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٢  أمانة من طفل إلى طفل/المنظمة السويدية لرعاية الطفولة /ورشة الموارد العربية

  حماية الطفل في المؤسسات •

  ماري ويرنهام: إعداد •

  ٢٠٠٦الطبعة العربية األولى،  •

يصدر هذا التقرير بفضل الدعم الذي تقدمه المنظمة السويدية لرعاية األطفال في إطار برنامج إقليمي مشترك مع  •

 .ورشة الموارد العربية لنشر وإعمال اتفاقية حقوق الطفل

  فابيوال دينا: ترجمة •

  سمر حيدر: مراجعة •

، والمنظمة السويدية لرعاية )لبنان(اليونيسف . ١٩٩٦" لنا حق"عن لوحة بريشة أحمد بهجت في : رسم الغالف •

 .األطفال مع ورشة الموارد العربية

  :للمزيد من المعلومات والحصول على نسخ مطبوعة أو إلكترونية •

 ):Arab Resource Collective(ورشة الموارد العربية  •

  +)٩٦١١( ٧٤٢٠٧٧: ؛ الفاكس+)٩٦١١( ٧٤٢٠٧٥: الهاتف  بيروت لبنان،١٣-٥٩١٦.: ب. ص

  org.mawared@arcleb :نيولكترالبريد اال

  org.mawared.www :ونيرااللكت عقالمو

 ):Save the Children Sweden(لسويدية لرعاية األطفال المنظمة ا •

  ، لبنان بيروت١١-٧١٦٧.: ب.ص     

  +)٩٦١١( ٧٣٩٠٢٣: ؛ الفاكس+)٩٦١١( ٥/٧٣٨٦٥٤: الهاتف     

  org.scsmena@info :البريد االلكتروني     

  org.scsmena.www :الموقع االلكتروني    

 ):CtC Trust UK(أمانة من طفل إلى طفل  •

  +٤٠) ٠ (٦٦٤٥٧٦١٢ ٢٠: ، الفاكس+٤٠) ٠ (٦٦٤٨٧٦١٢ ٢٠: الهاتف     

  uk.ac.ioe@ccenquiries: البريد االلكتروني     

  org.tochild-child.www: الموقع االلكتروني     

  

  

  
  
  
  
  

وال يعبر بالضرورة  إن هذا التقرير، نصاً ومضموناً، يعبر عن آراء المشاركين والباحثين المساهمين
 أو أمانة من SCSاألطفال لرعاية  عن آراء ومواقف ورشة الموارد العربية أو المنظمة السويدية
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  موجز
  

في المجتمعات العربية، وقد شكلت هذه " حماية الطفل"ربما كانت هذه أول ورشة عمل تتفرغ لتدارس 
  .الورشة مدخالً عملياً للشغل على هذا الموضوع الحديث نسبياً في المنطقة

مل لموضوع إدراج آليات حماية الطفل في عمل المؤسسات العاملة في مجال حقوق قدمت ورشة الع
  .الطفل في المنطقة العربية

  
 وقد نظمتها ورشة الموارد العربية مع ١/١٢/٢٠٠٥ – ٢٩/١١عقدت ورشة العمل اإلقليمية في لبنان 

وشركاء  لندن –" طفلأمانة من طفل إلى "و المكتب اإلقليمي –المنظمة السويدية لرعاية األطفال 
السودان، (حضر الورشة ممثلون عن مؤسسات ومنظمات مختلفة من خمسة بلدان عربية  وقد .آخرين

باإلضافة إلى أعضاء من فريق عمل ورشة الموارد العربية بمختلف ) واليمن، سوريا، ولبنان
وثقة في هذا المجال المعروفة بخبراتها الم" ماري ويرنهام"أدارت أعمال الورشة السيدة . برامجها

والمشاركة في تأليف ما يعتبر أهم دليل معروف للتدريب على حماية الطفل، وساندها فريق من ورشة 
  .الموارد العربية ممثالً بجمانة زبانة وسمر حيدر

  
خاصة " مدونة سلوك"وهدفت هذه الورشة أيضاً إلى تعزيز قدرات المؤسسات على صياغة مسودة 

غطت جلسات ورشة  وقد .مل على إدراجها ضمن إستراتيجية عمل هذه المؤسساتبحماية الطفل والع
العمل المفاهيم والمبادئ الخاصة بحماية الطفل من خالل منهجية تدريب تشاركية، شملت سلسلة من 

وقد ركّز المشاركون والمشاركات على كيفية إدخال . العروض ومجموعات العمل والتمارين الناشطة
ادئ إلى البرامج والسياسات الكفيلة بتحويل حق الكفل في الحماية إلى واقع يشمل كل المفاهيم والمب
  .نواحي الحياة

  
ً  ستجري متابعة أعمال ورشة العمل مع الشركاء لمجموعة من ، ضمن اإلمكانات المتاحة، وفقا

  :التوصيات التي خلُص إليها المشاركون والمشاركات، وأبرزها
ات لمتابعة تطور عملهم على تطبيق آلية حماية الطفل داخل /لمشاركينتنظيم لقاءات متابعة مع ا •

  .مؤسساتهم
  .تشارك المعرفة والخبرات حول قضايا حماية الطفل في المنطقة •
  .تطوير موارد خاصة بحماية الطفل باللغة العربية •
اية في سبيل تطوير آلية وطنية لحم) الحكومية وغير الحكومية(إشراك جميع األطراف المعنية  •

  .الطفل في البلدان
  

 والنهج التشاركي الذي اعتُمد خاللها، وتقييماً ألعمالها ملخصاً عن أعمال الورشةيضم التقرير التالي 
الموارد ات وكذلك من قبل ورشة /باإلضافة إلى مجموعة من التوصيات للمتابعة من قبل المشاركين 

