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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" للمساهمات املالية التي
ق ّدموها ودعمهم لهذا املنشور ولـ"برنامج الصمود لألطفال".
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املقدمة
إنه ملن دواعي سرورنا أن نقدم رزمة املوارد هذه للتخطيط لـ"برامج مرونة األطفال" وتنفيذها.
وقد ُوضعت هذه املواد من خالل التعاون بني "االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر" و"مؤسسة إنقاذ الطفل" .وهي تستند إلى تجاربنا إزاء الدعم النفسي
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

نانا وايدمان
املركز النفسي االجتماعي
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مقدمة  دليل برنامج املدير  برنامج مرونة األطفال

املقدمة
أدى االهتمام املتزايد باالحتياجات النفسية االجتماعية واالستجابات
على مدى السنوات العشرين املاضيةَّ ،
في أعقاب األزمة إلى تطوير العديد من التدخالت النفسية االجتماعية املبتكرة .تعمل كل من مؤسسة إنقاذ
الطفل واالتّحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بشكل منتظم على تنفيذ برامج الدعم النفسي
االجتماعي والحماية خالل األزمات وما بعد األزمات بهدف تعزيز رفاه األطفال وحمايتهم .تجمع رزمة املوارد
هذه بني املقاربات واستراتيجيات التدخل والخبرات التي تم تطويرها في املؤسستني .نأمل أن تكون هذه الرزمة
مفيدة للشركاء اآلخرين الذين يعملون على تعزيز رفاه األطفال ومرونتهم.
يقر برنامج مرونة األطفال أن رفاه األطفال يتأثر بتفاعلهم مع األهل ومقدمي الرعاية ،ومع األقران وغيرهم من
األشخاص في بيئة مجتمعهم املحلي .وبالتالي ،يشمل البرنامج كل هذه املجاالت من حياة األطفال ملساعدتهم
في تحسني رفاههم ومرونتهم .ويتم ذلك من خالل ورش عمل األطفال التي تركز على دعم القوة الداخلية لدى
األطفال وعلى تفاعالتهم االجتماعية مع اآلخرين .كما تنطوي ً
أيضا على لقاءات مع األهل ومقدمي الرعاية من
أجل تعزيز فهمهم للتحديات التي تواجه أطفالهم ،وتزويدهم باملهارات الالزمة لدعم أطفالهم .بشكل عام ،تنطوي
هذه الرزمة على العمل مع املجتمع املحلي بأكمله بهدف تحديد سبل لتحسني البيئة التي يعيش األطفال فيها،ال
سيما تحسني أنظمة حماية الطفل.
تشمل رزمة املوارد هذه أربعة أجزاء:
فهم رفاه األطفال يوفر مقدمة للدعم النفسي االجتماعي وحماية الطفل وردود فعل األطفال إزاء األحداث
الصعبة.
 دليل برنامج املدير يوفر اإلرشادات الضرورية ملديري البرامج حول كيفية التخطيط لبرامج مرونة األطفال
وتنفيذها وتقييمها.
امليسر  :١الخطوات األولى يقضي بتوفير مقدمة حول رزمة املوارد ،ومقدمة حول ورش العمل
 دليل ِّ
واالجتماعات ،وأول  ٥ورش عمل لألطفال ،وورش عمل إضافية )بما في ذلك خيارين لورش العمل الختامية(،
ومقدمي الرعاية.
والدليل لعقد االجتماعات مع األهل ِّ
امليسر  :٢مسارات ورش العمل تقدم مسارات ورش العمل األربعة التي تسلط الضوء على الحماية
 دليل ِّ
من اإلساءة واالستغالل ،واألطفال املتضررين من النزاعات املسلحة والكوارث وفيروس نقص املناعة أو اإليدز.
يحتوي مفتاح الـ  USBاملرفق مع رزمة املوارد هذه على كل املواد املشار إليها في املالحق الواردة في هذا
الكتيب ،باإلضافة إلى املواد الخاصة بتدريب امليسرين واملنسقني امليدانيني .كما تتوفر األجزاء األربعة التي
ِّ
تتألف منها رزمة املوارد على مفتاح الـ .USB
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تغيير كبير لفتى صغير
"قبل أن أشارك في البرنامج ،كنت أسمع أصوات
الرشاشات داخل رأسي .وكان الضجيج يتواصل ً
ليال
نها ًرا من دون أي توقف .واآلن لدي حرية اللعب .قبل
البرنامج ،لم أتمكن من التعبير عن رأيي أمام أهلي أو
أقاربي أو أساتذتي .أما اآلن فأشعر بالثقة ويمكنني
التحدث بحرية .وكل هذا بفضل البرنامج ".برنامج الهالل
األحمر الباكستاني ،كلمات هوريرا كما نقلتها سوزان أكاشا ،مندوبة
الدعم النفسي االجتماعي .تم نشرها في "التأقلم مع األزمة" ،الجزء
الثالث ،عام .٢٠١١

تم تطوير دليل مدير البرنامج ملديري البرامج
ذوي الخبرة املحدودة في برامج مرونة
األطفال ،باإلضافة إلى العاملني واملتطوعني
الذين يرغبون في اكتساب املزيد من املعارف
حول إدارة البرامج وكيفية التخطيط لها.

املعايير واملقاربات التوجيهية
يؤدي تدخل مؤسسة إنقاذ الطفل وجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر في التدخالت
النفسية االجتماعية إلى دعم الحكومات
الوطنية وتعزيزها للدفاع عن حقوق الطفل،
على النحو املنصوص عليه في العديد من
املعايير الدولية .من املهم أن يكون مدير
البرنامج مل ًما بهذه املعايير وأن يعمل على
تطوير برنامج مرونة األطفال في هذا السياق.

