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مو ّٔسسة إنقاذ الطفل في الدنمارك
Rosenørns Allé 12
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ِّ
يشكل هذا الدليل جز ًءا من "برنامج مرونة األطفال :الدعم النفسي االجتماعي في املدارس وخارجها" ،وقد نشره "املركز
املرجعي للدعم النفسي االجتماعي" و"مؤسسة إنقاذ الطفل" .نود أن نشكر ّ
كل املنظمات التي سمحت لنا أن نشمل املواد
الخاصة بها في هذا البرنامج.
رئيستا التحرير :آن صوفي ديبدال ونانا فيدمان
الكتّاب واملحررون :بيرنيل تيرلونغ وويندي أجير
املساهمون :أنجانا دايال دي بريويت ،وبريجيت يغني ،وجنيفر إنغر ،وجو بريويت ولويز فينثر الرسن
التنسيق :مارثا بيرد
مدير اإلنتاج :الس نورغار
يشتمل "برنامج مرونة األطفال" املتوفر على شكل رزمة املوارد باللغتني اإلنكليزية والفرنسية ،على ما يلي" الكتيب األول" فهم
رفاه األطفال
الكتيب الثاني :دليل مدير البرنامج
امليسر األول :الشروع في العمل
دليل ّ
امليسر الثاني :مسارات ورشة عمل.
دليل ّ
إنّ رزمة املوارد متاحة على اإلنترنت على  www.ifrc.org/psychosocialوwww.savethechildren.dk

نود أن نشكر املؤسسات الدنماركية التالية على مساهماتها املالية في هذا املنشور إضاف ًة إلى "برنامج مرونة األطفال":
 ،Søren O. Jensen og Hustrus Fondو ،Augustinus Fondenو،Asta og Jul. P. Justesens Fond
و  ،Irene og Morten Rahbeks Fondو ،Rockwool Fondenو،Torben og Alice Frimodts Fond
و.Frie Skolers Lærerforening

باإلضافة إلى ذلك ،نو ّد أن نشكر الصليب األحمر الدنماركي والصليب األحمر النروجي و"دانيدا" على املساهمات املالية
التي ق ّدموها ودعمهم لهذا املنشور ولـبرنامج مرونة لألطفال.
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املقدمة
إنه ملن دواعي سرورنا أن نقدم رزمة املوارد هذه للتخطيط لـبرامج مرونة األطفال وتنفيذها .وقد
تم تطوير هذه املواد من خالل التعاون بني االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر ومؤسسة إنقاذ الطفل .وهي تستند إلى تجاربنا إزاء الدعم النفسي االجتماعي وحماية
األطفال في حاالت الطوارئ والدروس املستخلصة من املؤسستني وكذلك من الشركاء املحليني
والدوليني ووكاالت األمم املتحدة .نهدف من خالل هذه املواد إلى املساهمة في الجهود الجارية
لتقديم برامج ذات نوعية لألطفال ،من أجل تفعيل تغيير دائم وتحسني حياة األطفال ومق ّدمي
الرعاية.
إنّنا نق ّدر املساعدة الكبيرة التي تلقيناها لدى تطويرنا هذا البرنامج ونأمل أن ِّ
يشكل مرج ًعا
مفي ًدا في مجال تعزيز رفاه األطفال في جميع أنحاء العالم.

ميمي جايكوبسه
مؤسسة إنقاذ الطفل في الدنمارك
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املقدمة
يواجه األطفال تحديات عدة في عاملنا اليوم .وتعتمد كيفية تأقلم األطفال في ظروف صعبة ج ًدا ومدى مرونتهم
على مجموعة واسعة من العوامل .وقد تم صياغة "فهم رفاه األطفال" لألشخاص الذين يهتمون باألطفال في
الظروف الصعبة وفي كيفية تفاعل األطفال مع األزمات وكيفية مساعدتهم.
موجه لألهل واملعلمني
يمكن استخدام هذا ِّ
الكتيب كمورد مستقل أو كجزء من برنامج مرونة األطفال .وهو َّ
والعاملني في املجتمع املحلي واملدربني أي األشخاص الذين يهتمون مباشرة برعاية األطفال وهؤالء الذين
الكتيب على الدعم النفسي
يدعمون أو يدربون
أشخاصا آخرين خالل عملهم مع األطفال .كما يركز هذا ِّ
ً
االجتماعي وحماية الطفل ،ويوضح كيفية استخدام النشاطات في برنامج مرونة األطفال في اإلطار املدرسي
الرسمي وخارج إطار املدرسة ضمن كل أنواع األماكن الصديقة للطفل.
ُيعتبر "برنامج مرونة األطفال الدعم النفسي االجتماعي في املدرسة وخارجها" مبادرة مشتركة بني مؤسسة
إنقاذ الطفل واملركز املرجعي للدعم النفسي االجتماعي التابع لالتحاد الدولي لجمعيات الصلب األحمر والهالل
األحمر .وقد تم تطوير هذه املبادرة للمؤسسات املنخرطة في التخطيط للتدخالت النفسية االجتماعية وتطبيقها
الكتيب ،تتضمن رزمة املوارد هذه دليلني يحتويان
مع مجموعات من األطفال ومقدمي الرعاية .باإلضافة إلى هذا ِّ
على ورش عمل منظمة لألطفال املتضررين من أعمال اإلساءة واالستغالل والنزاعات املسلحة والكوارث،
أو الذين يعيشون في املجتمعات املحلية حيث ترتفع معدالت فيروس نقص املناعة البشرية .وتحتوي هذه الرزمة
ً
أيضا على دليل ملديري البرامج ومجموعة إلكترونية من النشاطات.
ملزيد من امللومات حول رزمة املوارد وكيفية طلبها ،يرجى مراجعة التفاصيل في الصفحة .2
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أمان األطفال ورفاههم
الطفل

تشير كلمة "طفل" إلى
كل شخص لم يبلغ 18
عا ًما ،إال في حال تم
بلوغ سن الرشد في
وقت مبكر ،وذلك بموجب
القانون الوطني الذي
ينطبق على الطفل .تنص
االتفاقية العاملية لحقوق
الطفل على حق األطفال
في التعليم والسالمة
واألمان والحماية.

األطفال هم بحاجة ماسة إلى الرعاية والحماية عندما يواجهون ظرو ًفا
صعبة ج ًدا .سواء وجد األطفال أنفسهم على سبيل املثال عالقني في كارثة
طبيعية أو في نزاع مسلح ،أو متضررين على املدى الطويل من فيروس
نقص املناعة البشرية في مجتمعهم املحلي ،فمن الضروري تسليط الضوء
على احتياجات األطفال ورفاههم .في جميع مراحل األزمة ،يصبح األطفال
بشكل خاص مستضعفني ،ولهذا السبب ،تؤدي األزمات لألسف إلى زيادة
خطر إهمال األطفال واستغاللهم وأنواع أخرى من األذى .ولهذا تم دمج
عنصر حماية األطفال في نشاطات برنامج مرونة األطفال.
تعتمد كيفية تأقلم األطفال في ظروف صعبة ج ًدا ومدى مرونتهم على
مجموعة واسعة من العوامل .تتضمن هذه العوامل األوضاع العائلية
واملعيشية ،وحس االنتماء والقبول في املجتمع املحلي ،باإلضافة إلى
العمر والجندر .في بعض الحاالت ،يحتاج األطفال الذين مروا بأوقات
عصيبة ج ًدا إلى رعاية ودعم خاص ملساعدتهم في التأقلم والتعافي.

Louise Dyring/Save the Children

إن مساعدة األطفال خالل مرحلة معينة في حياتهم قد تساعدهم في استئناف نشاطاتهم اليومية ،وتعزيز
قدرتهم على التأقلم ،مما يساهم في تجنب عواقب نفسية اجتماعية سلبية على املدى الطويل.
هذه هي النقاط التي
يتمحور حولها هذا الكتيب
وبرنامج مرونة األطفال.

6
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ما هو الدعم النفسي االجتماعي؟
يركز الدعم النفسي االجتماعي على الجوانب االجتماعية والنفسية في حياة الناس .يشير املصطلح "النفسي
االجتماعي" إلى العالقة الديناميكية بني الجانبني النفسي واالجتماعي عند الفرد وكيفية تفاعلهما .تتضمن
األبعاد النفسية العمليات الداخلية والعاطفية والفكرية ،باإلضافة إلى املشاعر وردود الفعل .بينما تتضمن
األبعاد االجتماعية العالقات ،والشبكات على صعيد العائلة واملجتمع املحلي ،والقيم االجتماعية واملمارسات
الثقافية.
ينطوي الدعم النفسي االجتماعي على تعزيز األنظمة التي توفر الحماية لألطفال .وهذا ما يعني تحسني قدرة
الراشدين ،بما في ذلك األهل واملعلمني والقادة املحليني واملمثلني الحكوميني ،الذين ُيعتبرون جميعهم من الجهات
املسؤولة ،على االستجابة بشكل مالئم الحتياجات األطفال وحقهم في الحماية من اإلساءة واإلهمال واألذى.

التواصل مع األطفال

Louise Dyring/Save the Children

يتناول القسم عن حماية
الطفل بشكل مفصل الطرق
التي تساعد األطفال في مثل
هذه الظروف وكيفية حماية
الدعم النفسي االجتماعي
األطفال من األذى والضيق.

إن األطفال املحاصرين في األزمة بحاجة إلى املعلومات.
هم بحاجة إلى معرفة ماذا يحصل وملاذا ،من أجل إعادة بناء
مفاهيمهم حول العالم وحول أنفسهم .يجب تشجيع مقدمي
الرعاية على التحدث مع األطفال ع ّما كان يحدث ،إذا كان
األطفال يسعون سع ًيا حثي ًثا وراء املعلومات.
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يتفاعل األطفال ،مثلهم مثل الكبار ،بطرق مختلفة تجاه األحداث واألزمات العصيبة .على الرغم من تضرر
مجتمعات محلية بأكملها ج ّراء األزمات ،يحتاج قلة من الناس عاد ًة إلى خدمات متخصصة بسبب ردود الفعل
الحادة .يمكن تقديم املساعدة إلى معظم الناس من خالل توفير الخدمات األساسية واألمان ،بما في ذلك الدعم
النفسي االجتماعي.
يوضح الهرم أدناه نظا ًما مؤل ًفا من عدة طبقات لتجسيد أنواع الدعم التكميلية .تمثل الطبقات مختلف أنواع
الدعم التي قد يحتاج إليها األشخاص ،سواء خالل األزمات ،أو خالل مرحلة مبكرة من التعافي ،أو في حاالت
الضيق املستمرة التي يعاني منها الناس على مدى سنوات طويلة.
خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي
التأثيرات على السكان بسبب األزمات

االستجابات املقترحة

اضطرابات نفسية حادة

معالجة متخصصة لألفراد
أو العائالت

1
2
3
4

خدمات متخصصة

تدخالت على صعيد الفرد أو العائلة
أو املجموعة

نشاطات الدعم النفسي
االجتماعي

تلبية االحتياجات

األساسية وتوفير األمان

دعم غير متخصص
َّ
ومركز

دعم من املجتمع املحلي
والعائلة

خدمات أساية
وأمان

اضطرابات في الصحة العقلية
من خفيفة إلى متوسطة

ضيق نفسي خفيف
"ردود فعل طبيعية

إزاء األزمات"

الشريحة السكانية بأكملها
متضررة من األزمة

يستند هذا الرسم التوضيحي إلى هرم التدخل للصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي في حاالت الطوارئ وف ًقا للمبادئ
التوجيهية للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت (.)2007
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تهدف كل املوارد في برنامج مرونة األطفال إلى توفير الدعم في
املستويات  3و .4وهذا يعني أن نشاطات الدعم النفسي االجتماعي
الكتيب
مفتوحة ألي طفل متضرر من ج َراء األزمة .ال يشمل هذا ِّ
الخدمات املتخصصة أو َّ
املركزة ،غير أنه تتوفر املعلومات بشأن إجراء
الحاالت عند الحاجة إلى هكذا خدمات.
توفر املجاالت الثالث :املهارات واملعارف ،الرفاه العاطفي ،والرفاه
االجتماعي ،إطا ًرا جي ًدا لفهم كيفية تأثير البرامج والنشاطات النفسية
االجتماعية على رفاه األطفال .على سبيل املثال:

املهارات واملعارف
• تعلم كيفية حل النزاعات
• تحسن في التواصل بني األقران
• القيام بالخيارات الصائبة

الرفاه العاطفي
• أمل للمستقبل
• حس التحكم
• تقدير الذات

التواصل مع األطفال

يشجع األطفال على طرح األسئلة بحيث
تكون أسئلتهم هي الدليل الوجه .من
املهم توفير تفسيرات صادقة ومالئمة
لسن األطفال وتطمينات حول وضعهم.

