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ــون الطفــل  ــا إصــدار قان ــة أهمه ــل انســجاماً مــع التطــورات الترشيعي ــق هــذا الدلي ــم وتطبي ــأيت إصــدار وتعمي ي

الفلســطيني املعــدل لعــام ٢٠١٢ ودخــول قانــون حاميــة األحــداث قيــد التنفيــذ يف عــام ٢٠١٦، إضافــة إىل تطويــر 

ــة األطفــال. عــاوة عــىل اكتســاب الخــرة واملعرفــة الواســعة يف مجــال  دليــل التحويــل والتشــبيك الوطنــي لحامي

مناهضــة ســوء معاملــة األطفــال وإهاملهــم.

ويقــدم هــذا الدليــل إطــار مرجعــي لإلجــراءات املوحــدة الواجــب اتباعهــا يف القطــاع الصحــي لــدى اكتشــاف أي 

ــة  ــر عرض ــم األك ــة كونه ــال ذوي اإلعاق ــيام األطف ــال، والس ــد األطف ــامل ض ــف واإله ــكال العن ــاالت أو أش ــن ح م

للعنــف واإلهــامل، ويشــمل ذلــك األطفــال ضحايــا عنــف االحتــال االرسائيــي. ونأمــل أن يســاهم هــذا الروتوكــول 

يف توفــر خدمــات الوقايــة والحاميــة لجميــع األطفــال وتوفــر خدمــات الرعايــة املناســبة لألطفــال ضحايــا العنــف 

واإلهــامل.

وتحــرص وزارة الصحــة أن يتــم تعميــم هــذه الروتوكــوالت عــىل جميــع املؤسســات الحكوميــة واألهليــة والخاصــة، 

ومؤسســات وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة الاجئــني الفلســطينيني، ومؤسســات املجتمــع املــدين املختلفــة والجمعيــات 

واملنشــآت العاملــة يف مجــال الصحــة والذيــن مــن املمكــن أن يكتشــفوا حــاالت ســوء معاملــة أو حــاالت إهــامل 

ــزام  ــس الت ــول يعك ــذا الروتوك ــوى ه ــد أن محت ــا نؤك ــال، وإنن ــم لألطف ــم أو مراقبته ــال عمله ــن خ ــال م لألطف

الحكومــة الفلســطينية بضــامن حاميــة جميــع األطفــال يف فلســطني وتقديرهــم بشــكل كامــل والنظــر لهــم كجــزٍء 

أصيــل وهــام مــن املجتمــع الفلســطيني،  ونؤكــد عــىل أهميــة تضافــر وتناســق الجهــود لضــامن منــو جميــع األطفــال 

يف بيئــة آمنــة خاليــة مــن العنــف واإلســاءة واإلهــامل. 

نشــدد عــىل اعتــامد وتطبيــق هــذا الروتوكــول مــن أجــل األطفــال ضحايــا االعتــداء واإلهــامل، ونؤكــد عــىل رضورة 

ــا مــن اآلن وصاعــداً جــزًء مــن عملهــم  ــا وجعله ــون تحــت إطــار وزارتن ــن يعمل ــني الذي ــل املهني تطبيقــه مــن قب

االعتيــادي اليومــي. 

ــر  ــل التطوي ــن أج ــة م ــنة األوىل تجريبي ــون الس ــىل أن تك ــوراً ع ــول ف ــذا الروتوك ــل به ــدء العم ــا ب ــه قررن وعلي

ــراره. ــل إق ــن أج ــوزراء م ــة ال ــىل رئاس ــه ع ــل عرض ــث قب والتحدي

ــة  ــن ســوء املعامل ــا م ــة أطفالن ــا يف حامي ــه مســعانا وهدفن ــول سيســتمر يف توجي ــأن هــذا الروتوك ــل ب ــا أم وكلن

واإلهــامل والتدخــل املهنــي البنــاء عنــد حــدوث ذلــك، وذلــك بحســب املســؤولية امللقــاة عــىل عاتقنــا تجــاه أطفــال 

دولــة فلســطني. 

وزارة  الصحة
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مقدمة
ترتكــز برامــج القطــاع الصحــي الخاصــة بحاميــة الطفــل عــىل حــق الطفــل يف الحاميــة والوقايــة مــن كافــة أنــواع 

ــوه  ــامن من ــة لض ــة االجتامعي ــز البيئ ــاج، وتعزي ــة والع ــم الرعاي ــتغال، وتقدي ــامل واالس ــاءة واإله ــف واإلس العن

وتطــوره بشــكل طبيعــي. وعليــه تتبنــى وزارة الصحــة الفلســطينية برنامــج حاميــة يشــمل عــدة عنــارص أهمهــا: 

تطبيــق قانــون الطفــل الفلســطيني املعــدل، ومواكبــة تطويــره لضــامن حاميــة أكــر للطفــل، العمــل عــىل تعديــل 

قانــون الصحــة العامــة بإضافــة بنــود خاصــة بالحاميــة، تقديــم الخدمــات الوقائيــة والعاجيــة والقانونيــة لألطفــال، 

ورصــد وتقييــم حــاالت العنــف واإلهــامل واالســتغال.

ويلعــب القطــاع الصحــي دوراً مهــامً يف التعامــل مــع ظاهــرة العنــف واإلســاءة واإلهــامل ومكافحتهــا جنبــاً إىل جنب 

مــع بقيــة القطاعــات، وذلــك مــن خــال تطبيــق فلســفة وبرامــج وزارة الصحــة القامئــة عــىل حــق الطفــل ومصلحتــه 

الفضــىل يف الرعايــة والحاميــة والتمتــع بالصحــة والرفــاه، والتــي مــن ضمنهــا حقــه يف الحصــول عــىل العــاج بأنواعــه 

ــة مــن مامرســة وعواقــب ومضاعفــات العنــف واإلســاءة واإلســتغال  ــة والوقاي املختلفــه، وكذلــك حقــه يف الحامي

واإلهــامل، وكذلــك تعزيــز البيئــة الطبيعيــة واالجتامعيــة يف املجتمــع الفلســطيني لضــامن منــوه وتطــوره الطبيعيــني. 

حيــث يــؤدي ذلــك يف مجملــه إىل الحفــاظ عــىل حيــاة الفــرد الطفــل ويعــزز صحتــه ويقلــل مــن املخاطــر املحتملــة 

للعنــف واإلســاءة واإلهــامل الــذي يتعــرض لــه الطفــل ســواء الجســدية أو النفســية أو اإلجتامعيــة.

ــذا فــإن وزارة الصحــة وانســجاماً مــع سياســة الحكومــة الفلســطينية يف حاميــة األطفــال، قــد طــورت برنامجهــا  ل

ــن  ــق ع ــي ينبث ــاع الصح ــاص بالقط ــل خ ــف وتحوي ــول كش ــداد بروتوك ــال إع ــن خ ــال م ــة األطف ــاص بحامي الخ

الروتوكــول الوطنــي الخــاص بحاميــة األطفــال وذلــك مــن أجــل أن تأخــذ دورهــا املنــوط بهــا يف الكشــف املبكــر 

ــفيات أو  ــوزارة )املستش ــات ال ــة يف مؤسس ــات املعني ــا للجه ــامل وتحويله ــاءة واإله ــف واإلس ــاالت العن ــن ح ع

ــات  ــع الجه ــبيك م ــك التش ــة، وكذل ــة املطلوب ــة والوقائي ــات العاجي ــل التدخ ــل عم ــن أج ــة( م ــات الصح مديري

ــوزارة عــىل  ــام ســتعمل ال ــال. ك ــة األطف ــي الخــاص بحامي ــن النظــام الوطن ــة ضم ــة األخــرى ذات العاق الحكومي

توظيــف املصــادر املاديــة والبرشيــة والكــوادر الطبيــة والصحيــة العاملــة يف مؤسســاتها مــن أجــل إنجــاح تطبيــق 

هــذا الروتوكــول كخطــوه أوىل نحــو تعميمــه ليشــمل القطــاع غــر الحكومــي والقطــاع الخــاص مســتندين بذلــك إىل 

قانــون الطفــل الفلســطيني املعــدل والــذي يتطلــب رضورة التبليــغ عــن جميــع حــاالت اإلســاءة والعنــف واإلهــامل 

ــة. ــة ذات العاق ــات الحكومي للجه

ويتوجــب عــىل املوظفــني واألطبــاء والعاملــني الصحيــني الذيــن يعملــون تحــت إطــار وزارة الصحــة امتــاك املعرفــة 

والقــدرة عــىل إدارة حــاالت العنــف واإلســاءة واإلهــامل لــدى األطفــال ومــا يرتتــب عليــه مــن اإلبــاغ اإللزامــي عــن 

ــة عــىل  ــة، واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة املرتتب ــم الطبــي للحال ــام بالفحــص األويل واملشــاركة يف التقيي ــة، والقي الحال

ذلــك مــع األخــذ بعــني االعتبــار مصلحــة الطفــل الفضــىل. 

كــام يتوجــب عليهــم توثيــق كل مــا يتعلــق بحــوادث اإلســاءة والعنــف واإلهــامل وأشــكالها املختلفــة مــن خــال 
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 الدكتور وليد الخطيب

منسق برنامج الحامية

وزارة الصحة

النــامذج الخاصــة املعتمــدة مــن قبــل وزارة الصحــة. وتســتخدم هــذه النــامذج عنــد اإلبــاغ و/أو التحويــل لشــبكة 

حاميــة الطفولــة أو للرشطــة، وأيضــاً لتغذيــة قاعــدة البيانــات الخاصــة بالــوزارة وقاعــدة البيانــات املركزيــة املوجودة 

تحــت إرشاف وزارة التنميــة االجتامعيــة كــام يبــني دليــل التحويــل الوطنــي.  
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ول
ئ
زء ال الج

معلومات عامة عن الدليل

جه هذا الدليل؟ ملن ُيوَّ
هــذا الدليــل موجــه للعاملــني يف القطــاع الصحــي الحكومــي الفلســطيني، حيــث يوفــر لهــم املعلومــات والسياســات 

ــدى  ــدى اكتشــاف أو الشــك يف حــاالت العنــف واإلســاءة واإلهــامل ل والتوجهــات واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا ل

األطفــال، كــام يوفــر هــذا الدليــل آليــات التحويــل والتشــبيك مــع مقدمــي خدمــات الحاميــة لألطفــال وخصوصــاً 

وزارة التنميــة االجتامعيــة والرشطــة الفلســطينية.

أهداف الدليل:
إكســاب الكــوادر الطبيــة يف وزارة الصحــة الفلســطينية خلفيــة معرفيــة مناســبة عــن مشــكلة العنف واإلســاءة . 1

واالســتغال واإلهــامل وآثارهــا عــىل األطفــال وكشــف أبعادهــا وأشــكالها وأســبابها ومصادرها.

ــغ . 2 ــل والتبلي ــخيص والتحوي ــل والتش ــرق التعام ــول ط ــا ح ــف تخصصاته ــة مبختل ــوادر الطبي ــاعدة الك  مس

لألطفــال املعرضني/ضحايــا العنــف .

 التعــرف عــىل أنظمــة املعلومــات ومنــاذج التوثيــق الخاصــة باألطفــال املعرضني/ضحايــا العنــف واملشــمولة . 3

يف هــذا الدليــل. 

تنظيــم العمــل ضمــن الكــوادر الطبيــة وتوضيــح املهــام واألدوار واملســؤوليات املختلفــة بهــدف التمّكــن مــن . 4

تحديــد حــاالت األطفــال املعرضني/ضحايــا العنــف وإجــراء التدخــات املناســبة معهــم.  

رفــع الوعــي لــدى فئــات املجتمــع وأرُس األطفــال بقضايــا حاميــة الطفولــة ومناهضــة جميــع أشــكال العنــف . 5

ضــد األطفــال وفقــاً ملعايــر حقــوق الطفــل.



5

عاقــة  ــال ذوي الإ طف
ئ
ــال وال طف

ئ
ــة ال ي لماي

ــو�ن ــار القان ط الإ
ــف ــن العن م

تــويل دولــة فلســطني أهميــة بالغــة لحاميــة األطفــال واألطفــال ذوي اإلعاقــة ويتجــي ذلــك يف انضــامم فلســطني 

يف العــام 2014  لاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، واالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وإصــدار 

ــنة  ــم )4( لس ــني رق ــوق املعوق ــون حق ــام 2012، وقان ــه يف الع ــنة 2004 وتعديات ــطيني لس ــل الفلس ــون الطف قان

1999، حيــث وتســعى الحكومــات املتعاقبــة إىل تكييــف املنظومــة القانونيــة واملؤسســاتية الداخليــة مــع املعايــر 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان.

ومبوجــب قانــون حقــوق الطفــل الفلســطيني املعــدل فــإن تبليــغ مرشــد حاميــة الطفولــة ملزمــاً لكافــة العاملــني 

حيــث ينــص القانــون عــىل وجــوب اإلبــاغ ملرشــد حاميــة الطفولــة كلــام تبــني لــه أن هنــاك مــا يهــدد ســامة الطفــل 

ــاء واألخصائيــني االجتامعيــني وغرهــم  ــك ملزمــاً لكافــة املربــني واألطب ــة أو النفســية، ويكــون ذل ــه البدني أو صحت

ممــن تعهــد إليهــم حاميــة األطفــال والعنايــة بهــم، ويعاقــب بغرامــة كل مــن خالــف ذلــك.

