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 الملخص
"الُمحافظة على سالمة األطفال في التعلیم" ھي إرشادات قانونیة یتعین على مدارس وجامعات إنجلترا أخذھا بعین االعتبار 

 القیام بواجباتھم؛ لحمایة وتعزیز رعایة األطفال.أثناء 

العاملین في مدرسة أو جامعة فھم مسؤولیاتھم المتعلقة بالحمایة. یجب أن تتأكد الھیئات اإلداریة  كل من الضروري على 
 األقل. والمالك من قراءة تلك الكوادر التي تعمل مع األطفال مباشرةً للجزء األول من ھذه اإلرشادات على 

على الھیئات اإلداریة والمالك، العاملین مع فرق القیادة العلیا؛ وخاصةً قائد الحمایة المخصص لدیھم، التأكد من أن ھذه  
الكوادر التي ال تعمل مباشرةً مع األطفال قد قرأت سواء الجزء األول أو المرفق أ (نسخة مكثفة من الجزء األول) من  

أمر مھم للغایة للمدارس والجامعات، وسنعتمد على تقییماتھم في تحدید أي من ھذه اإلرشادات  النسخة الكاملة للوثیقة. ھذا 
 ستكون أكثر فعالیة لكوادرھم فیما یتعلق بحمایة األطفال وتعزیز رفاھیتھم. 

  K GOV.U -Keeping children safe in educationھنا: KCSIEیمكن العثور على النسخة الكاملة من 
(www.gov.uk) 

 حول ھذه اإلرشادات 
" عندما یكون الشخص المشار إلیھ یتعینفي كامل اإلرشادات. نستخدم المصطلح " "یجب"و  "یتعین"نستخدم مصطلحات 

 " عندما تكون النصیحة المحددة یجب اتباعھا ما لم یكن ھناك سبب وجیھ لغیر ذلك.یجبمطلوب منھ قانونی�ا القیام بشيء و"

 (الجناة المزعومون) الضحایا والجاني المزعوم

في بعض األماكن. حیث إنھ مصطلح معروف على   "الضحیة"ألغراض تتعلق بھذه اإلرشادات، فإننا نستخدم مصطلح 
نطاق واسع ومفھوم أیًضا. من المھم أن تدرك المدارس والجامعات أنھ لیس كل من تعرض لإلساءة اعتبر نفسھ ضحیة أو  
رغب في وصفھ على ھذا النحو. وبالتالي، یجب أن تدرك المدارس والجامعات ھذا األمر عند إدارة أي حادث وأن تكون 

 تعداد الستخدام أي مصطلح یُشعر الطفل بالراحة إلى أقصى درجة. على اس

"الجاني  ، و"الجاني المزعوم (الجناة المزعومین)" لغرض تحقیق ھذه المشورة، نستخدم في بعض األماكن مصطلح 
اغة  عند االقتضاء. فھذه المصطلحات ُمستخدمة وُمعترف بھا على نطاق واسع وھي األنسب للمساعدة في صی (الجناة)"

اإلرشادات بشكل فعال. ومع ذلك، یجب أن تفكر المدارس والجامعات بعنایة شدیدة في المصطلحات، وال سیما عند التحدث  
أمام األطفال، ألسباب لیس أقلھا أنھ في بعض الحاالت یكون السلوك المسيء مضًرا للجاني أیًضا. على النحو الوارد 

إلى تقدیر المدارس والجامعات، حسب االقتضاء، وعلى أساس كل حالة   أعاله، سیرجع استخدام المصطلحات المناسبة
 حدة.  على
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 الجزء األول: معلومات عن حمایة األطفال لجمیع الموظفین 

 األمور التي یتعین على الكوادر المدرسیة والجامعیة معرفتھا والقیام بھا

 منھج الحمایة المنسق المرتكز على الطفل

ا من نظام حمایة األطفال واسع النطاق. تم شرح ھذا النظام في  .1 تُعّد المدارس والجامعات وكوادرھا جزًءا مھم�
 .Working Together to Safeguard Children (العمل المشترك لحمایة األطفال)اإلرشادات القانونیة 

ذي صلة باألطفال أو أُسرھم لھ دور لیؤدیھ. وللوفاء  كل فرد .الجمیعرعایة األطفال وتعزیز رفاھیتھم مسؤولیة  .2
بھذه المسؤولیة بفاعلیة، یجب على العاملین في المجال كافة التأكد من تمحور منھجھم حول الطفل. وھذا یعني أنھ یجب  

 للطفل.  المصالح الفضلىدائًما معرفة  علیھم

وال یتسنى لعامل واحد في المجال اإللمام بصورة متكاملة باحتیاجات الطفل وظروفھ كافة. في حالة وجوب  .3
دوٌر في تحدید المخاوف، ومشاركة   لكل من یتعامل معھمحصول الطفل وأسرتھ على المساعدة في الوقت المناسب، یصبح 

 جراءات الفوریة.المعلومات، واتخاذ اإل

 تم تعریف حمایة رفاھیة األطفال وتعزیزھا ألغراض تتعلق بھذه اإلرشادات بصفتھا: .4

 حمایة األطفال من سوء المعاملة. •

 تجنُّب إعاقة صحة األطفال العقلیة والبدنیة، أو إعاقة نموھم. •

 ضمان نمو األطفال في ظروف تتفق مع شروط السالمة، والرعایة الفعالة •

 إجراءات لتمكین األطفال من الحصول على أفضل النتائج.اتخاذ  •

 عاًما. 18یشمل األطفال كل من ھم دون  .5

 دور الكوادر التعلیمیة المدرسیة والجامعیة

تتسم الكوادر التعلیمیة المدرسیة والجامعیة بأھمیة خاصة؛ حیث إنھم في مكانة تتیح لھم تحدید المخاوف مبّكًرا،  .6
 لألطفال، وتعزیز رفاھیة األطفال، ومنع المخاوف من التفاقم.وتقدیم العون 

 الكوادر العاملة مسؤولیة توفیر بیئة آمنة یتمكن فیھا األطفال من التعلم.  جمیعتقع على عاتق   .7

 الكوادر لتحدید األطفال الذین قد یستفیدون من المساعدة المبكرة. جمیعیجب إعداد  .8
0F

تقدیم تعني المساعدة المبكرة   1
 الدعم حال ظھور مشكلة في أي وقت من مراحل عمر الطفل، منذ سنوات التأسیس وحتى سنوات المراھقة.

 
 

" (العمل  Working Together to Safeguard Children" یمكن االطالع على معلومات مفصلة حول المساعدة المبكرة في الفصل األول من  1
 المشترك لحمایة األطفال). 
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مخاوف تتعلق بمصلحة أحد األطفال االلتزام باإلجراءات المنصوص علیھا  أيلدیھ  كادر تعلیمي أيیجب على  .9
 إحالة.  ماعیین والمؤسسات األخرى عقب أي. یجب على الكوادر التعلیمیة دعم األخصائیین االجت67-51في الفقرات 

المدارس والجامعات تعیین قائد للحمایة؛ یقدم الدعم للكوادر لتنفیذ واجباتھم في مجال الحمایة،  جمیعیجب على  .10
 ویكون على اتصال وثیق بالخدمات األخرى كخدمة الرعایة االجتماعیة لألطفال التابعة للسلطة المحلیة. 

قادة الحمایة المعینین (أو من ینوب عنھم) صورة كاملة لعملیة حمایة األطفال، وأن  من المرجح أن تكون لدى .11
 یكونوا ھم الشخص األنسب لتقدیم المشورة استجابة لما یتعلق بشؤون الحمایة.

" على أنھ ینبغي على المعلمین (بما فیھم مدیرو المدارس) الحفاظ على رفاھیة 2012وتنص "معاییر المعلمین  .12
 والحفاظ على الثقة العامة في مھنة التدریس باعتبار ذلك جزًءا من واجبھم المھني.األطفال، 

1F

2 

 األمور التي یتعین على الكوادر المدرسیة والجامعیة اإللمام بھا
الدرایة باألنظمة المتبعة في مدارسھم وجامعاتھم التي تدعم حمایة األطفال، ویتعین  كافةیتعین على الكوادر  .13

 شرحھا لھم كجزء من التوجیھ اإلرشادي للكوادر التعلیمیة. ینبغي أن یتضمن ذلك ما یلي: 

ة سیاسة حمایة الطفل (التي یجب أن تشمل، ضمن أمور أخرى، السیاسة واإلجراءات الالزمة للتعامل مع اإلساء •
 األقران)  بین

سیاسة السلوك (التي یجب أن تتضمن التدابیر الالزمة لمنع التنمر، بما في ذلك التنمر اإللكتروني، والتنمر القائم  •
2Fعلى التحامل أو التمییز)

3 

یجب أن تتضمن سیاسة سلوك الموظفین (تُسمى أحیانًا مدونة قواعد السلوك)، من بین أمور أخرى، مخاوف   •
 المستوى، وادعاءات ضد كوادر أخرى، وأنظمة اإلبالغ عن المخالفاتمنخفضة 

 استجابة مسؤولي الحمایة لألطفال الذین یتغیبون عن التعلیم  •

 ودور قائد الحمایة المعین (ویشمل ذلك ھویة القائد المعین وأي من نوابھ).  •

ونسخة من الجزء األول (أو الملحق (أ) عند  الكوادر التعلیمیة في التوجیھ اإلرشادي بنسخ من السیاسات،   كلیجب تزوید 
 االقتضاء) من ھذه الوثیقة. 

