ 
من سيحميه بعد غيابي ؟ ‟. وبقدر كون هذا السؤال عفوياً وصادقاً تكون صعوبة إيجاد إجابة عليه. الحل مركب وعلينا 

إرساء أسس له منذ طفولة أطفالنا المبكرة.

حين نتحدث عن مبادئ ومهارات الحماية نقصد مبادئ ومهارات الحياة، واكتساب أطفالنا لها يعني اكتسابهم مهارات 
حياتية تساعدهم على التأقلم والنمو السليم والشعور بالسعادة.

تبدأ عملية الحماية أوالً،  من خالل المعرفة -  تقديم المعلومة الصحيحة باللغة العلمية الصحيحة دون زخرفات. ومن 
ثم ثانياً، من خالل العمل على تغيير األفكار المسبقة الشائعة والسلبية بما يخص ذوي اإلعاقة.  وثالثاً، من خالل العمل 
على تغيير األنماط السلوكية المتبعة والتي قد تنطوي على إساءة غير مقصودة للطفل نفسه من قبل الناس األكثر حباً 

واهتماماً به.

تطال ظاهرة إساءة األطفال من كال الجنسين في كافة المراحل العمرية، من كل الشعوب واألعراق والثقافات واألديان 
والمستويات االقتصادية واالجتماعية.

تشير األدبيات أن احتماالت تعرض ذوي اإلعاقة إلى كافة أنواع اإلساءة تفوق ما يتعرض له اآلخرون، سواء من 
أقرباء لهم أو من غرباء. ويتعرض ذوي اإلعاقات العقلية إلى 4.8 أضعاف لإلساءة الجنسية، بالمقارنة مع األطفال 
من ذوي االعاقات األخرى.  لكن لألسف الفئة األكثر حاجة للحماية وهي األطفال عموماً واألطفال ذوي اإلعاقة بوجه 

خاص هي الفئة األقل تثقيفاً بالنسبة لهذا الموضوع.

من المهم أن يكتسب األهالي والمربون ومقدمو الرعاية فهماً أوسع لخصائص نمو األطفال ذوي اإلعاقة وذلك من خالل 
مصادر مهنية موثوقة تمكنهم من ممارسة دورهم التربوي والمساهمة في حماية أوالدهم وتعزيز نموهم السليم.

يعرض هذا “الكتيب” تعريفات ومعلومات ومبادئ أساسية للتعامل مع موضوع اإلساءة والعنف تجاه األطفال عموماً 
وذوي اإلعاقة منهم على وجه الخصوص وسبل حمايتهم منها. ويورد كذلك تقنيات وفعاليات تطبيقية يمكن تنفيذها مع 
األطفال ذوي اإلعاقة  لتوسيع مداركهم عموماً وبما يتعلق بالحماية خصوصاً. هذا باإلضافة إلى قائمة بمراجع ومواقع 

الكترونية ونشرات وكتب تفيد المهتمين بالموضوع وتغني معرفتهم. 

نأمل أن يساهم هذا الدليل في رفع وعي المربين ومقدمي الرعاية بخصائص النمو والتطور ومبادئ الحماية لألطفال من 
ذوي اإلعاقة، وأن يساعد في الحد من اإلساءة والعنف العاطفي والجسدي والجنسي الذي قد يتعرض له أولئك األطفال.
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الفصل األول:
األطفال والعنف / اإلساءة /  اإلهمال

تعريفات: 

في القسم التالي نورد تعريفات عالمية معتمدة بخصوص العنف واإلساءة، مؤشرات حدوثها وتأثيراتها بعيدة وقريبة المدى 
وذلك لتوحيد المفاهيم بين المهتمين والمهنيين ومقدمي الرعاية بخصوصها. 

وصيرورتها.  انتشارها  درجة  حصر  وبالتالي  وتعريفاتها،  لألطفال  اإلساءة  موضوع  مع  تعاملت  التي  التوجهات  تعددت 
وعموماً لخص الباحثون إلى تقسيم اإلساءة إلى نوعين أساسيين: الظاهر المباشر وهي أفعال تقع على جسد الطفل باستخدام 
فيزيائية  قوة  استعمال  بدون  يتم  قد  الذي  المباشر  غير  والمبطن  عنه،  من حريته رغما  تقيد  أو  اإلصابات  له  وتسبب  القوة 

محسوسة وظاهرة ورغم ذلك ال يقل خطورة بآثاره عن النوع األول. 
يتعرض األطفال في حاالت كثيرة إلى نوعي اإلساءة المذكورين المباشرة والمبطنة معاً وعلى التوازي. 

العنف ) حسب منظمة الصحة العالمية(

الستعمال  مقصودة  محاولة  أية  هو 
باستعمالها  التهديد  أو  الجسدية  القوة 
ضد الذات أو شخص أخر أو مجموعة 
أشخاص أو مجتمع محلي، ينتج عنها أو 
يكون هناك احتمال كبير أن ينتج عنها 
نفسي  أذى  أو  إعاقة  أو  قتل  أو  جروح 

أو حرمان.

ما هي اإلساءة للطفل

أو  سلوك  كل  تشمل  للطفل  اإلساءة 
يؤدي  مما  بسلوك،  القيام  عن  االمتناع 
أو  النفسية  الطفل  صحة  تهديد  إلى 
ينتج  الذي  عمل  كل  وتشمل  الجسدية. 
عنه أذى أو إمكانية أذى لصحة الطفل 
ولنموه ولبقائه أو الحط من كرامته في 
أو  الثقة  أو  المسؤولية  تحكمها  عالقة 

السلطة.

تعريف  “المعتدي”

المعتدي أو المسيء للطفل هو الشخص 
الذي ال يلبي احتياجات الطفل العاطفية، 
أو  للطفل،  أذى جسدي  يسبب  الذي  أو 

الذي يتواصل معه بطرق جنسية.  

أنواع اإلساءة\ العنف )إشارات، مجاالت، دالئل جسدية وسلوكية(

 للعنف أوجه عدة وهو يتم بأشكال وصور اعتمد الباحثون والمهنيون تقسيمها بالشكل التالي: 

اإلهمال هو إخفاق مقدم الرعاية للطفل - بشكل دوري - في توفير االحتياجات النمائية له في المجاالت العاطفية والجسدية 
والصحية واالجتماعية  األساسية للطفل.

المجاالت التي يظهر فيها اإلهمال
المأوىاللباسالغذاء
الرعاية الطبيةاإلشرافالتعليم

البيئة اآلمنةالنظافة الشخصيةالرعاية النفسية- العناية العاطفية

العنف النفسي4العنف الجنسي3العنف الجسدي2اإلهمال1

دالئل على وجود إهمال
دالئل سلوكيةإشارات جسدية

غياب متكرر.عدم نظافة شخصية.
حضور غير منتظم أو اعتيادي للمدرسة.عدم  التطعيم.

استجداء طعام أو جمع طعام من النفايات أو اآلخرين.طول أو وزن أقل من المعدل بشكل بارز.
تحمل مسؤوليات تخص البالغين.إصابات وأمراض وجروح لم تعالج.

حروق متواصلة من الشمس، وإصابات من الحشرات أو 
لسعة برد.

التبليغ المتواصل من قبل الطفل بعدم وجود أي بالغ مقدم 
رعاية في البيت.

لباس غير مالئم وعدم وجود مالبس داخلية أو كافية 
للظرف وللطقس. 

تعب أو جوع مزمن.

 اإلهمال1
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العنف الجسدي تجاه الطفل هوأي سلوك يقوم به شخص يؤدي إلى إيذاء الطفل جسدياً بشكل فعلي أو كامن من خالل التفاعل 
أو عدم التفاعل مع الطفل في ظرف معين.

إذا تمت معاقبة الطفل بشكل قاس، حتى ولو لم يكن يقصد من العقاب إيذاء الطفل- يعتبر السلوك ذاك إساءة وعنف جسدي 

دالئل / سلوكيات العنف الجسدي

شد الشعرالسلخالقرصالضربالكيالصفع

الخنقالجرح بآلة حادةالركلالحرقالهز الشديدالرفس

دالئل على وجود عنف جسدي

دالئل سلوكيةدالئل جسدية

جروح، وخدوش، وحروق على الوجه والحلق والقسم 
سلوكيات حادة:األعلى من الذراع. 

انسحابية، عنف، نكوص، اكتئاب. عالمات سلخ أو جلد أو عالمات لقطع معدنية في أسفل 
الظهر

جروح في مراحل مختلفة من الشفاء أو االلتئام، تظهر 
خوف كبير أو غير اعتيادي منالجروح عادة بعد فترة تغيب أو إجازة.

األهل أو من
مقدم الرعاية.

عالمات لحروق من السجائر غير مفسرة، خاصة على 
كفتي اليد، األقدام، األذرع  أو البطن.

إشارات لشد من حبل.

 العنف الجسدي2

إقحام الطفل في سلوكيات هو غير قادر على:
• استيعابها وفهمها.	
• إعطاء موافقته الصادقة عليها.	

أو حين:
• ال يكون مهيئا لها من الناحية التطورية.	
• تتعارض مع السلوكيات الشائعة والمقبولة مجتمعياً.	

سلوكيات العنف الجنسي

أفعال

مالمسة الطفل بطرق جنسية.
جعل الطفل يالمس البالغ بطرق جنسية.

تعرية الطفل أو التعري أمامه.
جعل الطفل أو السماح له بمشاهدة صور أو أفالم جنسية.

محادثات جنسية.
حمامات مشتركة.

إعطاء معلومات جنسية للطفل ال تتالءم مع المرحلة التطورية.
اغتصاب.

 العنف الجنسي3
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دالئل على وجود عنف جنسي

دالئل سلوكيةدالئل جسدية
مالبس داخلية متسخة، ممزقة أو عليها إشارات 

إلفرازات جنسية أو دماء.
التبليغ  من قبل الطفل أنه يتعرض العتداء جنسي.

التهابات متكررة وغير مفهومة في الحلق أو المسالك 
البولية.

نكوص
)العودة لسلوكيات تشير إلى مرحلة تطورية سابقة(.

سلوكيات ال تتالءم والسن بها شهوانية وإغراء.شكوى متكررة عن أوجاع جسدية.
صعوبات في النوم وكوابيس.العودة للتبرز بعد أن تعلم الطفل الفطام. 

اهتمام غير عادي وغير متالئم مع السن بمواضيع جنسية.آالم، واهتياج أو التهاب في األعضاء التناسلية.
تجنب تبديل المالبس.أمراض منقولة جنسياً.

لبس عدة طبقات من المالبس- التغطية المبالغ بها.نزيف.
نزول مفاجئ في مستوى التحصيل الدراسي.حمل.

العنف أو اإلساءة العاطفية للطفل هي قصور راعي الطفل في توفير بيئة نمائية تشجيعية سليمة للطفل وتسمح بتطوير 
قدراته االجتماعية والعاطفية التي تتفق مع قدراته الشخصية ومحيط بيئته.

يتم العنف النفسي إذا قام مقدم الرعاية  بأي مما يلي: 
الرفض، واالنتقاد، واإلهانة، 
والتحقير، والعزل، والترهيب 
وتعليم االنحراف والجريمة 

للطفل.

مشاهدة الطفل لعنف جسدي 
على من حوله.

معاقبة الطفل لرغبته بالتعلم 
والتعرف على محيطه.

عدم االستجابة لحاجات الطفل 
العاطفية.

دالئل تشير لوجود عنف نفسي
دالئل سلوكيةدالئل جسدية

اضطرابات األكل: االنوركسيا والبوليميا والسمنة 
المفرطة.

سلوكيات نمطية من ضرب الرأس.

سلوك قاس يتسبب بأذى ألطفال أو لحيوانات.اضطرابات اللغة: التأتأة وعدم تطور اللغة، وغيرها.

أوجاع معدة.
يبدو على الطفل المتعة من إيذاء أطفال آخرين بالغين، أو 

حيوانات.

يبدو الطفل كمن يتمتع من التعرض لألذى.هرش وحكة وتشنجات عضلية بالوجه. 

شكاوى عن أوجاع.
سلوكيات ال تتالءم والمرحلة التطورية مثل التبول الال-

إرادي.

العنف النفسي4
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الطفل الشاهد

هو كل طفل يعيش في محيط يتعرض فيه مقدم الرعاية 
لإلساءة والعنف، وهذا يشمل:

• مشاهدة سلوكيات عنيفة يتعرض لها الراعي.	
• استعمال الطفل كذراع حماية من سلوكيات عنيفة 	

يتعرض لها الراعي.
• الراعي 	 الستجواب  كجاسوس  الطفل  استعمال 

المعتدي.
• إلزام الطفل بالمشاركة في االعتداء.	

إضاءة- كلما كانت مدة التعرض لألذى أطول، ونوعه أكثر حدة وكلما كان المعتدي شخصاً أقرب للضحية، تكون 
اآلثار القريبة والبعيدة المدى أكثر شدة.

أثر ممارسة العنف على األطفال
لتصبح  بعضها  مع  وتتداخل  ترتبط  اإلساءة  إن عوامل 

جزر من خصائص نمو الطفل ونظرته لنفسه وللحياة.

يترك العنف آثاراً قصيرة وبعيدة المدى على الضحايا، 
نوع  منها  عدة  بعوامل  تلك  اآلثار  شدة  درجة  تتأثر 
العنف الممارس ومدته وطبيعة اإلساءة وعالقة أو قرب 
ونمط  الضحية  الطفل  وعمر  الضحية  على  المعتدي 
والبيئة  األزمات  مع  للتعامل  الذاتية  وقدراته  شخصيته 
التي  والمساندة  الدعم  بنوعية  تتأثر  وكذلك  المحيطة 
حصل عليها الطفل من أسرته ومصادر أخرى غيرها 

خالل حياته.

يترك العنف آثاراً صحية ونفسية وجسدية وسلوكية على 
في بعض  أنه  إلى  الدراسات  الضحية. وأشارت  الطفل 
الحاالت يتسبب العنف بإصابات مميتة للطفل أو عاهات 

مزمنة أو إشكاليات على حياته بطولها.

تأثيرات نفسية / جسدية / سلوكية

تأثيرات سلوكيةتأثيرات جسديةتأثيرات نفسية 

تشردجراحقلق

جنوحإصاباتخوف

محاوالت انتحاريةكدماتعزلة

حمل موتاكتئاب

إدمانإعاقاتانسحابية

تدني الثقة بالنفس
صعوبات ذهنية

مشاكل مدرسية

عنفصعوبات بالتواصل العاطفي

اضطرابات شخصية
مشاكل صحية مدى العمر

مستقبالً: عنف زوجي وأسري 
ومشاكل في العمل وسلوكيات عدائية 

للمجتمع.

قدم الباحث براون في سنة 1988 نموذجاً للعوامل المتعددة التي تسبب اإلساءة لألطفال، ويتألف نموذجه من مركبات ثالث أساسية: 
الضغوطات وخلفية الشخص والعالقات الداخلية بين أفراد األسرة. ويشير النموذج أن ضغط المواقف مكون من أربعة عوامل هي :
العالقة بين راعين الطفل بما يشمل الخالفات الزوجية، أو الزواج الثاني، أو االنفصاالت، أو مشاركة العيش مع آخرين، أو األسر 

أحادية الوالد وغيرها. 
العالقة مع األطفال بما يشمل حجم األسرة والتباعد بين والدات األطفال وتوقعات األهل من أطفالهم.