وبنــاًء عليــه، عــىل موظفــي الرعايــة الصحيــة واألطبــاء واألخصائيــني النفســيني وكافــة موظفــي وزارة الصحــة، كونهــم 

يســتقبلون ويعملــون مــع األطفــال أن يدركــوا متامــاً التزاماتهــم بتطبيــق وتنفيــذ هــذه الترشيعــات والقوانــني، وأنــه 

ــاة الطفــل يف خطــر. ويعــد  ــأن أمــن أو صحــة أو تنشــئة أو حي ــة أو اشــتباه ب ــاغ عــن أي حال ــاري اإلب مــن اإلجب

الفشــل يف اإلبــاغ عنــد معرفــة اســم املعتــدي املزعــوم تــرف غــر مهنــي وفــق ترشيعاتهــم املهنيــة. ولهــذا عــىل 

هــؤالء املهنيــني يف مجــال الصحــة أن يقومــوا بتبليــغ منســق الحاميــة يف مديريــة الصحــة والــذي بــدوره يقــوم بإبــاغ 

مرشــد حاميــة الطفولــة يف وزارة التنميــة االجتامعيــة أو الرشطــة الفلســطينية وفــق مــا تقضتيــه الحالــة.

ــام وزارة  ــدات وأقس ــر ووح ــع دوائ ــا جمي ــي تقدمه ــة، الت ــة والتأهيلي ــة والعاجي ــات الوقائي ــة الخدم ــىل كاف وع

ــدون  ــة وعــاج الطفــل مــن اإلســاءة واإلهــامل، أن تكــون متاحــة وب ــات الخاصــة بحامي ــة املديري الصحــة يف كاف

ــوق  ــة لحق ــة الدولي ــن االتفاقي ــادة )5( م ــن امل ــرة )2( م ــك اســتناداً إىل الفق ــة، وذل ــال ذوي اإلعاق ــز لألطف متيي

األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتــي نصــت عــىل: ”تحظــر الــدول األطــراف أي متييــز عــى أســاس اإلعاقــة 
ــز عــى أي أســاس�. ــة مــن التميي ــة املتســاوية و الفعال ــة الحاي وتكفــل لألشــخاص ذوي اإلعاق

ــوا مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة بحساســية  ــزام مقدمــي الخدمــة أن يتعامل ــة عــىل الت ــة الدولي كــام وتنــص اإلتفاقي

ومســؤولية أكــر لضــامن حاميتهــم وحفــظ كرامتهــم، وذلــك تطبيقــاً ملــا جــاء يف  الفقــرة )1( مــن املــادة )16( مــن 

ذات االتفاقيــة عــىل أن ”تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابــر التريعيــة واإلداريــة واالجتاعيــة والتعليميــة 

ــن  ــا عــى الســواء، م ــم وخارجه ــة، داخــل منازله ــة األشــخاص ذوي اإلعاق ــر املناســبة لحاي ــن التداب وغرهــا م

جميــع أشــكال االســتغالل والعنــف واالعتــداء، مبــا يف ذلــك جوانبهــا القامئــة عــى نــوع الجنــس�.
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ــع  ــبة ملن ــر املناس ــع التداب ــراف جمي ــدول األط ــذ ال ــىل أن ”تتخ ــة ع ــن ذات االتفاقي ــرة )2( م ــص الفق ــام تن ك

جميــع أشــكال االســتغالل والعنــف واالعتــداء بكفالــة أمــور منهــا توفــر أشــكال مناســبة مــن املســاعدة والدعــم 

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وأرسهــم ومقدمــي الرعايــة لهــم تراعــي نــوع وجنــس األشــخاص ذوي اإلعاقــة وســنهم، 

مبــا يف ذلــك عــن طريــق توفــر املعلومــات والتثقيــف بشــأن كيفيــة تجنــب حــاالت االســتغالل والعنــف واالعتــداء 

والتعــرف عليهــا واإلبــالغ عنهــا. وتكفــل الــدول األطــراف أن يراعــى يف توفــر خدمــات الحايــة ســن األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة ونــوع جنســهم وإعاقتهــم�.

كــام تنــص الفقــرة )د( مــن املــادة )25( مــن ذات االتفاقيــة عــىل ”الطلــب إىل مــزاويل املهــن الصحيــة تقديــم رعايــة 

إىل األشــخاص ذوي اإلعاقــة بنفــس جــودة الرعايــة التــي يقدمونهــا إىل اآلخريــن، مبــا يف ذلــك تقديــم هــذه الرعايــة 

عــى أســاس املوافقة الحــرة واملســتنرة�.
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طفال
ئ
ي محاية ال

ن
ات عامة � مبادئ وتو�ج

يتحمــل األهــل املســؤولية األوىل عــن حاميــة أطفالهــم، ويكــون تّدخــل وزارة التنميــة االجتامعيــة رضوريــاً عنــد عدم 

مقــدرة األهــل عــىل تحمــل هــذه املســؤولية. وعليــه يكــون الرتكيــز يف حاميــة األطفــال قائــم عــىل تقديــم الدعــم 

للطفــل واألهــل )بالشــكل املناســب( للوقايــة وتجنــب والقضــاء عــىل أي ســوء معاملــة مســتقبلية.

إن الوقايــة هــي إحــدى اســرتاتيجيات حاميــة األطفــال مــن العنــف واإلســاءة واإلهــامل، وهــي مبنيــة عــىل أهميــة 

ــرد واملجتمــع، كــام  ــة الف ــم وتقوي ــك مــن خــال تدعي ــم ذل ــع اإلســاءة مــن الحــدوث، ويت التدخــل املناســب ملن

وتعتــر إجــراءات الوقايــة مهمــة وحاســمة عــىل املــدى الطويــل للقضــاء عــىل ســوء معاملــة األطفــال وإهاملهــم، 

وذلــك ألن األطفــال ضحايــا االعتــداء ســيصبحون عــىل األرجــح أهــايل يســيئون معاملــة أطفالهــم مســتقباً، إذ إن 

ــا اليــوم، يؤثــر عــىل األجيــال القادمــة. والتدخــل الوقــايئ يقــوم عــىل متكــني  منــع العمــل الــذي ينتــج عنــه ضحاي

الفــرد مــن تطويــر قدراتــه عــىل التكيّــف وتحضــره لتحمــل األزمــات التــي قــد تحــدث لــه وعــىل متكــني املجتمــع 

مــن االهتــامم بأفــراده والقيــام برامــج وقائيــة مناســبة. 

و تقــوم وزارة الصحــة بدورهــا يف مجــال حاميــة األطفــال وبالتنســيق مــع اآلخريــن، حيــث تلعــب شــبكات حاميــة 

ــال. ويجــب أن  ــة األطف ــة إىل حامي ــذ الرامــج الرامي ــرار وتنفي ــط واإلق ــاً يف التخطي ــاً ومحوري ــة دوراً مفصلي الطفول

تكــون حاميــة الطفــل محــل اهتــامم كل فــرد يف املجتمــع للوصــول إىل نهــج وقــايئ وكشــف مبكــر ومنــع حــدوث 

اإلســاءة، وذلــك عــن طريــق معرفــة دور كل شــخص يف ضــامن حقــوق الطفــل يف العيــش يف بيــت وبيئــة صحيــة 

وســعيدة وآمنــة، ويف مؤسســات مجتمعيــة أخــرى خاليــة مــن العنــف واإلســاءة واإلهــامل. 

كــام ويجــب أن  تكــون هنــاك مســؤولية مجتمعيــة  لإلبــاغ عــن أي اعتــداء أو شــبهة اعتــداء، كــون ذلــك ســيحدث 

فرقــاً كبــراً يف حيــاة كل طفــل، حيــث إن حاميــة الطفــل مرتبطــة أشــّد االرتبــاط بــرورة اإلبــاغ عــن أي اعتــداء 

أو شــبهة اعتــداء حصلــت أو قــد تحصــل ضــد أي طفــل. واإلبــاغ ال يعنــي التدخــل أو التحويــل التلقــايئ، حيــث 

ــة أو مــن  ــل أو التدخــل مــن مرشــد الحامي ــل التحوي ــة قب ــة الداخلي يجــب أن تســتوىف إجــراءات املؤسســة املعني

شــبكة الحاميــة.

إن شــبكة حاميــة الطفولــة هــي الجهــة الحاضنــة للمهنيــني اآلخريــن التــي تســهر عــىل توفــر الوقايــة والحاميــة 

والرعايــة الاحقــة لألطفــال، وهدفهــا الوصــول إىل حالــة متقدمــة مــن التنظيــم والتكامــل يف الخدمــات والجهــود 

ــر مــع  ــذي يعمــل وبتنســيق وتعــاون كب ــد وال ــذا الجه ــة هــو املنســق له ــة، وإن مرشــد الحامي الرســمية واألهلي

املهنيــني اآلخريــن ســواء مــن الــوزارات املعنيــة أو املجتمــع املــدين، عــىل توفــر الدعــم والحاميــة والرعايــة لألطفــال 

كافــة. 
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ــل للطفــل ومصالحــه الفضــىل وأن يكــون هــذا هــو  ــة هــو املمث ــايل، يجــب ضــامن أن يكــون مرشــد الحامي وبالت

ــاً بشــكل جيــد يف متييــز مــؤرشات وأعــراض االعتــداء أو اإلهــامل  أســاس تدخلــه، وضــامن أن يكــون املرشــد مدرب

وأن يكــون عــىل درايــة وإملــام بكيفيــة إدارة مؤمتــر الحالــة، وأن يعمــل بنهــج متعــدد التخصصــات لضــامن توفــر 

الحاميــة، ولديــه القــدرة عــىل تحفيــز وتنظيــم املجتمــع للتدخــل لصالــح الطفــل.

كــام ونؤكــد أن مشــاركة الطفــل يف أخــذ القــرارات املتعلقــة بــه هــو حــق مكفــول لــه، وأن تكــون القــرارات املتخــذة 

ــه  ــل ومصلحت ــق الطف ــاف يف ح ــة دون إجح ــة املجتمعي ــار الثقاف ــذ باالعتب ــه، وتأخ ــة ل ــل وصديق ــبة للطف مناس

الفضــىل.

ــا يف  ــوص عليه ــال منص ــة األطف ــوء معامل ــن س ــغ ع ــة املبل ــة وحامي ــن أن الرسي ــم م ــرى، فالرغ ــة أخ ــن جه م

ــة يف أي  ــا الرسي ــن ضمنه ــارات أخــرى وم ــة اعتب ــىل أي ــدم ع ــل تتق ــة الطف ــات الفلســطينية، إال أن حامي الترشيع

عاقــة مــع املهنيــني. ومــع هــذا يجــب أن تبقــى التقاريــر والباغــات رسيــة ضمــن املهنيــني يف الــوزارات واملؤسســات 

املهنيــة والتــي يتطلــب عملهــم االطــاع عــىل الباغــات أو التقاريــر. وأي ترسيــب للمعلومــات ألشــخاص غــر مــرح 

لهــم، أو إشــاعات، أو منيمــة ممكــن أن تــؤدي إىل دعــاوي قضائيــة.

ــة  ــني كاف ــا ب ــود م ــر الجه ــك تضاف ــب ذل ــه يتطل ــا، وعلي ــة وإمكاناته ــل تتخطــى حــدود الحكوم ــة الطف إن حامي

القطاعــات، العــام واألهــي والخــاص ووكالــة الغــوث، وكافــة أفــراد ومؤسســات املجتمــع املــدين املختلفــة لتقديــم 

الحاميــة لألطفــال بأفضــل صورهــا. ومــن الواجــب أن تعمــل كافــة هــذه املؤسســات التــي تتعامــل مــع األطفــال و/

أو تقــدم لهــم خدمــات الرعايــة والحاميــة، عــىل تبنــي وتطبيــق هــذه الدليــل. و لضــامن تطبيــق الدليــل وتحقيــق 

أهدافــه ومتابعتــه ســوف تقــوم مؤسســة قــادر للتنميــة املجتمعيــة بتشــكيل لجنــة متابعــة مــن مؤسســات املجتمــع 

املــدين املتخصصــني يف العمــل مــع األطفــال والحاميــة وتخصصــات أخــرى ذات عاقــة. 

يف كثــر مــن حــاالت األطفــال املعرضني/ضحايــا العنــف يكــون التدخــل املجتمعــي والعائــي أســايس بــإرشاف مرشــد 

ــة عــىل حســاب حــق  ــول املجتمعي ــر الحل ــث يجــب أن ال مت ــل، حي ــاً مصلحــة الطف ــل قانون ــذي ميث ــة وال الحامي

الطفــل ومصلحتــه الفضــىل. 
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طفــال 
ئ
ي محايــة ال

ن
ي وزارة الصحــة �

ن
دور وحــدة المايــة �

العنــف: ــا�ي 
ن

�/ ن املعرض�ي
وضــع السياســات وبالرشاكــة مــع الــوزارات األخــرى ذات العاقــة. وتطويــر قانــون الصحــة العامــة وقانــون . 1

التأمــني الصحــي ليتــاءم مــع احتياجــات برنامــج حاميــة األطفــال ويضمــن نجاحــه.