الكوادر تدریبًا مالئًما لرعایة األطفال وحمایتھم (بما في ذلك السالمة عبر اإلنترنت) في جمیع   یجب أن یتلقى .14
الكوادر على التحدیثات  جمیعالتوجیھ اإلرشادي. یجب تحدیث التدریب بشكل منتظم. وباإلضافة إلى ذلك، یجب أن یحصل 

المتعلقة برعایة األطفال وحمایتھم (بما في ذلك السالمة عبر اإلنترنت) (على سبیل المثال، أن تُرسل لھم عبر البرید 

 
 

على: المتدربین العاملین ألجل الحصول على مركز المعلم المؤھل، والمعلمین كافة الذین أتموا   (معاییر المعلمین) Teachers' Standardsتنطبق  2
والمعلمین في المدارس المدعومة من الحكومة، وتشمل المدارس الخاصة المدعومة، ، )(NQTs)مدة التوجیھ اإلرشادي (المعلمین المؤھلین الجدد 

 .(الخاص بتقییم معلمي المدارس) (إنجلترا) 2012الخاضعة للوائح التنظیمیة للتعلیم لعام 
في حال اختیار جامعة لسیاسة سلوك، فإنھ یجب تقدیمھا  ).ھنا یلزم أن تكون لدى جمیع المدارس سیاسة سلوك (یمكن االطالع على التفاصیل من  3

 لكوادرھا كما ھو موصوف أعاله 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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اإللكتروني، أو من خالل النشرات اإللكترونیة، أو من خالل اجتماعات الكوادر العاملة)، وفق ما ھو مطلوب، على أن  
 على األقل سنویًا، وذلك لدعمھم بالمھارات المالئمة والمعرفة لیتمكنوا من حمایة األطفال بفاعلیة.یكون ذلك مرة واحدة 

 الكوادر الدرایة بسیر عملیة المساعدة المحلیة المبكرة وفھم دورھم في ھذه العملیة.جمیع  یجب على .15

اعیة لألطفال التابعة للسلطة  الكوادر الدرایة بعملیة إجراء اإلحاالت لجھات الرعایة االجتم جمیعیجب على  .16
3Fالمحلیة، وللتقییمات القانونیة

 47(األطفال المحتاجون)، والمادة  17، وال سیما المادة 1989بموجب قانون األطفال  4
(األطفال الذین یعانون، أو قد یعانون ضرًرا جسیًما) التي قد تتبع عملیة اإلحالة، بجانب الدور المتوقع منھم أداؤه في ھذه 

 قییمات.الت

الكوادر الدرایة بكیفیة التعامل في حال أبلغھم طفل ما بأنھ یتعرض لإلیذاء، أو االستغالل،  جمیع  یجب على .17
اإلھمال. یجب على الكوادر التعلیمیة الدرایة بكیفیة إدارة متطلبات الحفاظ على المستوى المناسب من السریة. وھذا  أو

د الحمایة المعین (أو نائبھ)، ومسؤول الرعایة االجتماعیة لألطفال التابع للسلطة یعني عدم إشراك إال من یلزم إشراكھ، كقائ
المحلیة. یتعین على الكوادر التعلیمیة عدم وعد األطفال بأنھم لن یخبروا أحًدا بحالة إساءة المعاملة التي یتم اإلبالغ عنھا،  

 یحقق أفضل المصالح لألطفال في نھایة المطاف. إذ إن ذلك قد ال 

الكوادر قادرین على طمأنة الضحایا إلى أن بالغاتھم تؤخذ على محمل الجد، وأنھ سیتم  جمیعجب أن یكون  ی .18
شكل من أشكال اإلساءة  أيدعمھم والحفاظ على سالمتھم. یجب أال تأخذ الضحیة انطباًعا بأنھا تثیر مشكلة بإبالغھا عن 

 ا قدمت بالًغا.و/أو اإلھمال. ویجب عدم جعل الضحیة تشعر بالخزي من أنھ

أن األطفال قد ال یكونون مستعدین أو ال یعرفون كیف یخبرون شخًصا ما  العاملة جمیع الكوادریجب أن یدرك   .19
بتعرضھم لإلساءة أو االستغالل أو اإلھمال، و/أو قد ال یدركون أن تجاربھم قد ألحقت بھم الضرر. على سبیل المثال، قد  

التھدید. قد یكون ھذا بسبب ضعفھم و/أو إعاقتھم و/أو توجھھم الجنسي و/أو عوائق  یشعر األطفال بالحرج أو اإلھانة أو
) إذا  DSLاللغة لدیھم. یجب أال یمنع ذلك الكوادر التعلیمیة من التحلي بالفضول المھني والتحدث إلى قائد الحمایة المعین (

ضل السبل لبناء عالقات موثوقة مع األطفال راودتھم مخاوف بشأن أحد األطفال. من المھم أیًضا أن تحدد الكوادر أف
   التواصل. والشباب، ما یسھل عملیة

 األمور التي یتعین على الكوادر المدرسیة والجامعیة االنتباه لھا

 المساعدة المبكرة 

على  -حال تلقیھ المساعدة المبكرة، ولكن یتعین على كافة الكوادر المدرسیة والجامعیة االحتیاط  أي طفلقد یستفید  .20
 للحاجة الُمحتملة للمساعدة المبكرة للطفل الذي: -وجھ الخصوص

 لدیھ إعاقة أو ظروف صحیة محددة، ولھ احتیاجات خاصة إضافیة. •

 
 

 Working Together toاالطالع على معلومات مفصلة حول التقییمات القانونیة في الفصل األول من العمل المشترك للحفاظ على األطفال  یمكن 4
Safeguard Children 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
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لیم نظامي أو كان یتمتع بتغطیة خطة صحیة أو خطة لدیھ احتیاجات تعلیمیة خاصة (سواء كان یتبع برنامج تع •
 رعایة أو ال) 

 لدیھ احتیاجات متعلقة بالصحة العقلیة •

 یكون مقدم رعایة شاب  •

یُظھر عالمات االنجذاب إلى السلوك المعادي للمجتمع، أو السلوك اإلجرامي، بما في ذلك التورط مع العصابات،   •
 المنظمة، أو اإلتجار بالمخدرات.واالنضمام إلى جماعات الجریمة 

 یختفي بشكل متكرر/یختفي من مكان الرعایة أو من المنزل  •

 یكون عرضة لالستعباد الحدیث، أو اإلتجار في البشر، أو االستغالل الجنسي أو اإلجرامي. •

 یكون عرضة لخطر التطرف أو االستغالل  •

 أحد أفراد عائلتھ ُمعتقل، أو متضرر من إیذاء أحد األبوین.  •

یعیش في ظروف عائلیة تمثل تحدیات للطفل، مثل إدمان المخدرات والكحولیات، ومعاناة أحد الكبار من مشكلة   •
 في الصحة العقلیة والعنف األسري

 یسيء استخدام المشروبات الكحولیة والعقاقیر األخرى بنفسھ •

 عاد ألسرتھ في المنزل من مكان الرعایة  •

 رف"، مثل ختان اإلناث أو الزواج القسري.یتعرض لخطر اإلساءة القائمة على "الش •

 ُمتبنى بشكل خاص  •

 یغیب باستمرار من التعلیم، بما في ذلك مرات الغیاب المتكررة في جزء من الیوم الدراسي.  •

 إساءة المعاملة واإلھمال

الكوادر على درایة بمؤشرات إساءة المعاملة واإلھمال (انظر أدناه)، مع إدراك أن األطفال  جمیعیجب أن یكون   .21
قد یتعرضون لخطر اإلیذاء داخل وخارج المدرسة/الجامعة، وداخل وخارج المنزل وعبر اإلنترنت. تُعد ممارسة الفضول 

ة واإلھمال حتى تتمكن الكوادر من تحدید حاالت المھني ومعرفة ما یجب البحث عنھ أمًرا حیویًا للكشف المبكر عن اإلساء
 األطفال الذین قد یحتاجون إلى المساعدة أو الحمایة.