 وتركيبة الضغوطات وتشمل البطالة والفقر والعزلة االجتماعية والقيم وتقدير الذات وغيرها . 
الضغوطات المتولدة من الطفل نفسه  بسبب صفات وظروف تتعلق به كالمرض أو اإلعاقة أو ذا الطبع صعب المراس والطفل 

المرفوض وغيرها.
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من هو المعنف

عالمية،  مشكلة  هي  واإلساءة  واإلعتداء  العنف  مشكلة 
وقد يكون المعتدي من كافة طبقات المجتمع، من الفقراء 
وغير  المتعلمين  ومن  األديان،  كافة  ومن  واألغنياء، 
المثقفين. تحدث غالبية  المثقفين وغير  المتعلمين، ومن 
اإلعتداءات داخل األسرة والغالبية العظمى من المعتدين 

معروفون للضحية. 

قد يكون المسيء للطفل أو المعتدي عليه أي إنسان: أحد 
األصدقاء  أحد  أو  الرعاية  مقدمي  أحد  أو  األسرة  أفراد 
أو أحد المعارف أو من الغرباء أو من المهنيين أو من 

عوامل متعلقة باألطفال

من  تزيد  باألطفال  المتعلقة  التالية  العوامل  أن  إلى  العالمية  الصحة  منظمة  أشارت 
احتمالية تعرضهم للعنف:

إذا كان الطفل غير مرغوب به أو ولد نتيجة حمل غير مخطط.- 1
إذا لم ينجح الطفل في تلبية توقعات وأمنيات األهل منه من ناحية الجنس والطبع - 2

والمظهر والقدرات.
إذا كان الطفل يعاني من إعاقات أية كانت أو يتطلب جهداً مرتفعاً جداً للعناية به.- 3
إذا كانت هناك صعوبة في تهدئة الطفل.- 4
األهل - 5 ارتباط  من  تُّصعب  التي  ظاهرة  جسدية  إعاقات  من  الطفل  عانى  إذا 

وتواصلهم العاطفي معه.
إذا أشارت سلوكيات الطفل وطباعه لوجود اضطراب أو مرض نفسي.- 6
كاالندفاعية - 7 مرفوضة  األهل  يعتبرها  شخصية  صفات  يحمل  الطفل  كان  إذا 

والحركة الزائدة.

وجود الطفل ضمن أسرة كبيرة أو في حالة والدة توائم.- 8

كما هو مالحظ فغالبية األطفال ذوي اإلعاقة تنطبق عليهم المؤشرات المذكورة أعاله 
بشكل كبير، مما يفسر النسب المرتفعة جداً لتعرضهم للعنف. 

أصحاب السلطة كالشرطيين والجيش أو حتى أطفال آخرين.

كما أن الظاهرة مركبة كذلك العالقة ما بين المعتدي والضحية. 
تشير األبحاث أن الطفل قادر على حماية نفسه في حالة تدرب 
على ذلك ولكن كلما كان المعتدي أكثر قرباً ومعرفة بضحيته 
الطفل أصبح الكشف عن االعتداء وتوقيفه أصعب وأكثر تركيباً.

يصعب على نسبة كبيرة من األطفال صغار السن وذوي اإلعاقة 
الشديدة التبليغ عن عنف يمارس تجاههم، رغم أنهم الفئة األكثر 

عرضة لإلساءة واألكثر تضرراً منها.

من هي الضحية – عوامل ترفع من احتمالية تعرض الطفل لإلساءة
هناك عدد من العوامل التي ترفع من احتمالية تعرض طفل ما لعنف تتعلق بكل من مقدم الرعاية، والعالقة الزوجية بين األهل، 

والطفل نفسه، والمحيط األسري والبيئي والمجتمع عموماً.

الثقافة المجتمعية

اإلناث  بناتهن  على  األهل  يحافظ  عادة  إضاءة: 
من  أكثر  بشكل  وحمايتهن  مرافقتهن  ويحاولون 
أن  الكثيرين  عن  ويغيب  الذكور،  ألطفالهم  حمايتهم 
األطفال الذكور يتعرضون لألذى بنسبة تساوي وأحياناً 
العنف  فيه  بما  اإلناث،  األطفال  تعرض  نسبة  تفوق 

الجنسي.

أما على مستوى الثقافة المجتمعية فإن عوامل الخطورة التي تزيد من احتمالية تعرض 
األطفال للعنف فهي كالتالي:

تقبل العنف والتغاضي عن حدوثه عموماً ومحدودية اإليمان بأن له  آثار سلبية - 1
في الثقافة السائدة بين الناس.

تمييز وعدم عدالة جندرية )المتعلقة بالنوع االجتماعي وجنس اإلنسان(.- 2

عدم توفر المسكن المالئم لنسبة مرتفعة من السكان.- 3

غياب ونقص الخدمات الداعمة لألسر من قبل المؤسسات.- 4

نسبة بطالة مرتفعة.- 5

فقر.- 6

غياب المحاسبة القضائية.- 7

مرة ثانية نجد أن المؤشرات أعاله منتشرة بشدة في ثقافتنا والبيئة الفلسطينية وتزيد في 
حاالت األسر مع أطفال ذوي إعاقة.

العوامل االجتماعية

على مستوى العوامل االجتماعية التي تزيد من احتمالية تعرض األطفال للعنف، أشار 
تقرير األمم المتحدة للتالي:

إلى - 1 تؤدي  التي  وتربوية  ومادية  اجتماعية  معيشية  وظروف  وقوانين  سياسات 
مستوى معيشة منخفض.

تشريع العنف تجاه اآلخرين من خالل اإلعالم المكتوب والمرئي والمسموع.- 2

عدم مساواة مادية وثقافية.- 3

عدم ثبات سياسي.- 4

أدوار جندرية صارمة.- 5

عمالة األطفال.- 6

الطفل ومقدمي - 7 بين  الثنائية  العالقة  في  الطفل  تقلل من وضعية  ثقافة وسياسات 
الرعاية أو السلطات.

بطبيعة الحال هناك مؤثرات تعمل كعوامل رادعة وحامية تمنع حدوث اإلساءة والعنف 
أو تحد من آثارها على الطفل ومنها  التعلق اآلمن بين الطفل والبالغ في األسرة، خاصة 
مقدمو الرعاية، مستوى رعاية مرتفع للوليد، والدية آمنة وثابتة، وجود آليات تربوية 
للضبط والمحاسبة غير عنيفة، وغيرها من العوامل المعاكسة للنقاط الذي ذكرت أعاله.

علينا أن نتذكر دوماً أن الطفل، أياً كان،  ليس مسئوال عما يلحق به من 
إساءة أبداً. المعتدي هو سبب األذية وإياه يجب أن نحاسب.
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مبادئ موجهة للمهنيين

يرزح جزء كبير من مقدمي الخدمة تحت ضغوط عمل شديدة، يترددون تجاه التدخل والخوض في قضايا يعتبروها خطأ 
“شؤون خاصة”. أضف إلى ذلك غياب ميثاق أخالق مهنية موحد وغياب أو عدم تطبيق أو عدم معرفة قانون محاسبة قضائية 
تتعلق باإلساءة لألطفال. كما وغياب قانون حامي لمقدمي الرعاية والخدمة وغيرها تزيد من تفاقم التستر على اإلساءات. 
بالرغم من هذا كله الكشف عن اإلساءة،  توقيفها أو التبليغ عنها هو واجب أساسي لكل مهني بكونه إنسان،  أوالً، ومقدم 

الرعاية ثانياً. 
لذا ارتأينا وضع بعض السياسات الموجهة لمساعدة المهنيين على التدخل الصحيح في حالة وجود إساءة تجاه أحد األطفال 

تحت مسؤوليتهم.

بداية ننوه أنه تلحق مشاركة األطفال بخصوص تعرضهم لإلساءة أزمة، إذ عادة ال يعرف الطفل كيف سيتم استقبال المعلومات 
التي سيشارك بها، وهل سيتم تصديقه ودعمه آم مالمته. قد ال يعي األطفال، خاصة صغار السن منهم، إسقاطات مشاركتهم 
بخصوص اإلساءة على المأل، وعادة ما يعطي الطفل تلميح أولي بخصوص االعتداء ليفحص رد فعل البيئة المحيطة وحسبه 

قد يكمل المشاركة أو يتوقف. 

لذا على مقدم الرعاية أو الخدمة مراعاة التالي، كل مرة يشاركه طفل بقضية اعتداء:
• معاملة الطفل بكرامة واحترام.	

• صدق ما يقوله الطفل.	

• البقاء هادئاً، واالمتناع عن إظهار ردود فعل كالصدمة أو االشمئزاز أو عدم التصديق وغيرها.	

• االمتناع عن التعبير عن رفض المعتدي، إذ قد يكون محبوباً من قبل الطفل رغم انه أساء إليه.	

• االستماع للطفل واالمتناع عن “ تعبئة الفراغات” في أقواله، وعدم التصحيح أو التحدي أو تأكيد كالمه أو فحص درجة 	
تيقنه من المعلومات أو فحص أو طلب بيانات قاطعة. 

• عدم إرغام الطفل بتاتاً على إظهار مواضع اإلساءة في جسده أو المشاركة بمشاعر قد ال يريد اإلفصاح عنها.	

• االمتناع عن استعمال كلمات وتعابير غير مفهومة أو مخيفة للطفل.	

• االمتناع بشكل تام عن تعليقات بخصوص الحدث أو المعتدي.	

• االمتناع عن افتراض أي شيء بخصوص هوية المعتدي بل االنتظار حتى يشارك الطفل بذلك.	

• عدم إعطاء وعود ال يمكن أو من الممنوع تطبيقها، بل التفسير للطفل عند الحاجة أن بعض “األسرار” تحتم المشاركة 	
بها وكشفها، وأن إعطاء أية معلومة آلخرين سيكون لمصلحة الطفل فقط.

• امتنع عن أقوال مثل : “أنت تكذب”، “غير صحيح”، “كيف سمحت له بفعل ذلك بك ؟”، “هذا إنسان حقير دمر حياتك”،  	
“لماذا لم تخبرني من قبل؟” وغيرها.

بالمقابل احترم أقوال الطفل وشجاعته بالمشاركة واختيارك أنت كطرف مساعد. يمكنك التعليق على كالم الطفل بقول: “أنت 
شجاع لمشاركتك بذلك”، “أنا سعيد ألنك اخترت مشاركتي” ، “آسف ألن هذا ما حدث لك”، “لست وحيداً وهذا يحدث للكثير 

من األطفال” و “سأفعل كل ما استطيع لمساعدتك”.

المعلومات المطلوبة لتوثيق اإلساءة للطفل

من الواضح أنه يقع علينا جميعاً واجب المساهمة في وقف االعتداءات في الحال أو التبليغ عنها، لذا في حالة الكشف عن أو 
الشك بوجود إساءة ارتكبت أو ترتكب تجاه طفل معين، على المهني مقدم الرعاية السعي للحصول على المعلومات األولية 

التالية من الطفل أو التقارير المتوفرة أو الجهات ذات العالقة:

معلومات خاصة بالطفل:

العمر، والجنس، والوضع األسرية، والوضع التعليمي، وعنوان السكن، وتقارير سابقة عن اعتداءات، وإعاقات جسدية أو 
لغوية أو حسية أو ذهنية.

معلومات خاصة باالعتداء:

مصدر المعلومة، ونوع االعتداء )أو أنواعه(، ودرجة الشدة، ومستوى األذية، وتاريخ االعتداء، ومدة االعتداء، والجهات التي 
ارتبطت أو تدخلت أو حققت أو تابعت موضوع االعتداء الحالي أو ما سبقه.

تفاصيل مقدم الرعاية ) إذا لم يكن هو المعتدي(:

العمر، والجنس، والعالقة مع الطفل، ومستوى التعليم، والعمل، الوضع االجتماعي، وتفاصيل المسكن، والعالقة مع الجهات 
األخرى والمؤسسات مقدمة الرعاية.

تفاصيل المحيط األسري:

دخل األسرة، وعدد أفراد األسرة، وعالقة أفراد األسرة مع الطفل الضحية، ووضع المسكن، وتقارير عن اعتداءات سابقة في 
األسرة، ووجود إعاقات لدى أفراد آخرين من األسرة.

في العديد من القضايا من الممكن تقديم المعونة لمن يحتاجها دون اللجوء للقضاء، وقد أشارت الدراسات أن بعض اآلليات 
من شأنها التقليل من حدوث االعتداء أو منع تكراره ومنها: تقديم خدمات رعاية لألطفال كالروضات، وحضانات األطفال، 
وصفوف التربية الخاصة والمدارس والنوادي الداعمة بعد الظهر ما إلى ذلك. إضافة لتقديم معونة ومساعدة فعلية لألسر في 
إدارة شؤون البيت، وتقديم استشارات صحية ونفسية لألهالي،  والقيام بزيارات بيتية متكررة لألسر ومساعدتهم للتعامل مع 

قضايا أبنائهم مباشرة، وتعزيز المهارات الوظيفية والحصول على مصادر رزق وغيرها.

تقديم خدمات لألسرة

تعرض الطفل لإلساءة قد يخلق الضغط والقلق لدى أفراد أسرته، وقد يؤدي إلى خلل في األداء األسري. فمثالً قد يشعر اإلخوة 
واألخوات أو بعضهم باالرتباك أو الخوف لما حصل، أو بالذنب أو بالمسؤولية تجاه الحدث، وقد يكون بعضهم معرض إلساءة 
من ناحيته أيضاً. إذا تمت اإلساءة من قبل غريب، خاصة الجنسية منها تجاه طفل، يرتبك األهل ويشعرون بالذعر أو الال-حول 
أو  العجز أو الحزن أو االكتئاب أو الغضب على الطفل أو المعتدي أو شريك الحياة أو باقي أفراد األسرة أو القدر أو المؤسسات 

أو أنفسهم، وقد يقومون بممارسات وسلوكيات كرد فعل تكون عنيفة ومؤذية بدورها.

لذا على المهنيين ومقدمي الرعاية اقتراح وتقديم العون واالستشارة والمساعدة لألسرة بالدرجة التي تحتاجها األسرة وتشعرها 
بالراحة.  قبل تقديم دعم كهذا يجب معاينة وضع األهل وباقي أفراد األسرة وتقييم مدى حاجتهم، كما وتقييم مصادر الدعم 

الداخلي والخارجي المتوفرة لألسرة والجهات األخرى التي بمقدورها تقديم العون والمساعدة ويمكن إشراكها بالموضوع.
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توصيات للمساعدة في الحد من ظاهرة االعتداءات على األطفال

علينا أن نسعى بجدية إلى:
تعزيز الوقاية- لمنع حدوث الظاهرة.- 1

زيادة نسب الكشف المبكر والقيام بردود فعل مناسبة وناجعة حين حدوث االعتداء.- 2

عالج وتقليل اآلثار السلبية قصيرة وبعيدة المدى على الضحية وأسرته والمجتمع عموماً الناتجة عن حدوث االعتداءات.- 3

وضع أو تفعيل آليات الضبط والمراقبة والمحاسبة القانونية والقضائية في حالة حدوث عنف.- 4

تطوير ووضع آليات لجمع المعلومات وتوثيقها بخصوص االعتداءات على األطفال لتكون في متناول الجميع.- 5

والقضائيين، - 6 والمهنيين،  الرعاية،  ومقدمي  األهالي،  بين  األطفال  على  االعتداءات  ظاهرة  بخصوص  التوعية  زيادة 
ورجال الدين، وأصحاب القرار عموماً واألطفال أنفسهم.