معايير وسياسات توجيهية لتدخالت الدعم النفسي االجتماعي
 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.١٩٤٨ ،
 اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل ) ١٩٨٩ ،راجع ملحق البلدان التي صادقت على هذه اإلتفاقية(.
 مشروع "اسفير" .امليثاق اإلنساني واملعايير الدنيا في مجال االستجابة للكوارث.٢٠١١ ،
 املبادئ التوجيهية للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت حول الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي
في حاالت الطوارئ) .٢٠٠٧ ،راجع ً
أيضا ملحق قائمة االستخدام امليداني(
 فهم األمور بالطريقة الصحيحة :دليل املمارس إلعداد البرامج حول حقوق األطفال .مؤسسة إنقاذ
الطفل.٢٠٠٧ ،
 املبادئ التوجيهية لتوفير مساحات مناسبة لألطفال خالل حاالت الطوارئ .تمت مراجعته بواسطة
جماعة الحماية العاملية؛ جماعة الحماية العاملية؛ الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ،
اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت.٢٠١١ .
 سياسة الدعم النفسي التابعة لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )تم اعتمادها
خالل الجلسة السابعة ملجلس إدارة االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر في أيار
)مايو(  ،٢٠٠٣جنيف(.
 الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ :املعايير الدنيا للتعليم في حاالت الطوارئ،
األزمات املزمنة وإعادة البناء املبكر.٢٠٠٤ ،
 حماية الطفل في حاالت الطوارئ :األولويات واملبادئ واملمارسات .مؤسسة إنقاذ الطفل.٢٠٠٧ ،
راجع امللحق -١أ –  :i -١النص الكامل للمعايير والسياسات
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مقاربة عدم إلحاق الضرر
تنطــوي مقاربــة "عدم إلحــاق الضرر" على كل املعايير
واملقاربــات التوجيهيــة .تســاعد هذه املقاربة في تحديد اآلثار
الســلبية أو اإليجابية غير املقصودة للتدخالت اإلنســانية
والتنمويــة .يمكــن تطبيقها خــالل مراحل التخطيط واملراقبة
والتقييــم للتأكــد مــن أن التحديات الناتجة عن األزمة لن
تتفاقم بســبب التدخل ،ال بل ستســاهم في تحســينها.
تعتبــر مقاربــة "عدم إلحاق الضرر" قاعدة أساســية لعمل
املنظمــات التي تمارس نشــاطاتها في فترة األزمات
)مقتبــس مــن "املعايير الدنيا للتعلم الخاصة بالشــبكة
املشــتركة لــوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ :التأهب،
االســتجابة والتعافي" ،ص.(٢٠١٠ ،١١٧ .
الرعاية الوالدية اإليجابية
تعتبر الرعاية الوالدية اإليجابية ،التي ُيشار إليها ً
أيضا
بالتأديب اإليجابي ،مقاربة سلمية إلدارة سلوك األطفال
يتم االلتزام بها والترويج لها في برنامج مرونة األطفال.
تستند هذه املقاربة على األدلة التي تشير إلى أن التأديب
اإليجابي يتيح للبالغني إدارة النزاعات وحاالت االنحراف
ومسائل تأديبية أخرى لدى األطفال ،بطريقة تدعم تطور
سليم للطفل وتساعد في خلق عالقات سليمة بني األطفال
ومقدمي الرعاية.

ﻣﻬام ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﴘ اﻻﺟﺘامﻋﻲ.
ﻳﺸﻜﱢﻞ إﴍاك ﻣﻘﺪﱢﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺟﺰ ًءا ً

مشاركة املجتمع املحلي
املستفيدون األساسيون في برامج مرونة األطفال هم دائ ًما األطفال .غير أن احتياجات وموارد األهل ومقدمي
الرعاية وسائر أفراد املجتمع املحلي هي ً
أيضا مهمة .يؤدي هؤالء الراشدين دو ًرا رئيس ًيا في حياة األطفال
ِّ
ً
عامال أساس ًيا لتحسني
ويشكل االثنان م ًعا الجهات املعنية واملشاركني في البرنامج .يشكل دعمهم وإشراكهم
الدعم النفسي وآليات الحماية لدى األطفال.

يجب على كل برامج مرونة األطفال أن تعمل جاهدة
لضمان مشاركة املجتمع املحلي الفعالة في كل مراحل
ً
وصوال إلى التقييم.
البرنامج ،من التخطيط إلى التنفيذ
وعلى الرغم من أن هذه العملية ليست دائ ًما عملية،
فإن االنخراط في املجتمع املحلي وتوفير فرصة لهم
للتأثير أو املشاركة في برامج مرونة األطفال يؤدي
إلى تحديد أفضل الحتياجاتهم ومواردهم وتوفير حلول
أفضل ملشاكلهم وتحدياتهم .كما يساعد االنخراط الكامل
في املجتمع املحلي في تعزيز حس امللكية والتمكني.

امللكية والتمكني
يجب توفير فرص لألهل ومقدمي الرعاية
واملعلمني وممثلني من الحكومات املحلية
والوطنية ،وقادة املجموعات في املجتمع املحلي
للتأثير أو املشاركة في برامج مرونة األطفال.
األطفال
حيثما أمكن ،يجب إشراك األطفال في اختيار
نشاطات ورش العمل لضمان صلتها باملوضوع.
الجندر
يجب أخذ الفروقات الجندرية في االعتبار،
إذ تختلف االحتياجات النفسية بني املراهقني
واملراهقات )ملزيد من املعلومات ،راجع دليل الجندر
للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت(٢٠٠٦ ،
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خطوات إعداد البرامج
نموذجا مؤل ًفا من أربع خطوات لتطوير برنامج مرونة األطفال .واملراحل األربعة هي :ما قبل
تقدم هذه الرزمة
ً
التخطيط والتخطيط والتنفيذ والتقييم .في الحياة الواقعية ،ال يندرج التخطيط والتنفيذ والتقييم واح ًدا تلو
اآلخر بطريقة تراتبية .ولكن من املهم أن تنفيذ كل هذه املراحل ،كما يجب على مديري البرامج التأقلم مع
قيود الحاالت الخاصة وظروفها.
راجع امللحق  ٢ملزيد من التفاصيل حول نموذج البرنامج املؤلف من أربع خطوات.

٠

املرحلة

ما قبل التخطيط

 الشراكات
 تقييم أولي
 تحديد قابلية تنفيذ البرنامج ،واهتمام
املجتمع املحلي
واملعلمني واألهل واألطفال
 التحليل الرباعي )(SWOT

٢

 تقييم مفصل )كمي ونوعي(
 تحديد الفئة املستهدفة
 تصميم املشروع ووضع امليزانية
 توظيف العاملني
 تطوير املؤشرات
 جمع البيانات األساسية
 تحديد التدخالت
 توجيه املجتمع املحلي بشأن البرنامج
 شراء املواد الالزمة
 تطوير أدوات املراقبة واإلشراف
 تحديد نظام اإلحالة القائم أو خلق نظام جديد

٣

املرحلة

املرحلة
التنفيذ

امليسرين والعاملني
 بناء القدرات لدى ِّ
 نشاطات ورش العمل مع األطفال
 عقد اجتماعات مع األهل ومقدمي الرعاية
 نشاطات على صعيد املجتمع املحلي
 إشراف ومراقبة متواصلني
 اعتبارات أولية الستراتيجية االنسحاب
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التخطيط

التقييم

 تقييم نصف سنوي
)خالل التنفيذ(
 تقييم نهائي
 برنامج الخروج مع إمكانية التسليم إلى جهة
حكومية أو سائر الجهات املعنية إذا كان ذلك
مناس ًبا
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املرحلة

٠

ما قبل التخطيط

اعتبارات أساسية
أدى حدوث أزمة فيها إلى التأثير بشدة في
تبرز الحاجة إلى الدعم النفسي االجتماعي في األماكن التي َّ
املجتمع املحلي واألطفال .وقد تبرز ً
أيضا الحاجة إلى هذا الدعم للتخفيف من تأثير أزمة مزمنة .وقد يشمل هذا
مسلحا مستم ًرا أو وبا ًء مثل فيروس نقص املناعة ،أو انتشار العنف واإلساءة الذي كان له تأثير سلبي
نزاعا
ً
ً
تدريجي على رفاه األطفال .سيشير التقييم األولي إلى ما إذا كان األطفال املعنييون سيستفيدون من الدعم
النفسي االجتماعي وما إذا كانوا مهتمني باملشاركة في البرنامج.
يمكن إجراء التقييم األولي من خالل الوصول إلى التقارير املوجودة حول الوضع ،وهذا ما ُيعرف بالدراسة
النظرية .كما يمكن إجراء التقييم من خالل التحدث مباشر ًة مع الجهات املعنية الرئيسية .وفي هذه املرحلة يقوم
مدير البرنامج بالنظر في املسائل التالية:
 إذا كان نوع البرنامج مالئ ًما من الناخية الثقافية
 إذا كانت له صلة بالنشاطات األخرى في املجتمع املحلي
 إذا كان هناك اهتمام والتزام من السلطات املعنية ،وأفراد املجتمع املحلي واملجموعات ،واألهل ،ومقدمي
الرعاية واألطفال.
 إذا كانت الشروط املسبقة األساسية متوفرة.