الكوادر التعلیمیة المدرسیة والجامعیة على درایة بأن المشكالت المتعلقة باإلساءة واإلھمال  جمیعیجب أن یكون   .22
اسطة تعریف أو اسم واحد. وفي أغلب األحیان، ستتداخل عدة  والحمایة نادًرا ما تكون أحداثًا مستقلة وال یمكن تغطیتھا بو

 مشكالت مع بعضھا.

أن یضعوا في اعتبارھم    – وعلى وجھ الخصوص قائد الحمایة المعین (ومن ینوب عنھ)    – الكوادر    جمیع یجب على   .23
إن كان األطفال معرضین لخطر اإلساءة أو االستغالل في مواقف تحدث خارج نطاق أسرھم. تتخذ أوجھ اإلیذاء خارج نطاق  

اإلیذاء، من بینھا وعلى سبیل المثال ال الحصر  األسرة أشكاًال مختلفة ویمكن أن یكون األطفال عرضة لصور متعددة من  
االعتداء الجنسي (ومن أمثلتھ التحرش واالستغالل الجنسي)، والعنف األسري فیما یتعلق بعالقاتھم الحمیمیة (اإلساءة في  

 عالقات المراھقین)، واالستغالل ألغراض إجرامیة، والعنف الخطیر بین الشباب، واإلتجار بالمخدرات، والتطرف. 
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الكوادر أن یكونوا على درایة بأن التكنولوجیا عامل أساسي في الكثیر من المشكالت التي تتعلق  جمیعیجب على  .24
بالحمایة والسالمة. األطفال معرضون لخطر اإلساءة ومخاطر أخرى عبر اإلنترنت تماًما كاإلساءة وجًھا لوجھ. في كثیر 

اإلنترنت وفي العالم الواقعي بشكل متزامن. یمكن لألطفال أیًضا  من الحاالت، ستحدث اإلساءة وغیرھا من المخاطر عبر
اإلساءة إلى أقرانھم عبر اإلنترنت، وقد یكون ذلك في شكل رسائل إساءة ومضایقة وكراھیة للنساء، ومشاركة صور 

 یریدون  فاضحة دون موافقة، وال سیما في مجموعات الدردشة، ومشاركة صور مسیئة وصور إباحیة مع أولئك الذین ال
 تلقي مثل ھذا المحتوى.

وفي كل الحاالت، إذا كانت الكوادر العاملة في حالة ارتیاب، فإنھ یجب علیھا التحدث إلى قائد الحمایة المعین  .25
 نائبھ.  أو

 مؤشرات اإلساءة واإلھمال

إلحاق األذى  : أحد أشكال المعاملة السیئة للطفل. قد یقوم شخص ما بإیذاء الطفل أو إھمالھ؛ عن طریقاإلساءة .26
عدم التصرف لمنع حدوث ضرر لھ. یمكن أن یشمل الضرر سوء المعاملة غیر الجسدیة، باإلضافة إلى تأثیر  بھ، أو

مشاھدة سوء معاملة اآلخرین. قد یكون ھذا وثیق الصلة بصفة خاصة، على سبیل المثال، فیما یتعلق بتأثیر جمیع أشكال  
یتعرض األطفال لإلیذاء من عائالتھم، أو في الوسط المؤسسي أو المجتمعي من قِبل أولئك العنف األسري على األطفال. قد 

المعروفین لھم، أو من قِبل أشخاص آخرین في بعض الحاالت النادرة. یمكن أن تحدث اإلساءة عبر اإلنترنت بشكل كامل،  
رنت. قد یأذي الطفل أحد الكبار، أو مجموعة من  كما یمكن استخدام التكنولوجیا لتسھیل اإلساءة الذي یتم خارج نطاق اإلنت

 مجموعة من األطفال. الكبار، أو طفًال آخر، أو

: یُعتبر شكًال من أشكال اإلساءة الذي قد ینطوي على: الضرب، أو الرج، أو الرمي، أو التسمیم،  اإلساءة الجسدیة .27
ى جسدی�ا للطفل. قد یحدث األذى الجسدي أیًضا  الحرق، أو اللسع، أو اإلغراق، أو الخنق، أو غیر ذلك مما یسبب أذً  أو

 عندما یقوم أحد الوالدین أو مقدم الرعایة بتزییف أعراض مرض ما، أو یُحدث عمًدا مرًضا للطفل.

ھي سوء المعاملة العاطفیة المستمر للطفل؛ مثل التسبب في آثار حادة ووخیمة على تطور  اإلساءة العاطفیة: .28
لك اإلیحاء للطفل بأنھ ال قیمة لھ، أو غیر محبوب، أو أنھ قاصر، أو أنھ یُقّدر فقط طالما أنھ یلبي الطفل العاطفي. قد یشمل ذ

احتیاجات شخص آخر. كما قد یشمل عدم منح الطفل الفرص للتعبیر عن آرائھ، أو إسكاتھ عمًدا، أو "السخریة" مما یقولھ 
ت غیر مناسبة لعمر األطفال، أو مرحلتھم التطوریة. قد  أو من طریقة تواصلھ مع اآلخرین. وقد یتضمن اإلیذاء توقعا 

یشمل ذلك التعامالت التي تتجاوز القدرة التطوریة للطفل، وكذلك الحمایة المفرطة والحد من االستكشاف والتعلم، أو منع  
ین بطریقة سیئة. الطفل من المشاركة في التفاعل االجتماعي العادي. وقد یتضمن رؤیة أو سماع معاملة أحد األطفال اآلخر

وأیًضا قد یتضمن التنمر البالغ (بما في ذلك التنمر عبر اإلنترنت)؛ ما یسبب لألطفال شعوًرا بأنھم في خوف أو في خطر 
فساد األطفال. تنطوي كل أنواع إساءة معاملة األطفال على مستوى معین من اإلیذاء  بشكل متكرر، أو استغالل أو

 بمفرده. یحدث العاطفي، على الرغم من أنھ قد 

ینطوي على إجبار أو إغراء طفل أو شاب على المشاركة في أنشطة جنسیة، ولیس بالضرورة  االعتداء الجنسي: .29
أن یشمل العنف، سواء أكان الطفل واعیًا لما یحدث أم ال. قد تشمل تلك األنشطة االتصال الجسدي، بما في ذلك االعتداء  

جنس الفموي)، أو األفعال غیر اإلیالجیة؛ مثل االستمناء، والتقبیل، والحك،  عن طریق اإلیالج (مثل االغتصاب، أو ال 
واللمس فوق المالبس. وقد تشمل أیًضا األنشطة التي ال تطلب اللمس؛ مثل إشراك األطفال في النظر إلى الصور الجنسیة، 

غیر الئقة جنسی�ا، أو إغواء طفل   مشاھدة األنشطة الجنسیة، أو تشجیع األطفال على التصرف بطریقة أو في إنتاجھا، أو
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استعداًدا العتداء جنسي. یمكن أن یحدث االعتداء الجنسي عبر اإلنترنت، كما یمكن استخدام التكنولوجیا لتسھیل االعتداء 
الذي یتم خارج نطاق اإلنترنت. ال یرتكب االعتداء الجنسي الرجال البالغون فقط. فیمكن للنساء أیًضا ارتكاب أفعال  

تداء الجنسي، كما یمكن أن یفعل ذلك أطفال آخرون. یُعد االعتداء الجنسي على األطفال من أقرانھم مشكلة خاصة من االع
الكوادر أن یكونوا على درایة بھا، وبسیاسة   جمیعالمشكالت المتعلقة بالحمایة في المؤسسات التعلیمیة، ویجب على 

 ل معھا.مدرستھم أو جامعتھم، وباإلجراءات المتبعة للتعام

: ھو الفشل المستمر في تلبیة االحتیاجات البدنیة و/أو النفسیة األساسیة للطفل، مما یحتمل أن یؤدي إلى  اإلھمال .30
إعاقة صحة الطفل أو نموه بشكل خطیر. قد یحدث اإلھمال في أثناء الحمل، على سبیل المثال، كنتیجة إلدمان األم على  

وي اإلھمال على فشل أحد الوالدین أو مقدم الرعایة في: توفیر ما یكفي من الغذاء المخدرات. وبمجرد والدة الطفل، قد ینط
والملبس والمأوى (بما في ذلك االستبعاد من المنزل، أو الھجر)؛ وحمایة الطفل من األذى أو الخطر الجسدي والعاطفي؛  

ان الحصول على الرعایة الطبیة أو وضمان اإلشراف الكافي (بما في ذلك استخدام مقدمي الرعایة غیر الكفء)؛ أو ضم
 العالج المناسبین. كما قد ینطوي أیًضا على إھمال احتیاجات الطفل العاطفیة األساسیة، أو عدم االستجابة لھا.