السعي نحو تبديل الثقافة المجتمعية لتكون خالية من ظواهر العنف االجتماعي بأنواعه.   - 7

لدينا إيمان مدعم بالبينات أنه من اإلمكان منع والحد من حدوث اإلساءة تجاه األطفال. ننادي بتعاضد وتكاثف الجهات ذات 
العالقة  وتشمل : السلطات، ومؤسسات الحماية والعناية بشؤون األطفال، والمراكز الجماهيرية، ومراكز تقديم الرعاية األولية، 
والعيادات الصحية والمستشفيات، والمدارس والجهات التربوية، والمنظمات غير الحكومية، ومقدمي ومنفذي مشاريع وقائية 

وخدماتية، ورجال القانون والفضاء والمؤسسات الدينية واإلعالم. 

وعلينا السعي من أجل تغيير الثقافة والمفاهيم البالية ووضع توضيح للقوانين وتطبيقها والتقليل من عوامل الخطر والحد من 
عدم العدالة االجتماعية وتفعيل مراكز تأهيلية ورعاية وتدخل مع األطفال وتوفير فرص التدريب المهني وتأهيل أخصائيين 

نفسيين واجتماعيين وتربويين وعاملي المهن الصحية والقضائية وغيرهم في القضايا المتعلقة باإلساءة لألطفال.

الناتجة عن التزويج المبكر وتلك التي بها أطفال  وعلى التوازي، من الهام التركيز على األسر الكبيرة واألكثر فقراً وتلك 
يعانون من إعاقات. يبدأ التدخل مع األهل منذ فترة الحمل، إن أمكن، ويستمر حتى السنة الخامسة من عمر الطفل، مع التركيز 

عموماً على األطفال الذين أعمارهم ما بين الثالثة والثانية عشرة.

 

يستطيع  من  تحديد  على  قادر  بنفسه  وأنه  عليه،  الحق  وحده  وله  له  ملك  أنه جسده  الطفل  نربي  حين 
الوصول إليه، كما وتربية الطفل على فهم األنواع المختلفة من التواصل الجسدي، تلك المقبولة وغيرها 
المسيئة، وتعليمه آليات تساعده على التعرف على مصادر الخطر واالبتعاد عنها، وآليات الحزم والدفاع 
عن النفس والحماية الذاتية، وتدريبه على مشاركة بالغ يأتمنه في حال حدوث سلوك أربكه أو لم يشعره 
بالراحة وغيرها من القضايا، تقلل بشكل كبير احتمالية تعرض الطفل للعنف وتزيد من إمكانية توقيفه 

سريعاً في حال جرى.

التربية الجنسية كجزء من التربية الشمولية

الخبرة  وجانب  التوالدي،  البيولوجي  الجانب  وتشمل  المخلوقات  بقية  عن  تميزه  جوانب  بعدة  اإلنسان  جنسانية  تظهر 
اإلنسانية وجانب العالقات التفاعلية والتشاركية.  وجود الجانبين الثاني والثالث يميز اإلنسان عن الحيوان ويرفع شأنه 

ألعلى من كونه  مخلوقاً غريزياً فقط.

تسهم نسبة قليلة فقط من األهالي بشكل فعلي وايجابي في تحضير أطفالها للحياة االجتماعية والجنسانية عموماً، وتكاد نسبتهم 
تكون معدومة في حاالت األطفال من ذوي اإلعاقة.

تتعدد األسباب وراء الظاهرة تلك منها عدم الثقة بأهمية توفر المعلومة، أو قدرة أبنائهم على استيعابها أو االستعانة بها، أو 
عدم اإليمان بالفائدة من وراء إعطاءها وغيرها. يشعر األهل بالتخبط والمشاعر المزدوجة وتزداد مخاوفهم في حالة الطفل 

مع إعاقة فيصادرون فرص تجاربه في محاولة لحمايته ولجم جنسانيته.

النمو الجنسي هو جزء ال يتجزأ من النمو اإلنساني البيولوجي والعاطفي. إغفال الموضوع وإسقاطه من جداول الحديث ال 
يعني بأي شكل من األشكال أن االنشغال به من قبل الطفل سيقل، بل سيقود هذا باألساس إلى تعلم الطفل أن يخفي. في ظل 
النهضة العلمية وااللكترونية في أيامنا، على كل منا كأهل وكمقدمي الرعاية، التساؤل من أين نريد أن يكتسب أطفالنا المعرفة- 

منا ومن المهنيين، أم من الشارع والوسائل غير التربوية.
يربط األهل مفهوم التربية الجنسية مع مفهوم الجنس وما يرافقه من تداعيات نفسية وأخالقية لدى كل منا- بدالً من ربطها 
مع مفهوم التربية، لذلك تحصرها غالبية اآلباء واألمهات بمحاضرة عن البيولوجيا والنمو في جيل المراهقة- هذا إذا تمت. 

لنأخذ مفهوم آخر من حياتنا- مثال مفهوم التربية على النظافة- فكما أنها ال تقوم على إعطاء أطفالنا محاضرة عن النظافة في 
سن معينة، بل تتم من خالل الممارسات اليومية من لحظة الوالدة – )غسل أطفالنا وتغييرنا لمالبسهم وتعليمهم االستحمام 
وتنظيف البيت ومساعدتهم على رمي النفايات في الحاوية وممارساتنا اليومية تجاه النظافة عموما هي ما يعكس “ التربية على 
النظافة”(، كذلك يجب أن نتعامل مع التربية الجنسية إذ أنها تتعلق بمفاهيم تربوية أكثر منها مفاهيم جنسية. تعليمنا ألطفالنا 
بارتداء المالبس، وإقفال الباب في الحمام، ومفاهيم الخصوصية حين يغيرون ثيابهم، وتقبل المالطفة الحنونة، ورؤية التواصل 

العاطفي بين األهل وأبنائهم وبين األهل كزوجين، كل هذا هو جزء ال يتجزأ من التربية الجنسية. 

تتجاوز الجنسانية سياق الجنس التناسلي وبيولوجيا األعضاء، إنها النمو وصورة الجسد وتقبله، والدور الجندري والعالقات 
االجتماعية واألحالم المستقبلية وبناء الذات والممارسات الحياتية جميعها.  تؤدي الرغبة قي الحفاظ على سالمة أطفالنا، 
تقع على عاتقنا كأهل وكمقدمي رعاية  لذا  الجهل،  إبقائهم في مخاطر ظلمة  بهم من خالل  المس  إلى  بشكل غير مقصود، 

مسؤولية تمرير التربية الجنسية بمفاهيمها الشمولية بطريقة تتناسب مع القدرات الذهنية للطفل ومراحله العمرية. 

على األهل والمربّين أن يدركوا أّن التربية الجنسانية تتجاوز كونها حصيلة حقائق حول األعضاء الجنسية والتناسلية وبيولوجيا 
الجسد. إن األهداف الهامة والمركزية لبرامج التربية الجنسانية يجب أن تكون تعزيز الصورة الذاتية اإليجابية وتطوير الثقة 

والكفاءة في القدرات االجتماعية للطفل عموماً وذوي اإلعاقة منهم على وجه الخصوص.

هناك مبادئ أساسية تساعد ذوي العالقة من أهالي ومربين ومعالجين ومهنيين في تقديم تربية جنسية شمولية ومنها:

 يجب توفير جميع المعلومات بما يتناسب مع مجرى النمو.مبدأ حتمية النمو
 الثقة بالطفل والناشئ، وبالتالي تعزيز ثقة الطفل بذوي العالقة من راعين ومهنيين.مبدأ الثقة

 النمذجة الصحيحة، واإلجابة عن األسئلة وتوفير المعلومة للطفل.مبدأ اإلعداد الفعال والتحصين
 المصداقية حين التفاعل مع الطفل وتوفير المعلومة واإلجابة الصادقة المفهومة. مبدأ الصدق والوضوح

 تتم التربية والتوعية الجنسية  باستمرار وليس على شكل “حمالت” متباعدة.مبدأ االستمرارية والتكرار
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الفصل الثاني:
خصوصية األطفال ذوي اإلعاقة 

من هم األطفال ذوي اإلعاقة

باالعتماد على تعريف الطفل الوارد في االتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989، المادة 1 :  الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة 
عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه، وتعريف األشخاص ذوي اإلعاقة الواردة في االتفاقية 
الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2007، المادة 1 - فقرة 2 : ويشمل مصطلح " األشخاص ذوي اإلعاقه" كل من 
يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة 
بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين.وعليه فإن الطفل ذو اإلعاقة هو: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة 
عشرة، ويعاني من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من 

المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين.

االتفاقية الدولية لحقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة 2007 –  

مبادئ رئيسية

وبروتوكولها  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  عقدت 
مقر  في   2006 األول/ديسمبر  كانون   13 في  االختياري 
األمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب توقيعها في 30 آذار/
مارس 2007. ووقع االتفاقية 82 موقِّعاً، ووقع البروتوكول 
واحدة.  دولة  االتفاقية  على  موقِّعاً، وصّدقت  االختياري 44 
ويمثل هذا أعلى عدد من الموقعين في تاريخ أي اتفاقية لألمم 
المتحدة يوم فتح باب توقيعها. وهي أول معاهدة شاملة لحقوق 
لحقوق  اتفاقية  وأول  والعشرين  الحادي  القرن  في  اإلنسان 
وتشكل  إقليمي.  تكامل  لمنظمات  توقيعها  باب  يُفتح  اإلنسان 
االتفاقية “تحوالً مثالياً” في المواقف والنهج تجاه األشخاص 

ذوي اإلعاقة.

ويقصد باالتفاقية أن تكون بمثابة صك لحقوق اإلنسان ذي بُعد 
جلي فيما يتعلق بالتنمية االجتماعية. وتعتمد االتفاقية تصنيفاً 
تمتع  ضرورة  تأكيد  وتعيد  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  واسعاً 
أنواعها  بجميع  اإلعاقة  من  يعانون  الذين  األشخاص  جميع 
بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية. وتوضح االتفاقية 
فئاتها على األشخاص  الحقوق بجميع  انطباق  وتصف كيفية 
ذوي اإلعاقة وتحدد المجاالت التي أُدخلت فيها تعديالت لكي 
والمجاالت  بالفعل  حقوقهم  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  يمارس 

التي انتُهكت فيها حقوقهم، وأين يجب تعزيز حماية الحقوق.

في  الواردة  العالقة  ذات  الصكوك  أهم  من 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ما يلي:

المادة ٧: األطفال ذوو اإلعاقة
لكفالة - 1 الضرورية  التدابير  جميع  األطراف  الدول  تتخذ 

حقوق  بجميع  كامًال  تمتعاً  اإلعاقـة  ذوي  األطفال  تمتع 
اإلنسان والحريات األساسية، وذلـك علـى قـدم المساواة 

مـع غيرهم مـن األطفال. 

التدابير - 2 جميع  في  للطفل،  مصلحة  أفضل  توخي  يكون 
المتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقـة، اعتباراً أساسياً.

تكفل الدول األطراف تمتع األطفال ذوي اإلعاقـة بالحق - 3
التي  المسائل  جميع  في  آرائهـم  عـن  بحرية  التعبير  في 
تمسهم مع إيــالء االهتمام الواجــب آلرائهــم هــذه وفقــاً  
مع  المساواة  قدم  على  وذلك  نضجهم،  ومــدى  لــسنهم 
غيرهم من األطفال وتوفير المساعدة علـى ممارسة ذلـك 

الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.

المادة 1٦: عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء
تتخــذ الــدول األطراف جميع التدابير التــشريعية واإلدارية 
واالجتماعية والتعليميــة وغيرها من التـدابير المناسبة لحماية 
علـى  وخارجهـا  منازلهم  داخـل  اإلعاقـة،  ذوي  األشخاص 
واالعتداء،  والعنـف  االستغالل  أشـكال  مجيـع  مـن  السواء، 

بمايف ذلـك جوانبـها القائمـة علـى نوع الجنس.
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خصوصية النمو النفسي واالجتماعي والسلوكي والجسدي 
والجنسي لدى األطفال ذوي اإلعاقة 

إّن اإلعاقة والتحديات الخاصة هي جزء طبيعي من التجربة البشرية، وهي ال تلغي في أّي حاٍل من األحوال حّق األفراد في 
االنخراط أو المساهمة في المجتمع. 

إّن إعاقة الشخص الذي يعاني من المحدودية في حاالت كثيرة هي نفسيّة. صحيح أنه ليست هناك عالقة بين التطّور الفسيولوجّي 
واإلعاقة  العقلية، ولكّن العالقة هي بين الّشخص والمحيط. فالمحيط قد يعرقل تطّور التعلّم السليم لدى اإلنسان أو الطفل ذي 

المحدودية. 

يختلف النضج الجنسي لدى األطفال ذوي اإلعاقة بعدد من الميزات عن تطّور األطفال الذين هم بدون إعاقة في النمو. نتيجة 
لذلك، من الضروري أن يكون األهالي على علم بما ينبغي توقعه في المراحل المختلفة من التطّور النفسّي- الجنسانّي، بدًءا 

من الطفولة وحتى البلوغ. 

العاطفي واالجتماعي والنفسي والجسدي في غالبية األحيان متشابه لدى ذوي اإلعاقة ومجموعات األطفال  النمو  يكون 
األخرى. ولكن تكمن الفروقات في الناحية السلوكية أساساً، وهذه تؤثر على نواح كثيرة أخرى بسبب الصعوبة في إيصال 
المعلومة الصحيحة بطريقة متناسبة مع النمو والقدرات. وفي أحيان أخرى قد يختلف احد مجاالت النمو النفسي واالجتماعي 
والسلوكي والجسدي والجنسي، أو جميعها لدى األطفال ذوي اإلعاقة كل وفق خصوصية صعوباته. هناك عدة ميزات لهذا 
االختالف من الهام أن يكون األهل والمربين على دراية بها. مثالً قد تعيق اإلعاقة نمواً في الجسد أو تمنع الحركة واالستقاللية، 
مما يؤثر مباشرة على القدرة على االستقاللية وتطور الشعور بالسيطرة الذاتية الهامة جداً لتطوير الثقة بالنفس. كما قد تؤثر 
تبعية الطفل المتواصلة ألهله على النمو العاطفي والنفسي والوصول إلى مرحلة النضج نفسياً، رغم أن سمات النضج الجسدي 
قد تكون تجلت. مثاالً ثالثاً يتعلق بمن يعانون من صعوبات في النظر أو المكفوفين، فيجدون صعوبة في التمييز بين األعضاء 
الجنسية وغير الجنسية في الجسد ويتأخر أحياناً تطور هويتهم الجنسية. وبسبب الحماية الزائدة والرقابة المستمرة والموروث 
الثقافي المثقل في موضوع العيب\ المسموح والممنوع، تتم اإلساءة لعملية النمو السليم لألطفال من قبل مقدمي الرعاية واألهل، 

دون قصد طبعاً.

البشر مع احتياجات نفسية وعاطفية وجسدية وجنسية  السلوك اإلنساني، يولد جميع  الجنسي هو جزء من مجمل  السلوك 
تالزمهم منذ الوالدة لغاية الممات، بغض النظر عن قدراتهم الذهنية. وتتفاوت هذه االحتياجات وصورها من إنسان إلى آخر، 
لكن هذا التفاوت، حتى إذ نبع أحياناً بسبب إعاقة أو محدودية ما، ال يلغي الحاجة بتاتاً.وعلى سبيل المثال ال الحصر فليس هناك 

عالقة بين التطور الفسيولوجي واإلعاقة العقلية.

