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أداة
سالمة الجسد1  

باإلضافة إلى تقييمات السالمة املنتظمة واملّتسقة، ميكن للعاملني االجتماعيني عقد جلسات منفصلة مع األطفال 
ومقدمي الرعاية حول سالمة اجلسد وتخطيط السالمة. ميكن أن يساعد ذلك األطفال على التعبير عن حدودهم 
واالستجابة للمواقف غير اآلمنة. ميكن أن تساعد هذه اجللسات األطفال على الشعور مبزيد من التحكم والثقة يف 

االستجابة للتهديدات عند حدوثها.

تتضمن املعلومات األساسية التي يجب تناولها يف جلسة سالمة اجلسد ما يلي:

كن منتبًها ومطلًعا. أ . 

كن حذًرا ومستعًدا. ب . 

كن حازًما! ت . 

أ . كن منتبًها ومطلًعا
يجب على العاملني االجتماعيني تعليم األطفال عن األخطار احملتملة يف بيئتهم ومساعدتهم على التنبه إلى 

حدسهم. قد يكون من املفيد إذا متكن األطفال من )1( التعّرف على عالمات اخلطر التي تشير إلى خطورة متزايدة 
و)2( التمّرن على كيفية استجابتهم للخطر.

ب . كن حذًرا ومستعًدا
حتــّدث مــع األطفــال حــول مــا يجــب فعلــه إذا شــعروا / عندمــا يشــعرون بعــدم األمــان. مــّرن األطفــال علــى اســتجابات 
ــة  ــادة ثق ــك يف زي ــن أن يســاعد ذل ــك. ميك ــا إلــى ذل ــل مــن خــالل لعــب األدوار وم ــف احملتم مناســبة للخطــر أو العن

األطفــال بأنفســهم وفعاليتهــم يف التعامــل مــع تهديــد محتمــل.
عند تعليم الطفل حول تخطيط السالمة، يجب على العاملني االجتماعيني القيام مبا يلي:

مســاعدة الطفــل عــى تســمية بعــض البالغــن الذيــن يشــعرونه/ها باألمــان. )إذا كان الطفــل يواجــه صعوبــة يف هــذه املهمــة، ميكــن 	 

للعامــل االجتامعــي أن يســأله عــن أشــخاص معينــن مثــل املعلــم أو مقــدم الرعايــة أو أخ أو صديــق(. فبمجــرد تحديــد األشــخاص 

اآلمنــن، ميكــن للعامــل االجتامعــي تشــجيع الطفــل عــى إبــالغ أحــد هــؤالء األشــخاص اآلمنــن عنــد الشــعور بالقلــق أو عــدم األمــان. 

)كجــزء مــن تخطيــط الســالمة، يجــب إرشاك / شــمل هــؤالء األشــخاص يف جلســة لالعــراف بهــم رســميًا عــى أنّهــم »أشــخاص آمنــون« 

يف حيــاة الطفــل(.

مساعدة الطفل عى تسمية األماكن التي تشعره باألمان، خاصًة تلك األماكن التي يرتادونها إذا مل يشعروا باألمان يف املنزل.	 

رســم خطــة مــع الطفــل والتــدرّب عــى كيفيــة اســتجابته إذا شــعر بعــدم األمــان. مــاذا ســيفعل؟ مــاذا ســيقول؟ مــن املهــم تدريــب 	 

األطفــال عــى قــول »ال!« لشــخص بالــغ يقــوم بــأي أمــر يشــعرهم بعــدم االرتيــاح.

ت . كن حازًما 
يجــب أن يبــدأ هــذا مبراجعــة مــا هــو اخلطــر أو اخلطــورة املقبولــني وغيــر املقبولــني. يجــب أن يتمــّرن األطفــال علــى 

رّدة فعلهــم إذا كانــوا يف موقــف يُطلــب منهــم فيــه القيــام مبهمــة خطيــرة أو أمــر ليســوا مرتاحــني لــه.

  منظمة األمم املتحدة للطفولة )UNICEF( )2012(. رعاية األطفال الناجن من اإلساءة الجنسية: مبادئ توجيهية لُمقّدمي الخدمات الصحية والنفسية االجتامعية يف السياقات اإلنسانية، الطبعة 

األوىل، ص. 206-207 متوفرة عى الرابط https://www.refworld.org/docid/532aa6834.html ]تم االطالع عليها يف 27 أيلول/سبتمرب 2020[.

تحالف
حامية الطفل

يف العمل اإلنساين
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قد يكون من املفيد شرح املفاهيم التالية للطفل:
ال ينبغي ألحد أن يفرض عليك القيام بعمل يعرّضك للخطر حيث ميكن أن تتعرض لإلصابة أو األذى، حتى لو كان شخًصا تعرفه 	 

وتحبه.

إذا كنت تشعر بعدم االرتياح بشأن ما يُطلب منك، يجب أن تقول لذلك الشخص: »ال أريد أن أفعل ذلك« أو »ال«.	 

باإلضافة إىل ذلك، عندما يتعرّض األطفال لإلساءة الجسدية أو الجنسية يف العمل، أكّد للطفل أنّه ال يجوز أبًدا ألي شخص أن يؤذيه 	 

أو يرضبه أو يتحرش به لفظيًا أو يلمس أعضاءه الخاصة بطريقة جنسية - حتى لو كان شخًصا تعرفه وتحبه.

علّم األطفال أساليب )الجري واالختباء وطلب املساعدة واالستنجاد والرصاخ( الستخدامها لالستجابة لخطر أو عنف أو ملس وسلوك 	 

غري مناسبن. ساعد الطفل يف تحديد شخص بالغ موثوق به ميكن أن يثق به إذا هدده أي شخص مرة أخرى.

خالل هذه الجلسة، من املهم أن يساعد العامل االجتامعي يف تنمية ثقة الطفل ومهارته يف حامية جسده. وكجزء من هذا العمل، 	 

من الجيد مراجعة خطة السالمة التي تم تطويرها مع الطفل أثناء خدمات إدارة الحالة.