اإلرشاف عىل تنفيذ الرنامج ومتابعته وتقييمه.. 2

الرشاكة مع بقية الوزارات واملؤسسات من خال اللجنة التوجيهية لشبكات حامية الطفولة.. 3

توفر مستلزمات نجاح الرنامج من خال توفر كوادر صحية مدربة، وتوفر األدوات الازمة.. 4

مأسسة برنامج حامية األطفال املعرضني/ضحايا العنف ضمن مؤسسات وزارة الصحة.. 5

توسيع برنامج حامية األطفال ليشمل املستشفيات الخاصة والقطاع الصحي الخاص.. 6

تطوير نظم املعلومات الخاصة بحامية األطفال.. 7

عمل الدراسات واألبحاث الخاصة بحامية األطفال.. 8

الدعم القانوين للكوادر الطبية والصحية العاملة يف مجال حامية األطفال لضامن حاميتهم.. 9
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ي وزارة الصحة 
ن

آليات التعامل والتحويل والتشبيك �
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ي
زء الثا�ن الج

يفات ومصطلحات أساسية  تعر

مهال ساءة والإ ات أنواع العنف والإ مؤ�ش

مهال ساءة والعنف والإ ات الإ يفات ومصطلحات ومؤ�ش تعر

اإلحالة: . 1

 هــــي عمليــــة طلــــب تلقــــي الخدمــــات والحامية والرعاية رســــمياً للطفــــل أو عائلتــــه مــــن مؤسسة أخرى، 

مــــن خــــال إجــراءات محــــددة و منــــاذج متبــــعة. وتتــم اإلحالــة مــن خــال مرشــد حاميــة الطفولــة.

إدارة الحالة:. 2

هـــي عمليـــة منهجية متعـــددة االختصاصات مبنيـــة عىل التعاون املشرتك لتعزيـــز جـــودة وفعاليـــة النتائـج، وذلك 

من خال التواصـــل وتوفر املوارد  املناسبة لتلبيـــة احتياجـــات الطفل/ة الناجي/ة. ويف هـــذا الســـياق فهي تشـــمل 

حـــاالت العنـــف واإلساءة واإلهامل ضد األطفال. ووفقـــاً لإلطـــار الوطنـــي لحامية األرسة تعـــرف إدارة الحـــالة عىل 

أنهـــا منهجيـــة عمـــل تتضمـن تخطيـــط وتقييم وتنسـيق وتوجيـه وحشد التأييد ورقابـــة ومتابعة إجراءات التدخـل 

مــع الطفــل الناجــي وتقديــم الخدمـــات الازمــة لــه بالتنســـيق مـــع الــرشكاء ذوي العاقــة باســـتخدام إجــراءات 

متسلســـلة تحـدد املســـؤوليات واألدوار منـذ اسـتقبال الحالـة وحتـى إغاقها.

اإلساءة:. 3

تشــمل كل ســلوك أو االمتنــاع عــن القيــام بســلوك أو الفشــل يف التعامــل مــع الطفــل، مــام يــؤدي إىل تهديــد صحــة 

الطفــل النفســية أو الجســدية. وتشــمل كل عمــل الــذي ينتــج عنــه أذى أو إمكانيــة أذى لصحــة الطفــل ولنمــوه 

ولبقائــه أو الحــط مــن كرامتــه يف عاقــة تحكمهــا املســؤولية أو الثقــة أو الســلطة. وعــادة مــا تتســبب هــذه اإلســاءة 

يف مشــاكل صحيــة أو ســلوكية أو جســدية أو نفســية متعــددة عنــد الكــر كاالكتئــاب والســمنة واإلدمــان واقــرتاف 

العنــف واالنتحــار وغرهــا.
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االستغالل:. 4

دفــع الطفــل أو إغرائــه أو إكراهــه عــىل القيــام بأفعــال وأنشــطة ال تتفــق وتطــوره الجســدي والعقــي والعاطفــي 

واألخاقــي ســواء كانــت أفعــال وأنشــطة جنســية أو اقتصاديــة مــام يعــرض ســامة الطفــل وبقــاءه ومنــوه للخطــر. 

االستغالل االقتصادي:. 5

هــو العمــل الــذي يشــكل خطــراً عــىل حيــاة الطفــل ويكــون يف ظــروف صعبــة وحرجــة وقرسيــة غــر تطوعيــة، 

وال يتناســب مــع قــدرات واهتاممــات الطفــل وميولــه، وتحرمــه مــن حقــه يف التطــور والنمــو واملشــاركة والحاميــة.

األرسة:. 6

ــة  ــة والطبيعي ــت األصلي ــواء كان ــل، س ــة الطف ــو ورفاهي ــة لنم ــة الطبيعي ــع والبيئ ــية للمجتم ــة األساس ــي اللبن وه

ــة. ــه  أم األرسة البديل ــن والدي ــة م املكون

األرسة البديلة:. 7

تعــرف وفقــاً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ) ( لســنة 2014: بأنهــا األرسة التــي يتــم نقــل الطفــل إليهــا مؤقتــاً كتدبــر 

عاجي.

االعتداء: . 8

هــو أي عمــل أو قــول أو إجــراء موجــه للطفــل بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش، يســبب لــه أذى جســدي أو/و عاطفــي 

أو/و جنــي فعــي واضــح ومبــارش، وأيضــاً يســبب أذى كامــن وغــر ظاهــر بحيــث تكــون نتائجــه نفســية وعاطفيــة 

مؤجلــة وبالتــايل فــإن االعتــداء يــيء إىل صحــة الطفــل النفســية والجســدية والعاطفيــة والجنســية.

البالغ:. 9

الشخص الذي يبلغ من العمر مثانية عرش عاماً فام فوق.

التعاطي السلبي: . 10

هــو ماحظــة شــخص مــا أن الطفــل يُعتــدى عليــه ويهمــل، أويفشــل يف إخبــار الســلطات عــن هــذا االعتــداء. ومثــال 

عــىل املتعاطــي الســلبي هــو الوالــد/ة الذي/التــي ال ت/يتخــذ أي خطــوة عنــد معرفتــه مثــاً أن الطفــل معتــدى 

عليــه جنســياً، وهكــذا يســمح بــأن يســتمر االعتــداء عــىل الطفــل.

التقييم: . 11

ــبة  ــة املناس ــية والصحي ــة والنفس ــات االجتامعي ــم الخدم ــا تقدي ــم فيه ــي يت ــة الت ــة إدارة الحال ــة مرحل ــو بداي ه

ــط بالطفــل،  ــذي يحي ــر شــدة الخطــر ال ــق وتقدي ــم جمــع املعلومــات بشــكل دقي ــة يت للطفــل. ويف هــذه املرحل

ــة التقييــم هامــة جــداً حيــث تضــع حــد لافرتاضــات الســابقة، وتبنــي  ــه يتــم وضــع خطــة التدخــل. مرحل وعلي
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ــارص  ــم وعن ــارص الدع ــد عن ــا تحدي ــم خاله ــث يت ــل، حي ــة الطف ــبة لحامي ــل املناس ــة العم ــية لخط ــدة أساس قاع

ــل. ــد للطف التهدي

الحامية:. 12

مصطلــح يشــمل اإلجــراءات والفلســفات والسياســات واملعايــر والتوجيهــات الهادفــة إىل وقايــة وحاميــة الطفــل من 

األذى املتعمد وغر املتعمد، واعتمــــاد املنهجيــــات املناســــبة لاســــتجابة الفوريــــة لــــدرء الخطــــر أو معالجتــه. 

فــــي هــــذا الدليــل، ينطبــــق مصطلــــح حاميــة الطفــل علـــى واجـــب املؤسســـات الحكوميــة واألهليــة والخاصــة 

واملجتمع الفلسطيني ككل واألفراد تجـــاه األطفال الذيـــن هـــم فـــي عهدتهــــم وتحــــت رعايتهــــم.

دار الرعاية االجتامعية: . 13

ــال املعرضــني للخطــر  ــل األحــداث واألطف ــة وتأهي ــادة 1(: هــي دار ماحظــة ورعاي ــة األحــداث امل ــون حامي )قان

وخطــر االنحــراف، وهــي أي مؤسســة إصاحيــة، حكوميــة، أو أهليــة، يعتمدهــا الوزيــر بالتنســيق مــع وزارة العــدل 

ووزارة الداخليــة والنيابــة العامــة للتحفــظ عــىل األطفــال وماحظتهــم، وإيــواء وإصــاح وتأهيــل األحــداث واألطفــال 

ــب  ــم مبوج ــع، وتنظ ــم يف املجتم ــم ودمجه ــادة تأهليه ــاً، إلع ــاً ومهني ــراف علمي ــر االنح ــر وخط ــني للخط املعرض

تعليــامت يصدرهــا الوزيــر بهــذا الخصــوص.

الرعاية االجتامعية:. 14

هــي مجموعــة الخدمــات الصحيــة والرتبويــة والنفســية والتأهيليــة واالجتامعيــة والوقائيــة التــي تؤهــل الطفــل/ة 

للنمــو الســليم واالســتقالية الذاتيــة وتوفــر لــه/ا الرعايــة والحاميــة الشــاملة.

الرسيّة:. 15

هــــي مبــــدأ مهنــي أخاقــي ويعنــي عــدم الســامح بتبــادل املعلومــات وعــدم مناقشــة تفاصيــل املتعلقة بالشــخص 

مطلقــاً إال بــإذن أو تريــح مســبق من صاحب الشــأن. وترتبط الرسية باملهــــن الطبيــــة والخدمــــات االجتامعيــــة 

والنفســية والقانونيــة.

شبكة الحامية: . 16

ــذي يســعى إىل تنســيق الجهــود والخدمــات املقدمــة لألطفــال  ــي ال ــة هــي الجســم الوطن ــة الطفول شــبكة حامي

يف ظــروف صعبــة وفــق دليــل تحويــل ســهل وفعــال متفــق عليــه بــني الــوزارات واملؤسســات العاملــة يف مجــال 

الحاميــة والرعايــة االجتامعيــة. وتديــر الشــبكة وزارة التنميــة االجتامعيـــة ممثلــة مبرشــد حاميــة الطفولــة. 

الرشكاء:. 17

هــم األشــخاص واملجموعــات وكافــة املؤسســات الحكوميــة واألهليــة العاملــة يف مجــال حاميــة األطفــال ورعايتهــم. 

حيــث مــن املمكــن ان يكــون الــرشكاء مرتبطــني مبــارشة بتفاهــامت واتفاقــات بشــأن شــبكة حاميــة الطفولــة، أو 
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قــد ال يكــون هنــاك أي ارتبــاط مبــارش لكنهــم يقومــوا بتقديــم خدمــة مــا لألطفــال يف مجــال الوقايــة والحاميــة 

والرعايــة.

الصحة العامة:. 18

هــي علــم الوقايــة مــن األمــراض بهــدف حاميــة اإلنســان مــن التهديــدات التــي تواجــه صحتــه، ودفعهــا مــن خــال 

األعــامل املنظمــة، وتشــمل الحالــة الصحيــة لإلنســان منهــا العقليــة والجســدية والنفســية واالجتامعيــة. 

الطفل:. 19

أي إنســان مل يتــم الثامنــة عــرشة مــن العمــر مبــا يف ذلــك األطفــال غــر املولوديــن بعــد )بحســب قانــون الطفــل 

ــة حقــوق الطفــل 1990(. الفلســطيني 2004 واتفاقي

الحدث وعمل األحداث: . 20

الحــدث هــو كل مــن بلــغ مــن العمــر خمــس عــرشة عــام ومل يكمــل مثــاين عــرشة عــام، حيــث يحظــر عمــل األطفــال 

غــر األحــداث دون ســن 15 عــام،  وتتــم مراعــاة رشوط خاصــة تراعــي املصلحــة الفضــىل للطفــل لعمــل األحــداث 

ــة  ــف كاف ــن هــذا التعري ــل، ويتضم ــاء وتطــور الطف ــم عــىل صحــة ومن ــر عمله ــث ال يؤث ــام بحي دون ســن 18 ع

األعــامل التطوعيــة أو املأجــورة التــي يقــوم بهــا الطفــل، والتــي تناســب عمــره وقدراتــه. 

العنف:  . 21

)حســب منظمــة الصحــة العامليــة( هــو أيــة محاولــة مقصــودة الســتعامل القــوة الجســدية أو التهديــد باســتعاملها 

ضــد الــذات أو شــخص آخــر أو مجموعــة أشــخاص أو مجتمــع محــي، ينتــج عنهــا أو يكــون هنــاك احتــامل كبــر أن 

ينتــج عنهــا جــروح أو قتــل أو إعاقــة أو أذى نفــي أو حرمــان. 

العنف املنزيل:  . 22

هــو أن يعيــش الطفــل يف بيئــة ميــارس فيهــا العنــف، ويكــون فيهــا الطفــل شــاهداً ومــدركاً للعنــف الــذي ميــارس 

داخــل األرسة مــن أحــد الوالديــن ضــد اآلخــر أو مــن أحــد الوالديــن أو كاهــام عــىل أفــراد األرسة. 