فل داخل ورشة الموارد العربية، وتفعيل دورها العربية ومنها تطوير وتنفيذ سياسة ومدونة حماية الط
  .في دعم شركائها في هذا المجال

  
  ٢٠٠٦أيار / ورشة الموارد العربية، مايو

  
  
وماري ويرنهام النور جاكسون إ -٢٠٠٥ ،دليل تدريبي: سياسات وإجراءات حماية الطفل org.createsolutions@marie  "ماري ويرنهام"

  org.mawared.wwwيصدر قريباً بالعربية عن ورشة الموارد العربية  org.childhopeuk.www"وشايلد هوب"
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   تقييم ورشة العمل- ١
  

لمردود النوعي والكمي المستشارة  وا/ يرتكز هذا القسم على المالحظات الشخصية للمدربة األساسية 
  . من المشاركين من خالل استمارات التقييم) رجع األثر(
  

  مراجعة
  

 الشفهي خالل التدريب والتعليقات المتضمنة في استمارات التقييم، اعتبر المشاركون بحسب المردود
من بعض وتتض. موضوع الورشة جديداً ومثيراً لالهتمام وكثير اإلفادة، كما وًسروا بطريقة تنفيذها

؛ "؛ لقد استفدت كثيراً فشكراً"شكراً، لقد سررت كثيراً بعملكم كأفراد وكمجموعة: "التعليقات المنتقاة
لدورها الفعال وطريقة عرض المعلومات  "المدربة األساسية" شكراً لكم جميعاً لجهودكم وخاصة"

 وخطة العمل ية بعمل ممتازقامت المدربة األساس"؛ "المبسطة والسهلة والتي كانت جديدة بالنسبة لي
  ".كانت منظمة تماماً

  
   المستفادةالدروس

  
، "تعلّم كيف" ورشةالتركيز الواضح، منذ البداية والتذكير خالل الورشة، أن هذه األخيرة  •

الوسائل لكن ال يمكن أن يتوقعوا الخروج بسياسة حماية األطفال  حيث يعطى المشاركون
 . مل أيام من الع٣متكاملة في نهاية 

 في التمارين المختلفة، األمثلة المحددةتشجيع المشاركين على الخروج بعدد أكبر من  •
ويمكن تحقيق هذا في المستقبل من خالل تقديم . ومنها تحليل الشركاء ووضع خطط العمل

أمثلة واضحة تترافق مع التخطيط لنشاطات ومراقبة دقيقة لمجموعة العمل لحث 
 . رة أكبرالمشاركين على التركيز بصو

 إذ تشكل هذه األخيرة مصادر ممتازة يمكن الضوء بانتباه على مالحق الدليلتسليط  •
 . أخذها للمشاركين

التأكد من مغادرة . والخطوات التالية بعد مغادرة ورشة العمل / أهمية خطة العملتعزيز  •
م تنفيذها المشاركين لورشة العمل مع فكرة واضحة عن المهام الممكن تحقيقها والتي يمكنه

 بتمكينهم وتتحسن ثقتهم بذاتهم عوضاً عن الشعور بالضغط اإلضافي بحيث يشعرون 
إلى سياسة حماية " المرغوبة/ األساسية "يتحول تمرين العناصر السبعة توضيح كيف  •

من طفل "   كمثل  خاصة بحماية الطفلاستعمال مثال سياسة قائمة(لألطفال توضيحاً جيداً 
 . كل سياسة أساسيةناقش ش"): إلى طفل

في حال واجهت أية . الفرق بين قانون سلوكي وبين سياسة حماية األطفالتوضيح  •
. منظمة مشكالت في الخروج بسياسة كاملة، يمكنها تطوير قانون سلوكي كخطوة أولى

 ثم –تحضير األسس مع الزمالء : وحتى على هذا المستوى، يجب معالجة المرحلة األولى
 .  القانون يقوم على القواعد األساسية الستالتأكد من أن هذا

حماية الطفل إلظهار أهمية الموضوع صحفية عن  مقتطفاتبناء ملف وتأمين نسخ من  •
 . ويستعمل كمصدر محلي

بهدف توفير ) قبل المباشرة بالعمل( بعض  الوثائق األساسية إلى اللغة العربية ترجمة •
 . الوقت خالل مجموعات العمل والتمارين
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  المواضيع الخاصة بالمنطقة العربية/ رنة مع البلدان األخرى مقا
  

  نقاط التشابه
  

وفي كل بلد، جرى تسليط الضوء ، بالتعاون . الهند وسيراليونأقيم هذا التدريب سابقاً في  •
األمثلة المستعملة واعتماد دراسات حاالت تتماشى  مالءمةالمحليين، على  مع الموظفين

 أظهرت المواد ومنهجية التدريب المستعملة سهولة تكييفها مع وقد. مع الظروف المحلية
 . الواقع المحلي على الرغم من االختالفات الكبيرة في المضامين حيث تمت الورش

العقاب الجسدي، المعاملة (يب األطفال ذتهل موضوع في جميع البلدان وحتى اآلن، شكّ •
يوصي وفي جميع  البلدان، . لنقاشأكثر المواضيع إثارة لالهتمام أو  ا) المهينة، الخ

المنظمة تنظيم ورشة تدريب الحقة ومستقلة تركّز على النصائح العملية في  المدرب
يبهم وتربيتهم، وذلك كوسيلة لمعالجة ذاستعمال السبل اإليجابية للتواصل مع األطفال وته