Jerome Grimaud/IFRC

راجع امللحق  :٣الشروط املسبقة لتنفيذ البرنامج

ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷوﱄ ﻣﻤﺜﻠني ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ.
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التحليل الرباعي  SWOTلتصميم البرنامج
يهدف التحليل الرباعي  SWOTإلى تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات التي تتعلق
بأهداف البرنامج .يمكن إشراك أفراد املجتمع املحلي واملعلمني واملسؤولني في الحكومة املحلية واألهل
ومقدمي الرعاية واألطفال خالل إجراء هذا التحليل.
بعد إجرائه ،ستصبح نقاط الضعف والتهديدات واضحة ،كما سيتم ً
أيضا تحديد نقاط القوة والفرص.
ونتيجة لذلك ،قد تبرز الحاجة على سبيل املثال إلى إيجاد أماكن آمنة في املجتمع املحلي ،أو إلى توسيع
نطاق البرنامج ،أو إلى تمويل إضافي ،أو إلى مزيد من الشراكات مع مؤسسات أخرى.
نموذج على نتائج التحليل الرباعي :SWOT

نقاط الضعف

 البنى التحتية غير صالحة
امليسرين املتوفر قليل
 عدد ِّ

التهديدات

 النزاعات داخل املجتمع املحلي
 ال يمكن الوصول إلى املباني العامة بسبب
عدم األمان

نقاط القوة

 التزام املجتمع املحلي في تحسني رفاه
األطفال النفسي
 شبكة املجتمع املحلي ملتزمة إزاء األطفال

الفرص

 اهتمام السلطات والتزامها
 اهتمام مؤسستني محليتني في تطبيق
نشاطات نفسية لألطفال
 توفر التمويل واملصادر

الشراكات
يكمن الشرط املسبق ألي تدخل في تحديد الشراكات بشكل واضح ،عادة في شكل اتفاقية موقعة ،مثل مذكرة
املطبقة للبرنامج .إذ كانت مذكرة التفاهم موجودة مسب ًقا ،فقد
التفاهم بني الحكومة املحلية والوطنية واملؤسسة ِّ
يقتضي األمر وجود مذكرة محددة لتدخالت الدعم النفسي االجتماعي .ويجب على مدير البرنامج أن يحرص
على أن كل االتفاقيات الالزمة ُأبرمت مع الهيئات املعنية ،مثل ممثلي الوزارات املحلية والوطنية ،والسلطات
املسؤولة عن مكافحة الكوارث ،والجيش ،إلخ.
بعد إبرام هذه اإلتفاقيات ،يجب على األهل ومقدمي الرعاية واألطفال إعطاء موافقتهم ً
أيضا .ينبغي على األهل
أو مقدمي الرعاية واألطفال أن يوافقوا بشكل غير رسمي على مشاركة األطفال في البرنامج .إن أخذ الوقت
الكافي لشرح أهداف ونتائج البرنامج املتوقعة لألطفال وطلب مساهمتهم في التخطيط أمر ضروري ج ًدا إلنجاح
البرنامج ،ولذلك ال يجب غض النظر عنه.
راجع امللحق ٤أ :دليل االجتماعات مع األهل ومقدمي الرعاية
راجع امللحق ٤ب :نموذج املوافقة غير الرسمية
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املرحلة

١

التخطيط

Save the Children

التقييم
يكون مديرو البرامج مسؤولني عن ضمان جودة البرامج ومالءمتها وتكاملها .ويشكل التقييم جز ًءا من العملية
ً
شامال لديناميكيات املجتمع املحلي
الجارية لجمع املعلومات ونشرها تدريج ًيا حول تطوير البرامج ،ويوفر فه ًما
القائم ،باإلضافة إلى نتائج التغييرات املطلوبة مع مرور الوقت .في السياق النفسي ،من املهم ً
أيضا األخذ في
االعتبار أن عمليات التقييم ليست »محايدة« بل ِّ
تشكل تدخالت بحد ذاتها ،إذ يمكنها أن تثير التوقعات أو تفتح
جروح قديمة لتذكير الناس بالتجارب السيئة التي حصلت في املاضي.

ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺤﺬر ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴامت إذ إن اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﳌ ًﺎ.

أنواع التقييمات
تتفاوت التقييمات وتتباين أهدافها .وستبرز الحاجة إلى أنواع مختلفة من التقييمات في مختلف مراحل
البرنامج التي تشمل التخطيط والتنفيذ.
التقييمات السريعة
بعد األزمات أو أثنائها ،يصبح عدد من الشركاء متوف ًرا على األرض بهدف االستجابة لالحتياجات القائمة.
وقد يكون بعض من هؤالء الشركاء سبق أن أجرى التقييمات التي تتعلق برفاه األطفال النفسي االجتماعي.
وقد تكون السلطات املحلية لإلغاثة في حاالت الطوارئ قد سبق لها ً
أيضا أن أجرت التقييمات .يمكن لهذه
التقارير أن تسهم في تصميم البرنامج.
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ولكن في حال لم يتم إجراء أي تقييمات أخرى ،سيتوجب على مدير البرنامج تنظيم تقييم سريع .هذا النوع من
التقييمات يتم عاد ًة بسرعة ويساعد في صياغة االستجابة األولية لألزمة.
راجع امللحق ٥أ :أمثلة عن األسئلة املستخدمة في التقييم السريع