قاعدة البيانات املركزية: . 23

ــبهة  ــداءات وش ــة االعت ــوي كاف ــة تح ــات مركزي ــدة بيان ــل كقاع ــة وتعم ــة االجتامعي ــا وزارة التنمي ــرشف عليه ت

ــال. ــد األطف ــداءات ض االعت

مرشد حامية الطفولة: . 24

املرشــد االجتامعــي املكلــف مهنيــاً يف وزارة التنميــة االجتامعيــة الســتقبال ومتابعــة حــاالت األطفــال املحرومــني مــن 

الرعايــة االجتامعيــة واألطفــال الذيــن يعيشــون ظروفــاً صعبــة. ويحمــل صفــة الضابطــة القضائيــة. 
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مركز حامية الطفولة:. 25

املركــز الــذي يختــص بتقديــم خدمــة الحاميــة واإليــواء الطــارئ املؤقــت لألطفــال الذيــن يتعرضــون لخطــر اإلســاءة 

ــم يف  ــادة دمجه ــداً إلع ــة متهي ــة الازم ــة االجتامعي ــات الرعاي ــم خدم ــدم له ــكاله فيق ــتغال بأش ــداء واالس واالعت

بيئتهــم الطبيعيــة.

منسق الحامية: . 26

هــو حلقــة الوصــل مــا بــني مديريــة وزارة الصحــة يف منطقــة مــا ومرشــد الحاميــة لنفــس املنطقــة وهــو عضــو يف 

شــبكة حاميــة الطفولــة.

املوافقة الحرة املستنرية: . 27

ــق بأحــد  ــوين يــرشع يف اتخــاذه يتعل ــاً عــن كل عمــل أو تــرف أو إجــراء قان ــه قانون رضــا الشــخص أو مــن ميثل

ــاره.  ــه ونتائجــه وآث ــا مبضمون ــة يفهمه ــاره بطريق ــه، بعــد إخب ــه أو إحــدى حريات حقوق

مؤمتر الحالة: . 28

يعــرف مؤمتــر الحالــة باجتــامع يضــم كافــة أو بعــض املؤسســات / األشــخاص والخــراء، الذيــن لهــم عاقــة بالقضيــة 

ــة الطفــل وإبــداء بعــض التوصيــات مــع األخــذ بعــني  ــة، بحيــث يقومــوا مناقشــة حال والذيــن يهمهــم أمــر الحال

االعتبــار مصلحــة الطفــل الفضــىل. وعــادة يضــم املؤمتــر أعضــاء شــبكة حاميــة الطفولــة بقيــادة مرشــد الحاميــة، 

وكل مــن يهمــه أمــر الطفــل مبــا يف ذلــك مقدمــي الرعايــة. ويعقــد مؤمتــر الحالــة يف الحــاالت متوســطة الخطــورة 

وشــديدة الخطــورة. 

مؤسسة الرعاية االجتامعية:. 29

املؤسســة التــي تختــص بالرعايــة االجتامعيــة البديلــة واإليــواء لألطفــال الذيــن حرمــوا مــن الرعايــة األرسيــة بســبب 

اليتــم أو التفــكك األرسي.

مصلحة الطفل الفضىل: . 30

هي وصف لرفاه الطفل بشـــكل واســـع، وتعنـــى بتلبيـــة حاجـــات الطفـــل املاديـة والعاطفيـة والنفســـية والنامئيـة 

واالجتامعيـــة، وحاميـــته مـــن أي أذى قــد يؤثــر فـــي صحتــه أو منوه أو تطــوره أو عاقاتــه االجتامعية أو مســـتقبله. 

وتســـتند هـــذه املصالـــح إىل القوانيـــن املوضوعــــة وتتناســق معهــا، فجــاء يف املــادة )3( مــن اتفاقية األمــم املتحدة 

ــرق  ــذة، ولط ــراءات املتخ ــرارات واإلج ــع الق ــاً لجمي ــون أساس ــب أن تك ــل يج ــة الطف ــل أن مصلح ــوق الطف لحق

التواصل ما بني مقدمي الخدمة والطفل والعائلة. وعندمـــا تتعدد الخيـــارات فـــي قـــرارات تخـــص الطفـــل، تكـــون 

اعتبـــارات مصلحـــة الطفـــل الفضلـــى هـــي العامـل الحاسـم فـــي مـــا بينهـــا. ويتم تحديد املصلحة الفضىل للطفل 

من خال مجموعة متنوعة من الظـــروف الفرديـــة، مثـــل العمـــر، أو مســـتوى نضـــج الطفل، أو وجـــود أو غيـــاب 
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الوالديــن/ املوكلــني برعايـــة الطفــل، أو بيئــة الطفـــل وتجاربــه، باإلضافــة إىل حقــه يف النــامء. 

مقدم الرعاية:. 31

هــو الشــخص الــذي يعتنــي بالطفــل بشــكل يومــي، أي هــو ويل األمــر )الوالديــن(، أحــد األقــارب، صديــق العائلــة، 

ــي  ــي أو يف الحــاالت الت ــة إال يف حــاالت التبن ــرورة مســؤولية قانوني ــل. وهــذا ال يتضمــن بال أو ويص عــىل الطف

تســتدعي ذلــك.    

املعتدي أو امليسء للطفل/ة:. 32

هــو الشــخص الــذي ال يلبــي احتياجــات الطفــل العاطفيــة، أو الــذي يســبب أذى جســدي للطفــل، أو الــذي يتواصــل 

معــه بطرق جنســية.

من هو املعنف/ املعتدي

هــو الشــخص الــذي ميــارس اإلســاءة بكافــة أشــكالها ضــد الطفــل أو مجموعــة أطفــال. وقــد يكــون املعنــف مــن 

ــن  ــني، وم ــر املتعلم ــني وغ ــن املتعلم ــان، وم ــة األدي ــن كاف ــاء، وم ــراء واألغني ــن الفق ــع، م ــات املجتم ــة طبق كاف

ــن هــم مــن  ــة العظمــى مــن املعتدي ــداءات داخــل األرسة والغالبي ــة االعت املثقفــني وغــر املثقفــني. تحــدث غالبي

املقربــني أو املعروفــني للضحيــة. هــذا يعنــي أن يكــون املــيء للطفــل أو املعتــدي عليــه أحــد أفــراد األرسة أو أحــد 

ــني أو مــن أصحــاب الســلطة  ــاء أو مــن املهني ــاء أو أحــد املعــارف أو مــن الغرب ــة أو أحــد األصدق مقدمــي الرعاي

ــن. كالرشطــة والجيــش أو حتــى أطفــال آخري

تشــر األبحــاث أن الطفــل قــادر عــىل حاميــة نفســه يف حالــة تــدرب عــىل ذلــك ولكــن كلــام كان املعتــدي أكــر قربــاً 

ومعرفــة بضحيتــه الطفــل أصبــح الكشــف عــن االعتــداء وتوقيفــه أصعــب وأكــر تعقيــداً. 

يصعــب عــىل نســبة كبــرة مــن األطفــال صغــار الســن وذوي اإلعاقــة الشــديدة التبليــغ عــن عنــف ميــارس تجاههــم، 

حيــث أنهــم الفئــة األكــر عرضــة لإلســاءة واألكــر تــرراً منهــا.
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اط أو أشاكل العنف
ن
أ�

اإلهامل 

هــو إخفــاق مقــدم الرعايــة – بشــكل مســتمر– يف توفــر احتياجــات الطفــل النامئيــة يف الصحــة والتعليــم والتغذيــة 

والتطــور العاطفــي واملســكن الصحــي والظــروف الحياتيــة اآلمنــة والرقابــة املناســبة وتدابــر األمــان والحاميــة، مــام 

يلحــق األذى بالطفــل جســدياً وعقليــاً وعاطفيــاً واجتامعيــاً وأخاقيــاً . وبالرغــم مــن أن اإلســاءة إىل الطفــل وإهــامل 

ــان إىل األذى  ــة والســلوكية متشــابهة إىل حــد مــا، فكاهــام يؤدي الطفــل أمــران مختلفــان، إال أن أثارهــام العاطفي

الجســدي والعاطفــي وحتــى املــوت. 

وهناك عدة أنواع لإلهامل، وهي:

1 . 
الجســدي،  اإلهــامل 

ويتضمــن

عدم العناية بالطفل والتخي عنه.	 

اإلرشاف غر الكايف ولفرتات طويلة وبشكل مستمر.	 

عدم توفر الطعام والتغذية الجيدة.	 

املابس املتسخة واملمزقة وغر املناسبة للطقس.	 

عدم االهتامم بالنظافة الشخصية.	 

ــزل وضعــف النمــو الجســدي وشــدة 	  ــة كاله أعــراض ســوء التغذي

ــاء. التعــب واإلعي

2 . 
العاطفــي،  اإلهــامل 

ويتضمــن

حرمان الطفل من االهتامم.	 

حرمانه من الحب.	 

حرمانه من اإلرشاف.	 

عدم توفر العناية النفسية الكافية لنمو وتطور الطفل.	 

ولإلهــال العاطفــي نتائــج نفســية عميقــة عــى الطفــل مثــل عــدم 

اإلحســاس باألمــان، ســوء اإلحســاس بالــذات، الســلوك املدمــر، اســتخدام 

الكحــول، االنتحــار. وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن مصطلــح ســوء املعاملــة 

العاطفــي يشــمل كال مــن اإلســاءة العاطفيــة واإلهــال العاطفــي للطفــل.
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3 . 
اإلهــامل التعليمــي، 

ويتضمــن

عدم تسجيل الطفل يف سن املدرسة.	 

عدم متابعة تحصيل الطفل األكادميي.	 

عدم حضور االجتامعات أو السؤال عن الطفل.	 

عــدم االكــرتاث لهــروب الطفــل مــن املدرســة والوقــوف وراء 	 

األســباب.

عدم تقديم املساعدة وتدريس الطفل عندما يحتاج ذلك.	 

4 . 

تقديــم  يف  اإلهــامل 

الصحيــة  الرعايــة 

ويتضمــن: األوليــة، 

ــامت(، 	  ــل )التطعي ــة للطف ــة الوقائي ــة الصحي ــم الرعاي ــدم تقدي ع

ــة. ــص يف املناع ــؤدي إىل نق ــام ي م

عدم الحصول عىل العناية الطبية الازمة. 	 

التأخر يف الحصول عىل العاج. 	 

أمراض أو إصابات جسدية غر معالجة. 	 

العنف الجسدي

ــذاء الطفــل جســدياً بشــكل فعــي أو كامــن مــن خــال التفاعــل  ــؤدي إىل إي ــه شــخص ي هــو أي ســلوك يقــوم ب

وعــدم التفاعــل مــع الطفــل يف ظــرف معــني. 

مؤرشات سلوكية لوجود عنف جسديمؤرشات وجود عنف جسدي

ــه 	  ــىل الوج ــروق ع ــدوش، وح ــروح وخ ج

ــذراع.  ــن ال ــىل م ــم األع ــق والقس والحل

عامــات ســلخ أو جلــد أو عامــات لقطــع 	 

معدنيــة يف أســفل الظهــر. 

جــروح يف مراحــل مختلفــة مــن الشــفاء أو 	 

اإللتئــام، وتظهــر الجــروح عــادة بعــد فــرتة 

تغيــب أو إجــازة. 

غــر 	  الســجائر  مــن  لحــروق  عامــات 

مفــرسة، خاصــة عــىل كفتــي اليــد، األقــدام، 

البطــن.  أو  األذرع 

إشارات لشد من حبل.	 

ســلوكيات حــادة مثــل: انســحابية، عنــف، 	 

نكــوص، اكتئــاب.  

ــادي مــن األهــل 	  خــوف كبــر أو غــر اعتي

ــة. أو مــن مقــدم الرعاي
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العنف الجنيس

هــو أي ســلوك يــؤدي إىل إقحــام الطفــل يف ســلوكيات يكــون هــو غــر قــادر عــىل اســتعابعها وفهمهــا أو إعطــاء 

ــول  ــائع واملقب ــن الش ــارض م ــا تتع ــة أو أنه ــة التطوري ــن الناحي ــا م ــاً له ــون مهيئ ــني ال يك ــا أو ح ــه عليه موافقت

ــاً.  مجتمعي

أفعــال  خــالل  مــن 

مثــل: 

مامسة الطفل بطرق جنسية. 	 

جعل الطفل يامس البالغ بطريقة جسدية.	 

تعرية  الطفل أو التعري أمامه.	 

جعــل الطفــل أو الســامح لــه مبشــاهده صــور أو أفــام جنســية محادثــات 	 

جنســية.

حاممات مشرتكة.	 

إعطاء معلومات جنسية للطفل ال تتاءم مع املرحلة التطورية.	 

اغتصاب. 	 

مؤرشات سلوكية لوجود عنف جنيسمؤرشات جسدية لوجود عنف جنيس

ــا 	  ــخة،ممزقة أو عليه ــة متس ــس داخلي ماب

ــاء.   ــية أو دم ــرازات جنس ــارات إلف إش

التهابــات متكــررة وغــر مفهومــة يف الحلــق 	 

أو املســالك البوليــة.

شكوى متكررة عن أوجاع جسدية.	 

العودة للترز بعد تعلم الطفل الفطام. 	 