الجنسانية هي حاجة وهي حق ورد في جميع نصوص حقوق اإلنسان. وقد أشار التقرير الطبي للجمعية األمريكية لطب 
األطفال )AAP(، إلى أن التطور الجنسي “ يرتبط يشكل وثيق باالحتياجات اإلنسانية األساسية في أن يكون الفرد محبوباً 

ومقبوالً ومتفاعالً، يشعر بقيمته وبكونه جذاباً ويتبادل األفكار والمشاعر مع اآلخرين”.

المس  ومن  لألخر،  والتبعية  الذاتية  والقيمة  الذاتي  بالوعي  تتعلق  من صعوبات  اإلعاقة  ذوي  من  األطفال  من  يعاني جزء 
بخصوصيتهم تباعاً وبشكل كبير مما يجعلهم أكثر عرضة من غيرهم لإلساءة واالستغالل. 

وتجدر اإلشارة إلى أن المجهود الكبير المطلوب في الرعاية، وعدم توفر خدمات داعمة نفسية أو تربوية أو مادية لألهل، 
تعينهم على االستمرار في بذل مجهودهم الكبير المطلوب، وتجعلهم عرضة حتى لإلساءة من أقرب الناس إليهم- أهاليهم الذين 

يرزحون منهكين تحت طائل العناية.
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تحديات خاصة يواجهها األهل والمربين واألطفال ذوي اإلعاقة فيما 
في التعامل مع قضايا اإلساءة واالعتداء على األطفال

ليس صدفة وقوع األطفال من ذوي اإلعاقة ضحايا لممارسات عنيفة ضدهم سنوياً، إذ هناك عوامل عدة على مستوى الطفل 
نفسه وأهله ومقدمي الرعاية ومحيطه التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بعدم الكشف عن اإلساءة بسرعة أو عدم الحد 

منها أو تقديم المساعدة المطلوبة بوقتها. 

على مستوى الطفل من ذوي اإلعاقة نجمل التالي: 
فصل الطفل من ذوي اإلعاقة عن أترابه وأبناء جيله يجعله يبدو كما لو من الطبيعي معاملته بشكل مختلف في نواحي الحياة 
كلها. كما ويملي طابعاً غير صحيح أنه ال يستحق نفس الفرص التربوية واالجتماعية كما غيره من األطفال. إضافة لذلك 
بسبب التقليل من درجة “ فائدتهم” للمجتمع ومدى مساهمتهم للبيئة المحيطة يصبح من المقبول أكثر معاملتهم بطريقة تحط من 
كرامتهم . كما وأن اإليمان الشائع انه ال يمكن لألهل تسبيب األذية ألطفالهم عموماً وأطفالهم من ذوي اإلعاقة بشكل خاص، 

يساهم في التستر عن االعتداءات وعدم الكشف عنها بالسرعة المطلوبة.

أضف إلى ذلك االعتقاد الخاطئ في بعض الحاالت أن األطفال من ذوي اإلعاقات الشديدة قد ال يشعرون باأللم أو ال يفقهوه 
تزيد من احتمالية إهمالهم واالعتداء عليهم.

حين يذوت األطفال ذوي اإلعاقة هذه المفاهيم والمعتقدات السلبية يشعرون بالدونية وبفقدان القيمة والخجل وعدم استحقاقهم 
للمعاملة الحسنة أسوة بباقي األطفال واألسرة البشرية عموماً.

يواجه الطفل ذو اإلعاقة صعوبة في تحليل مفاهيم الخطر واختيار رد الفعل المناسب للوضع كما ويحتاج ردة فعلهم مدة أطول 
من العادية كما غيرهم من األطفال.

تتنوع الصعوبات والتحديات التي يواجهها األطفال ذوي اإلعاقة على المستوى السلوكي والعاطفي واالجتماعي، وتتأثر بنوع 
اإلعاقة وشدتها، والتفاعل مع الراعين والبيئة المحيطة، ومدى نجاحهم في الحصول على خدمات مساندة حين الحاجة. إجماالً 

يمكن اإلشارة إلى عدة مجاالت برزت فيها صعوبات لدى نسبة عالية من األطفال ذوي اإلعاقة ومنها: 

1- صعوبة في التمييز ما بين الذات واآلخر
يتشكل مفهوم الذات لدى الطفل من خالل التفاعل مع مقدمي الرعاية، الذين ومن خالل ارتباطهم وقبولهم للطفل وعكسهم 
لمشاعره بصورة مالئمة من جهة في عالقة عاطفية آمنة مقابل عدم تلبية جميع احتياجاته بشكل مباشر، في أحيان أخرى 
يساعدوه على تذويت مفاهيم عن نفسه وقيمته ومحيطة. اعتمادية الطفل ذو اإلعاقة بشكل كبير على مقدم الرعاية في أحيان 

كثيرة لمدة أطول من األطفال اآلخرين يصّعب في بناء صورة للذات.

2- صعوبة في تمييز الحدود اآلمنة
كتغيير  أساسية  مهام  في  أمورهم  تسيير  في  لمساعدتهم  متنوعين  بالغين  كثيرة على  أحيان  في  اإلعاقة  األطفال ذوي  يعتمد 
المالبس واستعمال الحمام وغيرها.  كما ويتم عرضهم على مهنيين مختلفين من أجل المتابعات الصحية والجسدية والحصول 
على العالجات المتنوعة بنسب أكثر بكثير من أطفال آخرين. يضطر هؤالء األطفال إلى كشف أجسادهم للعديدين والثقة بهم 

مما قد يصعب الحقاً تمييز الحدود اآلمنة. 

3- صعوبة في تمييز السلوك االجتماعي المقبول وغير المقبول
يفتقر العديد من األطفال ذوي اإلعاقة إلى فرص اجتماعية مناسبة ومتكافئة  أسوة باألطفال اآلخرين والتي تساهم في تشكيل 
معرفته للسلوك المقبول مقابل ذلك الخاطئ. وفي حاالت الحماية الزائدة الشديدة من قبل مقدمي الرعاية العادية واألهل تكاد 
تصادر هذه الفرص وتكون معدومة إثر إبقاء أو إخفاء الطفل ذو اإلعاقة ضمن حيز محدود جداً من التجارب. قد يؤدي هذا 
الوضع في أحيان كثيرة إلى إضعاف قدرة الطفل على التعرف على إشارات الخطر إذ لم يختبرها في ظروف أخرى بشكل 

كاف، أو القيام بردود فعل مناسبة لحماية نفسه من إساءة وشيكة.

4- صعوبة في تمييز مفاهيم تتعلق بالخاص والعام.
يتغاضى مقدمو الرعاية في أحيان كثيرة عن سلوكيات غير مقبولة في الحيز العام إن صدرت من قبل طفل ذو إعاقة باعتبارها 
ناتجة عن إعاقته. كما وقد يتساهلون أو يغضون الطرف حتى عن خصوصيته عموماً، كالمشاركة مثاٍل بصعوباتهم معه على 
المأل، أو تغيير مالبسه في حيز عام اعتقاداً أنه “ لن يفقه” االختالف وغيرها. كما وبسبب ندرة الفرص للتفاعل االجتماعي 
خارج البيت والبيئة الحامية األولى يواجه األطفال ذوي اإلعاقة كثيرون صعوبات جدية في تطوير مفاهيم متعلقة بالمسموح 

والممنوع في الحيز العام مقابل الخاص.

5- صعوبة في تمييز مفاهيم تتعلق بالقريب والغريب
كما ذكر أعاله حاجة بعض األطفال ذوي اإلعاقة لالعتماد على اآلخرين “ الغرباء”  لتسيير أمور خاصة جداً لهم، كما وندرة 
فرص اختالطهم االجتماعي يساهم في عرقلة فهم الفروقات بين ما هو ومن هو الشخص الغريب والمسموح أو الممنوع حدوثه 

معه. 

٦- قلة الفرص لتعزيز الثقة بالنفس
تكتسب الثقة بالنفس من خالل “ انفعال” المحيط من انجازات الطفل، وشعور الطفل أنه قادر على التأثير على األشياء والمحيط 
وإدارة شؤون نفسه.  تساهم الفرص المجتمعية المتوفرة للتفاعل داخل األسرة وفي األطر التربوية والتفاعل االجتماعي مع 
األتراب والتواجد ضمن منظومات وبرامج مجتمعية مختلفة في بناء الثقة بالنفس تلك. يفتقر العديد من األطفال ذوي اإلعاقة 
لمثل هذه الفرص إذ تبث البيئة المحيطة عدم ثقة بقدراتهم، مما قد يحبط بشكل مستمر من محاوالتهم النمائية والتطورية ) األمر 
الذي يذوته الطفل ( وقد تصادر فرصهم في االستقاللية التي كان من شأنها تعزيز شعورهم بكفاءتهم وقدراتهم. كما وبسبب 

عدم تعاطيهم مع أطر تربوية واجتماعية مالئمة لقدراتهم تعزز مشاعر الالحول مقابل الثقة بالنفس. 
إضافة لما ذكر وتأثراً بنفس األسباب التي فصلناها، يعاني الكثير من األطفال ذوي اإلعاقة من:

قلة الفرص لالستقاللية.. 1

قلة الفرص لنيل التقبل االجتماعي.. 2

صعوبة رؤية وتقبل ذاتهم بمفهومها األوسع من مفهوم اإلعاقة\التحدي، ورؤية جوانب الذات الجميلة.. 3

صعوبة تفسير الرموز واإلشارات االجتماعية وإشارات الخطر.. 4

من شأن الصعوبات أعاله زيادة احتمالية تعرض الطفل ذو اإلعاقة لواحد أو أكثر من أنواع اإلساءة، بل وتكرارها مقابل عدم 
قدرة الطفل التبليغ عنها أو توقيفها أو حماية نفسه منها.

أن  األهالي  معظم  يرغب  إضاءة: 
يكونوا أولياء أمور صالحين، وتتوفر 
الداخلية  المؤهالت  لمعظمهم  عملياً 
هذا  ولكن  كذلك.  ليصبحوا  والنفسية 
لهم،  المناسب  الدعم  توفير  يستدعي 
من  ألطفالهم  رعايتهم  بسبب  خاصة 
األمر  هذا  يتطلبه  وما  االعاقة  ذوي 

من جهود جبارة. 
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تحديات األهل ومقدمي الرعاية:
كما األطفال ذوو اإلعاقة كذلك أهاليهم، والذين رغم كون غالبتهم راعين محبين ألطفالهم ذوي اإلعاقة كما ألطفالهم اآلخرين، 
إال أنهم يتخبطون أكثر في سبل توفير الحماية لهم ومساعدتهم للمضي قدماً في حياتهم. جميع الصعوبات التي يواجهها األهالي 
مع أطفالهم تتفاقم في حالة وجود طفل ذو إعاقة، وقد تساهم بشكل مباشر أو مبطن في عدم تحصين أطفالهم تجاه اإلساءات، 

ال بل وزيادة كونهم عرضة لمثل هذه اإلساءات. من بين الصعوبات تلك: 

يميلون إلى ربط النمو الجسدي مع النمو العقلي- فيفترضون خطئاً أن طفلهم سيبقى طفالً دائماً، ما من  - 1
احتياجات له كالبالغين.

شح المعرفة بخصائص النمو النفسي والجسدي والجنسي ألطفالهم ذوي اإلعاقة .- 2

عدم توفر إرشادات متخصصة في مجال الحماية تساعد األهل في تربيتهم ألطفالهم.- 3

ربط مفاهيم االستقاللية والثقة بالنفس مع مصطلحات كالوقاحة وقلة التربية واألخالق.- 4

ربط مفاهيم التربية الجنسية الشمولية مع الحاجات الجنسية وما يرافقها من مفهوم “ العيب” والال- أدب.- 5

الحماية الزائدة من قبل األهل، رغبة منهم في منع األذى عن أطفالهم وإسقاط جميع مخاوفهم على الطفل نفسه، مما يمنعه - 6
من تطوير مهاراته.

عدم قراءة إشارات تشير لمعاناة طفلهم من ضائقة بصورتها الصحيحة وتفسيرها بشكل خاطئ.- 7

عدم الراحة وتفادي الحديث بالمواضيع المتعلقة بالجنسانية عموماُ.- 8

كثرة المخاوف المتعلقة بالجنسانية: التغيرات الجسدية في سن المراهقة، ونظافة األعضاء التناسلية، والسلوك الجنسي - 9
ألبنائهم، ورغبة أطفالهم بالحب والزواج وإنجاب األوالد.

االعتداءات واإلساءة لألطفال ذوي اإلعاقة 

تشير األدبيات المحلية والعالمية إلى أن احتمال تعرض األطفال ذوي اإلعاقة  لإلساءة واالعتداء بأشكاله المختلفة تصل من 
ضعفين إلى أربعة أضعاف المجموعات األخرى. وينبع األمر من عوامل عدة منها:

غالباً تتم االعتداءات على الفئات التي تعتبر “ أكثر ضعفاً ”. وفي حالة ذوي اإلعاقة يشعر المعتدي أنهم ضعفاء غير - 1
قادرين على الدفاع عن أنفسهم مما يسهل اعتداءه.

يشعر المعتدي أن احتمال التبليغ عن اعتدائه من قبل هؤالء األطفال أقل، وكذلك إمكانية تصديقهم من المحيط أقل، مما - 2
يسهل عليه االعتداء.

يفتقر الكثير من هؤالء األطفال آلليات تساعدهم على تمييز الخطر والدفاع عن أنفسهم.- 3

تتركز تربية الطفل حول مفهوم اإلعاقة والتحدي، ويتم تسليط الضوء على الضعف الذي قد يعاني منه الطفل. ويجري - 4
تعميم الضعف في مجال ما على مجاالت الحياة عامة، األمر الذي يفقد الطفل ثقته بنفسه ويقلل من احتمال دفاعه عن 

حقوقه.

تحجب الحماية الزائدة والعزلة االجتماعية نماذج التصرف االجتماعي المقبول واآلخر المرفوض الذي كان سيعلم الطفل - 5
التمييز ما بين السلوك السوي واإلساءة.

بسبب خصوصية اإلعاقة يتعلم العديد من األطفال االعتماد على اآلخرين، وال تتوفر لديهم فرص كافية لالستقاللية وتعلم - 6
القول “ال”  والحزم عموماً، إذ جرت تربيتهم على التعاون والتجاوب وقبول كل ما يقوله البالغ\ اآلخر ممن ال إعاقة لديه.

يعاني الكثير من األطفال ذوي اإلعاقة من العزلة االجتماعية وبسبب رغبتهم بالتعزيز االيجابي وبأن يكونوا مقبولين في - 7
محيطهم، يميلون إلى الموافقة على اإلساءة إليهم مقابل الحصول على فرصة ولو وهمية بالتقبل.

تفسر البيئة المحيطة التغيرات السلوكية والعاطفية التي قد تنشأ نتيجة لإلساءة كما لو كانت مرتبطة باإلعاقة، ونادراً ما - 8
يتم ربطها مع اعتداءات قد يكون الطفل تعرض لها.

يميل المحيط إلى عدم تصديق قصص االعتداءات عموماً على األطفال- خاصة الجنسية منها- وإلى اتهام الطفل بافتراء - 9
القصص والخيال الجامح. وفي حالة ذوي اإلعاقة تزيد هذه الظاهرة من التشكيك بمصداقية أقوال الطفل.