 المشكالت المتعلقة بالحمایة

الكوادر وعي بقضایا الحمایة التي یمكن أن تعرض األطفال لخطر األذى. یمكن أن  جمیعأن یكون لدى  یجب .31
تكون التصرفات المرتبطة بالمشكالت، مثل تعاطي المخدرات و/أو إساءة استخدام المشروبات الكحولیة، والتغیب المتعمد 

تطرف ومشاركة صور و/أو مقاطع  عن الدراسة، وأعمال العنف الخطیرة (ومنھا ما یرتبط باإلتجار في المخدرات) وال
4Fفیدیو

عاریة وشبھ عاریة مع أشخاص بموافقتھم أو من دونھا، عالمات على تعرض ھؤالء األطفال إلى الخطر. ترد أدناه   5
ویتضمن الملحق معلومات إضافیة عن ھذه  بعض مشاكل الحمایة التي یجب على جمیع الكوادر أن تكون على وعي بھا. 

 الحمایة، وكذلك معلومات حول مسائل أخرى تتعلق بالجانب نفسھ. المشكالت المتعلقة ب 

 اإلساءة بین األقران

الكوادر أنھ یمكن لألطفال توجیھ اإلساءة إلى أطفال آخرین (وغالبًا ما یشار إلى ھذا   جمیعیجب أن یدرك   .32
 جمیعر اإلنترنت. یجب على بمصطلح اإلساءة بین األقران)، وأن ذلك قد یحدث داخل المدرسة أو الجامعة وخارجھما وعب

الكوادر أن یكونوا على وعي واضح بسیاسة المدرسة أو الجامعة، واإلجراءات المتعلقة باإلساءة بین األقران، والدور  
 المھم الذي یتعین علیھم القیام بھ في سبیل منعھا، واالستجابة للمواقف التي یرون فیھا أن الطفل قد یتعرض لخطر بسببھا.

الكوادر فھم أنھ حتى إن لم تكن ھناك بالغات عن مشكالت في مدارسھم أو جامعاتھم، فإن ذلك   جمیعیجب على  .33
أي ال یعني أنھا ال تحدث، وقد یكون األمر أنھ ال یتم اإلبالغ عنھا فحسب. وبالتالي، فإنھ من المھم إذا راودت الكوادر 

 لى قائد الحمایة المعین لدیھم (أو نائبھ).مخاوف بشأن اإلساءة بین األقران، فعلیھم التحدث إ

 
 

ولكن األطفال ما زالوا   -قد ال تكون إساءة  ركة صور بالتراضي، خاصةً بین أطفال أكبر سنًا من الفئة العمریة نفسھا، استجابةً مختلفة.قد تتطلب مشا 5
یقدم المجلس البریطاني  بینما إذا كان ذلك بدون موافقة، فإنھ سیكون غیر قانوني وإساءة في الوقت ذاتھ.  -بحاجة لمعرفة أن ھذا غیر قانوني 

 .نصیحة مفصلة حول مشاركة الصور ومقاطع الفیدیو العاریة وشبھ العاریة UKCISلسالمة األطفال على اإلنترنت 
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الكوادر أھمیة مواجھة السلوكیات غیر الالئقة بین األطفال، التي یرد الكثیر منھا  جمیعمن الضروري أن یفھم  .34
أدناه، والتي تُعد مسیئة بطبیعتھا. إن االستھانة بسلوكیات محددة، على سبیل المثال، نفي التحرش الجنسي، مثل "ھذا مجرد  

بیة"، قد تؤدي إلى ثقافة انتشار سلوكیات  "كنت أضحك معك فحسب"، أو "لقد كبرت"، أو "ھكذا یكونون الص مزاح"، أو
غیر مقبولة، وخلق بیئة غیر آمنة لألطفال، وفي أسوأ الحاالت قد یؤدي ذلك إلى انتشار ثقافة تكون فیھا اإلساءة أمًرا 

 عادیًا، ما یؤدي إلى تقبل الطفل لھا كأمر عادي وعدم تحركھ لإلبالغ عنھا.

 جح، وعلى سبیل المثال ال الحصر: وقد تشمل اإلساءة بین األقران على األر .35

 التنمر (بما في ذلك التنمر اإللكتروني، والتنمر القائم على التحامل والتمییز) •

 اإلساءة في العالقات الشخصیة الحمیمیة بین األطفال (التي تُعرف أحیانًا باسم "اإلساءة في عالقات المراھقین") •

ل، أو الرج، أو العض، أو شد الشعر، أو غیر ذلك من األذى  اإلساءة الجسدیة، التي قد تتضمن الضرب، أو الرك •
 الجسدي (قد یتضمن ذلك عنصًرا عبر اإلنترنت یسّھل و/أو یھدد و/أو یشجع على اإلساءة الجسدیة) 

5Fالعنف الجنسي،  •

مثل االغتصاب، واالعتداء باإلیالج، واالعتداء الجنسي، (قد یتضمن ذلك عنصًرا عبر   6
 یھدد و/أو یشجع على العنف الجنسي) اإلنترنت، یسّھل و/أو 

6Fالتحرش الجنسي، •

مثل التعلیقات، والعبارات، والنكات الجنسیة، والتحرش الجنسي عبر اإلنترنت الذي قد یحدث   7
 بشكل منفرد أو كجزء من نمط أوسع من اإلساءة

لمس أعضائھ  التسبب في إشراك شخص ما في نشاط جنسي دون موافقة، مثل إجبار أحد على خلع مالبسھ، أو •
 الجنسیة، أو المشاركة في نشاط جنسي مع طرف ثالث

7Fمشاركة صور و/أو مقاطع فیدیو عاریة •

أو شبھ عاریة بموافقة أو من دون موافقة (معروفة أیًضا باسم المحتوى  8
 الجنسي، أو صور جنسیة من إنتاج الشباب) 

8Fالتقاط الصور الجنسیة، •

بس أحد األشخاص دون إذنھ، بغرض  الذي یتضمن عادةً التقاط صور أسفل مال 9
 استعراض أعضائھ التناسلیة أو أردافھ للحصول على متعة جنسیة، أو إذالل الضحیة، أو مضایقتھ، أو إخافتھ

ممارسة العنف أو الطقوس القائمة على قبول األشخاص في مجموعات، أو التنكیل (قد یتضمن ذلك األنشطة التي  •
أو اإلذالل الُمستخدم كطریقة لتقدیم شخص في مجموعة ما، وقد یتضمن أیًضا تنطوي على التحرش، أو اإلساءة، 

 القیام بذلك عبر اإلنترنت). 

 
 

 .لمزید من المعلومات حول العنف الجنسي، راجع الجزء الخامس من الوثیقة الكاملة والملحق 6
 .لمزید من المعلومات حول التحرش الجنسي، راجع الجزء الخامس من الوثیقة الكاملة والملحق 7
UKCIS:( nudes advice for education -Sharing nudes and semiإرشادات المجلس البریطاني لسالمة األطفال على اإلنترنت ( 8

ettingss (نصائح حول مشاركة الصور العاریة وشبھ العاریة إلعدادات التعلیم)  
 . للمزید من المعلومات عن "التقاط الصور الجنسیة"، اطلع على الملحق 9
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 ) CCE)، واستغالل األطفال ألغراض إجرامیة (CSEاالستغالل الجنسي لألطفال (

أشكاًال من  ) CCE)، واستغالل األطفال ألغراض إجرامیة (CSEیعد كل من االستغالل الجنسي لألطفال ( .36
اإلساءة التي تحدث عندما یقوم فرد أو مجموعة باستغالل عدم التوازن في القوة إلكراه الطفل أو التالعب بھ أو خداعھ  
للمشاركة في نشاط جنسي أو إجرامي، مقابل شيء یحتاجھ الضحیة أو یریده، و/أو لمیزة مادیة، أو للمكانة العالیة التي  

سیط، و/أو من خالل العنف أو التھدید بالعنف. إن كل من االستغالل الجنسي لألطفال یشغلھا مرتكب الجریمة أو الو 
واستغالل األطفال ألغراض إجرامیة قد یؤثر على األطفال الذین تم نقلھم ألغراض االستغالل (یشار إلیھ بلفظ االتجار في 

 البشر). 