األعضــاء 	  يف  التهــاب  أو  واهتيــاج  أمل 

 . ســلية لتنا ا

أمراض منقولة جنسياً. 	 

نزيف. 	 

حمل.	 

التبليــغ مــن قبــل الطفــل أنــه يتعــرض 	 

جنــي.   لعنــف 

مرحلــة 	  إىل  تشــر  لســلوكيات  العــودة 

ســابقة.  تطوريــة 

سلوكيات ال تتاءم وسن الطفل. 	 

صعوبات يف النوم وكوابيس. 	 

اهتــامم غــر عــادي وغــر متائــم مــع 	 

جنســية.  مبواضيــع  الســن 

تجنب تبديل املابس. 	 

 	 – املابــس  مــن  طبقــات  عــدة  لبــس 

بهــا.  املبالــغ  التغطيــة 

التحصيــل 	  مســتوى  يف  مفاجــئ  نــزول 

الــدرايس. 
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العنف النفيس: 

هــو القصــور مــن قبــل راعــي الطفــل يف توفــر بيئــة منائيــة تشــجيعية ســليمة للطفــل وتســمح بتطويــر قدراتــه 

االجتامعيــة والعاطفيــة التــي تتفــق مــع قدراتــه الشــخصية ومحيــط بيئتــه. 

ســلوكيات يقــوم بهــا 

مقــدم الرعايــة تــدل 

عــىل عنــف نفــيس: 

الرفــض  واإلهانــة والتحقــر، والعــزل والرتهيــب وتعليــم االنحــراف والجرميــة 	 

للطفــل. 

مشاهدة الطفل لعنف جسدي عىل من حوله. 	 

معاقبة الطفل لرغبته بالتعلم والتعرف عىل محيطه. 	 

عدم اإلستجابة لحاجات الطفل العاطفية. 	 

مؤرشات سلوكية لوجود عنف نفيسمؤرشات جسدية لوجود عنف نفيس

االنوركســيا 	  مثــل:  األكل  اضطرابــات 

املفرطــة.  والســمنة  والبوليميــا 

اضطــراب اللغــة: التأتــأة، وعــدم تطــور 	 

اللغــة وغرهــا.  

أوجاع املعدة. 	 

هرش وحكة وتشنجات عضلية بالوجه. 	 

شكاوى عن أوجاع. 	 

سلوكيات منطية مثل رضب الرأس. 	 

ســلوك قــايس يتســبب بــأذى ألطفــال أو 	 

حيوانــات. 

يبــدو عــىل الطفــل املتعــة يف إيــذاء أطفــال 	 

آخريــن بالغــني أو حيوانــات. 

مــن 	  يتمتــع  كمــن  الطفــل  عــىل  يبــدو 

لــألذى.  التعــرض 

ســلوكيات ال تتائــم واملرحلــة التطوريــة 	 

مثــل التبــول الــاإرادي. 

الطفل الشاهد

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

مشاهدة سلوكيات عنيفة يتعرض لها الراعي.	 

استعامل الطفل كذراع حامية من سلوكيات عنيفة يتعرض لها الراعي.	 

استعامل الطفل كجاسوس الستجواب الراعي املعتدي.	 

إلزام الطفل باملشاركة يف االعتداء.	 
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تعــرض ليــة  اح�ت مــن  فــع  �ت عوامــل   – الضحيــة  هي   مــن 

ساءة الطفل للإ

أشارت منظمة الصحة العاملية إىل أن العوامل التالية املتعلقة باألطفال تزيد من احتاملية تعرضهم للعنف:

إذا كان الطفل غر مرغوب به أو ولد نتيجة حمل غر مخطط.	 

ــس 	  ــة الجن ــن ناحي ــه م ــل من ــات األه ــات وأمني ــة توقع ــل يف تلبي ــح الطف إذا مل ينج

والطبــع واملظهــر والقــدرات.

إذا كان الطفــل يعــاين مــن أيــة إعاقــات كانــت أو يتطلــب جهــداً مرتفعــاً جــداً للعنايــة 	 

بــه.

إذا كانت هناك صعوبة يف تهدئة الطفل.	 

ــل 	  ــاط األه ــن ارتب ــب م ــي تُّصع ــرة الت ــدية ظاه ــات جس ــن إعاق ــل م ــاىن الطف إذا ع

وتواصلهــم العاطفــي معــه.

إذا أشارت سلوكيات الطفل وطباعه لوجود اضطراب أو مرض نفي.	 

إذا كان الطفــل يحمــل صفــات شــخصية يعترهــا األهــل مرفوضــة كاالندفاعيــة والحركــة 	 

الزائدة.

وجود الطفل ضمن أرسة كبرة أو يف حالة والدة توائم.	 

ــة األطفــال ذوي اإلعاقــة تنطبــق عليهــم املــؤرشات املذكــورة أعــاله بشــكل كبــر، مــا  كــا هــو مالحــظ فغالبي

يفــر النســب املرتفعــة جــداً لتعرضهــم للعنــف.

أمــا عــىل مســتوى الثقافــة املجتمعيــة فــإن عوامــل الخطــورة التــي تزيــد مــن احتامليــة تعــرض األطفــال للعنــف 

فهــي كالتــايل:

تقبــل العنــف والتغــايض عــن حدوثــه عمومــاً ومحدوديــة اإلميــان بــأن لــه آثــار ســلبية 	 

يف الثقافــة الســائدة بــني النــاس. 

متييز وعدم عدالة جندرية )املتعلقة بالنوع االجتامعي وجنس اإلنسان(.	 

عدم توفر املسكن املائم لنسبة مرتفعة من السكان.	 

غياب ونقص الخدمات الداعمة لألرس من قبل املؤسسات.	 

نسبة بطالة مرتفعة.	 

فقر.	 

غياب املحاسبة القضائية.	 

عوامل متعلقة 

باألطفال

عوامل 

متعلقة 

بالثقافة

املجتمعية
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مــرة ثانيــة نجــد أن املــؤرشات أعــاله منتــرة بشــدة يف ثقافتنــا والبيئــة الفلســطينية وتزيــد يف حــاالت األرس مــع 

أطفــال ذوي إعاقــة.

ــر األمــم  ــة تعــرض األطفــال للعنــف، أشــار تقري ــد مــن احتاملي عــىل مســتوى العوامــل االجتامعيــة التــي تزي

ــايل: املتحــدة للت

ــؤدي إىل 	  ــي ت ــة الت ــة وتربوي ــة ومادي ــية اجتامعي ــروف معيش ــني وظ ــات وقوان سياس

ــض. ــة منخف ــتوى معيش مس

ترشيع العنف تجاه اآلخرين من خال اإلعام املكتوب واملريئ واملسموع.	 

عدم مساواة مادية وثقافية.	 

عدم ثبات سيايس.	 

أدوار جندرية صارمة.	 

عاملة األطفال.	 

ثقافــة وسياســات تقلــل مــن وضعيــة الطفــل يف العاقــة الثنائيــة بــني الطفــل ومقدمــي 	 

الرعايــة أو الســلطات.

حاالت محتملة وشديدة الخطورة لإلساءة والعنف ضد األطفال الُرضع إذا كان:

خديج.	 

لديه تشوه خلقي من الوالدة.	 

مصاب مبرض ما ودائم التأمل. 	 

توأم أو متعدد املواليد.	 

نتيجة حمل غر مرغوب فيه.	 

يافعاً وأقل من عرشين عاماً.	 

لديه سلوك يشر إىل عدم التعلق بالطفل أو الرضيع.	 

لديه إحباط نتيجة الحمل أو الوالدة.	 

لديه رغبة إجهاض الطفل أو التخي عنه قبل الوالدة.	 

لديه والدة صعبة.	 

انفصال األم والرضيع عن بعضهام نتيجة للحالة الصحية ألحد األبوين.	 

عــدم تقبــل )خاصــة األم( التغــرات التــي حصلــت يف حياتهــا والتــي تتطلــب منهــا رعايــة 	 

الرضيع.

عوامل 

متعلقة 

بالثقافة

املجتمعية

الطفل

أحد الوالدين
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مؤرشات االعتداء عىل األطفال دون سن العام الواحد:

ــي  ــه رضر عصب ــاة الطفــل أو تســبب ل ــد تهــدد حي ــا ق ــف، بالرغــم مــن أنه ــة التعري تعــد هــذه املــؤرشات صعب

دائــم. فمثــاً هــز الطفــل بشــكل قــوي قــد يــؤدي إىل إصابــات داخليــة جســيمة يف الــرأس. وميكــن أيضــاً أن يتعــرض 

ــات  ــؤرشات إصاب ــض م ــا بع ــف أرسي. أم ــوده يف عن ــة وج ــرة نتيج ــات خط ــود إلصاب ــر مقص ــكل غ ــع بش الرضي

داخليــة للطفــل الرضيــع هــي:

سوء التغذية. 	 الخمول املفرط  والتعب.	 

التشنجات.	 التنفس غر املنتظم.	 

تقلب الوعي.	 إصابات حول العني.	 

أمــا يف الحــاالت القصــوى والتــي يكــون فيهــا االعتــداء عــىل الرضيــع عنيــف ومتكــرر ولفــرتات طويلــة، فقــد 	 

يصــاب الرضيــع ِبكَّــف البــر الجــزيئ أو الــُكّي أو الصمــم الدائــم أو إعاقــة ذهنيــة أو تأخــر النمــو أو الشــلل 

أو الغيبوبــة الدامئــة بــل وقــد يفــي األمــر يف حــاالت كثــرة إىل املــوت.

بشــكل عــام، هنــاك مؤثــرات تعمــل كعوامــل رادعــة وحاميــة متنــع حــدوث اإلســاءة والعنــف أو تحــد مــن آثارهــا 

عــىل الطفــل ومنهــا التعلــق اآلمــن بــني الطفــل والبالــغ يف األرسة، خاصــة مقدمــو الرعايــة، مســتوى رعايــة مرتفــع 

للوليــد، والديــة آمنــة وثابتــة، وجــود آليــات تربويــة للضبــط واملحاســبة غــر عنيفــة، وغرهــا مــن العوامل املعاكســة 

للنقــاط الــذي ذكــرت أعــاه.

مؤرشات االعتداء واإلهامل من قبل الوالد/ة أو شخص ذو ثقة:

يعطي تفسر غر منطقي، وغر مقنع، ومتناقض، أو ال يعطي تفسر أبداً عن سبب إصابة الطفل.	 

تأخر يف طلب الحصول عىل عناية طبية للطفل املصاب.	 

عدم الزيارة أو االستعام عن الطفل بعد إيداعه املشفى أو املؤسسة.	 

شديد االنفعال أو شديد الهدوء. 	 

لديه مايض متكرر يف إهامل طفله أو سوء معاملته ويرفض جميع عروض املساعدة، ويتجاهل الطفل.	 

منتقد للطفل وغاضب منه من أجل إصابته وال يظهر الندم بخصوص حالة الطفل.	 

يستعمل وسائل تهذيب غر مناسبة لعمر الطفل و حالته.	 

يُظهر فهم ضعيف ملراحل تطور الطفل العادي.	 

يغر الطبيب باستمرار، وينتقل من منطقة إىل أخرى.	 
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يظهر الغضب عند سؤاله عن أعراض منو الطفل أو عن أي مشاكل أخرى.	 

يظهر اهتامم أكر عام سيحدث له وليس عام سيحدث للطفل.	 

والد/ة أعزب/عزباء من دون دعم كاٍف.	 

حياة منزلية فوضوية ومع انعدام الدليل عىل أنها منتظمة، وتتبع منط صحي، ومضطربة ومشوشة.	 

مدمن كحول ومتعاطي مخدرات.	 

وجود تاريخ للعنف العائي.	 

مستويات الوقاية من العنف

 

 الوقاية الثانوية

الخطــورة  عوامــل  عــىل  التعــرف  بهــا  يقصــد  التــي  هــي   

إهــامل.  أو  إســاءة  أو  عنــف  حصــول  عنــد  واإلســتجابة 

 الوقاية الثالثية

هي التي يقصد بها التدخل

 بعد حصول العنف أو اإلساءة

 أو اإلهامل، وذلك للحد من عواقبه 

عىل صحة الطفل الجسدية واللفظية. 

الوقاية األولية

هي التي يقصد بها منع العنف أو اإلساءة أو اإلهامل قبل حدوثه. 
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األطفال األكرث عرضة ملخاطر العنف واإلساءة واإلهامل:

األطفال املتأثرين بالنزاعات، االحتال أو الحرب.. 1

 األطفال الذين يعيشون يف بيئة مليئة باملخدرات.. 2

األطفال الذين يدرسون يف مدارس تعاين من بيئة تحتية سيئة أو مصادر مالية وبرشية محدودة.. 3

األطفال يف نزاع/ متاس مع القانون الفلسطيني / األطفال يف مراكز إحتجاز األحداث الفلسطينية. . 4

األطفال الذين يعيشون يف املنطقة “ج” ومدينة القدس.. 5

ــات . 6 ــم الوصــول إىل الخدم ــن يصعــب عليه ــة أو الذي ــة والنائي ــن يعيشــون يف املناطــق البدوي ــال الذي األطف

ــية األخــرى .  ــات األساس ــة الخدم ــة وكاف ــة والصحي التعليمي

األطفال ذوي صعوبات التعلم/ واإلعاقات الذهنية املختلفة. . 7

ــايئ الفــرويس يب ويس واألطفــال . 8 ــد الوب ــه )مبــا فيهــا الكب األطفــال الذيــن يعانــون مــن ظــروف صحيــة صعب

ــا، الســكري والرسطــان(.  ــدز، التاســيميا، الهيموفيلي ــون مــن مــرض نقــص املناعــة املكتســبة – اإلي ــن يعان الذي

األطفال الذين لديهم مشاكل نفسية اجتامعية / أمراض نفسية.  . 9

اإلناث الايت يتزوجن و/أو الايت ينجنب أطفاالً يف عمر مبكرة. . 10

األيتام أو األطفال الذين يودعون يف مؤسسات خاصة.. 11

األطفال املهملني صحياً. . 12

األطفــال الذيــن لديهــم قضايــا أو مشــكات اجتامعيــه معينــة  )فقــر، فقــدان الوالديــن أو أحدهــام ، طــاق . 13

أو انفصــال الوالديــن، مشــاكل أرسيــة...(.