عموماً مفهوم الحدود واالستقاللية والتعلق باآلخر أكثر تمويهاً عند األطفال ذوي اإلعاقة بسبب خصوصية وضعهم، وال - 10
يقوم مقدمو الرعاية بتوضيح الحدود اآلمنة مع اآلخر.
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صحيح وخطأ - بعض األفكار والمعلومات الدارجة وتصنيفها حسب 
صحتها وخطأها

خطأ

األطفال ذوو اإلعاقة هم مالئكة على األرض- والناس 
تعرضاً  أقل  هم  لذلك  معهم،  ومتعاطفون  عادة خيرون 

لجميع أنواع العنف.
العناية المكثفة وحماية األهل الكبيرة ألطفالهم من ذوي 
اإلعاقة الخاصة كفيلة بشكل كبير بصد األذى والعنف 

عنهم
الطفل الذي  يعاني من إعاقة في مجال ما، ال شك عندها 

أنه سيعاني من تحديات في جميع المجاالت.
يرافق التأخر في النمو العقلي واإلعاقات الجسدية، تأخر 

في النمو الجنسي لدى األطفال  ذوي اإلعاقة. 

األطفال ذوو اإلعاقة هم “كائنات” ال جنسية، ونادراً ما 
أو مشاعر أو رغبات ذات عالقة بهذا  أفكاراً  يمتلكون 

الخصوص.
الصعب  من  جداً  عالية  جنسية  طاقة  اإلعاقة  لذوي 
مقارنة  أعلى  بنسب  تشغلهم  ما  وعادة  عليها،  السيطرة 

بأبناء سنهم.
من المفضل صرف أدوية وعقاقير لمنع النمو الجنسي 
من  خصوصاً  اإلناث،  لدى  الشهرية  والدورة  عموماً 

ذوي اإلعاقة. 
لذوي اإلعاقة معايير أخالقية متدنية.

السلوكيات الجنسية  لذوي اإلعاقة تدل على انحراف. 

ذوي  األطفال  لدى  الجسدي  الجنسي  النضج  يتأخر 
اإلعاقة الذهنية مقارنة بمجموعات األطفال األخرى.

صحيح

بما  العنف،  أنواع  لكل  اإلعاقة   ذوي  األطفال  يتعرض 
جيلهم  بأبناء  مقارنة  أعلى  بنسب  الجنسي،  العنف  فيها 

ممن ال يعانون من إعاقات.
ورغبات  واحتياجات  مشاعر  اإلعاقة  ذوي  لألطفال 
كغيرهم من أبناء سنهم، بما فيها تلك ذات العالقة بالنمو 

الجنسي.
تعاني نسبة عالية من األطفال ذوي اإلعاقة من الصعوبة 
في تمييز السلوكيات المالئمة للحيز العام وتلك الشخصية.
تعاني نسبة عالية من األطفال ذوي اإلعاقة  الشديدة من 
صعوبة في تمييز كونهم ذكراً أو أنثى ويتم اكتساب هذه 
المعرفة في مراحل متأخرة أكثر مقارنة بأبناء سنهم من 

األطفال.
يحدث النضج الجنسي الجسدي لدى األطفال ذوي اإلعاقة 
الذهنية بنفس السن كما لدى مجموعات األطفال األخرى. 
فرص  توجد  اإلعاقة  ذوي  األطفال  لغالبية   بالنسبة 
وتربوية  اجتماعية  سلوكيات  في  للخوض  جدا  محدودة 

وجنسية طبيعية ومالئمة لسنهم.
للقيام  اإلعاقة  ذوي  األطفال  لدى  أعلى  احتمال  يوجد 
العزل  نتيجة  عالنية  اجتماعياً  مقبولة  غير  بسلوكيات 
والتطورية  الجنسية  التربية  في  والنقص  االجتماعي 

المناسبة.
لمنع  عقاقير  أو  أدوية  أية   صرف  عدم  المفضل  من 
النمو الجنسي لألطفال ذوي اإلعاقة، إال فيما ندر وبعد 

استشارة طبيب مختص.

مبادئ أساسية لتثبيت مفاهيم لدى األطفال ذوي اإلعاقة 

إدخال المفاهيم بما يتناسب مع التطور العقلي للطفل ومرحلته العمرية.	 
إدخال جميع المفاهيم بأسلوب سلس ومريح وعملي.	 
االبتعاد عن الرمزية واستعمال المسميات الصحيحة لألشياء ولألعضاء.	 
التكرار وإعطاء فرصة للطفل للتعود.	 
ذكر بعض المفاهيم والتوجيهات، حتى لو لم يسأل عنها الطفل.	 
إعطاء إرشادات عملية واالبتعاد عن المحاضرات والنظريات.	 
بناء روتين واضح وعدم االنتقال من برنامج إلى آخر بشكل حاد يكسر الروتين- بل تدريجياً.	 
يتعلم الطفل مما يرى- وفر له بسلوكياتك معه ما سيمكنه من تذويت مفاهيم ومبادئ للممارسة االجتماعية مستقبالً.	 
عند العمل على مواضيع صعبة قد يشعر الطفل بالقلق، لذا وفر له دائما شيئاً ليستعمله بين يديه. كما أنه من المفيد إعطاء 	 

فعاليات حركية كثيرة في أثناء االستراحات.
استعمال مؤشرات منوعة، منها البصرية كالصور واألفالم وغيرها مع المجموعة المبصرة. 	 
السماح للطفل بمغادرة الغرفة أو عدم المشاركة بالموضوع متى أراد- وذلك لمنع غمره بالمعلومات وإدخاله في توتر 	 

زائد. 

إرشادات عملية:
اجب دائماً على أسئلة طفلك، ال تسكته.	 
ال تقلق من أن تكون قد قلت “ أكثر مما ينبغي”، يذوت الطفل ما هو جاهز له فقط.	 
ابدأ اإلجابة بسؤال وفحص المعلومة التي يعرفها الطفل لتحدد مستوى معرفته.	 
أجب بصورة صحيحة أو قل ال أعرف الجواب، لغاية االستفسار وإيجاد الجواب.	 

ال تضغط على الطفل وال تلزمه البوح بأمور هو غير مستعد للمشاركة بها، عليك توفير الطمأنينة فقط.
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مبادئ أساسية لتطوير سلوك مقبول

تعزيز صورة الطفل االيجابية تجاه نفسه وجسده وقدراته.	 
تعزيز ثقة الطفل بنفسه.	 
توفير فرص للدمج االجتماعي.	 
تعزيز مفاهيم الخصوصية والحدود.	 
احترام حقوق الطفل كحقوق إنسان.	 
احترام رغبات الطفل وقبول الـ”ال” منه.	 
تعزيز مفاهيم االستقاللية وفرصها.	 
تشجيع تمييز الفرق بين القريب والغريب.	 
االبتعاد عن الحماية الزائدة وتعويد الطفل على االتكالية.	 
تعليم النظافة الشخصية.	 
تعزيز مسؤولية الطفل تجاه جسده وأغراضه وتصرفاته.	 
إدخال مفاهيم التربية الجنسية الشمولية.	 
إدخال مفاهيم الحماية.	 

أفعل\ ال تفعل في مجال التربية الشمولية 

ال تفعلإفعل

التعامل مع الطفل كمنقوص الحقوق.أنظر للطفل كإنسان كامل الحقوق.

ركز على اإلعاقة.ركز على الطفل.

الخوف على الطفل وعدم اإليمان بقدرته على النمو.اإليمان بقدرات الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.

تدريب الطفل على االعتمادية.تدريب الطفل على االستقاللية.

اعتبار أن ال حاجة لخصوصية الطفل.تعزيز مفاهيم الحدود والخصوصية.

تعويد الطفل على القبول والخنوع والقبول الدائم.احترام قرار الطفل حين يقول ال.

تمويه الفرق بين القريب والغريب.تعزيز الفرق بين القريب والغريب.

مالحظة أي تغيير في سلوك الطفل كمؤشر.
تفسير التغييرات السلوكية للطفل كما لو كانت مرتبطة مع 

اإلعاقة فقط.

التشكيك في أقوال الطفل ونسبها للخيال ولإلعاقة.صدق رواية الطفل وما يقوله.

التعامل مع جسم الطفل كمشاع.عزز مفهوم أن جسم الطفل ملك له وحده.

التعامل مع الطفل كأي إنسان له مشاعر وغرائز وأفكار 
وأحالم.

التعامل مع الطفل ككائن فضائي غريب ال مشاعر أو 
غرائز أو أفكار أو أحالم له.

 

إضاءة تخص األطفال ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة

تقع مجموعة األطفال هذه ضمن الفئات األكثر هشاشة من ذوي اإلعاقة، فبغالبيتهم ال يستطيعون التمييز بين المقبول والممنوع 
وبين الصواب والخطأ، كما تنقص الكثيرين اللغة والمفاهيم اللغوية األساسية للتعبير عما يجول بخاطرهم. ال تتعارض هذه 

التحديات الذهنية مع حقيقة كون هؤالء األطفال ذوي حقوق ومشاعر وأحاسيس. 
تحدياتهم العقلية وعدم قراءة المحيط للمؤشرات التي يرسلونها بشكلها الصحيح، كما االفتراض الخاطئ انهم ال يدرون وال 

يشعرون بما يحدث حولهم، يجعل األطفال الفريسة األسهل لالعتداءات. 
تبدأ حماية مجموعة األطفال هذه من خالل التوعية من األساس، وتوعية األهل، ومقدمي الرعاية والمربين للمخاطر التي قد 
يمر بها الطفل من ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة. وفي المرحلة الثانية، توفير إرشادات تساعدهم على تفسير المؤشرات التي 

يبعثها هؤالء األطفال ضمن سياقها الصحيح.
على سبيل المثال، سيجد طفل التوحد صعوبة شديدة في إيصال مشاعره للبيئة المحيطة، فهو غالباً ال يمتلك اللغة. ويتم تفسير 
نوبات صراخه على أنها متعلقة بإعاقته وبعالمه الداخلي، إذ أنه عادة يميز الشعور باأللم فقط بعد وصوله إلى مراحل شديدة 

جداً.
لذا مسؤولية األهل المباشرة مالحظة أي تغيير في السلوك المعتاد للطفل ) كزيادة انفصاله العاطفي، أو صعوبات في النوم، أو 
االمتناع عن األكل، أو العزلة أكثر من المعتاد عن أشخاص كان يبدو مرتاحاً بوجودهم، أو زيادة نوبات الصراخ وغيرها(. 

كذلك االفتراض أن تلك التغييرات نابعة عن تغيير في المحيط بما يسبب صعوبة إضافية وجديدة يتعرض لها الطفل.
يقظة األهل والمربين مفصلية لمنع اإلساءة عن أبنائهم. 

من هذه المبادئ: 
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الفصل الثالث:
 أنشطة إثراء

فعاليات للمربين تطبيق داخل الغرفة الصفية مع  األطفال ذوي 
اإلعاقة 

1. فعالية بطاقة هوية 
الهدف: تعزيز مفهوم الذات وتمييز الفصل بين الذات واآلخر، وتعزيز نظرة الطفل االيجابية لنفسه.

تمهيد: يبدأ التمييز بين الذات واآلخر في أشهر الحياة األولى- حين ينفصل الطفل جسدياً عن والدته. وتعتمد النظرة االيجابية 
للذات بشكل كبير على الرسائل التي يبثها المحيط للفرد منذ أيامه األولى. وتعتمد شخصية الفرد بشكل كبير على القدرة على 
الفصل بين ذاته واآلخرين، وعلى مدى تقبله لنفسه ورؤية االيجابيات فيها- وهذان أمران يشكالن صعوبة ليست بالقليلة لدى 

األطفال ذوي اإلعاقة. الهوية الفردية االيجابية تعزز ثقة الطفل بنفسه وقدرته على صد االعتداءات عنه . 
النشاط: يتم بناء بطاقة بلون مختلف لكل طفل حسب اختياره- على أن يطلب من الطفل رسم نفسه على البطاقة من الخارج 

وتشمل البطاقة من الداخل ما يلي:

اسمي : _____________________ 
أنا : ولد \ بنت 

عمري: ____________سنوات
لون شعري: _________________
لون عيوني:_________________

أكثر أكله أحبها:________________
أكثر حيوان أحبه:_________________
أكثر لعبة أحبها:_________________

لتنفيذ الفعالية تعرض المعلمة مستطيالت من كرتون بألوان مختلفة لتكون منها بطاقة الهوية. بعد أن يختار كل طفل اللون الذي 
يريده، تساعد المعلمة كل طفل على اإلجابة عن المعلومات المطلوبة. يتم تنفيذ الفعالية شفهياً بشكل جمعي، ثم تتم مساعدة كل 
طفل على كتابة اإلجابات داخل البطاقة. من المفيد جداً أن تعزز المعلمة األطفال بعد كل إجابة، فمثالً تقول ألحدهم ما أجمل 

أسمك ولألخرى ما أشهى اللعبة التي اخترتها، وغيرها. 

اسمي : _____________________ 
أنا : ولد \ بنت 

عمري: ____________سنوات
لون شعري: _________________
لون عيوني:_________________

أكثر أكله أحبها:________________
أكثر حيوان أحبه:_________________
أكثر لعبة أحبها:_________________

2. فعالية التعرف على السلوك العام والسلوك الخاص 
الهدف: التمييز بين السلوك المقبول عمله أمام الناس والسلوك المناسب للقيام به على انفراد.

تمهيد: تزيد العزلة االجتماعية وعدم توفر نماذج كافية للسلوك المقبول بين األتراب، وكذلك االعتمادية الكبيرة على الغير 
لدى بعض األطفال ذوي اإلعاقة من البلبلة في فهم السلوك المقبول عالنية والسلوك الخاص. تبدأ مفاهيم الحماية من تعزيز 

الخصوصية لدى كل طفل وفهمه لما هو شخصي مقابل ما هو عام.
 النشاط: يتم عرض بطاقات تشمل صوراً ألطفال في أوضاع معينة، على أن نساعد الطفل على تحديد هل هذا السلوك 

يمكننا القيام به أمام اآلخرين أو يجب أن نكون لوحدنا. 
تشمل البطاقات ما يلي:

االوضاع  في  أطفال  رسم  مطلوب  للفعالية 
المختلفة التي ذكرت أعاله. ممكن تجميع كل 4 
وضعيات على صفحة واحدة بحيث يكون هناك 

خط واضح يفصل بين الوضعيات

بطاقة لطفل يلعب الكرة. بطاقة لطفلة تأكل.

بطاقة لطفل يستحم.

بطاقة لطفل يشاهد التلفاز. بطاقة لطفل يغير مالبسه.

بطاقة لطفل يجلس في المرحاض. بطاقة لطفلة ترسم.
تعرض المعلمة كل بطاقة على حدة وتناقش مفاهيم متنوعة مع الطالب منها: أعمله لوحدي، مسموح أمام الناس، فقط بعد 

إغالق الباب، ممنوع أن يراني أحد بهذا الشكل وغيرها.
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3. فعالية التعرف على اإلساءة
الهدف: التمييز بين السلوك المقبول والسلوك المسيء للطفل- والتمييز بين أنواع اإلساءة المختلفة.