تقييم االحتياجات
يشكل تقييم االحتياجات املفصل الخطوة األولى في تصميم استجابة طويلة األمد .إذا تم استخدام تقييم
االحتياجات بهدف تطوير مؤشرات واضحة املعالم ،فيمكنه أن يكون مفي ًدا من خالل توفير البيانات األساسية
التي يمكن مقارنتها لتقييم تأثير البرنامج وفعاليته بعد تنفيذه.
تتضمن تقييمات االحتياجات معلومات حول:
التركيبة السكانية :ما هي املجموعات السكانية املتأثرة؟ تسمح املعلومات املصنفة حول الجنس والعمر
بإعداد برامج دقيقة وشاملة.
تأثير األزمة :كيف تأثر األطفال واملجتمع املحلي املحيط بهم بالكارثة على الصعيد الجسدي واالجتماعي
والعاطفي ،وما هي احتياجات الحماية الخاصة بهم؟ كيف تضررت ممارسات املجتمع املحلي وموارده بسبب
األزمة وكيف أثر ذلك على الرفاه العام؟
املوارد والقدرات :ما هي قدرات األطفال ومحيطهم ملساعدة أنفسهم؟
أنظمة حماية الطفل :هل هناك مجموعات في املجتمع املحلي تراقب مسائل حماية الطفل وتستجيب لها؟
ما هي الخدمات املتوفرة وما هي مسارات اإلحالة؟
املشاكل :ما هي املشاكل املحتملة التي من املرجح أن تنشأ في املستقبل القريب؟
املساعدة :ما هو املطلوب لتحسني مرونة األطفال ورفاههم النفسي االجتماعي؟ كيف يمكن لبرامج الدعم
النفسي االجتماعي تحسني الرفاه وتقوية املرونة؟
راجع امللحق ٥ب :دليل نموذجي للتقييم املفصل
الدراسات األساسية
تشكل الدراسات األساسية الركن األساسي ملراقبة البرنامج ونشاطات التقييم .تعمل الدراسة األساسية على
قياس املؤشرات في بداية املشروع ،بحيث يمكن الح ًقا مقارنتها خالل املشروع أو في نهايته .من دون هذه
الدراسة فإنه من الصعب تقييم ما إذا تم تحقيق أهداف البرنامج وما إذا حققت النشاطات التأثيرات املرجوة.
ال يمكن إجراء الدراسة األساسية إال بعد تحديد أهداف البرنامج .ويمكن لهكذا دراسة أن تكون مكلفة
ً
طويال ،ويجب أن يتم إدراجها كنشاط خاص بالبرنامج مع ميزانية مخصصة لها.
وأن تستغرق وقتًا

12

دليل برنامج املدير  برنامج مرونة األطفال  -املرحلة  - 1التخطيط

يجب أن تتضمن املعلومات األساسية دالالت محددة عن الرفاه والتأقلم
النفسي الذي والتي تحددها الجهات املعنية خالل التقييمات األولية.
وتعتبر مجموعات التركيز واملقابالت الفردية من األساليب الشائعة
املستخدمة في الدراسات األساسية.
راجع امللحق  : ٦أسئلة مجموعات التركيز
راجع امللحق -٧أ :دليل املقابالت اإلثنوغرافية املوجزة :فهم املسألة أو
املشكلة أو الفكرة من وجهة نظر محلية
راجع امللحق -٧ب :مقابالت حول رفاه األطفال مع الراشدين واألطفال

عندما يصل برنامج مرونة األطفال إلى مرحلة التقييم )ص،(٣٢ – ٣٠ .
يمكن استخدام البيانات األساسية ملقارنتها مع البيانات النهائية.
بعد ذلك ،يمكن للتقييم أن يشمل تأثير البرنامج واسكتشاف ما إذا
تم تحقيق النتائج املتوقعة .وسيساعد هذا في تحديد ما إذا كان
ناجحا .وتشكل ً
أيضا نسبة تحقيق املشروع ألهدافه مسألة
البرنامج
ً
مهمة للمانحني والجهات املمولة للمشروع في املستقبل.
يوضح الرسم البياني أدناه كيفية استخدام البيانات األساسية ألهداف
املراقبة املتواصلة والتقييم النهائي في برنامج الدعم النفسي االجتماعي.

التعافي والتطوير

مقابالت للمساعدة في تحديد
مؤشرات الرفاه والكفاءة
راجع امللحق -٧أ و-٧ب للحصول لالطالع
على وصف كامل للمقابالت اإلثنوغرافية
وبعض األمثلة عن املقابالت التي يمكن
إجراؤها مع الراشدين واألطفال ،والتي
يجب اعتمادها لالستخدام املحلي.
يعتبر إشراك كل من األطفال واألهل
أو مقدمي الرعاية في عملية تحديد
مؤشرات الرفاه والكفاءة ممارسات
جيدة تضمن النسبية السياقية والثقافية.
كما تُعتبر املؤشرات التي تم تحديدها
أدوات أساسية للبرنامج ألنها توفر
تدابير للمراقبة والتقييم وتساعد في
تحديد املسائل التي يجب أن يركز عليها
البرنامج.