األطفال الذين لديهم يف محيط العائلة أفراد ذوي أمراض نفسية أو عقلية. . 14
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طفال
ئ
حقائق عن العتداء ع� ال

إن االعتداءات ليست حكراً عىل عمر أو جنس بل قد يتعرض لها الرضيع كاليافع والولد كالبنت.. 1

إن األهل املعتدين قد يكونوا يف أعىل درجات السلم االجتامعي أو أدناه ويشمل األثرياء والفقراء. . 2

االعتــداء عــىل األطفــال ليــس مرتبــط بعــرق، أو بديــن، أو بعمــر، أو مبســتوى تعليــم، أو بالحالــة االقتصاديــة . 3

أو االجتامعيــة. 

ــاً. إذ يصبــح الكثــر . 4 األطفــال الذيــن يتعرضــون لاعتــداء العاطفــي كثــراً، يصبحــون بالغــني ضعيفــني عاطفي

منهــم غــر قــادر عــىل إنشــاء صلــة باقيــة ذات معنــى مــع اآلخريــن.

إن االعتداءات الجنسية تطول الجنسني وميكن بنفس النسبة. . 5

يف حــاالت االعتــداءات الجنســية التــي تحصــل يف داخــل العائلــة فــإن أحــد الوالديــن أو أحــد أفــراد األرسة . 6

يكــون لديهــم علــم بوجــود ســفاح للقــرىب بوعــي أو غــر وعــي.

يف الغالبيــة العظمــى مــن حــاالت االعتــداءات الجنســية يكــون املعتــدي معــروف لــدى الطفــل ويــراه كثــراً . 7

ولديــه طريقــة ســهلة للوصــل إليــه.

ــم، . 8 ــداء عليه ــن االعت ــد ناتجــة م ــة األم ــار طويل ــن آث ــون م ــي يعان ــداء الجن ــا االعت ــال ضحاي معظــم األطف

ــا. ــال بأفضــل الطــرق وأنجعه ــة لألطف ــر الحامي ــة وتوف ــث يجــب العمــل عــىل الوقاي حي
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زء الثالث الج

ي والفعال ا�ج ج �ي اتيجية التواصل الإ اس�ت

ي حالت العنف 
ن

إجراءات املقابلت �

ــم  ــة( أو قس ــة الصح ــة )مديري ــق الحامي ــي أو فري ــز الصح ــادة أو املرك ــه للعي ــق ل ــل واملراف ــول الطف ــد وص عن

الطــوارئ يف املستشــفى أو قســم األطفــال أو أي أقســام أخــرى، وبعــد االســتامع إىل شــكوى الطفــل أو املرافــق لــه ، 

وأخــذ التاريــخ االجتامعــي والســلويك والنفــي وماحظــة املظهــر العــام للطفــل، وحــني الشــك بوجــود حالــة عنــف 

أو إســاءة، عندهــا يجــب  تغيــر اســرتاتيجية التواصــل مــع الطفــل واملرافــق بهــدف :

خلق جو هادئ ولطيف ومريح للطفل ومرافقه .. 1

بناء جو من الثقة واألمان.. 2

ويتم ذلك من خالل :

معاملة الطفل بكرامة واحرتام. . 1

التأكيد عىل مبدأ الرسية والخصوصية .. 2

تغيــر اميــاءات الوجــه والجســد، البقــاء هادئــاً واالمتنــاع عــن إظهــار ردود فعــل كالصدمــة أو االشــمئزاز أو . 3

عــدم التصديــق وغرهــا.

جعل الطفل واملرافق رشيكني يف التعامل مع الحالة.. 4

تشجيع الطفل ومرافقه عىل الحديث بحرية. . 5

صدق ما يقوله الطفل. . 6

االمتناع عن التعبر عن رفض املعتدي، إذ قد يكون محبوباً من قبل الطفل رغم أنه أساء إليه. . 7
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االســتامع للطفــل واالمتنــاع عــن "تعبئــة الفراغــات" يف أقوالــه، وعــدم التصحيــح أو التحــدي أو تأكيــد كامــه . 8

أو فحــص درجــة تيقنــه مــن املعلومــات. 

 االمتناع عن استعامل كلامت وتعابر غر مفهومة أو مخيفة للطفل. . 9

اإليضاح للطفل واملرافق عىل أن الهدف هو املساعدة. . 10

 عــدم إعطــاء وعــود ال ميكــن أو مــن املمنــوع تطبيقهــا، بــل التفســر للطفــل عنــد الحاجــة أن بعــض "األرسار" . 11

تحتــم املشــاركة بهــا وكشــفها.

بعــد ذلــك ويف حــال اإلفصــاح عــن وجــود حالــة وتأكيــد الحالــة أو مل يتــم اإلفصــاح ويبقــى االشــتباه يف حالــة إســاءة 

أو إهــامل يتــم تحويــل الطفــل لفريــق الحاميــة باســتخدام منــوذج التحويــل املتوفــر يف العيــادة.

** ال يكتب عىل منوذج التحويل تشخيص حالة العنف حتى لو كانت مؤكدة**

** يوجه التحويل بإسم طبيب أطفال فريق الحامية**

كيف تدار املحادثة ؟ 

ما الذي يتوخاه 

الطفل ضحية 

العنف من 

املحادثة ؟

أن يجد شخصاً بالغاً وجديراً بالثقة يطمئنه.	 

أن يجد من يفهمه .	 

أال يحكم عليه.	 

أن يجد من يحميه.	 

ما الذي يلزم القيام 

به عندما يرصح 

طفل عن حالة 

عنف ؟

 أخذ الطفل مبحمل الجدية.	 

طأمنة الطفل .	 

االستامع إىل الطفل.	 

حامية الطفل.	 
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خلق جو من الثقة واألمان :

التعريف بالنفس.	 

ــل عــن 	  ــر الطف ــق إذا ع ــل حضــور الشــخص املراف ــة، تقب ــق وباإلطــار املؤسســايت كمرجعي ــف بالفري التعري

ــك.  ــه يف ذل رغبت

رشح مهام وحدة حامية الطفولة: الفريق ونقاط االتصال .	 

تقديم تفسر للطفل بخصوص الحقوق التي يتمتع بها.	 

تقديم رشح للطفل بخصوص فحوى الحامية.	 

توضيح "حدود" تدخل الوحدة للطفل.	 

امتنع عن أقوال مثل:ما ينبغي قوله للطفل:

“أنت شجاع ملشاركتك بذلك”.	 

“أنا سعيد ألنك اخرتت مشاركتي”. 	 

“آسف ألن هذا ما حدث لك”. 	 

ــن 	  ــر م ــدث للكث ــذا يح ــداً وه ــت وحي “لس

األطفــال”.

“سأفعل كل ما أستطيع ملساعدتك”.	 

“أنت تكذب”.	 

“غر صحيح”.	 

“كيف سمحت له بفعل ذلك”.	 

“هذا إنسان حقر دمر حياتك”.	 

“ملاذا مل تخر أحداً من قبل؟”.	 
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زء الرابع الج

دوار 
ئ
املهام وال

حول آليات الكشف والتشبيك والتحويل

داري  اهليلك الإ
تتعــدد مهــام الوحــدات الصحيــة املختلفــة فيــام يخــص برنامــج حاميــة األطفــال، فمنهــا الخدمــات الصحيــة الوقائية 

كالتــي تقدمهــا وحــدات الرعايــة الصحيــة األوليــة والصحــة املدرســية والصحــة النفســية، والخدمــات العاجيــة التــي 

تقدمهــا العيــادات واملستشــفيات ومراكــز الرعايــة األوليــة، وأيضــاً الخدمــات التأهيليــة التــي تقدمهــا مراكــز الصحــة 

النفســية. مــن هنــا، يــأيت دور وزارة الصحــة يف تعريــف كافــة العاملــني يف هــذه الوحــدات الصحيــة عــىل دورهــم 

ومســؤولياتهم يف اكتشــاف حــاالت العنــف، أو حتــى االشــتباه بهــا، وتطبيــق الروتوكــوالت الواضحــة املرتتبــة عــىل 

ذلــك واملتبعــة يف الــوزارة.

ــي  ــاغ اإللزام ــة اإلب ــة، وتنســيق عملي ــني الوحــدات املختلف ــة وتنســيق اإلجــراءات ب ــة إدارة الحال ولضــامن فاعلي

لحــاالت العنــف ملرشــد حاميــة الطفولــة، اعتمــدت وزارة الصحــة تكليــف طبيــب األطفــال أو طبيــب العائلــة أو 

أي طبيــب يعمــل يف مجــال صحــة األطفــال )يف حــال تعــذر وجــود أخصــايئ أطفــال( يف كل مديريــة منســق مللــف 

حاميــة األطفــال عــىل مســتوى املديريــة.
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ي احملافظة
ن

دارات والعيادات � تلفة للإ دوار احملن
ئ
ال

 أوالً: مديريات الصحة

 منسق برنامج الحامية:. 1

مهام وصالحيات منسق الحامية يف مديرية الصحة: 

ــا يف 	  ــتبه به ــفة أو املش ــال املكتش ــد األطف ــف ض ــاالت العن ــول ح ــات ح ــات والباغ ــة التحوي ــتقبال كاف اس

ــة  ــز الصحي ــادات واملراك ــة أو العي ــادات القروي ــة أو العي ــددة يف املديري ــة املتع ــات الصحي ــج والخدم الرام

ــفى. ــة او املستش ــة اإلجتامعي ــة التنمي ــن مديري ــال م ــة األطف ــد حامي ــة أو مرش الخاص

تقييم طبي وتحديد االحتياجات من التدخات النفسية والسلوكية وإالجتامعية للحالة.. 1

عند االشتباه  بحالة عنف نلجأ السرتاتيجية التواصل الفعال واإليجايب.

تقييم شدة خطورة الحالة بالتعاون مع الطبيب املعالج والتخطيط بناء عىل التقييم.. 2

إذا كانــت هنــاك خطــورة عــى حيــاة الطفــل يتــم إبــالغ مرشــد حايــة الطفولــة ورشطــة 

حايــة األرسة يف املديريــة

بعد ذلك يتم عمل الفحوصات النفسية أو املخرية أو اإلشعاعية الازمة )عند الحاجة(.. 3

 تحويــل الطفــل  إىل قســم الصحــة النفســية يف املديريــة أو قســم الطــوارئ يف املستشــفى إن لــزم . 4

األمــر.

اإلباغ عن حاالت العنف وتلك املشتبه بها ملرشد حامية الطفولة وللرشطة إن لزم األمر.. 5

العمــل كحلقــة وصــل بــني كافــة الوحــدات والرامــج واملنشــآت الصحيــة يف املديريــة، ومرشــد حاميــة . 6

الطفولــة والجهــات األخــرى ذات العاقــة كالرشطة.

متابعــة الطفــل مــع العيــادة أو املركــز الطبــي املحــوِّل مــن خــال تقريــر مفصــل عــن حالــة الطفــل . 7

وذلــك بهــدف املتابعــة. 

توثيق التدخل واإلجراءات التي تم اتخاذها )النموذج الخاص بالتوثيق عىل قاعدة البيانات(. . 8

إصــدار تقاريــر شــهرية حــول حــاالت العنــف ضــد األطفــال التــي تــم رصدهــا مــن قبــل املديريــة . 9

)منــوذج التقريــر الشــهري لرصــد حــاالت العنــف ضــد األطفــال(. 
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مهامت أخرى:

ــزم . 1 ــة إن ل ــة ويعمــل عــىل املشــاركة يف مؤمتــر الحال ــة املناطقي ــة الطفول ميثــل وزارة الصحــة يف شــبكة حامي

األمــر.

االتصال والتنسيق مع الجمعيات واملؤسسات ذات العاقة.. 2

الشهادة القانونية يف املحاكم املتعلقة بالطفل املعنف يف حال طلب املدعي العام يف املحافظة ذلك.. 3

إصــدار تقاريــر شــهرية خاصــة باإلســاءة واإلهــامل ضــد األطفــال وأنواعهــا ورفعهــا لــوزارة الصحــة وملرشــد . 4

حاميــة الطفولــة لتغذيــة قاعــدة البيانــات املركزيــة.