تمهيد: يتعرض األطفال ذوي اإلعاقة إلى كافة أشكال اإلساءة كغيرهم من األطفال. وإجماالً فهم أكثر عرضة للعنف الكالمي 
والجسدي والجنسي بسبب قدرتهم األقل عموماً على الدفاع عن أنفسهم، وعدم فهم ردود أفعالهم المتعلقة بالعنف بشكل صحيح 
من قبل مقدمي الرعاية. تعليم التمييز بين أشكال العنف المختلفة يساعد الطفل على تبني السلوك الصحيح ويشجعه على حماية 

نفسه ومشاركة من يرعاه بما تعرض له بشكل أوضح. 
النشاط: يتم عرض مجموعة من العبارات منها ما يدل على سلوك طيب ومنها ما يدل على سلوك عنيف تجاه الطفل. في 
الجهة المقابلة يتم رسم مقابل كل عبارة صورة وجه ضاحك وأخرى لوجه عابس. على الطفل وضع دائرة أو إشارة لتحديد 

الوجه المناسب لكل عبارة. 
من العبارات الممكن استعمالها ما يلي:

اشترت لي أمي حبة بوظة.
أخذتني المعلمة إلى رحلة.
قال لي صديقي أنت أهبل.

قال لي بائع الدكان أنت طفل قوي.
ضربني ابن عمي على بطني.

قرصتني ابنة الجيران في وجهي.
طلب مني الولد الكبير أن انزل بنطالي وأريه جسمي.

طلبت مني الطبيبة أن افتح فمي لترى أسناني.
ذهب جميع أخوتي للعرس وأبقاني والدي لوحدي في البيت.

قبلتني أختي الكبيرة على وجهي.

ينفذ النشاط من خالل عدة مراحل – كالتالي:
في المرحلة األولى  يجب تدريب األطفال على تمييز المشاعر وربطها مع تعابير الوجه- إذ يطلب منهم أن تظهر على تعابير 
وجوههم عالمات الضحك والسعادة، ومن ثم العبوس والحزن. بعد إتقان الربط بين المشاعر و تعابير الوجه المختلفة ننتقل 

للمرحلة التالية. 
في المرحلة الثانية من المفضل أن تقرأ المعلمة كل عبارة مكتوبة وتساعد األطفال على الحديث عن كيف كانوا سيشعرون 
لو حدث معهم ما هو مكتوب في العبارة. ومن ثم استعمال مفهوم سلوك جيد ومفهوم سلوك عنيف بما يتناسب مع السلوكيات 

المذكورة في العبارة.
في المرحلة الثالثة على المعلمة أن تشجع الطالب على الربط ما بين السلوك العنيف وقول ال – ال أوافق- ممنوع وغيرها 

من الكلمات، لتساعد الطفل على إيقاف السلوك العنيف أو السلوك المخيف أو الذي يسبب له مشاعر وتعابير وجه عابسة. 
في المرحلة األخيرة يتم تدريب األطفال على الربط بين كل عبارة تقرؤها المعلمة وبين الوجه المرسوم أمامهم، فيشيرون 
إلى صورة الوجه السعيد إذا دلت العبارة على سلوك ايجابي، والى صورة الوجه العابس إذا دلت العبارة على سلوك عنيف. 

4.  فعالية مناطق الجسم الخاصة والمتاحة 
الهدف: تعزيز الحدود من خالل تحديد المناطق المتاحة للمس، مقابل الخاصة والممنوعة عن اآلخر.

تمهيد: نجد أن الكثير من األطفال ذوي اإلعاقة يجدون صعوبة في التفرقة ما بين الخاص والعام. 
ينبع األمر من العزلة االجتماعية وعدم وجود نماذج كافية للتعلم منها، وكذلك إعاقتهم وما قد تتطلبه من اعتمادية على اآلخر 
بخصوص كل ما يتعلق بالجسد، هذا عدا عن العدد الكبير من مقدمي الرعاية واألطباء الذين يطلب من الطفل كشف جسده 

أمامهم. تدخل هذه الخصوصية للطفل ذو اإلعاقة في بلبلة وتزيد من إمكانية المس به.
النشاط: يتم عرض صورة أو مجسم لطفل بحجم كبير من األمام، وصورة أو مجسم آخر لذات الطفل ولكن كما يبدو من 
الخلف. يتم تلوين مناطق الجسم المختلفة بألوان تدل على المناطق المسموح كشفها للغير وتلك الممنوع كشفها إال بوجود األم 

أو مقدم الرعاية األول، وهي كالتالي:

اللون األحمر- المنطقة فوق الركبتين وبين األرجل في المجسم األمامي ومن الخلف – وهي مناطق خاصة ممنوع كشفها 
للغريب.

اللون األصفر- منطقة البطن والظهر والصدر في المجسم األمامي ومن الخلف- وهي مناطق مسموح كشفها أحياناً أما 
بوجود األهل، أو في سياق مناسب مثل التواجد في بركة أو شاطئ بحر.

اللون األخضر- مناطق مسموح كشفها لآلخر، وهي الوجه، والرأس، والشعر، واأليدي، واألرجل ما  تحت الركبة.

يجري تنفيذ الفعالية على ثالث مراحل كالتالي: 
المرحلة األولى:  تفسر المعلمة األلوان وتربطها بأجسام الطالب، وتوضيح مفاهيم المسموح والممنوع، والخاص والعام. 	 
المرحلة الثانية: ينصح بعد تكرار التدريب تصوير المجسمات على أوراق  A4، والطلب من األطفال تلوينها بشكل يحدد 	 

المناطق الخاصة وتلك المسموح كشفها عالنية.
المرحلة الثالثة:  يتم جعل كل طفل يقف على حائط عليه كرتونه بيضاء، وتقوم المعلمة برسم مجسم الطفل من الخارج 	 

وكتابة اسمه فوق مجسمه، ومن ثم الطلب من كل طفل تلوين مجسم جسده بنفس الطريقة التي شرحتها المعلمة- المناطق 
الحمراء والصفراء والخضراء.
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 5. فعالية قريب\ غريب 

الهدف: تعزيز الحدود من خالل تحديد مفاهيم القريب والغريب.
تمهيد: يجد الكثير من األطفال ذوي  اإلعاقة صعوبة في التفرقة ما بين مفهوم “ القريب” ومفهوم “الغريب”.  ينتج هذا من 

العزلة االجتماعية وعدم وجود نماذج كافية للتعلم منها بخصوص ما يحكم العالقات بين الناس، وما هي حدود كل عالقة .
النشاط: يتم رسم لولب كبير في داخله حلقات بحيث تكون كل حلقة داخل الثانية تصغرها حجما وبلون مختلف. تقوم المعلمة 

بربط لون الحلقة بما هو مسموح فعله مع األشخاص الذين يصنفون داخل تلك الحلقة. نرتب الحلقات في اللولب كالتالي:
 

الحلقة األولى باللون األحمر- وهي حلقة الذات حيث نربي الطفل أنه حر في التعامل مع جسده دائماً، ما دام ال يسبب لنفسه األذى.
الحلقة الثانية باللون األخضر -وهي حلقة األهل: أم\ أب\ أخ\ أخت. تسمح بالمالمسة، بالعناق والقبل على الخدين، والمساعدة في 

تغيير المالبس والمرافقة إلى الحمام وغيرها.
الحلقة الثالثة باللون األصفر وهي لألقرباء واألتراب-وتشمل األوالد في الحارة، وأبناء األسرة الممتدة ) عم\خال\ أبناء األعمام(، 

والطالب في الصف. وتسمح بالمصافحة، الكالم معاً واللعب معاً دون مالمسة أو عنف.
الحلقة الرابعة باللون األزرق الغامق- وهي للمهنيين وتشمل المعلم\ة، والطبيب، وحالق الشعر. وتسمح بالكالم وبالمالمسة 
فقط في األماكن الـ”خضراء” في الجسم كما تعلموا سابقاً، ويشترط المالمسة أو كشف المناطق األخرى بالجسم فقط بعد موافقة 

ووجود األهل.
الحلقة الخامسة واألخيرة باللون األسود- وهي للغرباء وتشمل البائع في الدكان، وسائق الحافلة، والجار، واألوالد األكبر سناً. 

ال تسمح هذه الدائرة بأية نوع من التواصل مع هؤالء الغرباء، كالمياً كان أم جسدياً.

تقوم المربية بتعليم األطفال الفرق بين األلوان وما تعنيه كل حلقة. وتقوم بترتيب صور األشخاص المذكورين داخل الحلقات- 
حيث تكون كل صورة على شكل ملصق يمكن وضعه ونزعة بشكل دائم من الحلقات. ينصح بتكرار التمرين يومياً بشكل 
جمعي وثم بشكل فردي مع كل طفل، وينصح ببناء لولب حلقات كبير يظل موجوداً بشكل دائم داخل الغرفة الصفية لتكرار 

التدريب بشكل دوري.

6.  فعالية السر الجيد والسر السيئ 
الهدف: تشجيع الطفل على التمييز ما بين السر الذي قد يكون جيداً وذلك الذي قد ينطوي على إساءة 

تمهيد: بسبب النقص في التجارب االجتماعية من ناحية، والرغبة من ناحية أخرى في أن يكون الطفل محبوباً ومقبوالً من 
اآلخرين، قد يميل بعض األطفال ذوي اإلعاقة إلى استرضاء اآلخرين من خالل السكوت عن أذيتهم للطفل مقابل الحفاظ على 

“صداقتهم”.   هذه الوضع يسهل استغالل األطفال ذوي التحديات ويسبب اإلساءة لهم. 

النشاط: تقرأ المعلمة عبارات على الطلبة فيها مواقف لسر جيد وآخر لسر سيئ،  وتناقش بعد كل عبارة نوع السر. في حالة 
كونه سراً سيئ تقترح وتناقش المعلمة السلوك الذي على الطفل عمله لحماية نفسه. 

تشمل العبارات ما يلي:

خبأت هدية اشتريتها ألبي تحت السرير.

وضعت مصروفي في الحصالة دون أن تعرف أختي.

يأخذ صاحبي حلوياتي مني كل يوم وال يعطيني بدالً منها.

يجعلني ابن عمي أخلع ثيابي أمامه كي نلعب معاً.

طلب مني أخي أال أقول لخالي أننا اشترينا البنه لعبة جديدة ألنها مفاجأة.

من المفضل أن تقرأ المعلمة كل عبارة باللغة الفصحى المكتوبة بها، على أن يتم تكرار المقولة بلغة عامية بسيطة عدة مرات، 
حتى تتأكد تماماً من أن الطفل فهم بشكل تام كل عبارة. ممكن أيضاً أن يضع الطفل إشارة صح أو خطأ بجانب كل عبارة 

حسب نوع السر. 
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7.  فعالية استعمال الدمى
 

الهدف: مساعدة الطفل على استدخال جميع المفاهيم التي تم العمل عليها في برنامج الحماية بشكل سلس.

تمهيد: تشير األدبيات والخبرات في المجال التربوي والعالجي إلى أن استخدام وسائل توضيحية يستطيع الطفل التماثل معها، 
كالصور المتحركة والقصة وأفالم الكرتون والدمى وغيرها، يساعد جداً في تذويت الطفل للمفاهيم التي يتم العمل عليها.

هذا يصح في حالة األطفال ذوي اإلعاقة الخاصة كما في حالة أألطفال من مجموعات أخرى. 
النشاط: تبني المعلمة نماذج لدمى مختلفة بمشاركة األطفال، وهناك طرق عدة لصناعة دمى يدوية منها استعمال المواد التالية:

جرائد تلف على شكل كرة لتكوين الرأس.	 
جوارب شفافة أو قماشية حسب الهدف من الدمية- توضع داخلها كرة الجرائد لتكوين الرأس.	 
أزرار لتوضع مكان العيون.	 
سيخ خشبي يلصق بكرة الجرائد لتكوين الجسد.	 
أقمشة ملونة لتكوين مالبس إن وجدت المربية حاجة لذلك.	 

ينفذ النشاط على مراحل، كالتالي:
المرحلة األولى: ينصح بتشكيل دمية أساسية لطفلة أنثى ودمية لطفل ذكر، تعطى الدمى أسماء رمزية ال تطلق بالعادة على 
اإلنسان مثال ) طمطم\ نونا\ فلفول\ سمسم\ لوزة...( . تبني المعلمة الدميتين مع األطفال لتبقيان داخل غرفة الصف. ويتم 

إرسال دميتين مشابهتين مع كل طفل إلى بيته لتتاح له وسيلة في البيت أيضا لمشاركة أهله بما تعلمه.

المرحلة الثانية: تحاول المعلمة تثبيت التماثل مع الدميتين خال فترة زمنية ) ال يقل عن أسبوع(، بحيث تستعمل الدميتان، في 
الصف كما لو كانتا جزء من المجموعة، بقولها مثالً:

“ صباح الخير يا أطفال وهاي نونا بتصبح عليكم كمان”.
“ طمطم جوعان بدو ياكل فطوره مين منكم حابب يعمل مثل طمطم...”.

المرحلة الثالثة: حين العمل على أية من مفاهيم الحماية التي ذكرت أعاله ) النظافة، الخصوصية، العام، القريب والبعيد، السر 
الجيد والسر السيئ( تستعين المربية بإحدى الدميتين أو كالهما لتشاركان في النقاش وإعطاء أمثلة عن أحداث وقعت للدميتين، 

تخص المفهوم الذي يتم العمل عليه، وتدعو األطفال للمشاركة برأيهم بقولها مثالً:
“ نونا رجعت من الحارة ومالبسها متسخة، ماذا يجب على نونا أن تفعل؟ من منكم فعل مثل نونا؟ من يساعد نونا في تنظيف 

مالبسها....وهكذا”.
“ ابن الجيران يسرق من طمطم الحلويات. طمطم يحب ابن الجيران، لكن ال يحب أن يسرق له حلوياته. ماذا يشعر طمطم؟ 

ماذا عليه أن يعمل؟ ممن يطلب المساعدة؟ إذا قال له ابن الجيران انه لن يلعب معه بعدها”..وهكذا.

المرحلة الرابعة: تستطيع المربية بناء عدة دمى أخرى تمثل شخصيات مختلفة ) الغريب\ األم\ ابن العم....(.
يتم العمل على المفاهيم من خالل بناء “مسرحية” بواسطة الدمى المختلفة، تصف مآزق تتعلق بالحماية ويطلب من األطفال 

مسك إحدى الدميتين األساسيتين إلكمال المسرحية.
مالحظة: من المهم جدا إشعار األطفال بالمتعة وليس تخويفهم. إذ نهدف إلى تقويتهم وليس إلى زيادة شعورهم بالتهديد من 
خالل تصوير العالم كغير آمن لهم. استعمال الدمى هو دعوة للمشاركة وتشجيع للطفل على الخيال والبوح بما يقلق. لذا يتوقع 
من المربية اإلصغاء ومالحظة أية ردود فعل عاطفية خاصة قد تظهر على األطفال حين العمل على مفهوم ما، ومن ثم مناقشة 

ما الحظته المربية مع الطاقم المهني حولها، حتى تتم مساعدة الطفل بالسرعة القصوى.