الرفاه االجتماعي
• القدرة على التفاعل
• حل املشاكل مع اآلخرين
• حس اإلنتماء إلى املجتمع املحلي

Le Croissant-Rouge tunisien

تتعدد النشاطات التي توفر الدعم النفسي االجتماعي وتتنوع ،على سبيل املثال:إسعافات أولية نفسية بعد
األزمة (طمأنة الشخص املتضرر واالستماع إليه) ،الخطوط الساخنة لتقديم الدعم ،حلقات نقاش ،خدمات
الزيارة ،دروس عملية حول ردود الفعل على األزمات ،نشاطات في املدارس وخارجها (حيث يمكن لألطفال
اللعب واستعادة الثقة) ،وأخي ًرا التدريب املهني.

تتنوع نشاطات الدعم النفيس االجتامعي وفقًا الحتياجات السكان املترضرين.
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من وجهة نظر مختلفة

"من وجهة نظر مختلفة" ،نشاط تم إجراؤه في منطقة بام اإليرانية بعد الزلزال ،وهو خير دليل على
األطفال الذين استعادوا الثقة بالنفس والشعور بالتحكم .شارك خمسة وخمسون ً
طفل في ورشة عمل
تصوير حيث سنحت لهم الفرصة التعبير عن وجهات نظرهم ومشاعرهم حيال الكارثة .وقد تم نشر
صورهم وآرائهم في كتاب.
"التقطت صورة ألخي .منذ حدوث الزلزال ،يجلس في الخيمة
طوال الوقت ويشعر باالستياء .يفكر باألشخاص الذين
خسروا حياتهم وأحيانًا يبكي عليهم .خالجني شعور سيء
خشيت أن وضعنا سيبقى دائ ًما
عندما التقطت هذه الصورة.
ُ
على ما هو عليه .أتمنى أن تتم إعادة بناء بام لتصبح أقوى
من قبل ،خالل سنتني".
أيوب بورجامشيدي 11 ،سنة.

"التقطت صورة للمخيم الذي أعيش فيه .رأيت أن األطفال في املخيم
سعداء ويلعبون .لذلك التقطت صورة لهم إلظهار سعادتهم .في ذلك
الوقت ،شعرت باألمل تجاه املستقبل ،متمن ًيا أن أرى املزيد واملزيد
من األطفال يلعبون .أعرف أننا سنحظى بمستقبل جيد وأن الناس
سيستمرون في السعي وراء حياة أفضل .لم أخسر أي فرد من عائلتي
املباشرة ،لكنني خسرت الكثير من األقارب".

عاما.
سعيده أمندليً 12 ،
الهالل األحمر اإليراني واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر.2004 ،

امليسر ومجموعة النشاطات اإللكترونية في برنامج مرونة األطفال العديد من النشاطات املتنوعة
يوفر دليال ِّ
التي من شأنها تعزيز رفاه األطفال في املجاالت الثالثة .يمكن إجراء هذه النشاطات في املدارس أو غيرها
من األماكن حيث يمكن ملجموعات األطفال أن
تجتمع بصورة منتظمة .يتضمن املربع على
التواصل مع األطفال
امليسر
الصفحة التالية إحدى النشاطات من دليل ِّ
حاول أن توجه كال ًما إيجاب ًيا ،مثل:
 :2مسارات ورش العمل.
"أنت تتقن العديد من األشياء املختلفة"
أو "أستطيع أن أرى أنك قدمت أفضل
ما لديكً "...
بدل من توجيه كالم سلبي
مثل" :أنت ال تجيد فعل ذلك"...
أو "أنت دائ ًما تخفق في"...
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U

 8.3ماذا َّ
حل بمجتمعنا املحلي؟
لتشجيع األطفال على مشاركة تجاربهم من خالل رواية ماذا حدث ملجتمعهم املحلي إثر الكارثة.
فسحة للعمل الجماعي

N

اطلب من األطفال أن يش ّكلوا مجموعات مؤ ّلفة من أربعة أو خمسة أشخاص.
اشرح لهم أن لديهم عشرة دقائق لتحضير قصة صامتة من خالل اإليماء وعليهم أن يم ّثلوها أمام
املجموعات األخرى .يجب أن تتراوح م ّدة القصة من ثالث إلى خمس دقائق وأن تتمحور حول حادثة وقعت
في املجتمع نتيجة كارثة.
بعد عشر دقائق ،اطلب من ّ
كل مجموعة تمثيل القصة الصامتة واطلب من األطفال الذين يشاهدون أن
يحاولوا إيجاد الكلمات التي تع ّبر عن القصة وهم يراقبون التمثيلية الصامتة .وفي نهاية قصة كل مجموعة،
أعطِ بعض الوقت للتح ّدث ع ّما قامت به املجموعة .اطرح أسئلة تح ّفز على التح ّدث مثل:
ماذا حدث؟ من قام بماذا؟
ما كانت مشاعر األشخاص خالل القصة؟
هل حدث ذلك في جميع أرجاء املجتمع أو فقط في بعض األماكن؟
ما الذي كان من املمكن تغييره لو حدث األمر مرة أخرى؟
أكمل النشاط من خالل طرح
األسئلة التالية:

تم إعداده لرزمة املوارد هذه

األطفال يؤدون لعب األدوار إلظهار ماذا حدث لهم خالل األزمة.

Tomas Bertelsen/Croix-Rouge danoise

بماذا شعرتم وأنت تقومون
بالتمثيليات الصامتة؟
بماذا كنتم تف ّكرون على صعيد
مجتمعكم املحلي وتأثير
الكارثة؟
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الدعم النفسي االجتماعي واملرونة
تشير املرونة إلى القدرة على التفاعل بشكل إيجابي مع حدث أو تجربة صعبة والتكيف معها .إنها القدرة على
استعادة التوازن أو تجاوز تجارب صعبة بطريقة إيجابية.
على الرغم من أن األطفال يختلفون ج ًدا عن بعضهم البعض ،فثمة عوامل وقدرات معينة في حياة األطفال تم
نوعا من "التغطية"
التأكد من تأثيرها على مستوى املرونة .وتُسمى "عوامل الحماية" ألنها توفر لألشخاص ً
النفسية وتساعد في الحد من
احتمال حدوث آثار نفسية
سلبية عند مواجهة مشقة
أو معاناة .في ما يلي بعض
األمثلة عن عومل الحماية:

Anne Kari

الخصائص الفردية
مثل تقدير الذات ،ومهارات
جيدة من حيث التواصل بني
األشخاص ،وعالقات جيدة
مع الراشدين الذين يقدمون
الرعاية.

تعترب الصداقات موارد مهمة جدًا لجميع األطفال.

بيئة عائلية إيجابية توفر العطف والحب والرعاية والدعم والتفاعالت اإليجابية والتأديب والنزاهة والقدوات
اإليجابية.
األصدقاء الذين يشكلون قدوات إيجابية ومصد ًرا للمرح والقبول.
تجربة مدرسية إيجابية حيث يقدم املعلمون واملوجهون الدعم الالزم ،مما يعزز رفاه األطفال بشكل عام من
خالل منحهم فرص لإلنجاز والتحسن على صعيد املهارات واملعارف والثقة.
املجتمع املحلي السليم يؤدي دو ًرا أساس ًيا من
حيث توفير القبول والحماية ،باإلضافة إلى تعزيز
النمو والتنمية من خالل مشاركة األطفال باعتبارهم
أفرا ًدا ذو قيمة.
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"يقضي الدعم النفسي االجتماعي
بتسهيل املرونة على صعيد األفراد والعائالت
واملجتمعات املحلية".

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر :اإلطار النفسي االجتماعي .2007 – 2005
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تفرقوا ...لحني جمع الشمل

في جمهورية كونغو الديمقراطية ،هرب آالف األشخاص من منازلهم بسبب القتال .وأثناء الفرار،
تفرق الكثير من األطفال عن أهلهم ،واتبعوا وحدهم مجموعات من الراشدين ألنهم ال يعرفون إلى أين
يذهبون .كما تم تجنيد العديد من األطفال والشباب في مجموعات مسلحة.

مؤسسة إنقاذ الطفل

Louise Dyring/Save the Children

كان جيبو في الخامسة من العمر عندما انفصل عن أهله حني هربوا من القتال الجاري في قريتهم،
ومكث مع أسرة كافلة .بعد ذلك ،تمكنت مؤسسة إنقاذ الطفل من العثور على أهله ،وبعد عامني من
االنفصال ،تم جمع شمل جيبو مع والده" .أنا سعيد ج ًدا بالعودة إلى البيت .ولكنني حزين ً
أيضا
ألنني سأترك والدتي (األم الكافلة) ألنها تُحسن معاملتي .عندما أعود إلى البيت ،سأطلب من أهلي
اصطحابي لرؤية أمي .كما سأسشتاق ً
أيضا إلى أصدقائي".
ظن والد جيبو أنه لن يتمكن من رؤية ابنه مرة أخرى " .ال يمكنني أن أصف مشاعري واملفاجئة التي
َّ
حصلت لي منذ أسبوعني،
عندما أتى أحد األشخاص
الذين يعملون معكم وقال لي
أنكم عثرتم على جيبو .لم
أستطع أن أصدق أن ابني
ما زال على قيد الحياة .يبدو
بصحة جيدة وقد كبر .أقسم
بأنني لن أفترق عنه مرة
أخرى أب ًدا".

يستفيد األطفال عاد ًة من حضور املدرسة ،ولكن بصرف النظر عن الفوائد التعليمية ،يمكن للبيئة املدرسية
تعزيز إحساس األطفال باإلنجاز والثقة ،وبالتالي تعزيز رفاههم إذا توفر الدعم من قبل املعلمني واألهل .كما أن
األطفال الذين يقصدون املدرسة يكونون أقل عرضة لالتجار أو التجنيد ضمن الجماعات املسلحة ،إلخ.
الدعم النفسي االجتماعي القائم على املجتمع املحلي
تتأثر كل الجوانب في حياة الناس باملعايير االجتماعية والثقافية واملمارسات في مجتمعهم املحلي .وبالتالي ،إن
اآلثار الناجمة عن األزمات ،وأساليب التعامل مع الخسارة واألسى ،وطرق التأقلم قد تتنوع بني ثقافة وأخرى،
وحتى بني قرية وأخرى أو عائلة وأخرى .على سبيل املثال ،هناك طرق متنوعة لتفسير حاالت مثل فقدان فرد
من أفراد العائلة ،أو احتمال حدوث إعاقة دائمة ،أو التعامل مع صدمة نفسية .يجب أن تستند أي مداخلة على
املعايير الحالية بهدف النجاح.
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يجب على املجتمع املحلي أن ينخرط قدر اإلمكان في تحديد املشاكل ومناقشة الحلول واتخاذ القرار بشأن
النشاطات امللموسة التي يجب إجراؤها .وبذلك ،من خالل استخدام معارف املجتمع املحلي وقيمه وممارساته،
يصبح من املرجح أن تزيد جدوى االستجابات النفسية االجتماعية وفعاليتها .ويمكن ً
أيضا تحقيق مستوى
أعلى من املساءلة وامللكية ،ال سيما وأن حس امللكية يمنح الناس شعو ًرا أقوى من حيث تقدير الذات واألهمية
والتأثير.
الدعم النفسي االجتماعي في املدرسة وخارجها
في املدرسة

تبني أن املدارس تُعد من بني األماكن املثالية لتوفير الدعم النفسي االجتماعي في عدد من البلدان ،سواء كنقطة
دخول إلى املجتمع املحلي أو من خالل مساعدة األطفال في أعقاب األزمة.
خالل إعصار سيدر في بنغالدش ،ساهم
األطفال في عملية االستجابة في حاالت الطوارئ
عن طريق تحديد األطفال املستضعفني في
مجتمعاتهم املحلية وتنظيم توزيع مواد غير غذائية،
باإلضافة إلى تنظيم نشاطات في أماكن صديقة
للطفل.