إصــدار التقاريــر الطبيــة املوثقــة واملفصلــة التــي تتضمــن التشــخيص النهــايئ عــن حــاالت العنــف واإلســاءة . 5

واإلهــامل للجهــات املعنيــة يف حــال تــم طلبهــا مــن الجهــات الرســمية.

ــول . 6 ــي تح ــاالت الت ــب، للح ــو مناس ــام ه ــة ك ــة مفصل ــامت طبي ــل تقيي ــة يف عم ــدي الحامي ــاعدة مرش مس

ــة. ــة الطفول ــبكة حامي لش

ــي . 7 ــا العنــف واإلســاءة ضــد األطفــال والت ــة وزارة الصحــة يف املحاكــم الخاصــة يف قضاي ــل منســق الحامي ميث

تعقــد يف املحافظــة.

اإلرشاف عــىل تطويــر برامــج تدريبيــة مســتمرة وممنهجــة لكافــة املوظفــني الصحيــني ليتعرفــوا عــىل مظاهــر . 8

و مــؤرشات اإلســاءة واإلهــامل عــىل األطفــال، لضــامن أنهــم مدركــني باإلجــراءات املتبعــة.

دور فريق حامية األطفال يف مديريات الصحة حول حامية األطفال. 2

)فريــق حايــة الطفــل يف مديريــة الصحــة يتكــون مــن طبيــب أطفــال أو طبيــب صحــة عائلــة أو طبيــب 

صحــة الطفــل، ممرضــة قانونيــة، أخصــايئ نفــي / اجتاعــي(.

تقديــم الخدمــات الصحيــة األوليــة والوقائيــة والعاجيــة الطبيــة أو النفســية للطفــل حســب الحاجة، . 1

مبــا يف ذلــك الحــاالت املحولــة مــن شــبكة حاميــة الطفولــة أو أي مؤسســة حكوميــة أو مجتمعيــة. 

ــر . 2 ــم تقري ــة وتقدي ــز الطبي ــواردة للمستشــفيات واملراك ــال ال ــذاء ضــد األطف  تســجيل حــاالت اإلي

ــة  ــبكة حامي ــة وإىل ش ــة يف وزارة الصح ــج الحامي ــر برنام ــق ومدي ــاالت إىل منس ــذه الح ــهري به ش

ــة. ــة يف املحافظ الطفول

 تســهيل عمليــة اإلفصــاح عــن العنــف ضــد األطفــال وطلــب العــاج عــن طريــق تقديــم العــاج . 3

املجــاين لهــذه الحــاالت وذلــك لرصــد أكــر لحــاالت العنــف ضــد األطفــال وبالتــايل توفــر الحاميــة 

لهــم . 

ــاالت . 4 ــة للح ــد املحافظ ــىل صعي ــي ع ــبيك الداخ ــل والتش ــام التحوي ــراءات نظ ــق إج ــامن تطبي ض
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املعنفــة، والــذي يشــمل العيــادات واملستشــفيات وكافــة املراكــز واملنشــآت الصحيــة والــذي ينبثــق 

ــة األطفــال. ــل حامي عــن دلي

ــادات . 5 ــفيات ويف العي ــوارئ واملستش ــام الط ــتخدمة  يف أقس ــرة واملس ــل املق ــاذج التحوي ــامد من اعت

القرويــة التابعــة لــوزارة الصحــة يف حــاالت اإلســاءة واإلهــامل بأشــكالها املختلفــة وتدويــن األعــراض 

واملــؤرشات التــي الحظهــا العامــل الصحــي عــىل الطفــل

متابعة تطبيق إجراءات الكشف والتحويل من قبل املستشفيات والقطاع الخاص. . 6

ــد . 7 ــة الرص ــول آلي ــة ح ــة املختلف ــر الصحي ــة الدوائ ــني يف كاف ــني والعامل ــاء واألخصائي ــب األطب تدري

والتحويــل والتبليــغ والروتوكــوالت املتعلقــة باالعتــداء أو اإلهــامل متضمنــاً ذلــك االلتزامــات 

القانونيــة. باإلضافــة إىل تدريبهــم حــول مهــارات االتصــال مــع الطفــل ضحيــة العنــف وطــرق العمــل 

والتعامــل معــه.

املشاركة الدورية يف إجتامعات شبكة حامية األطفال يف املحافظة.. 8
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دور الطبيب النفيس واألخصايئ النفيس يف مركز الصحة النفسية:. 3

التشخيص النفي واالجتامعي وعمل الفحوصات النفسية الرورية.. 1

تقديم اإلسعاف النفي األويل )حسب الحالة(.. 2

وضع خطة عاجية وتقديم العاج النفي.. 3

الدعم النفي االجتامعي للطفل واألرسة.. 4

العاج األرسي.. 5

التوعية واملشورة النفسية واالجتامعية.. 6

توثيق الحالة وعمل التقارير الطبية املطلوبة.. 7

التحويل حسب الحالة ) التنمية االجتامعية، الرشطة، منسق الحامية(.. 8

دور العيادات القروية يف حامية األطفال:. 4

تشمل الخدمات الصحية والطبية األساسية لحاالت حامية الطفل يف العيادات القروية ما يي: 

ضمــن العمــل الروتينــي لعمــل العيــادة والتــي يفــرتض اســتقبال أطفــال مــن شــتى األعــامر والذيــن يعانــون مــن 

أعــراض صحيــة مختلفــة حيــث يقــوم الطبيــب / ممرضــة العيــادة مبــا يــي:

دراسة شكوى الطفل املريض.. 1

دراسة تاريخ الطفل الطبي والصحي والسلويك والنفي واالجتامعي.. 2

ماحظة املظهر الخارجي للطفل.. 3

ــاك مــؤرشات عــى وجــود عنــف أو إســاءة أو إهــال يلجــأ الطبيــب / املمرضــة إىل  يف حــال كانــت هن

اســرتاتيجية التواصــل الفعــال واإليجــايب

بعد ذلك يقوم الطبيب / املمرضة مبا ييل:

يف حــال أقــر الطفــل أو املرافــق بحــدوث اإلســاءة يتــم تقديــم العــاج أو اإلســعاف األويل إذا كانــت . 1

هنــاك حاجــة.

يقدم للطفل اللقاحات التي قد ال يكون تلقاها يف حينه. . 2

الرشح للمرافق برورة التحويل ملا هو يف مصلحة الطفل واألرسة.. 3

ضامن رسية أية معلومات تحدث بها الطفل أو املرافق.. 4

بعــد ذلــك يقــوم الطبيــب / املمرضــة بكتابــة التحويــل لطبيــب أطفــال فريــق الحاميــة باســتخدام . 5

النمــوذج املعمــول بــه يف العيــادة.
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ال يكتب الطبيب / املمرضة أي تشخيص وفقط يكتب شكوى الطفل وأسباب حضوره للعيادة.. 6

ــي قامــت . 7 ــة يتضمــن عــدد الحــاالت الت ــق الحامي ــادة تقريرهــا الشــهري لفري تقــدم ممرضــة العي

ــوع اإلســاءة. ــس والعمــر ون ــا حســب الجن بتحويله

توثيق املعلومات التي حصل عليها الطبيب / املمرضة يف السجل اليومي لحاالت العنف.. 8

ــة الطفــل بعــد اســتكامل . 9 ــب واملمرضــة( أيضــاً متابعــة حال ــة )الطبي ــادة القروي مــن مهــامت العي

ــة. ــل فريــق الحامي العــاج مــن قب

إذا كانت الحالة تشكل خطورة عى حياة الطفل يقوم الطبيب / املمرضة بأي ما ييل:

إبالغ الرطة.. 1

إبالغ منسق الحاية من مديرية الصحة.. 2

إبالغ مرشد حاية الطفولة من مديرية التنمية اإلجتاعية.. 3

تحويل الطفل للمستشفى بطريقة آمنه.. 4

التوثيق . 5

يف حال رفض املرافق عى أي إجراء يطلب منه التوقيع عى التحويل

دور فريق الصحة املدرسية يف مديريات الصحة:. 5

تهــدف دائــرة الصحــة املدرســية إىل أن يتمتــع كافــة الطلبــة بالصحــة والرفــاه الجســدي والنفــي والعاطفــي والعقي 

واالجتامعــي، والوصــول إىل أقــى مســتوى مــن اإلنجــازات الرتبويــة والتعليميــة يف فلســطني.  وتعــد برامــج دائــرة 

الصحــة املدرســية الخاصــة بالحــد مــن العنــف إحــدى أهــم الركائــز يف دليــل حاميــة األطفــال مــن اإلســاءة واإلهــامل 

ــرة )املرشــدين النفســيني(  ــني النفســيني التابعــني للدائ ــة. ويعمــل األخصائي ــة وعاجي ــج وقائي ــي تشــمل برام والت

ــف واإلســاءة واإلهــامل  بعمــل جــوالت مســتمرة ومنتظمــة للمــدارس بهــدف الكشــف املبكــر عــن حــاالت العن

وتحويلهــم مــن أجــل تقديــم العــاج لهــم بالتنســيق مــع قســم اإلرشــاد الرتبــوي يف مديريــات الرتبيــة والتعليــم. 

كذلــك تقــوم بأنشــطة التوعيــة حــول مخاطــر العنــف واإلســاءة.

)يتشكل فريق الصحة املدرسية من طبيب، طبيب أسنان، ممرضة، أخصايئ نفي، مفتش صحة بيئة، 
مثقفة صحية.(
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أما آلية إدارة حاالت اإلساءة واإلهامل الخاصة بالصحة املدرسية فتكون كام ييل:

 تحديد الحالة 

هناك نوعان لتحديد حاالت العنف واإلساءة واإلهامل يف املدارس:

التقــي عــن الحــاالت النفســية والســلوكية التــي يتعامــل معهــا املرشــد الرتبــوي أو الحــاالت التــي . 1

يشــر إليهــا مديــر املدرســة وإعــادة تقييمهــا صحيــاً ونفســياً وســلوكياً وإجتامعيــاً.

إكتشــاف حــاالت جديــدة مــن خــال الفحــص الروتينــي لفريــق الصحــة املدرســية وماحظــة عامات . 2

ومــؤرشات تــدل عــىل إســاءة أو عنــف أو إهــامل.

 ويف حال مالحظة عالمات ومؤرشات عنف أو إساءة أو اهامل:

يف حــال وجــود مــؤرشات عــىل العنــف أو اإلســاءة أو اإلهــامل يقــوم رئيــس الفريــق مبناقشــة الحالــة . 1

مــع املرشــد الرتبــوي و /أو األخصــايئ النفــي.

ــم . 2 ــاءة يت ــود اإلس ــك بوج ــال الش ــاً، ويف ح ــلوكياً واجتامعي ــياً وس ــاً ونفس ــة صحي ــم الحال ــم تقيي يت

ــة. ــة الصح ــة يف مديري ــق الحامي ــة لفري ــر املدرس ــال مدي ــن خ ــل م ــل الطف تحوي

ــة . 3 ــة الصح ــب أو ممرض ــة طبي ــوم باملهم ــي يق ــايئ النف ــوي و/أو األخص ــد الرتب ــن املرش إذا مل يك

ــية. املدرس

ــاة الطفــل يقــوم الطبيــب . 4 ــة عــىل درجــة مــن الخطــورة وتشــكل خطــر عــىل حي  إذا كانــت الحال

ــة أو  ــق الحامي ــق فري ــة أو منس ــة االجتامعي ــة التنمي ــن مديري ــة م ــة الطفول ــد حامي ــاغ مرش بإب

ــفى. ــا إىل املستش ــم تحويله ــة، ويت الرشط

ــايب . 5 ــل اإليج ــرتاتيجية التواص ــي اس ــايئ النف ــية واألخص ــة املدرس ــة الصح ــب أو ممرض ــع طبي  يتب

ــه.  ــث مع ــد الحدي ــل عن ــع الطف ــال م والفع

ــة . 6 ــة، ويســجل علي ــق املعتمــد للحــاالت االعتيادي ــق الصحــة املدرســية منــوذج الفري يســتخدم فري

ــخيص. ــجل التش ــؤرشات وال يس ــات وامل العام
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 ثانياً: املستشفيات

قسم الطوارئ. 1

ــت مــررات  ــام كان ــة، ومه ــب العــاج يف هــذه األقســام الصحي ــه لطل ــدون عائلت ــع أو ب ــل م يف حــال وصــول طف

ــة: ــام بالخطــوات التالي ــب /املمــرض / املســعف القي ــة، يتوجــب عــىل الطبي ــه حــول اإلصاب ــن رافق ــل أو م الطف

مرحلة تحديد الحالة

ــع 	  ــن م ــذر، بالتزام ــية وح ــامل بحساس ــاءة أو اإله ــر اإلس ــص مظاه ــة وفح ــة ماحظ ــم يف البداي يت

ــم العــاج املناســب للطفــل وإســعافه. يف حــاالت اإلســاءة الجنســية أو الجســدية الجســيمة،  تقدي

ــل  ــب للطف ــاج املناس ــم الع ــوراً لتقدي ــص ف ــب املخت ــتدعاء الطبي ــعف باس ــرض / املس ــوم املم يق

للحفــاظ عــىل حياتــه وســامته وتشــخيصه بصــورة دقيقــة. إن االهتــامم الرئيــي يجــب أن ينصــب 

ــف. ــة العن ــل ضحي ــب األول ينصــب لضــامن ســامة الطف ــامم الطبي ــل أوالً، إذ أن اهت ــة الطف يف حامي

ــم العــاج، ويفضــل عــىل انفــراد 	  ــاء تقدي يقــوم الطبيــب بالتحــدث مــع الطفــل – إن أمكــن – أثن

ملعرفــة كيفيــة حــدوث اإلصابــة، مــن الــروري تهدئــة الطفــل والتخفيــف مــن آالمــه لكســب ثقتــه. 