 ) CCEاستغالل األطفال ألغراض إجرامیة (

) إجبار األطفال أو التالعب بھم من أجل نقل CCEاألطفال ألغراض إجرامیة (  تتضمن بعض أشكال استغالل .37
المخدرات أو األموال عبر الحدود، أو العمل في مصانع الحشیش، أو السرقة، أو النشل. ویمكن إجبارھم أو التالعب بھم  

 ین.الرتكاب جرائم تتعلق بالمركبات أو تھدید اآلخرین/ارتكاب أعمال عنف خطیرة ضد اآلخر

یمكن لألطفال أن یقعوا فریسة لھذا النوع من االستغالل، حیث یمكن للجناة أن یھددوا الضحایا (وعائالتھم)   .38
بالعنف، أو یوقعوا بھم ویكرھوھم على االستدانة. قد یتم إكراھھم على حمل أسلحة، مثل السكاكین، أو البدء في حمل سكین 

طفال الذین تعرضوا لالستغالل ألغراض إجرامیة غالبًا ما یرتكبون جرائم  بھدف الحمایة من إیذاء اآلخرین. وبما أن األ 
بأنفسھم، فإن ضعفھم كضحایا ال یعترف بھ البالغون والمختصون دائًما، (خاصةً األطفال األكبر)، وال تتم معاملتھم 

بدا النشاط أنھ أمر  كضحایا على الرغم من الضرر الذي تعرضوا لھ. قد یظلون ضحایا لالستغالل اإلجرامي، حتى إن
 اتفقوا علیھ أو ارتضوا بھ.

من المھم مالحظة أن تجربة الفتیات الالتي تم استغاللھن ألغراض إجرامیة یمكن أن تكون مختلفة عن تجربة  .39
األوالد. قد تختلف المؤشرات، بالرغم من أن المختصین یجب أن یكونوا على درایة بأن الفتیات معرضین لخطر 

ض إجرامیة أیًضا. من المھم أیًضا مالحظة أن كل من األوالد والفتیات الذین یتم استغاللھم ألغراض  االستغالل ألغرا
 إجرامیة قد یكونون معرضین لخطر عاٍل الستغاللھم جنسی�ا. 

 ) CSEاالستغالل الجنسي لألطفال (

لجنسیة االتصال الجسدي،  االستغالل الجنسي لألطفال ھو أحد أشكال اإلساءة الجنسیة للطفل. قد تشمل اإلساءة ا .40
بما في ذلك االعتداء عن طریق اإلیالج (مثل االغتصاب أو الجنس الفموي)، أو األفعال غیر اإلیالجیة؛ مثل االستمناء،  
والتقبیل، والحك، واللمس فوق المالبس. وقد تشمل األنشطة التي ال تتطلب اللمس؛ مثل إشراك األطفال في إنتاج صور 

لى النظر إلى الصور الجنسیة أو مشاھدة األنشطة الجنسیة، أو تشجیع األطفال على التصرف بطریقة جنسیة، أو إجباره ع
 غیر الئقة جنسی�ا، أو إغواء طفل استعداًدا العتداء جنسي بما في ذلك عبر اإلنترنت.

ون معرفة ) على مدار الوقت، أو قد یحدث مرة واحدة، وقد یحدث دCSEقد یحدث االستغالل الجنسي لألطفال ( .41
 الطفل الفوریة، على سبیل المثال، من خالل مشاركة اآلخرین لمقاطع فیدیو أو صور لھ على مواقع التواصل االجتماعي.

) في أي طفل، وقد یتم إكراھھ على المشاركة في أنشطة جنسیة. CSEقد یؤثر االستغالل الجنسي لألطفال ( .42
م قانونًا الموافقة على ممارسة الجنس. قد ال یدرك بعض األطفال أنھ یتم عاًما الذین یمكنھ 17والـ  16یتضمن ھذا ذوي الـ 

 استغاللھم، على سبیل المثال، یظنون أنھم في عالقة رومانسیة حقیقیة.
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 العنف األسري 

یمكن أن یتضمن العنف األسري مجموعة كبیرة من السلوكیات، وقد یكون حادثًا واحًدا أو نمًطا من الحوادث.  .43
ھذه اإلساءة، على سبیل المثال ال الحصر، نفسیة أو جسدیة أو جنسیة أو مالیة أو عاطفیة. یمكن أن یقع  یمكن أن تكون

األطفال ضحایا للعنف المنزلي. قد یرون أو یسمعون أو یواجھون آثار اإلساءة في المنزل و/أو یعانون من العنف المنزلي  
. كل ذلك یمكن أن یكون لھ أثر ضار وطویل األجل في صحتھم  في عالقاتھم الحمیمیة (اإلساءة في عالقات المراھقین)

 ورفاھتھم ونموھم وقدرتھم على التعلم. 

 )FGMختان اإلناث ( 

الكوادر التحدث إلى قائد الحمایة المعین (أو نائبھ) بخصوص أي مخاوف تتعلق بختان  جمیعبینما یجب على  .44
9Fمسؤولیة قانونیة على عاتق المعلمین)، إال أن ھناك FGMاإلناث (

بشكل خاص. إذا اكتشف أحد المعلمین، في أثناء   10
 م إبالغ الشرطة بذلك.على المعل یتعینعاًما، فإنھ  18تأدیة عملھ، إجراء عملیة ختان لفتاة دون عمر 

 الصحة العقلیة 

مؤشًرا  -في بعض الحاالت-على درایة بأن مشكالت الصحة العقلیة یمكن أن تكون   كافةینبغي أن تكون الكوادر  .45
 یدل على أن الطفل قد عانى اإلیذاء، أو اإلھمال، أو االستغالل، أو عرضة للمعاناة منھم.

 بمعرفة المختصین المدربین بشكل مناسب. وتُعتبر الكوادر مع  یجب عدم إجراء تشخیص لمشكلة صحة عقلیة إال .46
ذلك، في موضع یؤھلھم لمالحظة األطفال یومی�ا، وتحدید األطفال الذین یوحي سلوكھم بأنھم ربما یعانون مشكلة في الصحة 

لمساعدتھا على  العقلیة، أو عرضة لخطر اإلصابة بھا. یمكن للمدارس والجامعات الوصول إلى مجموعة من المشورات 
 تحدید األطفال الذین ھم بحاجة إلى دعم إضافي فیما یتعلق بالصحة العقلیة، ویشمل ذلك العمل مع وكاالت خارجیة.

إذا راود الكوادر أحد المخاوف إزاء صحة أحد األطفال العقلیة، وھو یُعد أیًضا من المخاوف المتعلقة بالحمایة،  .47
 سیاسة حمایة الطفل لدیھم، والتحدث إلى قائد الحمایة المعین أو نائبھ. فإنھ یجب اتخاذ إجراء فوري، باتباع

 العنف البالغ

الكوادر على درایة بالمؤشرات التي قد تدل على أن األطفال یتعرضون لخطر ناتج عن   جمیعیجب أن یكون   .48
جریمة عنف خطیر، أو یشاركون فیھا. یمكن أن تتضمن تلك المؤشرات كثرة الغیاب من المدرسة أو الجامعة، أو تغیًرا في 

ضًحا في األداء، أو وجود عالمات إلیذاء الصداقات أو العالقات لتصبح مع أشخاص أو مجموعات أكبر سنًا، أو تراجعًا وا
الذات، أو تغیًرا واضًحا في الصحة العامة، أو عالمات العتداء أو جروًحا غیر مبررة. یمكن أیًضا أن تشیر الھدایا أو 

یة  الممتلكات الجدیدة غیر المبررة إلى أنھ قد تم التقرب إلى األطفال، أو أنھم متورطون مع أشخاص تابعین لشبكات إجرام
 أو عصابات وقد یكونون معرضین لخطر االستغالل ألغراض إجرامیة. 

 
 

، یُقصد بتعبیر "المعلِّم" في إنجلترا: الشخص الوارد في المادة  2003من قانون تشویھ األعضاء التناسلیة لإلناث لعام  5B(11) (a)بموجب المادة  10
141A(1)  (األشخاص العاملون أو المشتركون في العمل بالتدریس في المدارس والمؤسسات األخرى في إنجلترا).  2002من قانون التعلیم لعام 
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 معلومات ووسائل دعم إضافیة 
ed a Child is Being Abused What to Do if You Are Worri- نشرة التوجیھات الوزاریة  .49

Advice for Practitioners  تقدم   نصائح لمزاولي المھنة)  -(ماذا تفعل إذا كنت قلقًا بشأن احتمال تعرض طفل لإلیذاء
مزیًدا من المعلومات حول فھم اإلساءة واإلھمال وتحدیدھما. جرى تسلیط الضوء على أمثلة المؤشرات المحتملة لإلساءة 

جمیع أجزاء النشرة التوجیھیة، وستكون مفیدة بشكل خاص لكوادر المدرسة والجامعة. یوفر الموقع  واإلھمال في
لمفیدة حول اإلساءة واإلھمال، مزیًدا من المعلومات ا  )NSPCCللجمعیة الوطنیة لمنع القسوة على األطفال ( اإللكتروني 

 وما الذي یجب االنتباه لھ.