حاالت الطوارئ

تقييم نهائي

دراسة أساسية

تقييم متواصل

تقييم مفصل

تقييم سريع

نشاطات مستقبلية
موصى بها

مراجعة النشاط

تصميم

استجابة

)أو نشاطات الخروج

وتكييفه

البرنامج

فورية

أو التوقف
حدث حاسم(
 ٣سنوات

سنتني

سنة

 ٦أشهر

 ٣أشهر

حدث حاسم

املصدر :مركز الدعم النفسي االجتماعي٢٠٠٩ ،

إعداد البرامج بنا ًء على توفر األدلة
تؤكد األبحاث الحديثة أن برامج الدعم النفسي االجتماعي داخل املدارس وخارجها يمكن أن تؤثر بشكل
إيجابي على رفاه األطفال )راجع أمثلة عن هذه األبحاث أدناه( .غير أن معظم التدخالت لم يتم توثيقها
أو رفع التقارير بشأنها عنها بشكل كامل .وغال ًبا ما تفتقر برامج التقييم إلى التصميم الجيد وال توفر أي
أسس صارمة لتحسني املمارسة.
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إن استعراض املنشورات )بيلتونني وبوناماكي (٢٠١٠ ،التي تحلل مدى فعالية التدخالت والعالجات النفسية
االجتماعية بني األطفال الذين تعرضوا لصدمات في سياق النزاعات املسلحة )حرب ،عنف عسكري ،إرهاب
والجئني( كانت عبارة عن  ١٦دراسة منشورة فقط ،منها أربع دراسات فقط كانت تتميز بتصميم قوي بشكل
كاف ليتم إدراجها في التحليل التجميعي.
ٍ
ً
خطوطا أساسية
ال يمكن تطوير قاعدة األدلة أو إنشاء أفضل املمارسات إال إذا تضمن إعداد البرامج
وإجراءات تقييم مصممة بشكل جيد.
أالستر أغير ،بري أكيسون ،ليندسي ستارك ،ايريني فلوري ،براكستون أكوت ،فايث ماك كوليستر
ونيل بوثبي» .تأثير برنامج النشاطات املدرسية النفسية االجتماعية املنظمة في األطفال املتضررين من
النزاعات في شمال أوغندا« .مجلة علم النفس والطب النفسي لدى األطفال ،العدد  ،٥٢:١١ص،١١٣٣ –١١٢٤ .
.٢٠١١
مارك ج.د .جوردنز ،إيفان ه .كوبرو ،اليتسيه أ .تول ،براندون أ .كورت ،ناغدرا ب .لويتل ،روبرت
د .مايسي ،وجوب دو جونغ" .تقييم التدخالت النفسية االجتماعية في الصفوف املدرسية في النيبال
املتضررة من للنزاع :مجموعة من التجاربة املرا َقبة عشوائ ًيا ".مجلة علم النفس والطب النفسي لدى األطفال،
العدد  ،٥١:٧ص.٢٠١٠ ،٨٢٦ - ٨١٨ .
كيرسي بيلتونني ورايجا لينا بوناماكيز" .التدخالت الوقائية بني األطفال الذين تعرضوا لصدمة نتيجة
النزاعات املسلحة :استعراض املنشورات ".السلوك العدائي ،العدد  ،٣٦ص.٢٠١٠ ،١١٦ – ٩٥ .
املبادئ التوجيهية للتقييم
عند إجراء التقييمات ،يجب على مدير البرنامج التأكد من النقاط التالية:
اإلذن :الحصول على اإلذن من األهل ومقدمي الرعاية وقادة املجتمع واملسؤولني املحليني ،وتوفير معلومات حول
األساليب التي سيتم استخدامها وتحديد الجهات املسؤولة عن التحليل وإعداد التقارير.
املوافقة املسبقة :الحصول على املوافقة املسبقة من مقدمي الرعاية األقرب إلجراء املقابالت مع األطفال.
التدريب :توجيه وتدريب األشخاص الذين يجرون املقابالت حول أساليب ومبادئ العمل مع األطفال.
اللغة :التأكد من سهولة استيعاب األسئلة املطروحة بحيث يمكن للمستجيبني فهمها جي ًدا.
اعتبارات ثقافية وسياسية :ضمان تنفيذ النشاطات وف ًقا للمارسات املحلية .على سبيل املثال ،قد ال يكون
ً
مقبوال مشاركة الفتيان والفتيات م ًعا في مناقشات مجموعات التركيز.
الخصوصية :احترام خصوصية سرية األطفال ومجموعات املجتمع املحلي.
مجموعات املقارنة :على الرغم من أن مجموعات املقارنة قد تبدو مفيدة خالل تقييم تأثير البرنامج،
فإن حرمان مجموعة من األطفال املحتاجني من فوائد البرنامج ُيعتبر مسألة غير أخالقية.
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أنواع املعلومات ومصادرها
يتم إجراء عمليات التقييم بهدف فهم السياق الذي يعيش فيه األطفال والعالقات التي تجمعهم باملجتمع
املحلي األقرب لهم .تركز األسئلة التالية على أنواع املعلومات ومصادرها الضرورية لتصميم البرنامج:
األطفال
ما هو شعور األطفال :جيدة ،سعادة ،مرح ،حزن ،نكبة ،غضب ،ثقة ،عدم أمان ،أمل؟
هل بعض األطفال أكثر تأث ًرا من سواهم؟
ما هي آليات التأقلم املستخدمة معهم؟
ما هي آمالهم ومخاوفهم بشأن املستقبل؟
ما هي املخاطر التي يواجهها األطفال ،بما في ذلك احتياجات الحماية الخاصة بهم؟
ممن يستمد األطفال الدعم وكيف هي عالقتهم مع األهل واملعلمني وكبار السن؟
هل أثرت األزمة على مسيرتهم املدرسية؟ إذا كان الحال كذلك ،فكيف؟
كيف غيرت الحياة اليومية في املجتمع املحلي حياة األطفال؟
األهل ومقدمي الرعاية
ما هو شعور األهل ومقدمي الرعاية :غضب ،حزن ،خيبة أمل؟ هل هم قادرون على استئناف الحياة التي
كانوا يعيشونها قبل األزمة؟ ما هي احتياجاتهم؟
كيف هي عالقتهم بأطفالهم؟ كيف يقومون برعاية أطفالهم؟ هل تغيرت األدوار داخل العائلة؟ إذا كان
الحال كذلك ،فكيف تغيرت؟
مقدمو الرعاية األكبر س ًّنا
ما هو عدد أفراد العائلة الذين يعيلونهم؟ كيف يتأقلمون مع احتياجات الطفل؟
من يهتم بهم؟ ما هي احتياجاتهم املخصصة لسنهم؟ هل سبق لهم وأن تعاملوا مع األزمة؟
قادة املجتمع
ما هي الهياكل األسرية الثقافية والتقليدية السائدة في املجتمع املحلي؟ ما هي هياكل القوة املوجودة في
املجتمع وكيف تؤثر على العائالت؟ ما مدى اضطراب املجتمع املحلي بسبب األزمة؟ كيف يؤثر ذلك على
كل عائلة؟
ما هي النشاطات الرئيسية التي تجمع بني افراد املجتمع املحلي ،وهل ثمة حس بالوحدة؟ ما هي آليات
حماية الطفل املعتمدة حال ًيا في املجتمع املحلي؟ وهل تضررت هذه األخيرة بسبب األزمة وهل من املمكن
إعادة اعتمادها وتعزيزها؟
هل يتضمن املجتمع املحلي "مكانًا آمنًا" لألطفال أو"مكانًا صدي ًقا للطفل"؟
املعلمون
كيف تأثر املعلمون شخص ًيا بمستويات األزمة؟ ما هي احتياجات الدعم الخاصة بهم؟
ما هي وجهة نظرهم فيما يتعلق بتأثير األزمة على األطفال؟ هل حققت معدالت االلتحاق املدرسة نفس
مستويات ما قبل األزمة؟ هل عاد التدريس إلى حالته "الطبيعية"؟ ما هي املرافق املدرسية التي تحتاج إلى
إعادة بناء؟
هل تتضمن املدرسة "مكانًا آمنًا" للمدرسة؟
هل أثرت األزمة على الفتيان والفتيات بشكل مختلف؟
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أساليب التقييم
يمكن استخدام أساليب عديدة لجمع املعلومات للتقييم بطريقة فعالة وشاملة .وهي موضحة أدناه تحت عنوانني:
مزيجا من النوعني.
األساليب النوعية واألساليب الكمية .غير أن التقييمات تستخدم
ً
األساليب النوعية
يوفر جمع البيانات والتحليالت النوعية ملحة عن املجتمع املحلي وعن أبرز عالقات القوة ،وذلك بنا ًء على تصورات
الجهات املعنية وخبراتها .إذا تم استخدامها بالطريقة الصحيحة ،فيمكن أن تشكل األساليب الكمية نقطة دخول
قيمة إلى املجتمع املحلي ويمكنها أن ِّ
تولد نوايا حسنة بني أفراد املجتمع املحلي .غال ًبا ما يتم استخدام مناقشات
ِّ
مجموعات التركيز ومقابالت مع املخبرين الرئيسيني وعمليات املسح وهي جميعها موضحة بشكل مفصل أدناه.
كما يمكن ً
أيضا استخدام أساليب أخرى ،مثل املراقبة ورفع التقارير الذاتية واالستبيانات املفتوحة ودراسة
الحاالت.
مناقشات مجموعات التركيز :يمكنها أن تكون مفيدة ج ّدا من خالل تشجيع املشاركني على التعبير عن
أفكارهم وخبراتهم.
ويمكن ملجموعات التركيز مع مختلف الجهات املعنية )األطفال واألهل أو مقدمي الرعاية واملعلمني وامليسرين
في املجتمع املحلي ،وسائر املستجيبني العاملني في املجتمع املحلي( تقديم وجهات نظر مختلفة بشأن التحديات
مدربون بتوجيه املناقشات داخل مجموعات التركيز باستخدام
التي يواجهها املجتمع املحلي .ويقوم ميسرون َّ
خصوصا مع األطفال ،مهارات
قائمة موضوعية من األسئلة املفتوحة .تتطلب مناقشات مجموعات التركيز،
ً
ً
طويال.
محددة وتستغرق وقتًا
على سبيل املثال:
 كيف حال األطفال في هذا املجتمع املحلي؟
 ما هي هموم األطفال الرئيسية؟ ما الذي يجعلهم تعساء أو سعداء؟
 ملن يلجؤون للحصول على الدعم؟
 هل تغير األطفال؟ كيف؟
 هل تغير أهلهم أو مقدمي الرعاية؟ كيف؟
 كيف كانت حياتهم اليومية قبل األزمة؟ وكيف هي اآلن؟
 ما هي املؤشرات التي ستدل على أن األطفال أفضل ً
حاال مما هم عليه حال ًيا؟
راجع امللحق  :٦أسئلة مجموعات التركيز
راجع امللحق  :٨إرشادات مجموعات التركيز