  . هذا الموضوع الحساس والمتجذّر في الثقافة
  

  أوجه االختالف 
ثالثة مواضيع محلية لحماية األطفال فريق إدارة ورشة د يب في لبنان، حدخالل التدر •

 : خاص ومعمق كجزء من ورشة العملوالتي تحتاج إلى تركيز
•  

مثالً استعمال األطفال في التظاهرات العامة " (المشاركة" تحت غطاء تسييس األطفال .١
 ) في وسائل اإلعالمدراسات حالونشر 

 االستغالل الجنسي  .٢
 محتوى المناهج/ يم التعل .٣

 
مناقشات  مجموعات وبالتالي، تم تعديل جدول أعمال ورشة العمل بحيث يتكيف مع  •

 بتيسيرها ته المواضيع في اليومين الثاني والثالث، والتي قامذ حول هالعمل والعروض
جرى  [.فريق إدارة ورشة العمل من ورشة الموارد العربية وأعضاء ةالمساعدة المدرب

سة حول مراقبة سياسات وإجراءات حماية األطفال وتقييمها بصورة كبيرة تقليص الجل
 مشاركين أن جلسة الرصد ٣لخدمة هذه التعديالت في ورشة العمل، وبالتالي، اعتبر 

  عن وجاءت ردود مختلطة من المشاركين في اإلجابات. األقل إثارة لالهتماموالتقييم كانت 
قال أحد :  صريحةاستنتاجاتللخروج ب  كافياً حتىلك لم يكنذالجلسات غير أن هذه 

األكثر إثارة كانا ) الذين تضمنا الجلسات الجديدة( أن اليومين الثاني واألخير المجيبين
، األقل إثارة لالهتماماعتبرا اليوم األخير   في الورشة؛ واثنان من المشاركينلالهتمام

 في كل ورشة ألقل إثارة لالهتماماواعتبر واحد من المشاركين أن هاتين الجلستين كانتا 
 العمل

ومنها القضايا األصعب، باإلضافة إلى ذلك، أضيفت جلسة خاصة لمناقشة عامة حول  •
تبيان الفرق بين االستغالل الجنسي والمثلية وتحديد الخواص السيكولوجية لمستغلي 

 . وقد اعتمدت  قصداً، في عرض هذه الجلسة، مقاربة  فكهة . األطفال جنسياً
دراسات جمع في  أدرج موضوع تسييس األطفال كقضية خاصة يعمل عليها المشاركون •

 . عقب ورشة العمل وعلى تشاركها الحال
التدريب مع ترجمة فورية، وقد ورد هذا ه المرة األولى التي يتم فيها ذكانت ه: الترجمة •

رئيسة اعتبرت في التعليقات تعليق واحد يقول أن عائق اللغة شكل مشكلة؛ لكن المدربة ال
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). على الرغم من بعض المشاكل التقنية الخاصة بالمايكروفون(أن الترجمة كانت ممتازة 
 إلى أنه كان من األفيد لو تمت ترجمة بعض فريق إدارة ورشة العملوأشار أحد أعضاء 

ه ذجرت مناقشة ه. [المستندات األساسية التي وزعت على المشاركين مسبقاً إلى العربية
 .هاذ ضيق الوقت حال دون تنفيكن لبل الورشةقالنقطة 

  
  األمور اللوجيستية والتنظيم 

  
التقدير الكبير للدعم اإلداري والترفيه والنقل ومكان بالعودة إلى ردود التقييم ، غلب  •

احدهما  (اعتراضهما على قاعة االجتماعرا عن على الرغم من أن مشاركين عباإلقامة، 
  ). قاعة لكن لم يقدم أية تفسيراتعن ال عدم رضى كبير عبر عن

وأشار أحدهما إلى أن (عدم الرضى من تأخر وصول المعلومات عرب مشاركان عن أ •
تفضيلها وأشارت المدربة الرئيسة إلى ). سبب التأخير قد يكون المنظمة التي يعمل فيها

ألمر ا. حصول المشاركين على القراءات الخلفية واستمارة ما قبل التدريب في وقت أبكر
ي كان يمكن أن يؤمن نسبة أعلى من االستمارات المعادة وتحضيراً أفضل من قبل ذال

ي يركز على العناصر ذال" المرغوب/ األساسي "المشاركين وعلى نحو خاص تمرين 
  . السبعة لسياسة حماية األطفال

ا ذللكتابة عليها على الرغم من أن هطاوالت أشار إلى تمنيه لو وجدت  مشارك واحد •
جلس : مالحظة(المطلب أشير إليه خالل الورشة وأعطيت التفسيرات لعدم استعمالها  

  ).المشاركون في دائرة بدون طاوالت أمامهم
  

  خلط المشاركين/ االختيار 
  

ممارسون ، وأطقم العمل في : من مختلف المستوياتخليطاً متوازناً  شكل المشاركون •
ا الخليط ورشة عمل مثيرة ذوأنتج ه. دراءالميدان، مديرو المستويات المتوسطة، والم

  .ر مجموعة متنوعة من الخبراتلالهتمام ووفّ
مستويات االهتمام والمشاركة  رضا كبيراًعنبشكل عام، أظهرت المدربة الرئيسة  •

 . خالل ورشة العمل ةمشاركو  مشارك  التي أظهرها كلوالحماس
  

  مدة الدورة
  

  .لم يجيبوا% ٥بروها قصيرة جداً واعت% ٢٩اعتبروا مدة الدورة مناسبة ، و% ٦١ •
• إلى ضرورة تقليص مدة الورشة  ي،  أشار أحد المشاركين فضالً عن المردود الكم