یحتوي الملحق على معلومات إضافیة مھمة حول أشكال معینة خاصة من اإلساءة والمشكالت المتعلقة   .50
 بالحمایة. یجب أن یقرأ الملحق قادة المدارس والجامعات، وأولئك الكوادر الذین یعملون مع األطفال بشكل مباشر. 

 الذي یتعین على الكوادر المدرسیة والجامعیة فعلھ حال وجود ما یثیر تخّوفھم تجاه طفل ما ما 
. یتعین "ھذا یمكن أن یحدث ھنا"ننصح الكوادر العاملة مع األطفال فیما یخص الحمایة، بالحفاظ على سلوك  .51

 حال تخوفھم إزاء رفاھیة الطفل.  مصالح الطفل الفضلىعلى الكوادر التصرف دائًما وفق 

تتعلق برفاھیة الطفل. راجع الصفحة  أي مخاوف حال مجابھة  على الفوریجب على الكوادر التعلیمیة التصرف  .52
 لالطالع على مخطط بیاني یحدد دور الكوادر التعلیمیة عندما یكون لدیھم مخاوف بشأن طفل.  22

فإنھ یجب علیھم اتباع سیاسة حمایة الطفل الخاصة بالمؤسسة في حال تخوف الكوادر التعلیمیة تجاه أمر ما،  .53
 التابعین لھا، والتحدث إلى قائد الحمایة المعین (أو نائبھ).

 سوف تشمل الخیارات ما یلي:  .54

 إدارة أي دعم للطفل داخلیًا، من خالل عملیات الدعم الرعوي الخاص بالمدرسة أو الجامعة.  •

10Fكرة؛التعھد بتقییم الحاجة إلى مساعدة مب •

 أو 11

11Fتقدیم اإلحالة لخدمات قانونیة، •

على سبیل المثال احتمالیة حاجة الطفل، أو حاجتھ الفعلیة، أو إن كان یعاني أو  12
 یمكن أن یعاني أذًى.

 
 

ومات حول عملیات تقییم الحاجة إلى المساعدة المبكرة، وتقدیم خدمات المساعدة المبكرة، والحصول على الخدمات في الفصل یوجد مزید من المعل 11
  (العمل المشترك لحمایة األطفال)  renWorking Together to Safeguard Childاألول من 

ینص على أنھ یجب على شركاء   (العمل المشترك لحمایة األطفال) Working Together to Safeguard Childrenالفصل األول من   12
ماعیة  ة نشر وثیقة الحد األدنى التي یجب أن تتضمن المعاییر، بما في ذلك مستوى الحاجة حینما یلزم إجراء إحالة قضیة إلى جھة الرعایة االجتالحمای 

یر بروتوكوالت . یجب على السلطات المحلیة بمساعدة شركائھا تطو47و 17لألطفال التابعة للسلطة المحلیة للتقییم، والخدمات القانونیة بموجب المادتین 
عیة لألطفال محلیة للتقییم ونشرھا. ینبغي أن یضع البروتوكول المحلي ترتیبات واضحة لكیفیة إدارة الحاالت بمجرد إحالة الطفل إلى الرعایة االجتما

 للسلطة المحلیة.

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/what-to-do-if-youre-worried-a-child-is-being-abused--2
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https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
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یجب على قائد الحمایة المعین (أو نائبھ) أن یكون متاًحا على الدوام لمناقشة األمور المتعلقة بالحمایة. إذا لم یكن  .55
الحمایة المعین (أو نائبھ) متاًحا في ظروف استثنائیة، فال ینبغي لھذا األمر أن یؤخر اتخاذ اإلجراء المناسب. یجب قائد 

على الكوادر اإلقدام على التحدث إلى أحد أعضاء فریق القیادة العلیا و/أو طلب المشورة من جھة الرعایة االجتماعیة  
الظروف، یجب مشاركة أي إجراء یتم اتخاذه مع قائد الحمایة المعین (أو نائبھ)  لألطفال التابعة للسلطة المحلیة. وفي ھذه 

 في أقرب وقت ممكن عملیًا. 

یجب أال یفترض الكوادر أن أحد الزمالء أو أحد المختصین اآلخرین سیتخذ اإلجراء ویشارك المعلومات التي قد  .56
وا بعین االعتبار أن مشاركة المعلومات مبكًرا ھو أمر  تكون بالغة األھمیة في الحفاظ على سالمة األطفال. یجب أن یضع

ضروري لفعالیة التحدید والتقییم وتقدیم الخدمات المناسبة، سواء كان ذلك عند ظھور المشكلة ألول مرة، أو عندما یكون  
حمایة أو لدیھ الطفل معروفًا بالفعل للسلطة المحلیة لرعایة األطفال االجتماعیة (مثل أن یكون الطفل بحاجة إلى خطة  

Safeguarding Services to  Advice for Practitioners Providingمشاركة المعلومات: واحدة).
Children, Young People, Parents and Carers   نصائح لمزاولي المھنة الذین یقدمون خدمات الحمایة)

أن مشاركة المعلومات.  تدعم الكوادر الذین یتعین علیھم اتخاذ قرارات بش  لألطفال، والشباب، واآلباء، ومقدمي الرعایة)
تتضمن ھذه النشرة التوجیھیة القواعد الذھبیة السبع لمشاركة المعلومات واالعتبارات التي تتعلق بقانون حمایة البیانات لعام 

2018 )DPA) وقانون حمایة البیانات العامة في المملكة المتحدة ،(UK GDPR .( 

مشاركة المعلومات   ال یمنعان)  GDPRانات العامة () وقانون حمایة البیDPAإن قانون حمایة البیانات ( .57
ألغراض الحفاظ على سالمة األطفال وتعزیز رفاھیتھم. یجب على الكوادر التحدث إلى قائد الحمایة المعین (أو نائبھ) في 

الحاجة  السماح للمخاوف بشأن مشاركة المعلومات بالوقوف في طریق یجب عدم  حال االرتیاب بشأن مشاركة المعلومات.
 إلى تعزیز رفاھیة األطفال وحمایة سالمتھم. 

 تقییم الحاجة إلى المساعدة المبكرة 

في حال كانت المساعدة المبكرة مالئمة، فسیقود مسؤول الحمایة المعین (أو نائبھ) عملیة التنسیق مع الوكاالت  .58
الكوادر دعم الوكاالت األخرى األخرى عموًما، وسیعّد تقییًما مشترًكا بین الوكاالت حسب االقتضاء. قد یُطلب من 

والمختصین اآلخرین في إعداد تقییم للمساعدة المبكرة، وفي بعض الحاالت العمل ممارًسا رئیسیًا. یجب إبقاء أي حاالت  
مشابھة قید المراجعة وإعادة النظر المستمرتین لإلحالة إلى جھة الرعایة االجتماعیة لألطفال التابعة للسلطة المحلیة من  

 ییم األھلیة للخدمات القانونیة، وذلك في حالة كان وضع الطفل ال یشھد تحسنًا، أو كان یزداد سوًءا. أجل تق

 التقییمات والخدمات القانونیة المتعلقة بالرعایة االجتماعیة لألطفال
اإلحالة الفوریة إلى  في الحاالت التي یعاني أو من المحتمل أن یعاني الطفل فیھا أذى، من المھم أن یتم إجراء  .59

یجب أن تتبع اإلحاالت نھج اإلحالة   جھة الرعایة االجتماعیة لألطفال التابعة للسلطة المحلیة (والشرطة عند االقتضاء).
 المحلیة. 

یجب أن تراعي تقییمات جھة الرعایة االجتماعیة لألطفال التابعة للسلطة المحلیة الحاالت التي یتعرض فیھا  .60
ظروف خارج المنزل، لذلك من المھم أن توفر المدارس والجامعات أكبر قدر ممكن من المعلومات  الطفل لإلیذاء في 

ن اتباع نھج سیاقي في معالجة مثل   كجزء من عملیة اإلحالة. سیسمح ذلك ألي تقییم بالنظر في كافة األدلة المتوفرة، وسیمّكِ
 . Contextual Safeguarding(الحمایة السیاقیة)  ھذا الضرر. ستجد المزید من المعلومات متاحة ھنا:

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-practitioners-information-sharing-advice
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-practitioners-information-sharing-advice
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-practitioners-information-sharing-advice
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-practitioners-information-sharing-advice
https://www.contextualsafeguarding.org.uk/
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(اإلبالغ عن   Report Child Abuse to Your Local Councilتوجھ األداة المتوفرة عبر اإلنترنت  .61
البالغات إلى رقم التواصل الخاص بمكتب الرعایة االجتماعیة لألطفال التابع   اإلساءة لألطفال لدى مجلسك المحلي)

 للسلطة المحلیة. 