Rob Few, freelance/FICR

مؤسسة إنقاذ الطفل.2007 ،

ميكن دمج نشاطات الدعم النفيس االجتامعي يف املنهج الدرايس واملامرسات اليومية.
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باعتبارها نقطة دخول إلى املجتمعات املحلية،
غال ًبا ما تقع املدارس في مواقع مركزية يصل
الوصول إليها ،وتُعتبر ذات قيمة عالية في
املجتمعات املحلية باعتبارها من املؤسسات.
ويحظى أفرادهيئة التدريس عاد ًة باحترام
كبير ،وغال ًبا ما يؤدي انخراطهم في النشاطات
النفسية االجتماعية إلى تحفيز مشاركة األهل
وسائر أفراد املجتمع املحلي في االستجابة
النفسية االجتماعية.
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التواصل مع األطفال

Till Mayer FICR

يعني التواصل الداعم مع األطفال
االعتراف بمشاعرهم حول
وضع ما ،أي أخذ الوقت خالل
االستجابة واإلصغاء بحق إلى
القصة بكاملها .يجب أن يكون
التواصل على مستوى األطفال،
وتشجيعهم بلطف على التحدث عن
تجربتهم ومشاعرهم بالوتيرة التي
تناسبهم.

ِّ
يشكل تمكني األطفال من االلتحاق مجد ًدا باملدرسة جز ًءا أساس ًيا من عودة الحياة إلى طبيعتها بعد األزمة .فهو
يساعد في استعادة جزء من الروتني اليومي ،وباستعادة التواصل بني األطفال وأطفال أخرين ومعلمني ،ويوفر
سيا ًقا يمكن لألطفال من خالله معالجة التجارب التي مروا بها .وبما أن أعضاء هيئة التدريس يكونون عاد ًة
مثقلني بسبب التعامل مع الخسائر واالضطرابات في حياتهم الخاصة ،فإن هذه املمارسة تعتبر مفيدة لهم على
حد سواء ،وهذا بدوره سيعزز من قدراتهم على دعم طالبهم.
ٍّ
باشرت العديد من املدارس والقرى في منطقة
أيياروادي في تطبيق البرامج النفسية االجتماعية
ملساعدة الناس في تخطي إعصار نرجس الذي ضرب
املنطقة عام  .2008قام العاملون وعدد من املتطوعني في
الصليب األحمر امليانماري بزيارات دورية إلى األهل
الذين فقدوا أوالدهم ،ونظموا ألعا ًبا وأحدا ًثا لقرى
بأكملها ،كما دربوا املعلمني والرهبان وقادة املجتمع
املحلي حول الدعم النفسي االجتماعي .في إحدى
املدارس ،قامت إحدى املعلمات بتأليف أغنية جديدة
عال وأسرع
بحيث تمكن األطفال من الغناء بصوت ٍ
وقرعوا بشكل أقوى على طاوالتهم لكل مقطع من األغنية.
وكان الهدف من وراء الفكرة أن يعلموا أنهم يتحكمون
باألمور وبإمكانهم إصدار ضجيج أقوى من صوت
األمطار الغزيرة على صفائح الحديد املموجة التي كانت
تُستخدم على أسطح املنازل والتي كانت تُخيف العديد
من األطفال خالل األشهر التي تلت اإلعصار.

إذا تم تنظيم التعليم بشكل جيد ،فسيوفر
بيئة سليمة وآمنة تضمن ما يلي:
الروتني والهيكلية
التركيز واألمل في املستقبل
النشاط والتحفيز
التفاعل مع األصدقاء
الدعم من املعلمني.
وتؤدي املدرسة ً
أيضا دو ًرا رئيس ًيا في
حماية األطفال ،إذ غال ًبا ما يوفر التعليم
حل ً
ً
بديل لتجنيدهم في القوات املسلحة
أو االستغالل .يجب الحرص على أن
تكون املدارس سليمة وآمنة .ويمكن أن
يؤدي املعلمون دو ًرا مه ًما باعتبارهم قدوة
يمكن لألطفال الوثوق بها.

الصليب األحمر امليانماري.2008 ،
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بحسب ما تُظهر دراسة الحالة حول املعلمني في
محافظة يوغياكارتا في أندونيسيا ،فإن انخراط
املعلمني في الدعم النفسي االجتماعي وحماية
األطفال يعود باملنعفة عليهم ً
أيضا .وأظهرت
األبحاث أن املعلمني يستخدمون مقاربة ممحورة
حول الطفل نتيجة لذلك ،وهذا يمكن أن يؤدي
بدوره إلى تحسني العالقات بني املعلمني والطالب.
ِّ
وتشكل املدارس ً
أيضا املكان الذي يجد فيه
األطفال أصدقا ًء جد ًدا ويلعبون مع سائر األطفال.
فالصداقات الوثيقة مهمة للغاية في تعزيز
التعاطف والثقة واأللفة والسرية.

في محافظة يوغياكارتا في أندونيسيا ،أفاد
املعلمون أن التدريب والدعم اللذين خضعوا لهما
في إطار التدخالت النفسية االجتماعية ،بإدارة
الصليب األحمر األندونيسي بعد الزلزال الذي
هز املنطقة في أيار (مايو)  ،2006ساهم في
التخفيف من وطأة املحنة عليهم ،وفي الوقت نفسه
في تحسني تفاعالتهم مع الطالب .وقد أظهر
التقييم الذي تم إجراؤه عام  2008أن البرنامج
القى أصدا ًء إيجابية ج ًدا عند املعلمني الذي
حسن عالقاتهم مع طالبهم من خالل
وجدوا أنه َّ
التغييرات على صعيد املمارسات والسلوكيات
ووجهات النظر الجديدة والثقة .ويبدو أن نشاطات
التأهب للكوارث أدت إلى التخفيف من القلق
وتقنيات املحاكاة كانت محل تقدير كبير.

Jakob Dall/Croix-Rouge danoise

الصليب األحمر األندونيسي.2008 ،

قد يتمكن املعلمون ً
أيضا من تحديد حاالت العنف املنزلي أو اإلساءة إلى األطفال واإلبالغ عنها .في حاالت
الطوارئ ،يمكن للمدارس تسجيل األطفال الذين يحتاجون إلى متابعة خاصة أو حماية أو دعم من خدمات
متخصصة مثل عيادات الصحة العقلية .ومن املستحسن تدريب العاملني واملتطوعني بهدف تحديد األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة.
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Save the Children

خارج املدرسة

من املمكن ً
أيضا إجراء نشاطات
منظمة خارج اإلطار املدرسي
التقليدي .ويتم استخدام األماكن
الصديقة للطفل على نطاق واسع
في حاالت الطوارئ كاستجابة
أولية الحتياجات األطفال وكنقطة
دخول للعمل مع املجتمعات املحلية
املتضررة .وبما أنه يمكن إنشاء
األماكن الصديقة للطفل بسرعة
واالستجابة لحقوق الطفل من
حيث الحماية ،والرفاه النفسي
االجتماعي ،والتعليم غير الرسمي،
تُستخدم عاد ًة هذه األماكن كوسائل
دعم مؤقتة تساهم في رعاية األطفال
وحمايتهم في حاالت الطوارئ.
ميكن تنظيم نشاطات الدعم النفيس االجتامعي يف أماكن آمنة خارج إطار املدرسة.
كما تُعتبر املدراس بمثابة جسر للتعافي املبكر وللدعم الطويل األمد لألطفال املستضعفني .على الرغم من أن
جهات عدة تطلق على هذه األماكن تسميات مختلفة  -مثل أماكن صديقة للطفل ،أماكن آمنة ،أماكن متمحورة
حول الطفل ،مراكز حماية األطفال ،أو أماكن لألطفال في حاالت الطوارئ – فالفكرة والهدف ال يتغيران:
مساعدة األطفال في التعامل مع األزمات وتعزيز التأقلم اإليجابي عن طريق خلق أماكن آمنة حيث يمكنهم
اللعب والتعلم والشعور بالدعم.
حس املكان

مروع بـ «فقدان
غال ًبا ما يكمن التأثير الرئيسي لألزمة في شعور ِّ
املكان – أسى ،تشريد ،ارتباك ،غضب وعزلة .في هذا السياق،
تمثل املدرسة مكانًا جسد ًيا وعاطف ًيا يألفه لألطفال .إذا كانت
مدمرة أو ال يمكن الوصول إليها ،فإن إعادة
املباني املدرسية َّ
اعتماد النشاطات التعليمية في مكان مؤقت آخر سيؤدي إلى
النتيجة نفسها .فاعتماد نشاطات هادفة ِّ
يسكن األلم ِّ
ويخفف
من التوتر ويعزز حس املكان ،ليس بالنسبة إلى األطفال فقط بل
للمجتمع املحلي بأكمله .وبينما يؤدي "فقدان حس املكان" إلى
الضيق واالرتباك النفسي االجتماعي ،يؤدي "استعادة حس
املكان" إلى زيادة من حيث الرفاه النفسي االجتماعي .وبالتالي،
فإن نشاطات الدعم النفسي االجتماعي في اإلطار املدرسي
َّ
تساعد األطفال في استعادة «حس املكان» وتخطي الخسائر في
أعقاب األزمة.

باختصار ،تهدف األماكن
الصديقة للطفل إلى:
• توفير فرص لألطفال للعب
واكتساب املهارات وتلقي الدعم
االجتماعي
• تعبئة املجتمعات املحلية حول
قضايا حماية جميع األطفال
وتعزيز رفاههم ،بما في ذلك
األطفال املستضعفني للغاية.

ج.و .بريويت دياز و أ .ديال .حس املكان :نموذج لبرامج الدعم
النفسي االجتماعي القائمة على املجتمع املحلي .املجلة األسترالية
للدراسات حول الكوارث والصدمات .الجزء األول2008 ،
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نوادي األطفال

"خالتي تضربني عندما أسألها إذا كنت أستطيع القيام بواجباتي املدرسية ً
بدل من غسل األطباق.
وفي املدرسة ،تضربني املعلمة ألنني لم أنجر واجباتي .لكنني أريد الذهاب إلى املدرسة .إنه حقي،
أليس كذلك؟"
تعيش جينيبا وعمرها  14عا ًما في غريي بوش ،أحد األحياء الفقيرة في فري تاون في سييراليون.
بعد ظهر كل يوم سبت تذهب إلى نادي األطفال املحلي التي أسسته مؤسسة إنقاذ الطفل.
ويكونون صداقات.
يلتقي األطفال هناك ويتحدثون عن مشاكلهم ويتعرفون على حقوقهم ويلعبون ِّ
تساعد نوادي األطفال هؤالء الذين عانوا من الكوارث الطبيعية أو النزاعات .وتكون هذه النوادي عاد ًة
مفتوحة أمام الجميع ،بما في ذلك األطفال األكثر ضع ًفا ،وهي تساعد األطفال في مشاركة تجاربهم
وتُعيد لهم الشعور بالحياة الطبيعية .وتُعتبر النوادي مفيدة في املجتمعات املحلية حيث العديد من
األطفال ال يذهبون إلى املدرسة أو ال يتم احترام حقوقهم .هنا قد يتعلمون مهارات حياتية مهمة ال
يتعلمونها في املدرسة أو في املنزل .كما تعمل هذه النوادي على مساعدة األطفال في فهم حقوقهم
وكسب الثقة لتأدية دور في اتخاذ القرارات مع الراشدين في مجتمعاتهم املحلية.
في سيراليون ،عانى بعض األطفال من الوصمة نتيجة تورطهم في الحرب ،وساعدتهم النوادي في
االنخراط مجد ًدا في املجتمع وتقبلهم من جديد .فنوادي األطفال ِّ
تعلم األطفال كيفية تقدير كل شخص
في املجتمع واحترام بعضهم البعض.
مؤسسة إنقاذ الطفل
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ما يقوله األطفال...