في حين أشار مشاركان إلى أن مدة الورشة لم تكن ". إقامتها في مكان يناسب الجميع"و
وقد طالب ).  أيام٤وهناك من اقترح ( أيام إضافية ٣ لمدة اكافية ، واقترحا تمديده

في ورش تدريبية أخرى وفي بلدان أخرى بتمديد اإلطار الزمني حيث أن  مشاركون
عن  أساسيين ب موظفينا غير عملي نظراً لصعوبة تغيذالتدريب مكثف جداً علماً أن ه

  . مراكز عملهم المتطلبة
  
  
  
  



٨  أمانة من طفل إلى طفل/المنظمة السويدية لرعاية الطفولة /ورشة الموارد العربية

  المادة/ المضمون 
  

  :المادة بصورة عامة على رضى كبير/ حصل المضمون 
  .لعملهم المستقبلي% ٥هم الحالي وات صلة بعملذروا ورشة العمل اعتب% ٩٠ •
  )موافق جداً% ٤٣منهم (موافقة % ١٠٠: تحقيق  أهداف الورشة  •
 لم %٥لكن ) موافق جداً% ٣٣منهم (موافق % ٩٥:  متسع من الوقت لتحقيق أهداف الورشة  •

  )مشارك واحد(يوافقوا  أبداً 
لكن ) موافق جداً% ٥٢منهمم (موافق % ٩٠: ألوليةاألهداف موضحة جيداً في المعلومات ا •

  ال إجابة% ٥و ) مشارك واحد(فقون ال يوا% ٥
  )موافق جداً% ٦٢منهم (موافق % ١٠٠: المواد والموارد الموزعة كانت كافية ومفيدة •
  )موافق جداً% ٤٨منهم % (١٠٠: ماممشاركة اآلخرين كانت مفيدة ومثيرة لالهت •
  )موافق جداً% ٥٢منهم  (موافق% ١٠٠: التيسير ناشط •
  )موافق جداً% ٥٧منهم % (١٠٠: مجموعات العمل والممارسات مفيدة •
  )موافق جداً% ٥٧منهم (موافق % ١٠٠: لقد تمكنتُ من المشاركة في المناقشات بحرية •
  )موافق جداً% ٦٧منهم % (١٠٠: لقد استفدت من ورشة العمل بصورة عامة •
موافق % ٥٧منهم (موافق % ١٠٠:  اإليجابي في عملينتائج ورشة العمل سيكون لها التأثير •

 )جداً
  

  :كثر وتلك األقل إثارة لإلهتمامالجلسات األ
لكن ربع ). ات(ه األمور باختالف المشاركينذمن المعتاد أن تكثر اآلراء المختلفة حول ه •

ارة ات تقريباً اعتبروا أن جميع الجلسات كانت مفيدة ولم تكن هناك أمور أقل إث/المشاركين
  .ا أمر إيجابي جداً ذوه. لالهتمام

؛ %٥بناء السياسات  / ؛ خطوات التنمية %٥"  كلها: "الجلسات األكثر إثارة لالهتمام •
؛ اليومان األول والثاني  %٣؛ حجارة األساس الستة %٣الجلسة األولى واألساسيات 

؛ دراسة )ناأظهرت العقبات التي قد نواجهها في منظماتالتي (؛ جلسة لعب األدوار %٢
  .  اليوم األخير؛ اليومان الثاني واألخير/حالة

؛ ٢× ؛ اليوم األخير ٣× ؛ الرصد والتقييم ٤× " وال واحدة": الجلسات األقل إثارة لالهتمام •
 تعريف بحماية األطفال؛ جلسة مناقشات التعليم والمشاركة – الجلسة األولى اليوم األول؛

  ). تحليل الشركاء(ات الصلة ذواالستغالل الجنسي؛ تحليل الجهات 
  

  تعديالت في جدول األعمال 
  جدول األعمال أي توصيات إللغاء أي من بنود لم ترد  •
سياسة إجرائية ؛ ٢ ×حقوق الطفل المزيد حول : اقتراحات بمواضيع إضافية تضمنت •

صياغة السياسات واإلجراءات وعرضها من أجل تنظيم العمل مع األطفال "حماية الطفل؛ 
حماية األطفال مناقشة إضافية حول رة؛ االستغالل العاطفي؛ ذالثقافات المتج؛ " العملوطاقم

دور األهل ؛ )وأيضاً عندما يدفع األوالد للمشاركة في نشاطات عنيفة(في أوقات الحروب 
 بمعرفة حقوق افي بلدان أخرى، برز اهتمام أيًض). [مخيمات، الخ(المجتمع /المنزل/

كرت مواد محددة من اتفاقية حقوق الطفل ذُه، ذرشة العمل هفي إطار و. الطفل أكثر
 ]والمقاربة القائمة على حقوق الطفل هي أولى حجارة اٍألساس الستة

  



١/١٢/٢٠٠٥- ٢٩/١١ورشة عمل إقليمية حول حماية الطفل   ٩

  :التعليقات المحددة تضمنت
المدربة الرئيسة تشير إلى أننا (" التوقعاتفي ختام ورشة العمل، كان يجب أن نرجع إلى " •

ا كانت توقعاتهم األصلية ذفرصة التعليق حول ما إ كونعدنا إلى التوقعات وقد منح المشار
  )قد تحققت

ج ذها بنماوربط  التي عرضها بعض المشاركينالمزيد من الوقت لمناقشة الحاالتمنح  •
عطيت الفرصة دائماً  لردود المشاركين ومناقشة أ( ).العنف، دور اإلعالم، الخ(أخرى 
  )تعليقاتهم