8.  قصة من أين يأتي األطفال 

الهدف: توفير المعلومة الصحيحة للطفل بخصوص عملية اإلنجاب والتناسل. 
تمهيد: سمة الفضول والرغبة بالمعرفة هي سمة إنسانية، وجزء من نمو أطفالنا السليم يتعلق باإلجابة على أسئلتهم الفضولية 
وإكسابهم للمعرفة. يسأل الطفل عن لون السماء وعن المطر الذي ينزل ويسأل عن أسماء الحيوانات وأكلهم وعن البحر وهللا 
والموت والحياة، وسؤال األطفال منذ األزل عن كيف وجدوا ومن أين أتوا. هذا سؤال مفرح ودليل على فضولهم الصحي 
والطبيعي وحبهم للمعرفة. ارتباك األهل يجعل الطفل يربط ما بين الحياة والغموض أو حتى اإلثم. يسألنا طفلنا عن الحياة، 

وليس عن الجنس كما نتصور فنرتبك. 
هذا يصح في حالة األطفال ذوي اإلعاقة، كما في حالة أطفال من مجموعات أخرى. 

النشاط: 
تبدأ المربية بالطلب من األطفال أن يذكروا كل واحد اسمه واسم والده واسم والدته. ثم تسأل “ من جابك عالدنيا؟”. وتستمع 

لإلجابات لتفحص المستوى المعرفي لألطفال ثم تحكي لهم قصة.....:

“ كان يا مكان في قديم الزمان كان في زلمة كبير وامرأة كبيرة ) لتثبيت ربط الموضوع مع البلوغ ( بحبوا بعض، وعملوا عرس كبير 
واجوا عليه كل الناس في البلد أعمامهم وخاالتهم وأقاربهم وشيخ الجامع والخوري والجيران ) لتثبيت موضوع العلنية( وسكن العريس 
والعروس ببيتهم وكانوا كتير مبسوطين وصاروا يناموا بنفس الغرفة وهم فرحانين كتير ) لتعزيز مفهوم الخصوصية(. وصاروا يطلبوا 
من ربنا إنهم بدهم أوالد حلوين. ولما شاف ربنا انهم بناموا جمب بعض وبحضنوا بعض وبحبوا بعض كتير ) لربط انجاب االطفال 
مع الحب(.  ساعد ربنا الزلمة يعطي بزرة الحياة للمرأة. هذه البزرة كبرت وكبرت ببطن المرأة وكانت المرأة فرحانة وصار 

في طفل ببطنها سمتو..... وببطن الماما في مكان خصوصي لألطفال فيو مي والطفل بسبح فيو وهو مبسوط بتنحرك وبخبط 
برجليه وبأيديه ومكيف انه عم بكبر )لمنع الشعور بالخوف ان الطفل لوحده داخل الرحم( ولما صار الطفل كبير واشتاق المه وأبوه خبط على 
بطن الماما وحست الماما بوجع شوي. أخذها البابا عند الدكتورة علشان تساعدهم يجيبوا الطفل.....وببطن الماما في شي مثل 
السحسيلة فات عليه الطفل....وتسحسل وكان يقول هي هي هي. ونزل من عند فتحة عند الماما بين رجليها اسمها فتحة الحياة 
وهو مكيف ) لمنع الخيال الشائع ان الطبيب يفتح بطن االم بسكين وما قد يرافق الخيال من مخاوف(.الماما والبابا صاروا كتير مبسوطين ويضحكوا لما 

شافوه “.

تنويه- من األفضل أن تقوم المربية بتعليم 
سردها  وطريقة  الحكاية  هذه  الطفل  والدة 
ابنها  على  األم  لتقصها  وبسعادة  بسالسة 
مباشرة  فائدة  يعطي  وهذا  مباشرة،  الطفل 
بشكل جمعي  المربية  قصتها  لو  مما  أكبر 

على األطفال عموماً. 
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9.  صندوق األسئلة\ األسرار  

الهدف: اإلجابة على استفسارات األطفال وتوفير المعلومة 
الصحيحة لهم بخصوص قضايا قد يترددون في اإلفصاح 

عنها عالنية.
تمهيد: تناسب هذه الفعالية األطفال األكبر سناً ومن القادرين 
على الكتابة، وال تقتصر على مجموعة ذوي اإلعاقة. بسبب 

التنشئة االجتماعية، والخوف من حكم اآلخرين والقلق من 
فقدان القبول االجتماعي في حالة أفصح الطفل عما يراوده. 

يمتنع الكثير من األطفال المشاركة بتساؤالتهم رغم كل 
الجهود التي يبذلها األهل والمربون، لذا توفر هذه الفعالية 

وسيلة إضافية لألطفال لطلب المساعدة من مقدمي الرعاية. 
النشاط: تضع المربية صندوقاً ملوناً ومزيناً في إحدى زوايا 
الصف. ويكون على كل طفل أن يضع داخله كل يوم ورقة، 
إما أن تكون صورة رسمها أو سؤاالً أو موضوعاً يشغل باله 

أو شكوى تقلقه يكتبها على الورقة دون وضع اسمه عليها. 
تقوم المربية باإلجابة على تساؤالت األطفال أو التعليق على 

القضايا المطروحة بشكل جمعي.
من الممكن إبقاء الصندوق بشكل دائم في الصف دون إلزام 
األطفال بوضع رسومات وكتابات بشكل دوري، ويتم فتح 

الصندوق مرة واحدة أسبوعياً، بحيث يكون األطفال قد 
اعتادوا على أسلوب التفاعل من خالل الصندوق.

ر   10.  ال- أهرب- َخبِّ
الهدف: مساعدة الطفل على إيقاف اعتداء عليه.

تمهيد: أوالً، إكساب أي طفل مهارة معرفة اإلشارات الدالة على اإلساءة. ثانياً، تعزيز قدرته على الممانعة وقول ال للسلوك 
السيئ، والمهارة الفعلية لالبتعاد عن الشخص المسيء. وثالثاً، تشجيع الطفل على المشاركة بما مر به مع بالغين يستطيعون 

حمايته مستقبالً وتخفيف قلقه وخوفه. هذا من أساسيات الحماية.

النشاط: عرض واحد أو أكثر من األفالم الكرتونية الواردة في الدليل- مثل “فلم مهم جدا” – نقاش الرموز المحكي عنها والتي 
تشير إلى أن االعتداء على الطفل ال يتم عشوائياً بل يكون مخططاً بالغالب، تسبقه نظرات ولمسات وكلمات تدخل الطفل في 
حيره وقد ال يرتاح لها. تعيد المربية عرض الفلم أكثر من مرة على مدى أسبوع وتساعد األطفال في جلب أمثلة شبيهه قد تكون 

سبق وواجهتهم في حياتهم . تشدد المربية على رسالة هامة من ثالثة مبادئ:
ثق بشعورك، وقل ال حين ال تكون مرتاحاً لتصرف ما.. 1
ابتعد عن المكان أو الشخص الذي سبب لك عدم الراحة.. 2
أخبر أحداً تحبه وتثق به بما حدث.. 3

قائمة المراجع
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 http://www1.un.org/arabic/commonfiles/convoptprot-a.pdf
اتفاقية حقوق الطفل، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، الجمعية العامة لألمم المتحدة، نيويورك.	 
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قائمة ببعض المواقع االلكترونية المنشورات والكتب الصادرة ذات 
العالقة 

مالحظة: نورد أدناه هذه المصادر لمعلومات األهل ولمقدمي الرعاية في األساس. باإلمكان استعمالها، أو جزء منها، مما 
تجدونه مناسبا مع األطفال، كل وفقاً لقدراته واستعداده ولمدى قناعته بجدوى المادة ومدى فائدتها. قد يكون لبعضكم مالحظات 

في مكانها بخصوص المادة المعروضة، لكن ارتأينا إيرادها هنا وإبقاء حرية الخيار لكم في استعمالها.

أفالم

جهة اإلصدارالموقع االلكترونيالمادة

داخل  الجنسية  االعتداءات  عن  فلم 
"WALAW األسرة " ولو

http://youtu.be/C4tWUoNyLXUمؤسسة إنقاذ الطفل

على  االعتداءات  عن  كرتوني  فلم 
األطفال " خلي بالك"

http://youtu.be/YyIBbRgspuA
الهيئة القبطية 

اإلنجيلية للخدمات 
االجتماعية

على  االعتداءات  عن  كرتوني  فلم 
األطفال " غلط، ميصحش ، عيب"

http://youtu.be/J-hffbiIhks
الهيئة القبطية 

اإلنجيلية للخدمات 
االجتماعية

على  االعتداءات  عن  كرتوني  فلم 
األطفال " فلم مهم جدا"

http://youtu.be/AjGbWIJOjIU
المركز المصري 

لحقوق المرأة

منشورات وإصدارات

جهة اإلصدارمعلومات إضافيةالمادة

واإلنجابية  الجنسية  الحقوق  رزمة   
لألطفال واليافعين\ات
)خمسة أدلة تطبيقية(

http://mena.savethechildren.se/MENA/
News-and-events/News/Module-1-a-
toolkit-on-Children-and-Adolescents-Sex-
ual-and-Reproductive-Health-Rights-/

مؤسسة إنقاذ الطفل

سلسلة كتب كشكش
كشكش يسأل:"كيف ولدت؟"

إلهام دويري تابري- القصة الخامسة

 جسم كشكش
إلهام دويري تابري-القصة الرابعة

ُكْشُكْش ضّد العنف
إلهام دويري تابري- القصةالثالثة 

عشر

Phone: 046014425
Email: elham@darelham.com
Website: http://www.darelham.com
http://darelham.com/children_Books.asp

" صرت صبية"
دليل الفتاة المراهقة

Muntada@jensaneya.org
www.jensaneya.org
048538814

منتدى الجنسانية-
المنتدى العربي 
لجنسانية الفرد 

واألسرة
قصة سر كريم 

مجلة خيوط الشمس العدد السابع
gro.rej-ccp.www//:ptth
قسم إصدارات ومقاالت

المركز الفلسطيني 
لإلرشاد

قائمة ببعض المؤسسات المحلية المتوفرة للتحويل واالستشارة

معلومات  E-mail/ هاتف / فاكس المؤسسة

المساهمة في إعادة بناء المجتمع الفلسطيني، الذي 
يتعرض للتدمير المنهجي، التشتت واالنتهاكات 

لحقوقه الوطنية والقانونية واإلنسانية.

القدس / هاتف: 6286888 -02
بيت ساحور / هاتف: 2772713 -02

أريحا / هاتف: 2322649 -02
رام هللا / هاتف: 2956769 -02

www.ej-ymca.org

جمعية الشبان المسيحية 
YMCA

تحسين نوعية الحياة لجميع الناس بمن فيهم ذوي 
اإلعاقة على أساس النهج القائم على حقوق اإلنسان 

والتنمية الشاملة.

بيت لحم / هاتف: 2744050 -02
02- 2744051

فاكس: 2744053 -02
basr@basr.org

جمعية بيت لحم العربية للتأهيل 
  BASR

تقديم المساندة والدعم واإلرشاد لألطفال والشباب 
والشابات اللذين يتعرضون لإلساءة

 121
1800500121

121@sawa.ps

خط حماية الطفل الفلسطيني 
المجاني

خدمات تشخيصية ومتابعة نفسية ومجتمعية إرشادية 
ودوائية لألطفال وللمراهقين وذويهم ممن يعانون 

صعوبات نفسية

 حلحول / ظهر قطيط – مقابل بلدية حلحول
هاتف:  2212419 -02
فاكس: 2212420 -02

halhulcca@gmail.com

عيادة وزارة الصحة 
)مركز حلحول للصحة 

النفسية والمجتمعية لألطفال 
والمراهقين(

يوجد فيه قسم إرشاد نفسي واجتماعي.
إنشاء عائالت تحتضن األطفال األيتام المحتاجين 

ومساعدتهم في بناء حياتهم ورسم مستقبلهم.

بيت لحم / هاتف: 2765671 -02
فاكس: 2765230 -02

info@sos-palestine.org
    S.O.Sقرية األطفال

خدمات شمولية في مجال الصحة النفسية اإليجابية 
تشمل عالج وإرشاد نفسي، خدمات تربوية وقائية، 

بناء قدرات.

بيت حنينا / 6562272 - 02
www.pcc-jer.org مركز اإلرشاد الفلسطيني

يقدم المركز خدمات وقائية و إرشادية وعالجية 
وتدريبية. لألفراد واألزواج واألسر وذوي الحاجات 

الخاصة.

بيت لحم، شارع المهد. 
هاتف 022770489  فاكس 022770488 

www.gtc.ps

مركز االرشاد و التدريب 
للطفل و االسرة

حماية وتعزيز حقوق المرأة ورفع مكانتها باالستناد 
للمعايير والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، من 
خالل الرصد والتوثيق وبرامج المناصرة على 

المستويين المحلي والدولي.

رام هللا /هاتف: 295 -02)6/7/8(146
الخليل / هاتف: 2550585 -02

بيت جاال / هاتف: 2760780 -02
info@wclac.org

مركز المرأة لإلرشاد القانوني 
واالجتماعي

الصحة اإلنجابية وجنسانية الفرد واألسرة في 
المجتمع الفلسطيني.

حيفا / هاتف : 8538814 -04
       فاكس:  8538815 -04 

 www.jensaneya.org
منتدى الجنسانية

العمل على تغيير ثقافة العنف السائدة ونشر ثقافة 
السالم واألمان، وتوظيفها في خدمة التنمية البشرية 

والمجتمعية.

القدس / هاتف: 5324122 -02
         فاكس: 5324025 -02

info@sawa.ps :بريد الكتروني
رام هللا / هاتف : 2418100 -02

        فاكس: 2418111 -02
121@sawa.ps :بريد الكتروني

مؤسسة سوا

مزود رئيسي للخدمات األساسية ) تعليم، صحة، 
إغاثة وخدمات اجتماعية ( لما مجموعه 5 مليون 

الجئ فلسطيني في الشرق األوسط.

رام هللا / األستاذ ناصر مطر: 0599371350
الخليل / هاتف :2221444 -02

نابلس  / المرشد مصباح: 0568595906
وكالة الغوث
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ملحق رقم )1(: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

المالحق

حقوق اإلنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني 
أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. إن لنا جميعاً الحق في الحصول على حقوقنا اإلنسانية على قدم 

المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة.

وكثيرا ما يتم التعبير عن حقوق اإلنسان العالمية، وتضمن، بواسطة القانون وفي شكل معاهدات، والقانون الدولي العرفي، 
ومبادئ عامة، أو بمصادر القانون الدولي األخرى. ويرسي القانون الدولي لحقوق اإلنسان التزامات على الحكومات بالعمل 
بطرق معينة أو االمتناع عن أعمال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية الخاصة باألفراد أو 

الجماعات.

عالمية وغير قابلة للتصرف

القانون  اإلنسان حجر األساس في  يعتبر مبدأ عالمية حقوق 
هذا  عن  اإلعراب  تكرار  تم  وقد  اإلنسان.  لحقوق  الدولي 
لحقوق  العالمي  اإلعالن  في  األولى  للمرة  أُبرز  الذي  المبدأ 
اإلنسان في عام 1948، في العديد من االتفاقيات واإلعالنات 
والقرارات الدولية لحقوق اإلنسان. فقد أشير في مؤتمر فيينا 
العالمي لحقوق اإلنسان في عام 1993، على سبيل المثال، 
إلى أن من واجب الدول أن تعزز وتحمي جميع حقوق اإلنسان 
السياسية  نظمها  عن  النظر  بصرف  األساسية،  والحريات 

واالقتصادية والثقافية.