مقابالت مع املخبرين الرئيسيني :يمكنها أن ترتكز إما على مجموعة منظمة من األسئلة إما يتم توجيهها
من خالل أسئلة مفتوحة مثل مناقشات مجموعات التركيز .وعاد ًة ما تستهدف املقابالت مع املخبرين الرئيسيني
أكبر عدد ممكن من األشخاص املنخرطني في حياة األطفال في املجتمع املحلي أو الذي يؤثرون فيها .ويتضمن
ذلك األطفال أنفسهم ،وأهلهم أو مقدمي الرعاية ،واملعلمني ،وقادة املجتمع ،وممثلني عن الحكومة املحلية وأنظمة
الرعاية الصحية واملؤسسات غير الحكومية التي تعمل في املجتمع املحلي .ويمكن لوجهات النظر املختلفة التي
تم الحصول عليها من خالل هذه املقابالت املساعدة في تحديد املوارد ونقاط القوة والفرص على الصعيد
املحلي.
هناك العديد من أدوات املسح املختلفة للتقييم .على سبيل ملثال ،يمكن لألطفال مسح املواقع والنشاطات
اليومية ،واألشخاص الذين يمضون الوقت معهم ،واألماكن التي يعتبرونها مصدر خطر .وعلى نحو مماثل،
يمكن لألطفال إنشاء خريطة للمخاطر واملوارد على صعيد محيطهم املباشر وتحديد املؤسسات أو مناطق الدعم
والحماية في حياتهم ومناطق الخطر.
يمكن العثور على النشطات وورش العمل التي تتضمن املسح في مقدمة ورشة عمل األطفال ٣؛ ورشة العمل النهائية ف – ٢؛
ورشة عمل األطفال  ١٠حول تعقب الكوارث.
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ُﻳﻌﺘﱪ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﳌﺨﱪﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴني ﺧﻼل إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴامت اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت.

األساليب الكمية
يستخدم جمع البيانات والتحليالت الكمية قياسات ومقارنات رقمية لألشياء القابلة للقياس .تتراوح األساليب
من االستبيانات واالستطالعات إلى استخدام البيانات الثانوية مثل سجالت املشاريع ،وسجالت املدارس
)على سبيل املثال ،لتحديد معدالت الحضور( وغيرها من خدمات اإلحصاءات .وغال ًبا ما تُستخدم القياسات
الكمية كمؤشرات إسهامات البرنامج ومخرجاته )على سبيل املثال ،عدد األطفال املشاركني في نشاطات
البرنامج( ،غير أنه يمكن استخدامها ً
أيضا لقياس نتائج البرنامج وآثاره .على سبيل املثال ،خالل مناقشات
املجتمع املحلي ،قد ُيطلب من املشاركني تحديد خصائص الطفل الذي ُيعتبر "على ما يرام" .وبعد ذلك،
يمكن تجميع هذه الخصائص وتصنيفها لتحديد العناصر إلجراء استطالع بسيط حول رفاه الطفل قبل
البرنامج وبعده.
تكمن قوة جمع البيانات الكمية واستخدامها في أنها تتيح إجراء مقارنة واضحة بني املشاركني في البرنامج
وغير املشاركني فيه ،أو بني البرامج .كما يمكن جدولتها وتحليلها بشكل سريع نسب ًيا.
غير أن األساليب الكمية قد تكون محدودة من حيث قدرتها على تسليط الضوء على األسباب التي أدت إلى
ما آلت إليه األمور .باإلضافة إلى ذلك ،من الصعب بعد حاالت الطوارئ تطوير أدوات كمية جيدة وذات صلة
للدراسة األساسية .وبالتالي فإنه من األفضل عاد ًة اعتماد مقاربة "األساليب املختلطة" ،أي استخالص
القياسات من األساليب الكمية والنوعية م ًعا.
مالحظة :ما لم تتوفر القدرات املحلية ويصبح الوضع مستق ًرا بشكل نسبي ،فال يوصى بإجراء استطالعات
معقدة التي تتطلب تحليل البيانات اإلحصائية.
راجع امللحق  :٩الدليل املشترك بني الوكاالت لتقييم إعداد البرامج النفسية في األزمات اإلنسانية.
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لتنسيق
أينما تم التخطيط لبرامج مرونة األطفال وتنفيذها ،فيجب أن تتماشى دائ ًما جن ًبا إلى جنب مع نشاطات
أخرى تخدم األغراض اإلنسانية نفسها للسكان املتضررين .وبالتاليُ ،يعتبر ربط البرنامج وتنسيقه مع
الغير أم ًرا مه ًما للغاية .ويجب أن يتم إدراج هذه املسألة على جدول أعمال مدير البرنامج من مرحلة
التخطيط» .في حاالت الطوارئُ ،يعتبر تنسيق املساعدات من بني املهام األكثر أهمية وتحد ًيا« )املبادئ
التوجيهية للصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي ،اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت في حاالت
الطوارئ ،ص.(٢٠٠٧ ،٨.
ً
ُيعتبر التنسيق مسأل ًة أساسية خالل كل مراحل األزمة .وتشير املبادئ التوجيهية للصحة العقلية والدعم
النفسي االجتماعي التابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت في حاالت الطوارئ ،إعداد مجموعة
تنسيق واحدة للصحة العقلية والدعم النفسي ،عندما يتم ً
أوال اإلعداد الستجابة لحاالت الطوارئ.
فتنسيق العمل ِّ
نواح مهمة:
يقلل من خطر إلحاق الضرر باألطفال من عدة ٍ
 السماح لألشخاص بالتعلم من بعضهم البعض لتتم مشاركة أفضل املمارسات
 وضع حدود لألعمال غير الفعالة وغير الالئقة
 عن طريق تقليل احتمال تكرار النشاطات
 وعن طريق تحديد ثغرات االستجابة.
على املدى الطويل ً
أيضا ،تكمن فوائد برنامج مرونة األطفال في إمكانية االتصال بنظام التنسيق املحلي.
نأمل أن يكون نظام التنسيق مع مرور الوقت مستدا ًما وأن يتم جمع الجهات املعنية من املجتمعات املحلية
والحكومة املحلية واملنظمات غير الحكومية .ويتم اللجوء عاد ًة إلى الجهات التي تهتم بقطاعات الصحة
والتعليم وحماية الطفل والخدمات االجتماعية .ويمكن هنا تبادل املعلومات ،كما يمكن تطوير الخطط
املشتركة بني الوكاالت .إن تعزيز رفاه األطفال النفسي االجتماعي في هذا السياق يجعل من املمكن دمج
هذه املقاربة في قطاعات أخرى ،وبالتالي في السياسات واملخططات والبرامج الوطنية.
مقتبس من املبادئ التوجيهية للصحة العقلية والدعم النفسي ،اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت في حاالت الطوارئ،
.٢٠٠٧