  
  ) تعليقات التقييم(المتابعة 
ي سنقوم به ومن أجل المتابعة وتشارك ذنرجو تنظيم ورشة عمل مستقبلية لتقييم العمل ال" •

  " خبراتنا في بالدنا ومنظماتنا
المنظمات / نرجو أن تتم المتابعة بعد ورشة العمل من أجل خلق منبر أو شبكة من الجمعيات " •

  " في لبنان والمنطقة
  " نرجو تأمين آلية لرصد النتائج" •
 " من الضروري المتابعة. اطات احتاجت المزيد من الوقتبعض النش" •
) القوانين والنشاطات(ورشة عمل رائعة، لكن نحتاج إلى متابعة ما ستقوم به المنظمات " •

  "للحماية األطفا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٠  أمانة من طفل إلى طفل/المنظمة السويدية لرعاية الطفولة /ورشة الموارد العربية

   توصيات للمتابعة-٢
  

يعتمد على قدرة ورشة ورشة العمل تأثير يرى كل من ورشة الموارد العربية والمدربة الرئيسسية أن 
  .على تنسيق المتابعة الموارد 
ا القسم توصيات المشاركين كما وردت في وثائق تقرير ورشة العمل باإلضافة إلى توصيات ذويدمج ه

ها، توصي ورشة ذعلى ضوء نقاش داخلي وما خرج عنه من نواٍح يمكن تنفي. المدربة الرئيسة
ي عرض خالل ورشة ذج الذالتوصيات في خطي عمل بحسب النموه ذالموارد العربية بصياغة ه

  :العمل
   سياستها لحماية األطفال ذ وتنفياًخطة عمل تخدم تطوير ورشة الموارد العربية داخلي .١
ا من حيث الموارد وبناء هئدعم ورشة الموارد العربية من خاللها شركاتخطة عمل  .٢

 .القدرات
  

   الفوري ذللتنفي: أوالً
من قبل ورشة الموارد العربية وتوزيعه على تقرير ورشة العمل الموثق االنتهاء من  .١

  المشاركين 
والتي قدمتها " األسئلة التي تطرح دائماً"مثالً (توزيع الوثائق والمواد اإلضافية والداعمة  .٢

 المجموعة  أفرادن استعمال قائمة عناوين إلكترونية تمكٍّ(على المشاركين ) المدربة الرئيسة
  ") الرد على الجميع"صل فيما بينهم من خالل النقر على من التوا

إصدار : تطوير سياسة حماية األطفال الخاصة بورشة الموارد العربية واالنتهاء منها .٣
" األساسي والمرغوب"على استمارة  الموظفين(مسودة أولى ترتكز إلى مردود طاقم العمل 

ات األساسيين /ة الطفل على الموظفينتعليقات المستشارة عليه ؛ توزيع مسودة سياسة حمايو
للتعليق عليها ثم االنتهاء منها؛ االستحصال على موافقة مجلس األمناء ) المستشارةوعلى (
التزام  وتُرفق بإعالِن طاقم العمل أفراد ع النسخة النهائية على جميع توز. مجلس اإلدارةو

 أمام  الموظفين لطرح االسئلة إفساح المجال(ق كشرط أساسي لالستخدام يوقعون عليه ويوثّ
  . التخوفات  جميع األسئلة وتهدئةعنه العملية؛ اإلجابة ذ هفي أثناءواستيضاح األمور 

ليس فقط داخلياً وعلى الجهات نشر سياسة ورشة الموارد العربية حول حماية األطفال  .٤
ها على في ورشة العمل ثم في وقت الحق نشر المانحة، بل أيضاًُ على جميع المشاركين

راجع التوصيات (الصفحة اإللكترونية الخاصة بورشة الموارد العربية حول حماية األطفال 
عند توزيع سياسة حماية األطفال الخاصة بورشة الموارد ). متوسطة المدى في ما يلي

" الدروس المستقاة "  العربية على المشاركين في الورشة، يجب أن ترفق بملخص حول
ويجب التأكيد على عدم فائدة  نسخ سياسة ورشة .  ورشة الموارد العربيةوالمبنية على خبرة
إطالقاً حيث ان كل منظمة واحدة " سياسة معيارية"بدون تمييز فال توجد الموارد كما هي ، 

تحضير (بأهمية المرحلتين األولى والثانية  كير المشاركينذأو مؤسسة مختلفة  بل يجب ت
أن ورشة بكير ذلك، التذوكمثال على ). شاركة والملكيةأسس وحجارة األساس، خاصة الم

 تطوير )حتى اآلن ( تتضمن سياستهاالموارد العربية ال تعمل مباشرة مع األطفال وبالتالي ال
، وبشكل "لدليلا" ةمراجع لك، يمكن  للمشاركينذودعماً ل.مدونة سلوك لألطفال مع أترابهم

  . السياسات الخاصةحول تطوير " األساسي والمرغوب"خاص تمرين 
تظهر :  ضمن ورشة الموارد العربية في أسرع وقت"مسؤول حماية األطفال"تعيين  .٥

 ذفي تنفي) أو الفشل(ا العنصر من أهم العناصر المؤدية إلى النجاح ذالتجارب المختلفة أن ه
ا الدور، ذالحاليين به قام أحد الموظفين لوووحتى . سياسات وإجراءات حماية األطفال

 ذا المركز الوظيفي وتوصيفه ولحظ التقديمات المالية المناسبة إذ باالعتراف رسمياً بهينصح



١/١٢/٢٠٠٥- ٢٩/١١ورشة عمل إقليمية حول حماية الطفل   ١١

ه الخطوة رسالة ذوتشكل ه. ا الموقع  بتحمل مسؤوليات إضافيةذيقوم المسؤول عن ه
واضحة، داخلية وخارجية، حول األهمية التي توليها ورشة الموارد العربية لحماية األطفال 