"الفترة ما بعد الزلزال مباشرة كانت رهيبة .كنا نعيش في مخيم حيث يسيطر البرد القارس .وتوفيت
شقيقتي .أصبحت أكثر سعادة عندما بدأت املدرسة في املخيم .فمن الجميل أن أتواجد مع أطفال
آخرين وأنا أحب املعلمة .ومن الجميل أن يكون لدي ما أقوم به كل يوم".
صبي في السابعة من عمره في باكستان بعد الزلزال عام .2005

Jakob Dall/Croix-Rouge danoise

"أفضل ما حصل هو عندما فتحت املدارس أبوابها من جديد .وكوني جزء من هذا البرنامج قد
ساعدني كثي ًرا .اآلن يمكنني أن أقف أمام مجموعة والتحدث من دون أن أخاف .كما ذهبنا ً
أيضا إلى
الشاطئ ملشاهدة املحيط مرة أخرى .لم يجرؤ أحد من قبل على الذهاب إلى هناك ،لكننا اآلن لم نعد
نشعر بأي خوف .كما أعددنا خطة حول ما يجب أن نفعله في حال أتت موجة كبيرة مجد ًدا – لكنني
ال أزال أشعر ببعض التوتر عندما يصبح الطقس عاص ًفا .أعتقد أنني لن أنسى أب ًدا ماذا حصل عندما
وقع التسونامي .يجب أن يتمكن جميع األطفال من املشاركة في برنامج كهذا .لقد أصبحت أسعد
بكثير منذ أن شاركت فيه".
فتاة في مدينة باندا أتشيه بعد التسونامي عام .2004
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حماية األطفال
قد تحدث أعمال العنف ضد األطفال في أماكن متعددة:
املنازل واملدارس ودور األيتام واملؤسسات الدينية والسجون
واملستشفيات ومخيمات الالجئني .عند وقوع نزاع مسلح
أو كارثة ،يصبح األطفال أكثر عرضة للعنف من قبل أفراد
حد سواء.
العائلة واملجتمع املحلي ،ومن قبل الغرباء على ٍّ
من املهم أن نفهم أن هذه املخاطر الخاصة قد تساوم على
رفاه األطفال النفسي االجتماعي.
إن تأثير األزمات والظروف الصعبة على األطفال يعتمد
على العوامل التالية:

لتحديد الذي أجمعت عليه
الوكاالت املشتركة بشأن حماية
األطفال (في حاالت الطوارئ)
هو "تجنب اإلساءة واإلهمال
واالستغالل والعنف ضد األطفال
واالستجابة لها (في حاالت
الطوارئ)".

مجموعة العمل لحماية الطفل2010 ،

نزاعا حال ًيا أو أزمة مثل
• طبيعة الحدث ومدته ،وما إذا كان ً
زلزال أو إعصار أو تسونامي
• ما إذا كانت األزمة تهدد الحياة أم ال
وحدتها ،بما في ذلك إذا كان الطفل قد عانى من اإلصابات الجسدية ،فقد أشخاص مقربني منه
• آثار األزمة َّ
أو كان شاه ًدا على إصابة أحد املقربني منه أو اختطافه أو قتله.
• مرونة الطفل
• توفر نظام فعال لحماية الطفل وإمكانية الوصول إليه
• موارد العائالت وقدراتها لتلبية احتياجات الطفل.

صعوبات في العائلة

يتعرض رفاه الطفل وسالمته للخطر في الحاالت التالية:
• وجود نزاع مع األهل أو مقدمي الرعاية
• تعرض األطفال للعنف أو االستغالل ضمن العائلة
• مرض األهل أو مقدمي الرعاية (مرض عقلي أو جسدي،
تعاطي املخدرات ،إلخ)
• األهل يعانون من الضغط النفسي أو القلق الشديد
• وجود إساءة للطفل (إساءة جسدية أو جنسية أو لفظية
أو عاطفية ،أو إهمال)
• األساليب التي يعتمدها األهل تعرض الطفل للخطر.
على سبيل املثال ،املبالغة في الحماية ،التساهل الشديد،
الصرامة الشديدة أو إثقال كاهل الطفل بمسؤوليات زائدة.
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يعتبر األطفال أكثر عرضة لإلساءات الناتجة
عن القوة أكثر من الراشدين ،وذلك بسبب العمر
والحجم واالفتقار إلى النضج وإلى الخبرة،
باإلضافة إلى املعارف املحدودة والتبعية.
وبالتالي ،يحتاج األطفال إلى الحماية.
بشكل عام ،يكون األطفال دائ ًما معرضني
بشكل متزايد للظروف الصعبة .غير أن ضعفهم
غال ًبا ما يتزايد مباشر ًة بعد الكارثة أو النزاع
املفاجئ .وفي خضم الفوضى التي تلي ،قد
يضيع األطفال ويتفرقوا أو يتنقلون من عائلة
إلى أخرى أو من مستشفى إلى آخر ،مما
يجعلهم أكثر عرضة لجميع أنواع اإلساءة.
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تتضمن التهديدات:
• اإلساءة العاطفية
• اإلساءة الجسدية بما في ذلك العنف األسري
• اإلساءة الجنسية بما في ذلك االغتصاب واالغتصاب الجماعي وأشكال أخرى من االستغالل
• اإلستغالل التجاري (عمالة األطفال الخطيرة)
• ممارسات مؤذية
• االتجار أو االختطاف بهدف العمل أو الجنس
• التجنيد ضمن القوات أو املجموعات املسلحة
• الجروح واإلصابات وحاالت الوفاة
• االنفصال األسري
• االعتقال
• الهجرة القسرية.
مقتبس من الصليب األحمر الكندي :االحترام وحماية الطفل في حاالت الطوارئ :األولويات واملبادئ واملمارسات،
مؤسسة إنقاذ الطفل.2007 ،

Jakob Dall/Croix-Rouge danoise

على الرغم من أن جميع األطفال يعيشون مع خطر التعرض إلى العنف وتهديدات أخرى ،يصبح بعض األطفال
عرض ًة أكثر من سواهم وبحاجة ماسة إلى الحماية والتأييد .ويتضمن ذلك األطفال غير املصحوبني ،واألطفال
املعوقني واألطفال الذين يعيشون في مؤسسات .قد يحتاج األطفال املستضعفون إلى تركيز خاص لفترة زمنية،
َّ
لكن الرعاية ضرورية بهدف عدم ترسيخ الوصمة أو الفرق.

يعترب األطفال فئة مستضعفة وهي بحاجة إىل الحامية من األذى
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العنف واإلساءة واستغالل األطفال
تُعتبر اإلساءة للطفل أي نوع من سوء املعاملة الجسدية أو الجنسية أو العاطفية أو نقص في الرعاية التي
تسبب أذى للطفل .تتضمن مختلف أنواع اإلساءة :العنف األسري ،اإلساءة العاطفية ،اإلساءة الجسدية،
ِّ
اإلهمال واإلساءة الجنسية .وغال ًبا ما يتعرض األطفال املُساء إليهم إلى مزيج من أشكال مختلفة من اإلساءة
واإلهمال.
يشكل العنف ضد الفتيات والفتيان مشكلة واسعة النطاق تنتشر بني املجموعات العرقية وكل املجتمعات املحلية
في معظم الثقافات والبلدان .وغال ًبا ما تزداد حوادث العنف واإلساءة بعد حلول الكوارث والنزاعات املسلحة.
التجنيد في املجموعات والقوات املسلحة .في حاالت النزاع املسلح ،يتم تجنيد األطفال بشكل منتظم ضمن
القوات أو املجموعات املسلحة ،بشكل قسري أو طوعي ،حيث يؤدي األطفال مجموعة من األدوار بما في ذلك
يعرض
القتال ،العمل كجواسيس أو ُرسل ،طباخني وحمالني ،أو ألغراض جنسية .وهذا النوع من التجنيد ِّ
األطفال لعدد من املخاطر الكبيرة ،مثل الوفاة واإلصابات الجسدية واألضرار النفسية واإلساءة الجنسية .كما
حد سواء .وقد
يمكن أن تثير العودة إلى الحياة املدنية تحديات عديدة بوجه األطفال واملجتمعات املحلية على ٍّ
أثبتت البرامج النفسية االجتماعية أنها تشكل أداة جيدة إلعادة االنخراط في املجتمع.
يسبب األذى الجسدي أو الجنسي أو العاطفي لشخص آخر في العائلة ،بما في
العنف األسري هو أي عمل ِّ
ذلك الضرب أو اإلذالل أو العزل .إن اإلدمان على الكحول وتعاطي املخدرات والسلوك العدواني واالعتقاد بأن
العنف هو وسيلة مقبولة لتخفيف الضغط النفسي ،تساهم كلها في زيادة خطر العنف األسري .كما أن األطفال
الذين يشهدون على أعمال العنف بني أفراد العائلة قد يتعلمون أن العنف مقبول وأن القيام بضرب شخص
أصغر وأضعف هو أمر يمكن السكوت عليه.
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األطفال املستضعفون

• األطفال غير املصحوبني أو املنفصلني أو اليتامى
• األطفال في املؤسسات
• األطفال من دون شهادة ميالد
• األطفال الذين يخالفون القانون
• األطفال الذي يعيشون في فقر متقع
• األطفال العاملون
• األطفال من دون إمكانية الوصول إلى التعليم
املعوقني أو ذوي االحتياجات الخاصة
• األطفال َّ
• األطفال املهمشون
• األطفال في حاالت الطوارئ
• األمهات األطفال
• املراهقون
• األسر التي يعيلها أطفال
• األطفال ذوي ردود الفعل العاطفية واالجتماعية الحادة
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اإلساءة العاطفية تقضي باالعتداء املستمر على تقدير الذات عند الطفل .وهي عبارة عن سلوك نفسي تدميري
يعتمده شخص في موقع السلطة أو النفوذ أو الثقة .وفي حني أن الندوب الجسدية قد تلتئم ،األذى العاطفي
قد يستمر في التسبب باأللم على فترة طويلة بعد التعرض لإلساءة .قد تتمحور اإلساءة العاطفية حول النبذ
أو التجاهل ،أو رفض اإلقرار بالطفل إو اإلصغاء إليه أو دعمه ،أو حرمان الطفل من االحتياجات العاطفية
األساسية .يمكن أن تشمل اإلساءة العاطفية ً
أيضا الحط من كرامة الطفل عن طريق الشتائم أو االنتقاد أو
السخرية أو التقليد أو إطالق تسميات مهينة .كما ُيعتبر ً
أيضا عزل الطفل عن اآلخرين وإبعاده عن التجارب
نوعا من أنواع اإلساءة العاطفية .ويقضي نوع آخر بالترهيب (تخويف الطفل بشكل كبير)
االجتماعية الطبيعية ً
وبالفساد من خالل القيام بشكل مستمر بإظهار سلوك معادي للمجتمع أو مؤذ أو غير قانوني أو الترويج له.
اإلساءة الجسدية تحصل عندما يقوم شخص في موقع القوة أو الثقة عن قصد بإيذاء طفل أو يهدد بإيذائه ،على
سبيل املثال عن طريق الضرب أو الهز أو الحرق أو الصفع أو الركل .وترتبط اإلساءة الجسدية عاد ًة بالعقاب
الجسدي ويمكن الخلط بينه وبني التأديب الجسدي.
إن األطفال الذين يتعرضون لحوادث في سياق نشاطهم اليومي غال ًبا ما تكون كدماتهم أو جروحهم في
َّ
مناطق مثل الجبني والركبتني واملرفقني .أما األطفال الذين يتعرضون لإلساءة الجسدية غال ًبا ما تكون كدماتهم
وجروحهم في مناطق غير اعتيادية أو غير متوقعة ،مثل الظهر والوجه وجانب الرأس والردفني والفخذين
والساقني وأسفل البطن .إن وجود كدمة مريبة واحدة ال يعني بالضرورة التعرض لإلساءة ،غير أن وجود نمط
من الكدمات املريبة قد يشير إلى التعرض لإلساءة.
اإلهمال هو تعمد عدم توفير االحتياجات األساسية لألطفال ،مثل امللجأ واألطعمة املغذية واملالبس الكافية
والتعليم والرعاية الطبية والراحة والبيئة السليمة والتمرين واإلشراف والعطف أو االهتمام .تبدأ الحاجة إلى
االهتمام والرعاية منذ الوالدة وتستمر حتى يصبح الطفل راش ًدا .لذلك ،يمكن أن يؤدي حرمان األطفال من
احتياجاتهم الجسدية والعاطفية األساسية خالل أي مرحلة من مراحل الطفولة إلى آثار سلبية قوية ،بما في
ذلك ضعف في النمو وصحة ضعيفة وحتى املوت .غير أنه ال يجب الخلط بني اإلهمال وعدم توفر إمكانية
الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات بسبب الفقر.