 األطفال المحتاجون

الطفل المحتاج على أنھ الطفل الذي من غیر المحتمل أن یتحقق لھ مستوى  1989یعرف قانون الطفل لعام  .62
صحة أو النمو أو الحفاظ على ھذا المستوى، أو من المحتمل أن تكون صحتھ أو نموه معرضین بشكل كبیر معقول من ال

للضعف، أو أنھما ضعیفان بالفعل، دون تقدیم الخدمات؛ أو الطفل المعاق. یُطلب من السلطات المحلیة توفیر الخدمات  
من قانون  17مكن تقییم األطفال المحتاجین بموجب المادة لألطفال المحتاجین ألغراض الحمایة، وتعزیز سالمتھم العامة. ی

 .1989الطفل لعام 

 األطفال الذین یعانون، أو من المحتمل أن یعانوا، أذًى جسیًما:

التحقیق في األمر بموجب المادة  -بمساعدة منظمات أخرى حسب ما یقتضیھ األمر-من واجب السلطات المحلیة   .63
إذا كان لدیھم سبب معقول للشك في أن الطفل یعاني، أو یحتمل أن یعاني، أذًى جسیًما.  1989من قانون األطفال لعام  47

تمكنھم مثل ھذه التحریات من التقریر ما إذا كان علیھم اتخاذ أي إجراء لحمایة الطفل وتعزیز سالمتھ العامة، ویلزم  
 أشكال اإلساءة واإلھمال. جمیعالشروع فیھ؛ حیث أن ھناك مخاوف تعرض الطفل لسوء معاملة. ویشمل ھذا 

 ما الذي ستفعلھ السلطات المحلیة؟ 

في غضون یوم عمل واحد من اإلحالة، یجب على األخصائي االجتماعي التابع للسلطة المحلیة أن یقر باالستالم  .64
 للُمحیل، وأن یتخذ قراًرا بشأن الخطوات التالیة ونوع االستجابة المطلوبة. سیتضمن ذلك تحدید ما إذا كان: 

 یحتاج الطفل إلى حمایة فوریة ویتطلب اتخاذ إجراء عاجل  •

 أي خدمات یحتاج إلیھا الطفل وأسرتھ وأي نوع من الخدمات  •

 Workingیقدم الفصل األول من  .1989من قانون الطفل لعام  17الطفل محتاج ویجب تقییمھ طبقًا للمادة  •
Together to Safeguard Children   (العمل المشترك لحمایة األطفال) .تفاصیل حول عملیة التقییم 

ھناك سبب معقول للشك في أن الطفل یعاني أو من المحتمل أن یعاني من أذًى كبیًرا، وما إذا كان یجب إجراء  •
 Workingیقدم الفصل األول من  .1989من قانون الطفل لعام  47الطفل بموجب المادة تحقیقات وتقییم  

Together to Safeguard Children   (العمل المشترك لحمایة األطفال) یة التقییم تفاصیل حول عمل 

یلزم إجراء مزید من التقییمات المتخصصة لمساعدة السلطة المحلیة في اتخاذ القرار بشأن اإلجراءات األخرى  •
 التي یجب اتخاذھا. 

 یجب على الُمحیل المتابعة إذا لم یكن الحصول على ھذه المعلومات وشیًكا.  .65

على الكوادر أن یفعلوا كل ما في وسعھم لدعم ھذا إذا قرر األخصائیون االجتماعیون إجراء تقییم قانوني، یجب   .66
 التقییم (مدعومین من قائد الحمایة المعین (أو نائبھ) على النحو المطلوب).

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/report-child-abuse-to-local-council
https://www.gov.uk/report-child-abuse-to-local-council
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
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وإذا كانت حالة الطفل تبدو أنھا ال تتحسن بعد اإلحالة، یجب أن ینظر الُمحیل في اتباع إجراءات التصعید المحلیة   .67
 ھم من ذلك أن یتحسن وضع الطفل.لضمان معالجة ما یثیر مخاوفھ، واأل

 حفظ السجالت 
المخاوف، والنقاشات، والقرارات المتخذة، وأسباب اتخاذ ھذه القرارات كتابةً. سیساعد ھذا أیًضا  كافةیجب توثیق  .68

في حال/عند الرد على أي شكاوى حول الطریقة التي اتبعتھا المدرسة أو الجامعة لمعالجة إحدى المسائل. یجب االحتفاظ 
 واإلحاالت في ملف حمایة طفل منفصل لكل طفل.  بالمعلومات سریة ومحفوظة بأمان. من الجید االحتفاظ بالمخاوف

 یجب أن تتضمن السجالت: 

 ملخًصا واضًحا وشامًال للمخاوف. •

 تفاصیل حول كیف تمت متابعة المخاوف وحلھا •

 مالحظة حول أي إجراء یتم اتخاذه، والقرارات التي تم الوصول إلیھا، والنتائج. •

 الكوادر مناقشة األمر مع قائد الحمایة المعین (أو نائبھ).في حال االرتیاب بشأن متطلبات التوثیق، یجب على  .69

 لماذا یُعد ھذا كلھ من األھمیة بمكان؟

من المھم أن یتلقى األطفال المساعدة الصحیحة في الوقت المناسب؛ للتعامل مع مخاطر الحمایة، ومنع تصاعد   .70
ومراجعة الحاالت الخطیرة مراًرا وتكراًرا مخاطر المشكالت، وتعزیز السالمة العامة لألطفال. وقد أظھرت األبحاث 

 اإلخفاق في اتخاذ إجراءات فعالة.
12F

یمكن العثور على المزید من المعلومات حول مراجعات الحاالت الخطیرة في الفصل  13
. تشمل نماذج  Working Together to Safeguard Children(العمل المشترك للحفاظ على األطفال)الرابع من 

 الممارسة السیئة ما یلي:

 الفشل في التصرف مع أولى عالمات إساءة المعاملة واإلھمال واإلحالة بشأنھا •

 اإلخفاق في حفظ السجالت الكافیة والالزمة •

 لوجھات نظر الطفلاإلخفاق في االستماع  •

 الفشل في إعادة تقییم المخاوف عند عدم تحسن األوضاع  •

 عدم مشاركة المعلومات مع األشخاص المعنیین داخل الوكاالت وبین بعضھا وبعض  •

 التباطؤ الشدید في مشاركة المعلومات  •

 عدم مواجھة أولئك الذین یبدو أنھم ال یتخذون أي إجراء. •

 
 

case-serious-of-gov.uk/government/publications/analysis-یمكن العثور على تحلیل لمراجعات الحاالت الخطیرة على  13
2017-to-2014-reviews . 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-safeguard-children--2
https://www.gov.uk/government/publications/analysis-of-serious-case-reviews-2014-to-2017
https://www.gov.uk/government/publications/analysis-of-serious-case-reviews-2014-to-2017
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لجامعیة فعلھ حال وجود مخاوف أو ادعاءات تتعلق بالحمایة تجاه عضو ما یجب على الكوادر المدرسیة وا
 آخر في ھیئة الكوادر العاملة

مخاوف أو ادعاءات تتعلق بالحمایة (مھما  أيیجب على المدارس والجامعات وضع ممارسات وإجراءات إلدارة  .71
 المتطوعون، والمتعاقدون). تكن بسیطة) تجاه أعضاء ھیئة الكوادر العاملة (ومن بینھا موظفو التورید، و

إذا كانت لدى الكوادر مخاوف تتعلق بالحمایة، أو إذا تم تقدیم ادعاء بشأن أحد أعضاء ھیئة الكوادر اآلخرین  .72
 ، فعندئذ:بما یسبب ضرًرا لألطفال أو یشكل خطًرا علیھمبینھا موظفو التورید، والمتطوعون، والمتعاقدون)  (ومن

 المدیر أو الناظر.یجب إحالة ھذا األمر إلى  •

إذا كانت ھناك مخاوف/ادعاءات تتعلق بمدیر المدرسة أو الناظر، فإنھ یجب إحالتھا إلى رئیس مجلس اإلدارة،  •
 رئیس لجنة اإلدارة، أو مالك إحدى المدارس المستقلة  أو

حید  وفي حال كانت ھناك مخاوف/ادعاءات تتعلق بمدیر المدرسة حیث یكون مدیر المدرسة ھو المالك الو •
لمدرسة مستقلة، أو موقف یحدث فیھ تضارب مصالح في حال اإلبالغ عن األمر لمدیر المدرسة، فإنھ یجب تقدیم 