  . المحددة والتنسيق والمهام القياديةمن قبل المؤسسة  يةالملكتأمين  تضمن و
دور ورشة . ٢خطة العمل الداخلية؛ . ١: مراجعة خطتي عمل ورشة الموارد العربية .٦

ينصح بالمحافظة على الخطط بسيطة . الموارد العربية كمركز للموارد وبناء القدرات
إلضافة إلى المسودات التي ا التقرير باذومنطقية، تقوم على التوصيات المتضمنة في ه

  . أنتجت خالل ورشة العمل
 حول قضايا حماية لاألمثلة ودراسات الحاالطلب إلى جميع المشاركين جمع وتبادل  .٧

ه الموارد على ذويمكن توزيع ه. وخاصة في قضايا التسييساألطفال على أساس دائم، 
 أشهر أو ٦وزيعها كل م ورشة الموارد بتجميعها وتوالمشاركين بصورة دورية، أو قد تق

تنشر على صفحة أو أن ) راجع ما يلي(ويمكن دمج األمثلة والدراسات في النشرة .  سنوياً
  ) راجع ما يلي(ورشة الموارد العربية اإللكترونية الخاصة بحماية األطفال 

لإلتصال بهم أو ) ٢٠٠٦مارس /ارذمثالً نهاية شهر آ (تحديد التواريخ مع المشاركين .٨
د إلكتروني لمتابعة تقدمهم ودعمهم من خالل النصح أو من أجل جمع بواعث إرسال بري

  . قلقهم
تشجيعهم على :  وسائل ورشة العملذبتنفي نصح المشاركين/ تأمين التواصل المستمر  .٩

التحضير : "المرحلة األولى من التدريب على األقلتنفيذ االنتهاء من خطط عملهم بهدف 
وقد يكون من . داخل المنظماتوإجراءات لحماية األطفال والخروج  بسياسات " الميداني

كما يرد (اللبنانيين على األقل قبل عقد مؤتمر إقليمي للمتابعة  الممكن اللقاء مع المشاركين
 )الحقاً

للتأكد  ٢٠٠٦ أبريل/في أوائل شهر نيسان ورشة الموارد العربية سل المستشارة اتر .١٠
  . وتبديد أية هموم من التقدم

 .ل على النصح المستمر عند الحاجةمع المستشارة من أجل الحصوالتواصل متابعة  .١١
  

  المدى المتوسط : ثانيا
  

تحديد الفجوات المعرفية المحددة حول استغالل األطفال : تطوير ورشة الموارد العربية داخلياً .١
 اركينتشجيع المش. اكتشاف المزيد/ ل الجهد للبحث عن المواد المرجعية ذوحماية األطفال، وب

 سياسة ذ الخطوات الضرورية للتأكد من تنفيذاتخا.  النشاط نفسهذفي ورشة التدريب على تنفي
لك من خالل تنظيم دورات تدريبية داخلية مثالً، ذورشة الموارد العربية لحماية األطفال عملياً، و

  . رجية، الخرسم خارطة المراجع الخاواالنتهاء من أنظمة كتابة التقارير لمعالجة االدعاءات، 
باشرت ورشة الموارد العربية الترجمة بعد حصولها [. ترجمة دليل حماية األطفال إلى العربية .٢

/  عن طريق المستشارةشرين األصليين المعتمدة من الناالترجمة والتوجيهاتبتصريح على 
  ]المدربة الرئيسة

مع ( مخصصاً لحماية األطفال ر ورشة الموارد العربية موقعاً إلكترونياًتطو: الموقع اإللكتروني .٣
مثالً يجب أن يتمكن المستخدم من ولوج صفحة –ا أمكن ذل الولوج السريع إاسم موقع يسه 

حماية األطفال دون الرجوع بالضرورة إلى صفحة ورشة الموارد العربية األساسية؛ وباللغة 
: أما المضمون المقترح فهو. childprotection/arc.www يكون عنوان الموقع ربما اإلنكليزية 

موقف ورشة الموارد ودورها؛ تفاصيل ورشة العمل التي جرت؛ دور اتفاقية حقوق الطفل 
 المواد األساسية وملخص؛ مكتبة مرجعية تتضمن سياسة حماية –ه المنطقة ذكأساس للعمل في ه

/ العربية ودليل حماية األطفال؛ غرف للنقاش؛ عناصر شهرية األطفال الخاصة بورشة الموارد 



١٢  أمانة من طفل إلى طفل/المنظمة السويدية لرعاية الطفولة /ورشة الموارد العربية

نشرة؛ روابط إلى مواقع إلكترونية عالمية أخرى، 
   childprotection/uk.org.streetchildren.wwwمنها

في ورشة العمل، وهو  منتدى إلكتروني يؤمن التنسيق والمتابعة بين المشاركين: غرف النقاش .٤
لكن يلفت االنتباه هنا إلى الموارد البشرية الضرورية إلدارة . ما جرى اقتراحه خالل الورشة

 من المعلومات أو بمساهمة  ومستمٍر دائٍمه الغرف بتوفر فيٍضذ هويرتبط نجاح. غرفة نقاش
ي تؤمنه غرف ذما األمر ال: اسأل نفسك. الهممبالمعلومات، وإال سرعان ما تخبو المشاركين

  ؟" اإللكترونية البسيطة التواصلمجموعة"تأمينه من خالل قائمةالنقاش وال يمكن 
 بإنتظار االنتهاء من الترجمة، يمكن لورشة الموارد نشر الدليل المترجم على الموقع اإللكتروني .٥