وثيقة املشروع
تحدد وثيقة املشروع املبررات املبرر املنطقي للمشروع ،وهي ترتكز على املعلومات التي تم جمعها من التقييمات
السابقة وتنص على هدف البرنامج العام ونتائجه.
في بعض الحاالت ،تكون وثيقة املشروع موجودة مسب ًقا ،ال سيما حيث تم تطبيق تدخالت نفسية اجتماعية
سابقة ،على سبيل املثال ،في منطقة تشهد نزاعات متواصلة أو كوارث طبيعية متكررة .تتجذر أهداف البرنامج
العامة في ثالث مجاالت لالستجابة النفسية االجتماعية :املهارات واملعارف ،والرفاه العاطفي )راجع القسم
الذي يتطرق إلى املراقبة ملزيد من التفاصيل( .وهذا ما سيتيح إجراء مراقبة وتقييم أفضل للبرنامج.
تصف وثائق املشاريع عاد ًة ما يلي:
اإلسهامات هي األموال واملوظفني واملواد التي يتم وضعها »بالتراتب« بهدف تنفيذ النشاطات.
امليسرين وورش
النشاطات هي املهام الحالية التي يتم اعتمادها خالل التنفيذ ،مثل تدريب املدربني وتدريب ِّ
العمل لألطفال.
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املخرجات هي اإلنجازات َّ
املخططة التي يتم تحقيقها خالل عملية تطبيق مشروع والتي تشير إلى أن العمل في
املسار الصحيح.
في برنامج مرونة األطفال ،قد تقضي املخرجات التقليدية بعدد امليسرين الذين خضعوا للتدريب ،وعدد ورش
العمل التي انعقدت حول مرونة األطفال ،وعدد األطفال الذين شاركوا في ورش العمل ،وعدد االجتماعات التي
عقدت مع األهل ومقدمي الرعاية.

The Danish Red Cross Youth

النتائج األهداف
املباشرة هي
التغييرات في حياة
املستفيدين وظروفهم
األطفال واألهل ومقدمي
الرعاية وامليسرين
واملجتمعات املحلية التي
تنشأ خالل املشروع
وتتضمن األمثلة تحسن
في أداء األطفال
املدرسي؛ مشاركة
األطفال في نشاطات
خارج املنهج الدراسي
واالستماع بها ،مثل
الرياضة أو املوسيقى
أو الرقص أو الدراما؛
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎح اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.

تحسن العالقات والتفاعالت االجتماعية بني األطفال؛ تحسن في تفهم األهل ومقدمي الرعاية لردود أفعال
األطفال على التحديات؛ تحسن مهارات امليسرين ومعارفهم بشأن توفير الدعم النفسي االجتماعي واستخدامها
مع األطفال.
األهداف هي التغييرات الدائمة في حياة األطفال وعائالتهم ومجتمعهم املحلي نتيجة املشروع .في برامج مرونة
األطفال ،يقضي عاد ًة الهدف النهائي بتحسني رفاه األطفال وضمان حمايتهم.
راجع امللحق  :١٠وثيقة برنامج املفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية املدنية

اعتبارات حول ميزانية البرنامج
ثمة طريقة سهلة وواقعية يمكن اعتمادها لحساب امليزانية الالزمة لتطبيق البرنامج ،وهي تقضي باستخدام
مقاربة اإلطار املنطقية كدليل .ويجب أن تتضمن امليزانيات تكاليف جميع العاملني ،بما في ذلك الرواتب
واملخصصات والحوافز واملواد واملعدات وتكاليف ورش العمل وتكاليف اإلقامة بالخارج .ويمكن أن تكون كلفة
إجراء الدراسة األساسية والتقييم مرتفعة ج ًدا ،ألنها قد تتضمن تكاليف )مثل رحالت السفر وتكاليف اإلقامة
بالخارج والرواتب( لفريق تقييم خارجي من املراكز الرئيسية للشركات التنظيمية أو من شركات متخصصة في
التقييم يتم التعاقد معها .وقد تُضاف ً
أيضا تكاليف الطباعة والتصميم البياني والترجمة.
راجع امللحق  :١١أمثلة عن امليزانية )راجع الورقة حول ملحة عن امليزانية والورقة حول نموذج عن امليزانية املفصلة(
راجع امللحق  :١٢قوائم املشتريات
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العاملون في البرنامج

مدير البرنامج

املسؤول التقني عن
الدعم النفسي االجتماعي

املنسق امليداني

منسق
متطوعون
)ً ٢٥
طفال(

املنسق امليداني

منسق
متطوعون
)ً ٢٥
طفال(

منسق
متطوعون
)ً ٢٥
طفال(

منسق
متطوعون
)ً ٢٥
طفال(

يجب على مدير البرنامج إعداد التوصيفات الوظيفية املفصلة لكل املناصب التي يشغلها العاملون ،باإلضافة
إلى الكفاءات املطلوبة .في حال تم التخطيط للبرنامج في بلد تكون فيه املوارد البشرية أو الخبرات في
االستجابات للدعم النفسي محدودة ،قد يكون من الضروري تعيني عاملني دوليني من ذوي الخبرة في الدعم
النفسي إلدارة برنامج مرونة األطفال .في االستجابات للدعم النفسي ،من املستحسن دائ ًما توظيف شخص
يفهم الثقافة واملمارسات املحلية.
راجع امللحق  :١٣أمثلة عن التوصيفات الوظيفية ملدير البرنامج ،وملسؤول التقني عن الدعم النفسي االجتماعي ،واملنسقني
امليدانيني وامليسرين.
راجع امللحق -١٤أ و-١٤ب :اعتبارات لتعيني العاملني وقواعد السلوك