األطفال غير املصحوبني واملنفصلني

األطفال املنفصلون هم أولئك الذين
انفصلوا عن أهلهم أو عن مقدمي الرعاية
املعتادين السابقني ،ولكنهم لم ينفصلوا
بالضرورة عن سائر أقاربهم.

Talia Frenkel/Croix-Rouge américaine

األطفال غير املصحوبني هم هؤالء الذين
انفصلوا عن أهلهم أو سائر أقاربهم
ولم يتلقوا الرعاية من أي راشد يكون
ً
مسؤول عن رعايتهم قانونًا أو وف ًقا
لألعراف.
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اإلساءة الجنسية تحصل عندما يقوم شخص أكبر سنًا أو طفل أو مراهق أو راشد أكثر قوة باستغالل شخص
أصغر سنًا أو أقل قوة ألغراض جنسية .ال يستطيع األطفال والشباب املوافقة على عمل جنسي مع راشد ألنهم
ال يملكون نفس القوة أو نفس املعارف أو ألنهم يخافون من الشخص الراشد أو يعتمدون عليه .تؤدي اإلساءة
الجنسية إلى خيانة الثقة ألنها تسلب الطفولة من األطفال.
اإلساءة الجنسية

اإلساءة الجنسية عبر االحتكاك:
• ملس املناطق الجنسية لدى الطفل
• إرغام الطفل على ملس املناطق الجنسية عند اآلخرين
• اإلمساك بالطفل أو معانقته بطريقة جنسية
• ممارسة الجنس املهبلي أو الشرجي أو الفموي
• تعذيب الطفل جنس ًيا
• استخدام أدوات لإليالج الجنسي إلى جسد الطفل
اإلساءة الجنسية من دون احتكاك:
• عرض أفالم إباحية للطفل
• إرغام الطفل على مشاهدة أفعال جنسية أو االستماع
إلى حديث جنسي أو النظر إلى املناطق الجنسية في جسد
شخص آخر
• إرغام الطفل على التقاط صور أو مقاطع فيديو مغرية
أو جنسية
• مضايقة بشأن األجزاء الجنسية من الجسد
• جعل الطفل موضوع مشاهدة غير مرغوب فيها
• تعريض الطفل ألسئلة أو تعليقات تطفلية.

عندما يستفيد مرتكب الجريمة من
اإلساءة على الصعيدين االقتصادي
أو االجتماعي ،تتحول اإلساءة إلى
استغالل جنسي .تنقسم اإلساءة
الجنسية لألطفال إلى قسمني:
اإلساءة الجنسية عبر االحتكاك
واإلساءة الجنسية من دون احتكاك.
شخصا
غال ًبا ما يكون مرتكب اإلساءة
ً
يثق به األطفال ويعرفه ،ومن املتعارف
عليه أن األطفال يحمونهم ويناضلون
للمحافظة على سرية اإلساءة .في
العديد من الحاالت ،ال يتدخل أي
شخص فتكون النتيجة استمرار الطفل
بالتبعية للشخص الذي يقوم بإيذائه
أو إيذائها.

غال ًبا ما يستخدم مرتكبو اإلساءة تقنية
تُعرف باالستمالة لجعل الطفل تابع
لهم .تبدأ االستمالة بادعاء مرتكب
الصليب األحمر الكندي :باحترام
اإلساءة بأنه صديق .وبعدما يتوفر
االتصال ،س ُيقدم على أول خطوة
للبدء باإلساءة الجنسية ،وسيعمل على
يقدم له الهدايا .ويمكن أن يقول أشياء مثل "هذا س ّر بيننا،
إقناع الطفل بأن كل شيء يسير بشكل طبيعي ،وقد ِّ
ال يجب أن يعلم أي شخص بشأنه ".كما يمكن أن يهدد بإيذاء الضحية أو عائلة الضحية وأن يقول أنها غلطة
الطفل.
ردود فعل األطفال على العنف واإلساءة

يمكن أال يتحدث األطفال عن اإلساءة التي عانوا منها ألنهم ربما يشعرون بالخوف أو يحاولون االدعاء بأن
األمر لم يحصل .كما يتعلمون أن يصدقوا أن اإلساءة هي أمر طبيعي ،أو قد يكونون في حالة إنكار .عندما
يستمر الطفل في إبداء اإلعجاب بالشخص الذي يقوم بإيذائه أو في التعبير عن محبته له ،فهذا سيزيد من
صعوبة التحدث عن املوضوع .فقد يظن الطفل أنه ارتكب هذا الخطأ بنفسه وبالتالي فلن يرغب في التحدث عن
األمر أو التعرض لإلحراج أو الخجل .كما قد يخاف األطفال من احتمال تفريق العائلة والتعرض للمتاعب .قد
ال يعلمون أن ما يحصل هو خطأ أو قد ال يعلمون بكل بساطة ملن عليهم اللجوء.
يميل األطفال الذين تعرضوا إلى اإلساءة من قبل مقدم الرعاية أو شخص آخر يثقون به إلى اإلحساس
بمشاعر متناقضة تجاه هذا الشخص .وهذا يعني أن الطفل قد يشعر بالغضب والحاجة املاسة إلى االنتقام
وفي الوقت نفسه بمشاعر الحب والوفاء تجاه مرتكب اإلساءة .قد يكون من األصعب للطفل التعبير عن مشاعر
شخصا غري ًبا.
الغضب مقارن ًة مع الوضع الذين يكون فيه مرتكب اإلساءة
ً
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إن قدرة الطفل على االنخراط بعالقات قائمة على الثقة بعد تعرضه لإلساءة قد تتضرر بشكل كبير .ستبرز
الحاجة إلى الكثير من الحساسية والصبر ملساعدة هؤالء األطفال في بناء عالقات مع راشدين جديرين بالثقة
ويتحلون املسؤولية.
ردود فعل األطفال على األحداث املجهدة

غال ًبا ما تكون الطرق التي يتفاعل األطفال من خاللها مع األحداث املجهدة مختلفة عن تلك التي ُيظهرها
الراشدون .يجب تحديد هذه الفروقات وأخذها في االعتبار عند تقديم املساعدة إلى األطفال.
يصبح بعض األطفال منطوين على أنفسهم وغير قادرين على التحدث عن الواقعة أو يمرون بفترات من النكران
وكأن شي ًئا لم يكن .أما البعض اآلخر فال يستطيع التوقف عن التحدث عن الواقعة أو تأدية أدوار
ويتصرفون َّ
من التجربة املجهدة مرا ًرا وتكرا ًرا .وغال ًبا ما يكون األطفال حائرين من حيث الوقائع ومشاعرهم ،وقد
يحتاجون إلى املساعدة الستيعاب املسألة .فاألحداث املجهدة تزعزع إيمانهم ببيئة جديرة بالثقة وقابلة للتنبؤ،
وقد يحتاج األطفال إلى بعض الوقت الستعادة هذه الثقة .غير أن معظم األطفال سيتمكنون من مواصلة نموهم
بطريقة سليمة وإيجابية عند الحصول على الدعم املالئم.
يشعر األطفال بنفس العواطف مثل الراشدين ،لكنهم قد يعبرون عنها بطريقة مختلفة .وتعتمد ردود الفعل على
مرحلة النمو التي بلغوها (راجع املربع في
الصفحة التالية) .قد يتراءى لهؤالء األطفال
صو ًرا بصرية قوية عن األحداث ،أو يظهرون
التفاصيل التي تهم
سلو ًكا متكر ًرا الذي يمكن إعادة تمثيله من
فينو وصديقتها ،كلتاهما في السابعة من العمر،
خالل اللعب أو يشعرون بخوف يتعلق بالصدمة
تعرضتا لعملية اختطاف .بعد هذا الحدث ،لم تعد
ومواقف متغيرة تجاه األشخاص والحياة.
تريدان الذهاب إلى املدرسة لوحدهما ،فأصبح
األهل يتبادلون األدوار الصطحاب الطفلتني
قد ُيظهر األطفال ردود فعل قوية للغاية بعد
إلى املدرسة .وأصبحت الفتاتان سعيدتان
رؤية صور لحدث مخيف على وسائل اإلعالم.
بهذا اإلجراء ،باستثناء عندما يقوم أحد األبوين
على سبيل املثال ،يمكن ملشاهدة إعصار أو
باصطحابهما .عند اإلصغاء إلى الطفلتني وهم
زلزال على نشرات األخبار التلفزيونية ،حتى
تتحدثان عن مخاوفهما ،أدرك املتطوعون أن هذا
بعد مرور أسابيع على وقوعه ،أن تؤدي إلى
الرجل يسير وراء الفتاتني ،مما يذكرهما بعملية
شعور األطفال بخوف شديد وكأن الحادثة
االختطاف .وبعد أن اقتُرح عليه أن يمشي أمام
الفتاتني ،تم ّ
تحصل مرة أخرى.
حل املشكلة.
عمليات جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
على األرض.
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ردود فعل مشتركة على الضغط النفسي متعلقة بفئات عمرية مختلفة
الرضع (من الوالدة لعمر السنتني)

على الرغم من أن األطفال الصغار ال يملكون الكلمات لوصف حدث ما أو للتعبير عن مشاعرهم،
يمكنهم االحتفاظ بذكريات عن مشاهد أو أصوات أو روائح معينة .يمكنهم أن يبكوا أكثر من املعتاد،
أو يتعكر مزاجهم أو يصبحون بليدين أو عاطفيني.
األطفال الصغار (سنتني إلى  6سنوات)
غال ًبا ما يشعر األطفال دون سن الدراسة بالعجز والضعف بعد األزمة .وهم يخشون عاد ًة االنفصال
عن أهلهم و ُيظهرون سلوكيات معينة مثل مص اإلبهام أو التبول الالإرادي أو الخوف من الظالم.
قد تتضمن نشاطات األلعاب بعض الجوانب من الحدث الذي م ّروا به حيث يقوم الطفل بتمثيل الحدث
مرا ًرا وتكرا ًرا .كما ُيظهر بعض األطفال الصغار عالمات اإلنكار واإلنطواء على النفس.
األطفال (من  6إلى  10سنوات)
يمكن للطفل األكبر سنًا فهم املسائل األكثر تعقي ًدا .وقد يؤدي هذا إلى مجموعة واسعة من ردود الفعل،
مثل الشعور بالذنب ،أو مشاعر الفشل أو الغضب ألنه لم يتم تجنب الحدث ،أو تخيالت بتأدية دور
املنقذ .قد يبدو سلوكهم متقل ًبا عندما يحاولون التعامل مع تزايد مشاعر النقص والحاجة إلى فرض
السيطرة .يحتاج بعض األطفال إلى التحدث بشكل مستمر عن هذه الواقعة.
عاما)
املراهقون (من  11إلى ً 18
قد ُيظهر املراهقون استجابات مشابهة لتلك التي يظهرها الراشدون ،مثل العزلة والسخط ورفض
القواعد واعتماد سلوك عدائي .ويمكن أن يتورط بعض املراهقني في سلوكيات خطرة ومجاذفات،
مثل القيادة املتهورة أو الكحول أو تعاطي املخدرات ،أو إيذاء النفس ،أو اضطرابات في األكل .أما
السلوكيات األخرى فتصبح مخيفة.
التأثير على الدراسة

ُيظهر األطفال عاد ًة تراج ًعا في أدائهم املدرسي ومهام العمل ،أو يصحبون كماليني ،ويحاولون أكثر
فأكثر أن يكونوا مثاليني من أجل تجنب العواقب السابقة.