ــات  ــة املعلوم ــك ملقارن ــق، وذل ــخص املراف ــل أو الش ــع األه ــدث م ــب بالتح ــوم الطبي ــم يق ــن ث م

املمنوحــة مــن كا الطرفــني. 

يبــدأ هنــا الطبيــب أو املمــرض وبعــد إعطــاء العــاج واإلســعافات بتجميــع املعلومــات بحيــث يتــم 	 

ــه  ــال وصول ــل ح ــىل الطف ــرة ع ــراض الظاه ــف األع ــل ووص ــخصية للطف ــات الش ــجيل املعلوم تس

لتلقــي العــاج، وطبيعــة العــاج الــذي تلقــاه الطفــل. 

ــة االنتحــار 	  يف حــال التأكــد مــن االعتــداء الشــديد والــذي يتخطــى مرحلــة الفحــص األويل كمحاول

ــع  ــة م ــفى اإللكرتوني ــبكة املستش ــر ش ــارشة أو ع ــيق مب ــم التنس ــح، يت ــي الواض ــداء الجن واالعت

ــم  ــة، بعــد تقدي ــة التنســيق والتشــبيك وإدارة الحال ــوىل عملي ــض يف املستشــفى ليت مــرشف التمري

الخدمــة الطبيــة العاجيــة، وإعــام املديــر املبــارش ومديــر املنشــأة الصحيــة وإبــاغ منســق الحاميــة 

ــه. وحتــى يف ســاعات املســاء،  ــة ل ــة ويحــول الحال ــم مرشــد الحامي ــذي بــدوره يعل ــة وال يف املديري

ــة الصحــة أيضــاً. يقــوم مــرشف التمريــض بالتواصــل مــع مرشــد الحاميــة ومنســق الحاميــة يف مديري

مرحلة الفحص األويل

يتــم عمــل الفحوصــات الرسيريــة واملخريــة و/أو الشــعاعية الازمــة وبحســب الحالــة واالســتمرار 	 

بتقديــم العــاج الــازم. 

يقــوم الطبيــب املعالــج بفحــص وجــود ســجات أو تقاريــر ســابقة للطفــل و/أو مرافقــه يف املشــفى 	 

ذاتــه والتاريــخ الطبــي لهــم، تعــد هــذه الخطــوة هامــة جــداً حيــث تكشــف يف كثــر مــن األحيــان 
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عــن تعــرض الطفــل ســابقاً إىل إصابــات أو إهــامل أو أن يكــون املرافــق قــد رافــق أطفــاالً مصابــني 

آخريــن مــام يثــر الشــك واالشــتباه بــه بتعنيــف أطفالــه . 

ــراض 	  ــن األع ــد م ــد التأك ــة، وعن ــات ذات العاق ــة املعلوم ــع كاف ــص األويل وجم ــىل الفح ــاًء ع بن

األساســية لإلســاءة أو االشــتباه بهــا، ويف جميــع حــاالت اإلســاءة واإلهــامل وبكافــة درجــات خطورتهــا 

ــت األرسة  ــواء رغب ــأة، س ــر املنش ــارش ومدي ــر املب ــام املدي ــد إع ــة بع ــق الحامي ــاغ منس ــب إب يج

بتقديــم شــكوى أم ال، حفاظــاً عــىل صاحيــة الحــق العــام بتحريــك الشــكوى قضائيــاً إذا مــا اســتدعى 

وضــع الحالــة ذلــك. 

يف حــاالت اإلهــامل أو العنــف الجســدي، وبنــاًء عــىل الفحوصــات وتحليــل املعلومــات التــي 	 

ــاة الطفــل،  ــم مــدى خطــورة هــذا العنــف عــىل حي ــم تقيي ــا مــن الطفــل ومرافقــه، يت ــم جمعه ت

ــة.  ــق الحامي ــع منس ــاون م ــارة والتع باالستش

يف حــاالت الخطــورة املحدقــة كاالعتــداء الجنــي أو الجســدي الشــديد، عــىل الطبيــب املعالــج إبــاغ 	 

ــب  ــة. إن الطبي ــة الطفول ــد حامي ــل إىل مرش ــل الطف ــدوره بتحوي ــوم ب ــذي يق ــة ال ــق الحامي منس

غــر ملــزم بإعــام العائلــة عــن اإلحالــة، إذ أنــه مــن املمكــن تصعيــد االعتــداء/ اإلهــامل أو إعاقــة 

التحقيــق. ويف حــاالت كهــذه ميكــن للرشطــة أو مرشــدي الحاميــة أن يبلغــوا األهــل/ مقدمــي الرعايــة.

ــر املستشــفى 	  ــاغ مدي ــم العــاج املناســب إب ــة وتقدي ــج بعــد تشــخيص الحال ــب املعال عــىل الطبي

ــل املستشــفى اإللكــرتوين واالتصــال  ــاوب عــر دلي ــض املن ــاً ملــرشف التمري ــل داخلي ــل الطف وتحوي

ــوب. ــل التنســيق املطل ــة وعم ــي الداخــي ليتســنى للمنســق الصحــي إدارة الحال الهاتف

ــر 	  ــاًء عــىل طلــب مــن جهــات رســمية بإصــدار تقري ــد الــرورة أو بن ــج وعن يقــوم الطبيــب املعال

ــة الطفــل تتضمــن التشــخيص النهــايئ واإلجــراءات  ــل اإلدارة عــن حال ــق مــن قب ــي شــامل موث طب

ــة التــي تــم تقدميهــا للطفــل. الطبي

ــن 	  ــر، وميك ــزم األم ــة إن ل ــات النيابي ــة أو التحقيق ــر الحال ــاركة يف مؤمت ــة املش ــق الحامي ــىل منس ع

اســتدعاء الطبيــب املعالــج يف بعــض الحــاالت التــي تســتلزم  ذلــك، إلبــداء رأيــه يف التقييــم أو تقديــم 

شــهادته بنــاًء عــىل تشــخيصه الطبــي. 

مــن املمكــن يف مرحلــة الفحــص األويل أيضــاً، وبحســب حاجــة الحالــة ونتائــج الفحــص وباستشــارة 	 

منســق الحاميــة، اســتدعاء أو تحويــل الطفــل إىل قســم  الصحــة النفســية لتلقــي الدعــم أو العــاج 

ــات األخــرى  ــة مبعلومــات حــول الخدمـ ــي الرعايـ ــد الطفــل ومقدمـ النفــي، ويجــب أيضــاً تزويـ

املتاحــة لحاميــة الطفــل. 

عــىل اإلحالــة الشــفوية أن تتبــع فــوراً بإحالــة مكتوبــة باســتخدام منــوذج ورقــي يف حــال متــت إىل 	 

خــارج املستشــفى أو مديريــة الصحــة، أمــا اإلحالــة الداخليــة يف املستشــفى فتتــم مــن خــال دليــل 

املعلومــات اإللكــرتوين الداخــي. 
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ــف 	  ــة تحــت تصني ــوع الحال ــد ن ــاً وتحدي ــات إلكرتوني ــة هــذه املعلوم ــق كاف ــام جــداً توثي مــن اله

ــه،  ــة ل ــه وتوفــر الحامي ــة للطفــل ذات ــة تكــرار الحادث “عنــف” ، وذلــك بهــدف اســتخدامها يف حال

ــة.  ــات املركزي ــدة البيان ــات الخاصــة بالقطــاع الصحــي وأيضــاً قاع ــات واإلحصائي ــدة البيان ــد قاع ولتزوي

قســم األطفــال )األقســام األخــرى التــي ميكــن أن يتواجــد فيهــا أطفــال( يف . 2
املستشــفى:

تشمل الخدمات الصحية والطبية األساسية لحاالت حامية الطفل يف عيادات / أقسام األطفال ما يي: 

ضمــن العمــل الروتينــي لعمــل عيــادة األطفــال / قســم األطفــال والتــي يقــوم باســتقبال أطفــال مــن شــتى األعــامر 

والذيــن يعانــون مــن أعــراض صحيــة مختلفــة حيــث يقــوم الطبيــب / ممرضــة العيــادة مبــا يــي:

دراسة شكوى الطفل املريض.. 1

دراسة تاريخ الطفل الطبي والصحي والسلويك والنفي واالجتامعي.. 2

ماحظة املظهر الخارجي للطفل.. 3

يف حال كانت هناك مؤرشات عى وجود عنف أو إساءة أو إهال يلجأ الطبيب / املمرضة إىل اسرتاتيجية 

التواصل الفعال واإليجايب

بعد ذلك يقوم الطبيب / املمرضة مبا ييل:

تقييم الوضع الصحي والنفي والسلويك واالجتامعي للطفل.. 1

العمل عىل تأكيد حالة العنف والحصول عىل مزيد من املعلومات.. 2

الرشح للمرافق والطفل ملا فيه مصلحة الطفل واألرسة.. 3

ضامن رسية أية معلومات تحدث بها الطفل أو املرافق.. 4

توثيق حالة العنف أو اإلساءة أو اإلهامل.. 5

يتم تحويل الطفل ملرشف التمريض يف املستشفى.. 6

دور مرشف التمريض يف املستشفى:. 3

ــم . 1 ــادات وقس ــوارئ وعي ــام الط ــن أقس ــة م ــامل املحول ــاءة واإله ــف واإلس ــاالت العن ــتقبال ح اس

ــال. ــا أطف ــد فيه ــي يوج ــرى الت ــام األخ ــال واألقس األطف

توثيق حالة العنف أو اإلساءة.. 2
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تحويل الطفل لفريق الحامية يف مديرية الصحة.. 3

إباغ مرشد حامية الطفولة.. 4
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ثالثاً: الطب الرشعي

قسم الطوارئ. 1

يتمثل دور الطب الرشعي ومهامه فيام يي:

عنــد قيــام طبيــب الطــوارئ مبعاينــة حالــة االعتــداء عــىل الطفــل ووجــود عامــات إلحــاق الــرر الجســدي، يقــوم 

الطبيــب باســتدعاء الطــب الرشعــي وذلــك يف الحــاالت التاليــة :

ــه . 1 ــة ويقــوم هــو بذات وجــود الشــكوك يف االعتــداء الجنــي، حيــث يحــر الطــب الرشعــي ويجــري املعاين

ــوم بتكــرار الفحــص  ــة وإشــعاعية�، ويق ــا يســتلزم مــن فحوصــات مخربي ــب م ــة ”طل ــع الحال بالتعامــل م

الرسيــري ليؤكــد أو ينفــي االعتــداء الجنــي، وهــو مــن يقــوم بكتابــة التقريــر القضــايئ ومتابعــة الحالــة يف 

ــة املختصــة “ املحكمــة. “ ــر الحكومي الدوائ

ــم اســتدعاء . 2 ــك ويقتــي التدخــل الجراحــي، يت ــة إلحــاق الــرر الجســدي ســواء جنســياً أو غــر ذل يف حال

الطــب الرشعــي للوقــوف عــىل الحادثــة ومــن ثــم يتــم التدخــل الجراحــي، ويقــوم كل مــن أخصــايئ الجراحــة 

وأخصــايئ الطــب الرشعــي بكتابــة تقاريــر طبيــة منفصلــة.

يف حــال حضــور متكــرر لطفــل إىل الطــوارئ وبأعــراض تثــر شــبهة االعتــداء الجســدي، يتــم معاينــة الحالــة . 3

مــن قبــل طبيــب الطــوارئ ويقــوم باســتدعاء أخصــايئ الطــب الرشعــي.

عنــد وجــوب اســتدعاء الطــب الرشعــي يقــوم الطبيــب املســتدعي بكتابــة تقريــر مــرراً فيــه دواعــي ذلــك . 4

االســتجواب.



ــة الشــاملة يف  ــة للتعــاون االمنــايئ - AICS ضمــن مــرشوع   «التنمي ــة االيطالي تــم متويــل طباعــة هــذه النــرشة مــن قبــل الوكال

التعليــم والحاميــة والصحــة» مــرشوع  رقــم:   AID01350/AISPO/TOC، املنفــذ مــن قبــل  املؤسســة األيطاليــة للتضامــن مــا 

بــني الشــعوب بالرشاكــة مــع مؤسســة قــادر للتنميــة املجتمعيــة 

 

ــة  ــة االيطالي تقــع مســؤولية مــا ورد يف النــرشة عــىل معديهــا ومنفــذي املــرشوع، وهــو ال يعكــس بالــرورة وجهــة نظــر الوكال

للتعــاون االمنــايئ. إن الوكالــة االيطاليــة للتعــاون االمنــايئ ال تتحمــل مســؤولية أيــة معلومــات خاطئــة أو أي اســتخدام غــر دقيــق 

للمعلمومــات يف هــذه النــرشة.
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