تشايلد "إلى موقع الدليل باللغة اإلنكليزية من خالل موقع  وصلة الكترونيةالعربية أن تلحظ 
  اإللكتروني" هوب

ونشرها على الموقع والتي قدمتها المستشارة " الئحة األسئلة التي تطرح دائماً"تكييف وترجمة  .٦
بانتظار الترجمة، يمكن لورشة الوارد . ا على جميع المشاركين في الورشةاإللكتروني وتوزيعه

 إلى النسخة اإلنكليزية من خالل الموقع وصلة الكترونيةًالعربية أن تلحظ 
childprotection/uk.org.streetchildren.www 

  : ن رسم خريطة تغطيالقيام بتمري .٧
كافة الموارد البشرية والمادية المتوفرة في المنطقة والوثائق وغيرها، والتأكد من إدراج . أ

  د اإللكتروني الخاص بحماية الطفلالمراجع الرئيسية على موقع ورشة الموار
في الورشة على الرغم من شعور    توصية رفعها المشاركون-االنتهاكات في المنطقة. ب

تشارة بأن رسم خريطة االنتهاكات هو مشروع ضخم وقد يكون من األفضل إعطاء المس
  . آنية ومنها بناء قدرات الشركاءاألولولية لحاجات أكثر

فرص التوعية وحشد الدعم ، مثالً دراسة األمم المتحدة حول العنف ضد األطفال . ج
سبتمبر / ل شهر أيلول والتي من المقرر رفعها إلى الهيئة العمومية لألمم المتحدة خال

 بما فيها نتائج االستشارات org.violencestudy.wwwللمزيد من التفاصيل، راجع  (٢٠٠٦
  .*)قة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في منط٢٠٠٥اإلقليمية التي جرت خالل العام 

  
 سياساتهم ذنفيمع الشركاء اإلقليميين بهدف تقديم الدعم  لتطوير وتتنظيم ورشة عمل للمتابعة  .٨

من  مناقشة دقيقة لجدول األعمال( وإجراءاتهم، وتبادل الخبرات حول المعوقات  التي يواجهونها
قبل ورشة العمل للتأكد من تنظيم ورشة هادفة ومثمرة بقدر اإلمكان؛ إرسال  المشاركينقبل 

 )يقة المحددة وتصميم االجتماع بحيث يستجيب للحاجات الدقمسبقاً" ستكشاف الواقعإ"استمارة 
مخصص لحماية األطفال في موازنة كل المشاريع المقترحةً  بدءاً  من اليوم وعند عمود إدراج  .٩

كل فرصة متاحة  مما يؤمن لورشة الموارد العربية موارد لمتابعة تطوير وتدريب طاقم العمل 
  .الموظفين والتأكيد على دمج حماية األطفال في عمل ورشة الموارد في كل جوانبه/
صفحة في جميع نشرات ورشة الموارد / عمود أساسي / تخصيص خانة : النشرة الدورية .١٠

 ءهاالعربية الحالية تعنى بحماية األطفال داخل المنظمات بحيث تبقي ورشة الموارد شركا
ا الميدان ضمن ورشة الموارد وعلى ذومعارفها على اطالع دائم على التطورات في ه

ا الموضوع ذ، بهدف الحفاظ على أهمية ه)إن أثار اهتمام أحد(ي المستويين اإلقليمي والدول
العمود / ه الخانة ذوفي مرحلة ما في المستقبل، يمكن أن تتطور ه. جدول األعمالوموقعه على 

 .الصفحة إلى نشرة مستقلة حول حماية األطفال/ األساسي 
  
فال في المنطقة، اإلتصال بالمنظمة السويدية لرعاية لمزيد من المعلومات حول دراسة األمم المتحدة عن العنف ضد األط*

 )org.scsmena@rnoueiri - السيدة رنا نويري(المكتب اإلقليمي -الطفولة



١/١٢/٢٠٠٥- ٢٩/١١ورشة عمل إقليمية حول حماية الطفل   ١٣

إعالم :  فهوأما المحتوى المقترح.  باالستثمار في الموارد المتوفرةيوصأه المرحلة، ذ لكن في ه
الكتروني الخاص بحماية األطفال والتابع لورشة الموارد العربية عندما يجهز؛ إللموقع ا لترويجو
و أهمية إقليمية؛ ذاب ضيوف يكتبون في موضوع معين ؛ الموارد الجديدة؛ األخبار العالمية؛ كتّألنشطةا

من  مسؤولين من برامجومع مستشارين (؛ مقابالت )حول التسييس مثالً( مع تعليقات لدراسات حا
؛ سؤال الشهر األساسي؛ كلمات "لإلستشارات"عمود / ؛ رسائل إلى المحرر )طفل إلى طفل، الخ
 حماية  في نطاقواحترام توجيهات التواصلالخصوصية التأكد من احترام  (األطفال ورسوماتهم

 ونشرها على الموقع اإللكتروني الخاص بحماية ات المعلومات من النشر نسخ التأكد من)األطفال
 .األطفال بحيث تحفظ المواد الموثقة في مكان واحد يسهل الوصول إليه

 
  . حينهاللحصول على النصائح الضرورية في ةمتابعة التواصل مع المستشار .١١

  
  المستوى بعيد المدى: ثالًثا

  
وتقديم طلب تمويل محدد لتطوير ودعم دور ورشة الموارد العربية الحالي كمصدر للمراجع  صياغة

  :فتشمل وأما الميادين التي قد يغطيها. رات في المنطقةوبناء القد
 التمويل لتغطية كلفة توظيف مسؤول حماية األطفال بدوام كامل أو جزئي؛: التمويل الجوهري .١