ردود فعل األطفال على الحزن
يفهم األطفال فكرة املوت كأمر ال رجعة فيه وعاملي وال مفر منه ،وتظهر عليهم عالمات الحزن بشكل واضح في
سن مبكرة ج ًدا .يبدأ الرضع بإظهار مشاعر الحزن بني عمر الستة والثمانية أشهر ،عندما ينفصلون عن مقدم
الرعاية لفترة زمنية طويلة ،على سبيل املثال ،من خالل البحث عن مقدم الرعاية أو إظهار اليأس أو االستسالم.
قد ال يبحثون بالتحديد عن الشخص الذي انفصلوا عنه ،غير أنه قد تظهر عليهم ردود فعل الضغط النفسي
عندما تنقطع بشكل مفاجئ األعمال الروتينية مع مقدمي الرعاية.
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بيدرو ،صبي في الثامنة من عمره ،فقد
أمه في حادث سير وحضر جنازتها.
كان يقف بجانب القبر ويذرف الكثير
من الدموع حني ظهرت فجأة قطة
صغيرة .توقف فو ًرا عن البكاء وبدأ
يلعب مع القطة خالل وقت الجنازة.
بعد أن غادر الجميع ،جلس بيدرو إلى
جانب القبر وقرأ قصة ما قبل النوم
ألمه .ورفض مغادرة املقبرة حتى وافق
خاله أنه بإمكانهم الذهاب إلحضار
شمعة كبيرة لوضعها على القبر.

Reuters

يصدر عن األطفال نفس نوع ردود الفعل العاطفية عند خسارة
شخص ما ،مثلهم مثل الراشدين ،كالصدمة والغضب والحزن
والذنب والقلق والخوف ،إلخ .وعلى الرغم من ذلك ،من وجهة نظر
شخص راشد ،قد تبدو أحيانًا ردود فعل الحزن عند األطفال
غريبة ألن الحزن قد يكون مفاج ًئا وغير متواصل ،ويجوز أن ينتقل
األطفال فجأة من الحزن الشديد إلى اللعب واملرح .ال يستطيع
األطفال في معظم األحيان التعبير بالكالم عن حزنهم ،ومن الشائع
أن يعبروا عن مشاعرهم من خالل السلوك واللعب .كما قد تظهر
على األطفال عالمات القلق الزائد عند االنفصال عن األهل أو
مقدمي الرعاية اآلخرين.

حزن الطفل

أساليب الحداد

بيرسن ،فتاة في العاشرة من عمرها ،لم تحضر جنازة والدها الذي أقدم على االنتحار.
بعد مرور عدة أيام ،كتبت رسالة إلى والدها وذهبت إلى املقبرة بهدف دفن الرسالة في
قبر والدها .بينما ميغيل ،الذي يبلغ  16عا ًما ،بصق من جسر مرتفع للغاية لصديقه
املتوفي الذي تمنى عليه ذلك قبل وفاته.
تساعد هذه الطقوس في "الحفاظ على التواصل" مع صورة الشخص املتوفي وفي التأقلم
مع مشاعر الذنب .يمكن القيام بعمل ما للشخص املتوفي ،مثل إنجاز مهمة ما لم يستطع
ذلك الشخص إنجازها قبل وفاته.
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من يحمي األطفال؟

يمكن لألطفال تأدية دور أساسي في حماية أنفسهم إذا كان لديهم الوعي واملعرفة حول الرفاه والحماية.
تشكل العائلة عاد ًة مصدر الرعاية والدعم اليومي وتوفر الحماية لألطفال في حال كانت تعمل بشكل جيد.
في حالة الضغط النفسي ،يميل األطفال إلى الحصول على التوجيه حول كيفية التفاعل من مقدمي الرعاية.
يحاول األطفال الصغار على وجه الخصوص العودة إلى األهل وسائر أفراد العائلة للحصول على خيوط ،إذ إن
مقدمي الرعاية يشكلون مصدر األمن الرئيسي لألطفال ،وفي أعقاب األزمة يحتاج األطفال إلى توجيه ورعاية
بشكل دائم ،وغال ًبا ما يتفاعلون بطريقة مشابهة لتفاعالت أهلهم .في مثل هذه الحاالت ،تكمن إحدى أفضل
الوسائل ملساعدة الطفل في مساعدة األهل أو مقدمي الرعاية.
يتحمل املجتمع املحلي مسؤولية تحديد األطفال املعرضني للخطر واالستجابة لهم .وقد يتم ذلك من خالل
املدرسة أو عيادة صحية أو منظمات محلية أخرى .هذا وينص اإلطار القانوني العام الذي وضعته السلطات
املحلية والوطنية على حماية األطفال ورفاههم من خالل قوانينها وسياساتها ومعاييرها.
تنطوي حماية الطفل على "تدابير وإجراءات لتجنب اإلساءة واإلهمال واالستغالل والعنف الذي يؤثر على
األطفال" (مؤسسة إنقاذ الطفل .)2007 ،وهي تشمل حماية الطفل من أنواع مختلفة من األذى مثل العنف
الجسدي ،وعمالة األطفال الخطرة ،واإلساءة اللفظية أي حالة أخرى حيث يمكن أن يتعرض األطفال لألذى.
ولكن ال يجب الخلط بينه وبني حماية كل حقوق األطفال ،األمر الذي يقع على عاتق كل شخص يعمل مع
األطفال.

التحدث بصراحة

"كان األب واألم في العائلة التي تعيش بالقرب مني يضربان
أوالدهما ،فذهبت ألقابلهما في منزلهما .طلب مني الوالد االبتعاد
مدع ًيا أن هذا ليس من شأني ،لكنني لم أغادر وقلت لهما أن هذا
التصرف سيء .في البداية ،كنت أخاف لكنني شعرت أنني ملتزمة
بمجلس املدرسة لذا كان علي القيام بذلك .أعتقد أن األمور تسير
بشكل أفضل اآلن بالنسبة إلى األطفال ،لكن ال يوجد أي ضمانة".
إن تشكيل مجالس في املدرسة في إطار مشروع "مدارس خالية من
العنف" في أفغانستان َّ
وفر لألطفال منتدى حيث يمكنهم التحدث.
تما ًما مثلما فعلت أذادا ،وهي فتاة في التاسعة من العمر من مزار
شريف في محافظة بلخ .فهي عضو في مجلس الطالب في املدرسة
حيث يستطيع الطالب التعبير عن آرائهم والتأثير على وضعهم
الخاصُ .يظهر أطفال آخرون ،مثل أذادا ،الشجاعة عند اللزوم
وتكون النتيجة إيجابية ،إذ يحظى األطفال بإصغاء الكبار لهم.
مؤسسة إنقاذ الطفل
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خالل مرحلة التخطيط أو التطبيق
ألي برنامج أو نشاط للمساهمة في
حماية األطفال ،هناك على األقل ثالث
أولويات مهمة:
• الوقاية أمر بالغ األهمية
• التنسيق بني القطاعات أمر بالغ
األهمية ً
أيضا
• يجب دمج االستجابات لكي يستفيد
جميع األطفال
وهذا يعني أنه يجب النظر في اآلليات
املحلية املعتمدة حال ًيا للحماية والدعم
النفسي االجتماعي ،كما يجب تحديد
مسارات اإلحالة .وهذا ما سيضمن
دمج البرنامج في شبكة حماية الطفل
املحلية.
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حقوق األطفال واحتياجاتهم

إن العمل مع األطفال للحصول على أفضل انطالقة في الحياة وللتأكد من أن حقوق الطفل معترف بها عامل ًيا هو
الوسيلة األكثر فعالية إلحداث تغييرات إيجابية ودائمة عند األطفال.
وتشكل االتفاقية الدولية لحقوق الطفل إطا ًرا دول ًيا اعتمدتها منظمة األمم املتحدة لتعزيز حقوق الطفل .وقد
حصدت هذه االتفاقية أكبر عدد من التصديقات في العالم .وكل البلدان باستثناء اثنني هي دول أطراف في هذه
االتفاقية .فور مصادقة الدولة على هذه االتفاقية ،تصبح هذه الدولة مضطرة بموجب القانون الدولي بذل أقصى
جهودها للمحافظة على كل حقوق األطفال في سلطاتها القضائية.
ُيعتبر األطفال بمثابة "حاملي الحقوق" وتتخطى حقوق األطفال كل جوانب الحياة ،ويتم توضيحها عادة من
خالل أربعة فئات على الشكل التالي:
• عدم التمييز
• مصالح الطفل الفضلى
• الحق في الحياة والبقاء والنمو
• الحق في املشاركة.
امليسر  :1الخطوات األولى ،الذي يشكل جز ًءا من رزمة املوارد لبرنامج موارد األطفال ،يمكنك العثور
في دليل ِّ
على مزيد من املعلومات حول حقوق األطفال ،باإلضافة إلى اقتراحات لورش عمل ونشاطات.
وتجدر اإلشارة إلى أنه من غير الالئق في بعض البلدان نشر التوعية بشأن حقوق األطفال ،ال سيما في
السياق حيث ال يتم احترام العديد من حقوق األطفال ،وال يعتبر األهل ومقدمي الرعاية في وضع يسمح لهم
بتغيير الحالة .وبالتالي قد يؤدي نشر التوعية بشأن عدم احترام الحقوق إلى شعور األهل ومقدمي الرعاية
باالحباط وبعدم مالئمتهم ،وهذا بدوره سيكون له ارتدادات سلبية على عالقاتهم بأطفالهم.

Jakob Dall/Croix-Rouge danoise

في هذه الحالة ،يمكن ً
بدل
من ذلك تنظيم ورش العمل
التي تسلط الضوء على
احتياجات األطفال .وتهدف
ورش العمل هذه إلى نشر
التوعية حول ضرورة تحلي
األطفال بصحة جيدة وأقوياء،
وكيفية مساعدة بعضهم
البعض لتحقيق ذلك ،وما هو
الدعم الذي يمكنهم الحصول
عليه من مجتمعهم املحلي،
وما هي املسؤوليات التي تقع
على عاتقهم للمحافظة على
صحتهم وقوتهم.
يجب نرش التوعية حول حقوق األطفال بعناية وحساسية بشكل ال يؤدي إىل توليد شعور بالذنب عند األهل ومقدمي
الرعاية يف حال مل يكونوا يف وضع يسمح لهم بتوفري كل الحقوق.
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Société de la Croix-Rouge du Sri Lanka

كيفية مساعدة األطفال

تزويد األطفال بأكرب قدر ممكن من املعلومات املالمئة للفئة العمرية.