). من المفترض أن تتوفر LADOsالبالغ مباشرةً إلى المسؤول (المسؤولین) المعني لدى السلطة المحلیة (
 الموقع اإللكتروني للسلطة المحلیة لدیك.سھولة الوصول إلى تفاصیل مسؤول السلطة المحلیة المعني من خالل  

إذا كانت لدى الكوادر مخاوف تتعلق بالحمایة، أو إذا تم تقدیم ادعاء بشأن عضو آخر ضمن الكوادر العاملة  .73
ذلك حد الضرر، یجب مشاركة ذلك وفقًا لسیاسة  عدم استیفاء(ومنھم موظفو التورید أو المتطوعون أو المتعاقدون) مع 

جامعة إلثارة مخاوف منخفضة المستوى. یمكنكم معرفة المزید من التفاصیل في الجزء الرابع من النسخة المدرسة أو ال 
 ). KCSIEالكاملة من التوجیھ القانوني للحفاظ على سالمة األطفال في التعلیم (

و  ما یجب على الكوادر المدرسیة والجامعیة فعلھ حال تخوفھا إِزاء ممارسات الحمایة داخل المدرسة أ
 الجامعة 

یجب أن یشعر كافة الكوادر والمتطوعین بقدرتھم على اإلبالغ عن المخاوف التي تتعلق بالممارسات غیر اآلمنة  .74
السیئة والفشل المحتمل لنظام الحمایة الخاص بالمدرسة أو الجامعة، ویجب أن یعلموا أن تلك المخاوف سیتم التعامل   أو

 العلیا.معھا بجدیة بواسطة فریق القیادة 

یجب وضع إجراءات إبالغ عن المخالفات تناسب إثارة؛ مثل ھذه المخاوف مع فریق القیادة العلیا بالمدرسة  .75
 الجامعة.  أو

عندما یشعر الموظف بعدم قدرتھ على إثارة مشكلة مع صاحب العمل، أو یشعر بأن مخاوفھ الحقیقیة ال تؤخذ في   .76
 األخرى مفتوحة لھ:االعتبار، فإنھ یجب أن تكون قنوات اإلبالغ 

 Advice on(نصائح تتعلق بعملیة اإلبالغ)  یمكنكم العثور على تعلیمات عامة عن عملیة اإلبالغ من خالل: •
Whistleblowing 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.gov.uk/whistleblowing
https://www.gov.uk/whistleblowing
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(خط مساعدة   NSPCC’s what you can do to report abuse dedicated helplineیوجد 
كطریق  مخصص لما یمكن أن تفعلھ لإلبالغ عن اإلساءات خاص بالجمعیة الوطنیة لمنع القسوة على األطفال)

إثارة مخاوفھم التي تتعلق باإلخفاق في حمایة أحد األطفال داخل بدیل للكوادر الذین یشعرون بعدم قدرتھم على  
مؤسساتھم، أو لدیھم مخاوف بشأن طریقة تعامل مدرستھم أو جامعتھم مع المخاوف التي تتم إثارتھا. یمكن 

 صباًحا إلى  8:00وھو متاح من الساعة  – 0800  028 0285للكوادر العاملة االتصال بالرقم 
help@nspcc.org.uk . 13Fن االثنین إلى الجمعة، وعبر البرید اإللكتروني:مساًء م  8:00الساعة 

14  

 
 

 ، ویستون ھاوس، )(NSPCCوبدًال من ذلك، یمكن للموظفین إرسال شكواھم بالبرید إلى: الجمعیة الوطنیة لمنع القسوة على األطفال  14
  .EC2A 3NHشارع كیرتن، لندن  42

 

https://kcsietranslate.lgfl.net/
https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/report-abuse/dedicated-helplines/whistleblowing-advice-line/
https://www.nspcc.org.uk/what-you-can-do/report-abuse/dedicated-helplines/whistleblowing-advice-line/
mailto:help@nspcc.org.uk
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 اإلجراءات التي تتخذ عند وجود مخاوف بشأن أحد األطفال

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
القانوني للحفاظ  ة من التوجیھ بالنسبة إلى الحاالت التي تتضمن أیًضا مخاوف أو ادعاءات بشأن أحد أعضاء ھیئة الكوادر العاملة، راجع الجزء الرابع من النسخة الكامل 1

 ).KCSIEعلى سالمة األطفال في التعلیم (
المبكرة في الحاالت التي  المساعدة المبكرة تعنى تقدیم الدعم حال ظھور مشكلة في أي وقت من مراحل حیاة الطفل. ینبغي ترتیب تقییم مشترك بین الوكاالت للمساعدة 2

توجیًھا  Working Together to Safeguard Children(العمل المشترك لحمایة األطفال) دم الفصل األول منسیستفید فیھا الطفل من المساعدة المبكرة المنسقة. یق
 مفصًال عن عملیة المساعدة المبكرة.

(العمل المشترك لحمایة ج المنصوص علیھ في وثیقة الحد األدنى المحلیة والبروتوكول المحلي للتقییم. الفصل األول من یجب أن تتبع اإلحاالت النھ 3
 Working Together to Safeguard Children.األطفال)

. یمكن تقییم األطفال 1989یُطلب من السلطات المحلیة توفیر الخدمات لألطفال المحتاجین ألغراض الحفاظ على رفاھیتھم، وتعزیزھا بموجب قانون األطفال لعام  4
إحدى السلطات المحلیة سبب معقول للشك    ؛ حیث یوجد لدى 1989من قانون األطفال لعام  47. بموجب المادة 1989من قانون الطفل لعام  17المحتاجین بموجب المادة 

ل أو تعزیزھا. تجدون التفاصیل  في أن الطفل یعاني أو ربما یعاني أذًى جسیًما، فإن من واجبھا إجراء تحقیقات لتحدید ما إذا كان یجب اتخاذ إجراء لحمایة رفاھیة الطف
 Working Together to Safeguard Children.(العمل المشترك من أجل حمایة األطفال)كاملة في الفصل األول من 

 ). EPOویمكن أن یتضمن ھذا األمر التقدیم للحصول على أمر حمایة طارئ ( 5
 

 إجراءات المدرسة/الجامعة 

 إجراء الوكالة األخرى

یجري مسؤول السالمة المكلف أو 
إلى رعایة  3الموظفون اإلحالة

الطفل االجتماعیة (ویتصلون 
 بالشرطة إذا كان ذلك مناسبًا)

 یتخذ األخصائي االجتماعي قراًرا بشأن نوع االستجابة المطلوبة في غضون یوم عمل واحد

الطفل في حاجة إلى 
الحمایة الفوریة: تم 

 إبالغ الُمحیل

التحقیقات  447القسم 
 اطالع الُمحیل المالئمة:

التحقیقات  417القسم 
 اطالع الُمحیل المالئمة:

ال یوجد تقییم رسمي مطلوب: تم 
 إبالغ الُمحیل

إجراءات الطوارئ 
الصحیحة التي یتخذھا 
األخصائي االجتماعي، 
أو الشرطة، أو الجمعیة 
الوطنیة لمنع القسوة 

 5على األطفال

تحدید طفل معرض 
: 4لخطر حدوث أذى

خطة محتملة لحمایة 
 فلالط

 4تحدید طفل محتاج
 وتحدید الدعم المناسب

 یجب أن یقوم الموظفون بكل ما بوسعھم لدعم األخصائیین االجتماعیین.
 

قتضاء)، وإعادة وفي جمیع المراحل، ینبغي أن یحافظ الموظفون على ظروف الطفل قید المراجعة (بما في ذلك قائد الحمایة المعین (أو من ینوب عنھ) حسب اال
 اإلحالة إذا كان ذلك مناسبًا؛ لضمان تحسن ظروف الطفل، ویجب أن تأتي مصالح الطفل دائًما في المقام األول.

تنظر المدرسة/ الجامعة في الدعم 
اإلرشادي و/أو تقییم المساعدة 

للحصول على الخدمات  2المبكرة
 الشاملة وأنواع الدعم األخرى

إذا  3یتم تنفیذ اإلحالة
 تصاعدت المخاوف

اإلحالة غیر مطلوبة، تتخذ 
المدرسة/الجامعة إجراًء ذا صلة، والذي قد 

 2یتضمن دعًما رعوی�ا و/ أو مساعدة مبكرة
 وترصًدا محلی�ا

لدى أحد الموظفین مخاوف تتعلق بطفل ما ویتخذ إجراًء فوری�ا. یتبع الموظفون سیاسة حمایة 
 1إلى قائد الحمایة المكلف الطفل الخاصة بھم، ویتحدثون
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