موظفي /  ميزانية لترجمة المراجع والمواد بصورة دورية؛ تطوير داخلي لطاقم عمل-ترجمة 
رونيات؛ مستشار خارجي؛ تقديم النصح للشركاء؛ ورشة الموارد العربية؛ البرامجيات واإللكت

 مدرج فيما حدد تدريب م ويمكن دمجها مع–)  أشهر أو سنوية٦كلدورية تشارك اجتماعات 
  .يلي

 :تمويل المشاريع .٢
  

   وحدات تدريب مختلفةذ وتنفيتطوير: التدريب.أ
  تطوير إجراءات دعم السياسات  -      
  دور مسؤولي حماية األطفال -      
  )يبذومنها الته(تواصل اإليجابي مع الطفل وتربية األطفال ال -      
  ) منهجيات األتراب/ من طفل إلى طفل (العمل مع األطفال  -      
  جمع األموالاالتصال االلكتروني واالتصاالت من أجل طاقم عمل  -      
  لتقارير وردود الفعل بتفصيل أكبركتابة ا -      
  )االجتماعيةات الشرطة، الخدم(العمل مع السلطات  -      
  مالعمل مع اإلعال -      
  حقوق الطفل وسيكولوجيا الطفل -      
  االستغالل العاطفي والسيكولوجي -      

  
تطوير ). يتضمن عنصرا تدريبيا مندمجا كما في القسم السابق(: مشروع اإلعالم. ب

نشر قانون سلوكي بين / الضغط . منظمات غير الحكومية واإلعالمالموارد وتدريب 
 حالإطالق مجموعة من دراسات . حافيين  يؤسس على توجيهات سلوكية وتواصليةالص

ت ال تحترم قضايا حماية وتحرير رسائل إلى رؤساء تحرير الصحف رداً على مقاال
  .األطفال

  
 ةباشرالم؛ .التشريع، الخ/ مثالً الضغط على الحكومة : توعيةالحملة / المناداةمشروع . ج

 ؛ تطوير)بداية من لبنان(المنظمات التي تعمل مع األطفال لكل بلد عن ة بوضع خارط



١٤  أمانة من طفل إلى طفل/المنظمة السويدية لرعاية الطفولة /ورشة الموارد العربية

 تعريفية إخبارية حول حماية األطفال داخل المنظمات؛ة مجموع" / كتيب تعريفي"وتوزيع 
 دعوة إلى جلسات تدريب/ بالموارد المتوفرة  يفمتابعة من خالل زيارات شخصية للتعر

بدعم من (وتحديثها دوماً  األساسية فاستحداث قاعدة بيانات محلية وإقليمية حول المعار
 الصلة اتذالمنظمات  ع؛ تطبيق توجيهات الحماية في جمي)المعلومات والتكنولوجيا قسم

 كخطوة  ومن الممكن نشر قانون سلوكي اختياري–المنظمات الحكومية  باألطفال، بما فيه
  األمر بواجباتاذ ربط ه-تعاون مع الحكومة بهدف جعل التوجيهات اإلزامية ه أولى يلي
 وزارتي ذ؛ إلزامية تنفي٣اتفاقية حقوق الطفل، المادة  يالمنصوص عليها ف الحكومات

 ودعم تأمين الموارد والدعوة إلى ورش   إقناع:االجتماعية للسياساتوالشؤون التعليم 
التدريب  التي تدرب االفراد على  و كليات/التدريب؛ تحديد المقررات في  الجامعة أو

واالتصال ) الخ نالمعلموالعمل االجتماعي، الشرطة وحتى الصحافيين، (ع األطفال العمل م
  موارد وأفكار بسيطة إلدماج قضايا حماية األطفال في المناهج المتخصصة؛ توفيربهم مع
/ "فرص دراسة األمم المتحدة حول العنف ضد األطفال"مجموعات الضغط في عمل  إدماج

؛ إدماج ٢٠٠٥ في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام اإلقليمية تستشارامتابعة لإل
التقارير البديلة للمنظمات غير الحكومية،  والتي  ةبمجموعات الضغط في عملية كتا عمل

  .الطفل غير الحكومية أمام لجنة األمم المتحدة لحقوقالمنظمات ترفعها 
  

 األطفال في المدارس بنشر المعلومات حول حماية يقوم متطوعون: مشروع المدارس. د
/ ة بالموارد الضرورية؛ العمل من خالل األترابذوبين المنظمات األهلية؛  تزويد األسات

. ف المنزلي والتأديب العنيف، الخ من طفل إلى طفل لمعالجة مسألة الترهيب والعننهجو
  .التواصل الدائم مع المستشارة من أجل النصائح الضرورية

∗∗∗∗∗∗  
  
  
  
  

  الخالصة - ٣
 إدخال موضوع حماية األطفال نجحت ورشة الموارد العربية نجاحاً باهراً في إطالقها عملية

. مؤهلة تماماً ألداء دور المركز المرجعي ومركز بناء القدرات اإلقليميهي و. المؤسساتية في المنطقة
دارة ومجلس ه العملية، يعتمد بالدرجة األولى على الدعم الداخلي من قبل اإلذغير أن التقدم في ه

أما التوصيات  الواردة هنا فهي في . األمناء، باإلضافة إلى مسألة الموارد البشرية والمالية البديهية
  . إضافيةها إنما يعتمد على توفر مواردذأن تنفيتماماً  وتتفهم المستشارة "الئحة تمنيات"الغالب 

  .أتمنى لكم حظاً وفيراً في التقدم بهذا العمل
  

  مستشارة/ماري ويرنهام
org.createsolutions@marie    