يجب أن ترتكز جميع النشاطات والتدخالت على االعتبار األول وهو كيفية مساعدة األطفال بأفضل طريقة نظ ًرا
إلى التحديات التي يواجهونها .يقدم هذا القسم األخير إرشادات عامة حول مساعدة األطفال والتواصل معهم
في الظروف الصعبة.
تزويد األطفال باملعلومات

يحتاج األطفال العالقون بشكل تام في أحداث األزمة إلى املعلومات .إنهم بحاجة إلى معرفة ما حدث وملاذا،
وذلك من أجل إعادة بناء فهمهم وإدراكهم للعالم وألنفسهم .في كثير من األحيان ،يعاني أفراد العائلة صعوبة
في التحدث مع األطفال حول املوت واملشقة .فهم يقلقون من أن يجعلوا األمر أسوأ ،وهذا من غير املعقول.
وخصوصا عندما يكون الطفل ضحية عنف أو إساءة
قد تش ّكل مواجهة الطفل بالكثير من الحقائق مشكلة،
ً
جنسية ،قد تكون املواجهة مؤذية ج ًدا .ومع ذلك ،قد تبرز ً
أيضا مشاكل إذا لم تتم اإلجابة على األسئلة بشكل
واضح .إذا تركت األمور غامضة أو لم يتم في الواقع تفسيرها على اإلطالق ،عندها قد يفقد الطفل الثقة في
الراشدين ويصبح صامتًا أو منعز ًال.
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إذا كان األطفال يبحثون عن املعلومات بشكل حثيث ،خذ وقتك للحديث معهم ومساعدتهم في فهم ما حدث.
شجع الطفل على طرح األسئلة
في الوقت نفسه ،كن
ً
حريصا على أال تربك األطفال بمعلومات لم يسألوا عنهاّ .
ودع أسئلة الطفل هي التي توجه حديثك معه .ينبغي تكوين بيئة يشعر فيها الطفل باألمان الكافي للتعبير عن
مشاعره.
من املهم إعطاء الطفل املعلومات وفق ًا لفئته العمرية على أن تكون التفسيرات والتطمينات صحيحة حول
الخسارة .إذا كان ذلك ممكنًا ،ينبغي إعادة طمأنة الطفل حول بقاء أفراد العائلة أو املجموعة أو املجتمع املحلي
م ًعا ومساعدة بعضهم البعض في التغلب على الخسارة.
مراقبة الطفل

من أجل تمييز الضيق لدى األطفال ،أنت بحاجة لالستماع إليهم ومراقبة سلوكهم .قارن بني سلوك الطفل
وسلوك األطفال اآلخرين من نفس املحيط .هل هو نفس السلوك الذي يظهره األطفال اآلخرين؟
راقب الطفل أثناء اللعب:
• هل يلعب الطفل بطريقة نموذجية لسنه؟
• هل يظهر الطفل الكثير من الغضب ،أو اإلحباط أو الخوف؟
• هل يبلل الطفل سريره من جديد في الليل؟
• هل يبكي الطفل كثي ًرا ،ويتشبث بك أو بأشخاص آخرين؟
• هل الطفل منعزل أو عدواني؟

تحدث مع األهل والراشدين
الذين يعرفون الطفل:
• هل يتصرف الطفل بشكل
مختلف بأي شكل من األشكال؟
• هل تغيرت شخصية الطفل
أو سلوكه أو نظرته للحياة
بشكل ملحوظ؟
• هل يعتقد الراشدون بأن
الطفل بحاجة إلى املساعدة؟

غال ًبا ما يعرب األطفال عن ضيقهم من خالل سلوكهم.

Louise Dyring/Save the Children

تحدث مع الطفل عن األمور اليومية وراقب كيفية استجابته:
• هل يستمع الطفل ويفهم؟
• هل يبدو استيعاب الطفل مالئ ًما لسنه؟
• هل يبدو الطفل قلق ًا ومرتبك ًا؟
• هل هو قادر على التركيز أو اإلجابة على األسئلة؟
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التواصل مع األطفال

FICR

أظهر االحترام لهم – ال تصرخ
أو تسيء لفظي ًا إلى الطفل.
ال تفترض أنك تعرف رأي الطفل.
شجع وادعم جهود الطفل وتحدث
معه باحترام كما تفعل مع اآلخرين
 قل "من فضلك" و"شكر ًا".استمع للطفلوانظر إليه عندما
يتحدث وابد اهتمامك.

استعمل وسائل تواصل داعمة:

عندما يعاني األطفال من ضغط نفسي بطريقة ما ،يميلون ليصبحوا أكثر ضعف ًا وربما يبدأون بالتصرف
بعدوانية أكبر أو يتشبثون بمقدمي الرعاية .قد يميل الراشدون إلى التواصل مع األطفال بنبرات انتقادية سلبية.
لن تساعد هذه املقاربةً ،
وبدل من االستجابة لألطفال كما لو كانوا أشقياء أو مزعجني ،من املهم تقديم الدعم لهم
والتركيز على تعزيز ثقتهم بأنفسهم.
يختلف األطفال عن الراشدين في طرق مواجهة مخاوفهم .لذلك فمن املهم فهم وجهة نظر الطفل أو ًال.
حاول خلق الفرص لألطفال للتعبير عن أنفسهم ،واشرح لهم أن ردود فعلهم طبيعية ومفهومة في ظل الظروف.
التواصل الداعم

• هو املفتاح لفتح األبواب أمام الطفل .فالطفل الذي
يشعر بفهمه وتأييده يميل ألن يكون أكثر أمانًا وثقة وأن
يتمتع بشعور أقوى من تقدير الذات  -جميعها صفات من
شأنها أن تساعد في جميع مراحل الحياة.
• فعال وهام مع املراهقني واألطفال كما هو الحال تما ًما مع
الراشدين .إذا استمع راشد بعناية ومن دون حكم إلى طفل،
سيدعم ذلك معافاة الطفل ونموه.
• يتضمن مع األطفال التسليم بمشاعرهم حول وضع ما،
سماع القصة بأكملها بالفعل وأخذ وقتك عند اإلجابة .وهذا
يعني ً
أيضا عدم االستجواب .حاول التواصل على مستوى الطفل
الخاص ،وتشجيعهم بلطف على التحدث عن تجاربهم
ومشاعرهم بوتيرتهم الخاصة.
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ال تقدم وعو ًدا كاذبة؛ بل حاول إعادة
تأسيس الشعور بالثقة واألمان ،وهو أمر
ضروري جدا لرفاه األطفال .ال تطلب
من األطفال نسيان ما حدث أو عدم
التحدث عن تجربتهم إنما شجع طرح
األسئلة .غال ًبا ما يكون لدى األطفال
الكثير من األسئلة التي يحتاجون إلى
طرحها مرا ًرا وتكرا ًرا ،وهذا يتطلب
الصبر والتشجيع املستمر.
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التواصل الداعم مع األطفال

كن إيجاب ًيا
استعمل صي ًغا إيجابية داعمة مثل:
• "أنت تجيد فعل الكثير من األمور املختلفة "...
• " أستطيع أن أرى أنك بذلت ما في وسعك "...
ال تستعمل صيغ ًا سلبية مثل:
• "أنت ال تجيد "...
• "أنت تفشل دائما ً في "...
أعطي تعليمات واضحة وإيجابية
استعمل "إفعل " ...أكثر واشرح األمور ببساطة وبعناية حتى يكون لديك ولدى الطفل توقعات
واقعية.
ال تستعمل "ال تفعل  "...كل الوقت.
ال تتوقع أن يعرف األطفال كيفية القيام باألمور من تلقاء أنفسهم.

Jakob Dall/Croix-Rouge danoise

أظهر االحترام
شجع جهود الطفل وادعمها ،تحدث إليه باحترام كما تفعل مع اآلخرين – استخدم "من فضلك"
ّ
و"شك ًرا لك".
استمع إلى الطفل بانتباه وراقبه عندما يتحدث واصغ إليه.
ال تقمع الطفل لفظي ًا .ال تصرخ بوجه الطفل أو تسيء إليه لفظي ًا.
ال تفترض أنك تعرف رأي الطفل.
ال تقلل من ذكاء الطفل.
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توفير املزيد من الرعاية والحفاظ على الروتني

في أعقاب األزمة ،يحتاج األطفال إلى رعاية متزايدة من أجل استعادة الثقة .يجب أن يسمح مقدمو الرعاية
لألطفال بأن يكونوا أكثر اعتما ًدا عليهم لفترة من الزمن .حيث يكون ذلك ممكنًا ،قد يشمل ذلك اتصال جسدي
أكثر من املعتاد ،عدم نوم الطفل لوحده ،ترك الضوء مضا ًء ،وما إلى ذلك .من املهم إعطاء األطفال الوقت
والفرصة للحزن وللتعافي .قد يحتاج حتى السلوك األكثر نموذجية لدى األطفال األصغر سنًا إلى دعم لفترة
من الزمن.

Ea Suzanne Akasha/Croix-Rouge danoise

يجب أن يحافظ مقدمو الرعاية قدر املستطاع على حاالت الروتني اليومية داخل املنزل وحوله ألن ذلك سيمنح
األطفال شعو ًرا باألمان والسيطرة .شجع األطفال على متابعة دراستهم.

إن تزويد األطفال بفرص للتعبري عن وجهات نظرهم هو أمر مهم عىل صعيد تقدير الذات والشعور بالقيمة يف املجتمع املحيل.
افسح املجال أمام األطفال للمشاركة وإظهار الفعالية

قد يشعر األطفال في ظروف صعبة للغاية بعجزهم وضعفهم .إن تجربة السماح لهم باملشاركة بفعالية في عملية
إعادة البناء واتخاذ القرارات هو أمر مهم ج ًدا بالنسبة إلى الطفل من أجل استعادة تقدير الذات والشعور
فرصا لألطفال لهيكلة بيئتهم الخاصة بفعالية والتعبير عن
بالسيطرة .لذلك يجب على الراشدين أن يوفروا ً
مشاعرهم واتخاذ القرارات الخاصة بهم حيثما كان ذلك ممكنًا.
دعم الطفل في حالة الحداد

إذا كان الطفل في حالة حداد على شخص توفي ،قد يكون من املهم التحدث مع الطفل عن الشخص املتوفى
ومساعدة الطفل على التذكر .من املهم ج ًدا أن نالحظ ردود فعل الطفل بعناية وتقديم الدعم املناسب .في بعض
األحيان قد يحتاج الطفل إلى مساحة خاصة للتأمل والتفكير الهادئ.
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خذ حذرك عند الحديث عن املوت

إن الحديث مع األطفال عن وفاة شخص مق ّرب يحتاج أن يتم بعناية .يعتبر االستمرار بالحديث عن
الشخص الذي مات  -تقديم املعلومات ،وتذكر ذكريات وقصص ،وتبادل املشاعر  -من أهم األمور
بينما يمر األطفال بفترة الحزن .أما أحد أهم مخاوفهم فهو نسيانهم للشخص الذي مات.
عندما يسأل األطفال أسئلة صعبة ،ليست هناك حاجة تلقائية إلعطاء شرح طويل .فغالب ًا ما يكون من
األفضل أن تبدأ بسؤال" :ما رأيك؟" ،ومن ثم االرتكاز على جوابهم.
قد يرتبك األطفال األصغر سنًا من بعض التعابير واملصطلحات اليومية التي يستخدمها الناس عندما
يموت شخص ما ،مثل وصف الشخص بأنه " ُفقد" أو "رحل" أو "وافته املنية" .فمن األفضل استخدام
لغة بسيطة ومباشرة .فقول أن شخص قد "مات" أو "توفي" هو قول صادق يساعد على تجنب االرتباك
ويشجع على تقبل األمر.
قد يكون من األفضل قول شيء مثل" :يوجد لدى الناس كافة أنواع املعتقدات حول ما يحدث بعد وفاة
أحد األشخاص )...( .هذه هي بعض األشياء التي يؤمن الناس بها ...أتساءل عما تؤمن به أنت؟ من
املمكن أن تتغير معتقداتك مع تقدمك في السن".
أمنية ونستونwww.winstonswish.org.uk :

بما أن الثقافات تختلف اختال ًفا كبي ًرا في كيفية الحداد ،فمن املهم أن نفهم معتقدات العائالت حول طبيعة املوت
والطقوس التي ترافقه .يستوعب األطفال ويفسرون معتقدات عائالتهم وأحيانًا يجدون أجوبتهم الخاصة على
أمور يصعب فهمها.
تشكل الطقوس في كل ثقافة جز ًءا مهم ًا جدا
من الحداد .فهي تعتبر طريقة إللقاء الوداع على
الشخص املتوفى فض ً
ال عن التعامل مع الخسارة.
وهي تشير أيض ًا إلى حلول الوقت للمضي قد ًما
تقدم الطقوس
في الحياة .بالنسبة لألطفال ،قد ِّ
البسيطة مساعدة كبيرة للتعامل مع األحداث ،وغال ًبا
ما يختلق األطفال طقوس ًا خاصة بهم .كما تعتبر
املشاركة في طقوس الكبار أم ًرا مه ًما لألطفال
ً
أيضا.
اتخذ اإلجراءات املناسبة إذا اشتبهت باإلساءة

صناديق الذكريات

تساعد صناديق الذكريات األطفال في تذكر شخص
توفي بطريقة إيجابية .يمكن وضع األشياء التي كانت
تعود إلى ذلك الشخص مثل الرسائل والصور في
صندوق الذكريات .أخبر الطفل أن الذكرى مؤملة في
بعض األحيان .يمكن وضع صندوق الذكريات بعيد ًا
متاحا عند الحاجة
بعض الوقت ،ولكن ينبغي أن يكون
ً
إليه .قد يرغب املراهقون ً
أيضا في استخدام صناديق
الذكريات أو أي وسائل أخرى للتذكر.