من  األقل  على  واحدة  على  الدول  جميع  صادقت  وقد 
المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان، وصادق 80% منها على 
أربع معاهدات أو أكثر، بما يعكس موافقة الدول بشكل ينشئ 
عالمية  عن  محددا  تعبيرا  ويعطي  عليها  قانونية  التزامات 

األساسية  اإلنسان  حقوق  أعراف  بعض  وتتمتع  الحقوق. 
جميع  عبر  العرفي  الدولي  القانون  بواسطة  عالمية  بحماية 

الحدود والحضارات.

وحقوق اإلنسان غير قابلة للتصرف. وال ينبغي سحبها، إال 
يجوز  فمثال،  المرعية.  لإلجراءات  محددة وطبقا  أحوال  في 
تقييد الحق في الحرية إذا ما تبين لمحكمة قضائية أن شخصا 

ما مذنب بارتكاب جريمة.

التآزر وغير القابلية للتجزئة

للتجزئة، سواء كانت حقوقاً  قابلة  جميع حقوق اإلنسان غير 
أمام  المساواة  وفي  الحياة،  في  الحق  مثل  أوسياسية،  مدنية 
القانون وفي حرية التعبير؛ أو اقتصادية واجتماعية وثقافية، 
مثل الحق في العمل والضمان االجتماعي والتعليم؛ أو حقوقا 
جماعية مثل الحق في التنمية وفي تقرير المصير، فهي حقوق 

تحسين  شأن  ومن  ومتآزرة.  ومترابطة  للتجزئة  قابلة  غير 
وبالمثل،  األخرى.  بالحقوق  االرتقاء  ييسر  أن  الحقوق  أحد 
فإن الحرمان من أحد الحقوق يؤثر بشكل سلبي على الحقوق 

األخرى.

حقوق متساوية وغير تمييزية

اإلنسان.  لحقوق  الدولي  القانون  في  شامل  مبدأ  التمييز  عدم 
والمبدأ موجود في جميع المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان 
لحقوق  الدولية  االتفاقيات  لبعض  الرئيسي  الموضوع  ويوفر 
أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية  مثل  اإلنسان 
التمييز العنصري واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد المرأة.

حقوق  بجميع  يتعلق  فيما  شخص  كل  على  المبدأ  وينطبق 
من  قائمة  أساس  على  التمييز  ويحظر  والحريات،  اإلنسان 
إلى  وما  واللون  والعرق  الجنس  مثل  الحصرية  غير  الفئات 
النحو  المساواة، على  بمبدأ  التمييز  ذلك. ويستكمل مبدأ عدم 
اإلنسان:  لحقوق  العالمي  اإلعالن  المادة 1 من  في  المذكور 

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق.

الحقوق وااللتزامات

تنطوي حقوق اإلنسان على حقوق والتزامات على حد سواء. 
الدولي  القانون  بموجب  وواجبات  بالتزامات  الدول  وتتحمل 
باحترام حقوق اإلنسان وحمايتها والوفاء بها، ويعني االلتزام 
في  التدخل  عن  تمتنع  أن  الدول  على  يتوجب  أنه  باالحترام 

التمتع بحقوق اإلنسان أو تقليص هذا التمتع، وااللتزام بحماية 
حقوق اإلنسان يتطلب من الدول أن تحمي األفراد والجماعات 
من انتهاكات حقوق اإلنسان، وااللتزام بالوفاء بحقوق اإلنسان 
يعني أنه يتوجب على الدول أن تتخذ إجراءات إيجابية لتيسير 
التمتع بحقوق اإلنسان األساسية. وفيما يحق لنا الحصول على 
حقوقنا اإلنسانية، فإنه ينبغي لنا أيضاٍ، على المستوى الفردي، 

أن نحترم حقوق اإلنسان الخاصة باآلخرين.

هناك تسع معاهدات دولية أساسية لحقوق اإلنسان. وقد أنشأت 
تنفيذ  لرصد  خبراء  لجنة  المعاهدات  هذه  من  معاهدة  كل 
أحكام المعاهدة من جانب الدول األطراف فيها. وبعض هذه 
شواغل  تتناول  اختيارية  ببروتوكوالت  مستكملة  المعاهدات 

محددة.

من أهم المواد الواردة في االعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
ما يلي: 

المادة رقم )1(: “ يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في 
الكرامة والحقوق “.

المادة رقم )3(: “ لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة 
شخصه”.

المادة رقم )5(: “ ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات 
أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”.
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ملحق رقم )2(: مبادئ رئيسية نصت عليها االتفاقية الدولية لحقوق 
الطفل 

هي عبارة عن اتفاقية اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 25/44 المؤرخ في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989 وبدأ نفاذها في 
2 أيلول / سبتمبر 1990 بموجب المادة 49 .

ومن أهم ما ورد في االتفاقية التالي: 

“ إن الدول األطراف في هذه االتفاقية، إذ ترى أنه وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق األمم المتحدة، يشكل االعتراف بالكرامة 
المتأصلة لجميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم، 
بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة  وإذ تضع في اعتبارها أن شعوب األمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانهاً 
الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقي االجتماعي قدماً وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وإذ تدرك أن 
األمم المتحدة قد أعلنت، في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان، إن لكل إنسان 
حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو 
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره، أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع 
آخر، واتفقت على ذلك. و إذ تشير إلى أن األمم المتحدة قد أعلنت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن للطفولة الحق 
في رعاية ومساعدة خاصتين، واقتناعاً منها بأن األسرة، باعتبارها الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية 
جميع أفرادها وبخاصة األطفال، ينبغي أن تولي الحماية والمساعدة الالزمتين لتتمكن من االضطالع الكامل بمسؤولياتها داخل 
المجتمع، وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعاً كامالً ومتناسقاً، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من 
السعادة والمحبة والتفاهم،  وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعداداً كامالً ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل 
العليا المعلنة في ميثاق األمم المتحدة، وخصوصاً بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة واإلخاء، وإذ تضع 
في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعالن جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفي إعالن حقوق 
الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1959 والمعترف به في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )والسيما في المادتين 23 و 24( وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية )والسيما في المادة 15( وفي النظم األساسية والصكوك ذات الصلة للوكاالت المتخصصة 
والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل، وإذ تضع في اعتبارها “أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى 
إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الوالدة وبعدها” ، وذلك كما جاء في إعالن حقوق 
الطفل، وإذ تشير إلى أحكام اإلعالن المتعلق بالمبادئ االجتماعية والقانونية المتصلة بحماية األطفال ورعايتهم، مع االهتمام 
الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء 
األحداث )قواعد بكين(؛ وإلى اإلعالن بشأن حماية النساء واألطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة، وإذ تسلم بأن ثمة، 
في جميع بلدان العالم، أطفاال يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤالء األطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة، وإذ تأخذ 
في االعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعاً متناسقاً، وإذ تدرك أهمية التعاون 

الدولي لتحسين ظروف معيشة األطفال في كل بلد، والسيما في البلدان النامية......”.

من أهم الصكوك الواردة في اتفاقية حقوق األطفال  ما يلي: 

المادة 19: 
“ تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال 1. 

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

شخص آخر يتعهد الطفل برعايته” .
الالزم 2.  الدعم  لتوفير  فعالة لوضع برامج اجتماعية  الوقائية، حسب االقتضاء، إجراءات  التدابير  “ينبغي أن تشمل هذه 

للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك لألشكال األخرى من الوقاية، ولتحديد حاالت إساءة معاملة الطفل 
القضاء حسب  لتدخل  وكذلك  ومتابعتها  ومعالجتها  فيها  والتحقيق  بشأنها  واإلحالة  عنها  واإلبالغ  اآلن  حتى  المذكورة 

االقتضاء” .

المادة 23:
“ تعترف الدول األطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته 1. 

وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع ”.

رغم كل ما ذكر عن حقوق اإلنسان وحقوق الطفل إال أن ظاهرة المساس بتلك الحقوق هي ظاهرة شائعة جداً بين جميع الدول 
وشعوب األرض. يتعرض الناس من جميع األعراق، وجميع األجناس وكل األعمار ومن جميع الفئات االجتماعية للعنف 
بدرجات مختلفة. وإذ تزيد ضغوطات الحياة بشكل طردي مقلق كذلك تزداد على التوازي الخروقات تجاه األفراد والجماعات 
والعنف الممارس ضدهم. يبقى األطفال الفئة األكثر عرضة للعنف واإلساءة بشتى أنواعها، ورغم المساعي الحثيثة للحد من 

تلك الظاهرة وحمايتهم منها، إال أن نسب الضحايا من األطفال في ازدياد مطرد.
تشير بعض اإلحصائيات أن ربع األطفال في العالم- وهي نسبة رهيبة في ارتفاعها- يختبرون التعرض للعنف الشديد، كما 

تتعرض 20% من النساء و بين 5-10% من الرجال البالغين للعنف ذاك. 
ال يتم التبليغ عن الجزء األكبر من حاالت العنف وإساءة المعاملة التي يقع ضحيتها أطفال، ألي من السلطات القضائية أو 
االجتماعية المختصة، لهذا وان عكست اإلحصائيات صورة ما عن الظاهرة تلك، يجزم ذوي العالقة من مختصين أن  مدى 

انتشارها أضعاف تلك اإلحصائيات.

المعرفة المتوفرة واإلحصائيات القائمة بخصوص العنف واإلساءة لألطفال اعتمدت بأغلبيتها على مصادر من دول غربية، 
حال غالبية مجاالت التوثيق والبحث العلمي.
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ملحق رقم )3(: إحصائيات تتعلق بظاهرة العنف تجاه األطفال

تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية أنه في سنة 2002 توفي ما يقارب الـ  31،000 طفل أقل من عمر الخامسة عشر 
نتيجة تعرضهم للعنف. هذا مع األخذ بالحسبان انه يصعب الكشف عن حاالت الوفاة الناتجة عن اإلهمال الشديد من قبل مقدمي 
الرعاية. تزيد احتمال تعرض األطفال للعنف، األقل سناً ما بين يوم واحد وأربعة سنوات في البلدان الفقيرة، ومن ضعفي إلى 

ثالثة إضعاف نسبتها بين أترابهم في دول أخرى.

هناك نقصاً جدياً في اإلحصائيات بخصوص العنف الممارس تجاه األطفال في فلسطين. مسح العنف األسري الذي تم من قبل 
مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا في سنة 2011 تركز بالعنف الممارس تجاه البالغين.  وقد دلت اإلحصائيات انه ما 

يقارب الـ 20% من فئة الشباب الذين تقع أعمارهم ما بين الثامنة عشر والتاسعة والعشرون قد تعرضوا للعنف في فلسطين.

وقد أشارت النتائج األولية للمسح الوطني حول العنف في المجتمع الفلسطيني 2011 ، إلى التالي:
أكثر من ُخمس الطالب 12- 17 سنة تعرضوا للعنف في المدرسة من بين الطالب الملتحقين في المدارس؛ 21.6%  في 

الضفة الغربية مقابل 22.7% في قطاع غزة. وقد أشارت النتائج إلى أن العنف النفسي كان أكثر
أشكال العنف ممارسة ضد هؤالء الطالب من قبل زمالئهم الطلبة أو المعلمين؛ 25.0 % و 27.6% على التوالي، بالمقابل 
بلغت نسبة الذين تعرضوا لعنف جسدي من قبل المعلمين 21.4% مقابل 14.2% من قبل زمالئهم الطلبة 51.0% من األطفال 
تعرضوا للعنف داخل األسرة من قبل أحد أفرادها؛ 45.8% في الضفة الغربية مقابل 59.4% في قطاع غزة. كما بلغت نسبة 
بالمقابل تعرض  آبائهم من هؤالء األطفال؛ 69.0% و34.4% تعرضوا لعنف جسدي  قبل  الذين تعرضوا لعنف نفسي من 
66.3% من هؤالء األطفال لعنف نفسي من قبل أمهاتهم و34.5% تعرضوا للعنف جسدي. حوالي 3% من األطفال الذكور 
تعرضوا لعنف جسدي من قبل االحتالل والمستوطنين، منهم حوالي 5% في الضفة الغربية مقابل 0.3% في قطاع غزة. وبلغت 
هذه النسبة 0.4% بين األطفال اإلناث، 0.7% في الضفة الغربية )لم  تتعرض الطفالت اإلناث في قطاع غزة إلى عنف جسدي 

لعدم االحتكاك المباشر مع قوات اإلحتالل هناك(. من قبل اإلحتالل نظراًً
 حوالي 6% من األطفال الذكور تعرضوا لعنف نفسي من قبل االحتالل والمستوطنين، منهم 8.7% في الضفة

الغربية مقابل 0.8% في قطاع غزة. وبلغت هذه النسبة 1.2% بين اإلناث، منها 1.7% في الضفة الغربية مقابل
0.4% في قطاع غزة.

أشارت بيانات المسح األسري في فلسطين سنة 2005 إلى أن أعلى نسبة من تعرض األطفال للعنف كانت في المنزل بنسبة 
93.3%، يليها المدرسة بواقع 45.2% ويليها الشارع بواقع %41.1.

يكون التوثيق، في فلسطين عموماً،  أكثر دقة في حالة رصد اإلصابات الناتجة عن العنف السياسي تجاه األطفال منه أنواع 
عنف أخرى. وقد أشارت إحصائيات الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في فلسطين أن 1398 طفل فلسطيني توفوا ما بين 
سنة 2000 و2013 منهم 43 طفل في سنة 2013 لوحدها، نتيجة العنف وهو رقم ال يشمل األطفال الذين قتلوا خالل ما يسمى 
بـ” االشتباكات” مع جهات االحتالل اإلسرائيلي. إضافة لهم قتل 40 طفل في ما يسمى االشتباكات بين سنة 2008 و 2013. 

إضافة إليهم هناك آالف األطفال الذين سجنوا أو موجودين باألسر والتحقيق ما زال مئات منهم في السجون اإلسرائيلية.  

تشح مصادر المعلومات أكثر كلما تعلق األمر برصد اإلساءة تجاه ذوي اإلعاقة.
تشير اإلحصائيات العالمية إلى أن 11% من حاالت االعتداء على األطفال تحدث لذوي اإلعاقة منهم. ونسبة تعرضه لإلساءة 
تساوي 1.68% من نسبة تعرض أترابهم ممن هم من غير ذوي اإلعاقة، أي ما يقارب الضعفين. عادة يتعرض ذوي اإلعاقة 
ألكثر من نوع عنف واحد على التوازي ومن جهات مختلفة داخل وخارج البيت، من أقرباء وغرباء، من قبل بالغين أو أطفال 

آخرين.
وجد أنه في الواليات المتحدة 17% من مجمل االعتداءات على أطفال الُمبلغ عنها كانت تجاه أطفال من ذوي اإلعاقة رغم أن 

نسبتهم في المجتمع ال تزيد عن %2 . 
تكاد تكون الدراسات في هذا الخصوص نادرة في فلسطين، وقد عرض المركز الوطني للتأهيل المجتمعي  نتائج بحث حول 
العنف األسري الممارس تجاه النساء ذوات اإلعاقة في قطاع غزة. دلت النتائج أن نسبة 85% من المبحوثات يتعرضن للعنف 

بأشكاله المختلفة وأكثرها انتشاراً العنف النفسي. 

أما توثيق اإلساءة والمعلومات بشكل منهجي بخصوص ظاهرة االعتداء على األطفال ذوي اإلعاقة فهي معدومة تماما في 
فلسطين، وال تتوفر معلومات أياً كانت في هذا المضمار.
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