في معظم البلدان ،تعتبر اإلساءة إلى طفل ضد
القانون رسم ًيا .تنص اإلتفاقية الدولية لحقوق الطفل في املادة  19أنه يجب أن تتم حماية األطفال من "جميع
أشكال العنف الجسدي أو العقلي ،أو األذية أو اإلساءة أو اإلهمال أو املعاملة املنطوية على إهمال أو إساءة
املعاملة أو االستغالل بما في ذلك اإلساءة الجنسية ،حني يكون الطفل في رعاية األهل أو الوصي القانوني
"األوصياء القانونيني" أو أي شخص آخر يملك الحق في رعاية الطفل".
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التواصل مع األطفال
أثناء التعامل مع األطفال الثكالى أو األطفال الذين مروا بتجارب صدمية ،ينسى
الراشدون أحيانا أن األطفال بحاجة إلى املرح والسعادة .من أجل التعافي ،يحتاج
األطفال إلى بعض الوقت للعب.
إذا كنت وبحكم موقعك كمعلم أو عامل في
برنامج تعرف أو تشتبه بشكل معقول بإساءة
لألطفال ،ينبغي اإلبالغ عن مخاوفك إلى
املشرفني أو املدراء اآلخرين املسؤولني عن
حماية الطفل داخل املنظمة أو املؤسسة.
ويمكن ً
أيضا االتصال بالخدمات االجتماعية
أو الشرطة.
تختلف ردود فعل األطفال إزاء العنف واإلساءة
باختالف العمر والجنس والثقافة ،ولكن جميع
األطفال الذين يتعرضون لإلساءة يعانون.
فهم ُيتركون مع أذى عاطفي وعار ولوم ذاتي
في كثير من األحيان .يجب أن يعلم األطفال
أن اإلساءة ليست خطأهم مطلق ًا.
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عند االشتباه باإلساءة أو الكشف عنها،
يجب أن نتصرف:
أ :اعترف بحالة الطفل ومشاعره.
اعمد إلى توفير الدعم واملساعدةِّ :بلغ
ع :االستماع بعناية إلى ما يقوله الطفل.
طمئن الطفل وتأكد من سالمته.
ت :دون املالحظاتِّ :
وثق ما يقوله الطفل وما لوحظ.
الصليب األحمر الكندي :باحترام

Erdem Coplen
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إحالة األطفال إذا لزم األمر

قد تختلف ردود فعل األطفال على املوت وأحداث األزمات األخرى اختال ًفا كبي ًرا وفق ًا للسياق والعمر وشخصية
الطفل .على الرغم من أن معظم األطفال سيتكيفون مع الوضع ويتأقلمون مع مرور الوقت ،سيكون من
متاحا .إن األطفال الذين كانوا
الضروري في بعض األحيان العثور على مساعدة مهنية للطفل ،إذا كان ذلك
ً
يعانون من صعوبات عاطفية قبل الحدث ،على سبيل املثال الطفل الذي كان يتعرض للمضايقات في املدرسة
ً
فضل عن األطفال الذين يبدون "جامدين" أو في حالة صدمة مباشرة بعد
أو الذي يعاني من إعاقة في النمو،
األزمة ،قد يكونون األكثر عرضة للخطر.
يجب أن ُيظهر الطفل بعض عالمات التحسن بعد شهر واحد من األزمة .بعد ستة أشهر ،ال بد أن يكون الطفل
قد عاد إلى نمط أكثر طبيعية في النشاطات .ومع ذلك ،في حاالت األزمات الجارية ،ال يمكن أن نتوقع أن يعود
األطفال إلى الروتني والسلوك العاديني .في ظل هذه الظروف ،تأكد من مقارنة الطفل باألطفال اآلخرين في نفس
الوضع .إذا كان هناك أي شكوك بشأن شفاء الطفل ،أطلب املشورة من مشرف أو من خبير محترف .ويمكن أن
يشمل ذلك البحث عن مزيد من املشورة أو مشاركة املعلومات مع األفراد أو املنظمات ذات الصلة.
إذا تغير الطفل بشكل كبير ،ولم تظهر أي عالمات تحسن ،أطلب مساعدة خبير .فيما يلي بعض عالمات التغير
امللحوظ:
عاطفية :حزن مستمر والحديث عن إنهاء حياته/ها
جسدية :زيادة أو خسارة الوزن والصداع والغثيان
نفسية :الكوابيس والقلق وصعوبات في التعلم أو التركيز
سلوكية :السلوك الخطير أو سلوك املجاذفة ،وتعاطي الكحول أو املخدرات ،وفرط النشاط أو االستسالم،
واالنسحاب من األنشطة االجتماعية أو اللعب.
عند إحالة طفل ،كن على بينة باملعايير واملبادئ التوجيهية واإلطار القانوني املتعلقة بالخدمة املطروحة وتذكر
دائ ًما أن اإلحالة ينبغي أن تكون في مصلحة الطفل.

إفعل
• إطرح أسئلة مفتوحة عامة:
"هل تريد أن تخبرني عن ذلك؟"
• ع ِبر عما تالحظه" :أرى أنه لديك
كدمات على ساقيك".
• تحقق من صحة املشاعر" :أرى
أنك مستاء".
• أعرب عن مخاوفك" :أريد أن أعرف
أنك آمن؛ دعنا نحاول الحصول على
بعض املساعدة".

ال تفعل
• ال تطرح األسئلة الرئيسية مثل" ،هل
فعل جارك هذا بك؟"
• ال تستخلص استنتاجات مثل" :هل
تعرضت للضرب؟"
• ال تحلل من خالل مالحظات مثل" ،ال ب ّد
أنك تكره والدك بسبب فعل هذا األمر!"
• ال تقدم وعو ًدا مثل" ،كل شيء سيكون
على ما يرام إذا قمت بالتبليغ".
الصليب األحمر الكندي :باحترام
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املزيد من املعلومات
الكتيب على مرونة األطفال والتدخالت النفسية االجتماعية .تعمل مؤسسة إنقاذ الطفل واملركز
ركز هذا ِّ
املرجعي للدعم النفسي االجتماعي مع جميع األطفال بغض النظر عن وضعهم القانوني أو االجتماعي ،ويملكون
خبرة واسعة النطاق مع الالجئني واألقليات العرقية واألطفال املهجرين داخل ًيا والجنود األطفال ،وغيرهم من
األطفال الذين يعانون من اإلساءة واإلهمال والعنف واالستغالل .تتضمن مجموعة التدخالت التي تستهدف
هؤالء األطفال :تعقب العائالت وإعادة جمع الشمل ،توفير التعليم ،تغطية طبية أساسية ،مراكز التغذية،
التشجيع على االلتحاق باملدرسة ،إلغاء تجنيد األطفال في املجموعات املسلحة ،دعم للمعيشة االقتصادية
والدعم النفسي االجتماعي.
ملزيد من املعلومات حول مؤسسة إنقاذ الطفل واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر،
وغيرها من املؤسسات ،يرجى زيارة املواقع التالية:
روابط إلى االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
املحلية:
www.ifrc.org
روابط إلى مؤسسة إنقاذ الطفل واملؤسسات األعضاء:
www.savethechildren.org
ملزيد من املعلومات حول الدعم النفسي االجتماعي:
املركز املرجعي للدعم النفسي االجتماعي التابع لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر:
www.ifrc.org/psychosocial
املركز املرجعي ملؤسسة إنقاذ الطفل:
/http://resourcecentre.savethechildren.se
مبادرة حماية الطفل ملؤسسة إنقاذ الطفل:
http://resourcecentre.savethechildren.se
إجراءات على صعيد حقوق الطفل:
http://www.arc-online.org
شبكة الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي:
/http://mhpss.net
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املؤسسات التنظيمية
تتألف مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية من  29مؤسسة وطنية تعمل مع بعضها البعض للدفاع عن حقوق الطفل
وتحقيق تحسينات مباشرة ودائمة في حياة األطفال .من أعمال اإلغاثة في حاالت الطوارئ إلى التنمية على
املدى الطويل ،تعمل مؤسسة إنقاذ الطفل على حماية حق األطفال في الغذاء واملأوى والرعاية الطبية والتعليم
والتحرر من العنف واإلساءة واالستغالل .في أيار (مايو)  ،2009أطلقت مؤسسة إنقاذ الطفل مبادرة حماية
الطفل العاملية لتعزيز حق الطفل في حمايته من اإلساءة واإلهمال واالستغالل والعنف.
تأسس املركز املرجعي للدعم النفسي االجتماعي عام  1993وهو ُيعتبر وظيفة مفوضة من االتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،استضافه الصليب األحمر الدنماركي ومركزه في كوبنهاغن،
الدنمارك .تكمن مهمته الرئيسية بصفته "مركز التميز" في تطوير معارف استراتيجية مهمة وأفضل املمارسات
التي ستعمل على إبالغ العمليات املستقبلية لالتحاد الدولي والجمعيات املحلية .تأسس املركز املرجعي بهدف
تعزيز وتوجيه وتوطيد مبادرات الدعم النفسي االجتماعي التي تقوم بها جمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر املحلية في كافة أنحاء العالم .هدف املركز النفسي االجتماعي هو جعل الدعم النفسي االجتماعي
االتجاه السائد في كل الجمعيات الوطنية.

39

برنامج مرونة األطفال

الدعم النفسي االجتماعي داخل املدرسة وخارجها

كيفية مساعدة األطفال في األزمات
يشكل هذا الكتاب جز ًءا من زرمة املوارد التي توجه عملية التخطيط لبرنامج مرونة األطفال وتطبيقها.
تهدف النشاطات املوضحة هنا إلى مساعدة األطفال في بناء القوة واملرونة ليتمكنوا من التكيف بشكل إيجابي
مع األوضاع املعيشية الصعبة .تركز املواد بشكل خاص على تأثير النزاعات املسلحة والكوارث واإلساءة
واالستغالل والعيش في مجتمع محلي ترتفع فيه معدالت فيروس نقص املناعة البشرية.
كتي ًبا حول فهم رفاه األطفال ،ودليل مديري البرامج ودليلني لنشاطات ورش العمل
تتضمن الرزمة الكاملة ِّ
املنظمة لألطفال داخل املدرسة وخارجها ،ودليل لعقد االجتماعات مع األهل ومقدمي الرعاية .تتوفر الكتب
األربعة ومواد ونشاطات إضافية بنسختها اإللكترونية على اإلنترنت وعلى مفتاح الـ .USB
ال تحتاج بالضرورة إلى الكتب األربعة كلها لتنظيم نشاطات رائعة لألطفال .يمكن استخدام معظم املواد كموارد
مستقلة ،ولكن عند استخدامها كمجموعة كاملة ،توفر فه ًما جي ًدا لكيفية تطبيق برنامج مرونة األطفال.

املركز النفسي االجتماعي