يجب أن يتضمن اإلعداد لبرامج تدريب العاملني واملتطوعني ما يلي:
 التدريب على استجابات الدعم النفسي والحماية ،ال سيما فيما يتعلق بالعمل مع األطفال .تتضمن املوارد
)الكتيب  ١من رزمة املوارد هذه( واملعايير اإلرشادية في الصفحة .٦
»فهم رفاه األطفال«
ِّ
 التدريب على كيفية تحديد األطفال الذين يحتاجون إلى نوع خاص من الدعم ،مثل احتياجات الحماية أو
املشورة ،وإحالتهم إلى مستشارين في املدرسة أو املجتمع املحلي و/أو مسارات اإلحالة األخرى )خدمات
صحية ،وآليات الحماية( )راجع تدريب امليسرين واملنسقني امليدانيني على مفتاح الـ .(USB
 توجيه بشأن قواعد السلوك التنظيمية.
من املهم أن نأخذ في االعتبار أن برامج مرونة األطفال تهدف إلى رفاه األطفال وسالمتهم .وهذا يعني أن
النشاطات يجب أن تركز دائ ًما على املساعدة األطفال في تعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات وعلى الوسائل
الكفيلة بتحسني آليات حماية الطفل وضمانها.
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اإلحاالت
األطفال الذين قد يحتاجون إلى اإلحالة للخدمات الخاصة هم هؤالء الذين:
 تظهر عليهم عالمات االعتداء الجسدي أو الجنسي أو العاطفي و/أو سوء املعاملة ،أو يثيرون الشكوك بشأنها
 يحتاجون إلى الدعم النفسي أو اإلرشاد النفسي على صعيد فردي
 يانون من اضطرابات نفسية ويحتاجون إلى عالج نفسي أو عقلي سريري
 يحتاجون إلى عناية طبية لألمراض الجسدية
 يعانون من صعوبات في التعلم وقد يستفيدون من املساعدة في دراستهم.
قد يحتاج ً
أيضا األهل أو مقدمو الرعاية أو غيرهم من أفراد املجتمع املحلي الراشدين إلى خدمات خاصة ،مثل
تقديم املشورة أو العالج على الصعيد العقلي أو الجسدي .يجب تدريب العاملني في البرنامج على كيفية إجراء
هذه اإلحاالت ومكانها.
مدير البرنامج
يتحمل مدير البرنامج املسؤولية الكاملة لبرنامج مرونة األطفال من حيث التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتقييم.
تتضمن مهام مدير البرنامج ما يلي:
 ضمان التخطيط لبناء القدرات بشكل مناسب وتنفيذه
 اإلشراف على املنسقني امليدانيني وامليسرين واملتطوعني ودعمهم
 دعم آليات اإلحالة
املطبقة للبرنامج واملجتمع املحلي والجهات املعنية األخرى التي تعمل
 تشكيل الرابط الرسمي بني املؤسسة ِّ
على تعزيز رفاه األطفال وسالمتهم.
املسؤول التقني عن الدعم النفسي واالجتماعي
املطبقة للبرنامج للخبرة في حقل
إذا تم التخطيط لبرنامج مرونة األطفال في منطقة أو بلد حيث تفتقر املؤسسة ِّ
التدخالت للدعم النفسي االجتماعي ،قد يكون من الضروري اإلستعانة بعاملني إضافيني من ذوي الخبرة في
هذا الحقل .يوفر املسؤول التقني عن الدعم النفسي االجتماعي الدعم إلى البرنامج بأكمله.
املنسقون امليدانيون
غال ًبا ما يكون املنسقون امليدانيون من املعاونني املقربني ملديري البرامج وامليسرين ،ويؤدون دو ًرا أساس ًيا
في نجاح البرنامج .من الناحية املثالية ،يجب أن يتمتع املنسقون امليدانيون بالخبرة في حقل الدعم النفسي
االجتماعي.
تتضمن مهامهم ما يلي:
 جمع ومعالجة وتخرين البيانات من ورش العمل وتقديم املعلومات الالزمة إلى مديري البرامج بصورة
متواصلة ،أي عن طريق تقارير مراقبة شهرية
 توفير الدعم للميسرين قبل ورش العمل وبعدها ،وتوفير الدعم خالل ورش العمل على النحو املطلوب
 املساعدة في إحالة األطفال الذين يحتاجون إلى دعم خاص إلى املستشارين في املدرسة أو مسارات اإلحالة
األخرى )الخدمات الصحية ،وآليات الحماية(.
باإلضافة إلى ذلك ،يحددون املشاكل حال نشوئها ويعملون على حلها ،ويرفعون التقارير بشأنها إلى مديري
البرامج لتجنب حصول مشاكل مشابهة في ورش العمل األخرى .يجب أن يتمتعوا بمهارات تواصل ممتازة
لتأدية هذا الدور الحساس بني مديري البرامج وامليسرين واألطفال .وبالتالي ،يجب اختيارهم بعناية وتدريبهم.
ويمكن ً
أيضا إشراكهم في تسهيل نشاطات املجتمع املحلي.
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امليسرون
يتحمل امليسرون مسؤولية التخطيط لورش عمل األطفال واجتماعات األهل ومقدمي الرعاية وتوجيهها .خالل
َّ
عملية الدعم النفسي االجتماعي في املداراس ،فعاد ًة ما يكون املعلمون هم الذين يخططون لورش العمل مع
األطفال ويعملون على تيسيرها ،أحيانًا بمساعدة متطوعني أو عاملني من املؤسسة الداعمة .في سياقات أخرى،

Rob Few/IFRC

قد يكون امليسرون عبارة عن مدربني
لفئة الشباب أو أشخاص آخرين
يعملون مع األطفال بصورة اعتيادية.
تتضمن مهام امليسر ما يلي:
تيسير ورش العمل مع األطفال
واالجتماعات مع األهل ومقدمي
الرعاية
تحديد األطفال الذين يحتاجون
إلى دعم خاص ،مثل احتياجات
الحماية أو اإلرشاد ،وإحالتهم إلى
املستشارين في املدرسة أو مسارات
اإلحالة األخرى )الخدمات الصحية
وآليات الحماية(.
ميﻜﻦ ﻟﻠﻤﻴﴪﻳﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻌﻠﻤني ﻣﻦ اﳌﺪارس اﳌﺤﻠﻴﺔ ،أوﻋﺎﻣﻠني ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ،أو أﻓﺮاد ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺤﲇ ،أو ﻣﺘﻄﻮﻋني.

يشكل امليسرون صلة الوصل املباشرة بني األهل ومقدمي الرعاية وبرنامج مرونة األطفال .ومن املهم أن يحظى
امليسرون بكل الدعم واإلشراف الالزم من املنسقني امليدانيني ومدير البرنامج.
املتطوعون
يمكن للمتطوعني أن يكونوا من املعلمني أو امليسرين في املجتمع املحلي الذين يهتمون بشكل خاص في رفاه
األطفال النفسي االجتماعي .وألنهم يتمتعون بعالقات وثيقة مع املجتمع املحلي ،يمكنهم ً
أيضا توفير الكثير من
املعلومات الالزمة حول التطورات اليومية داخل املجتمعات املحلية وفكرة حول املواقف السائدة تجاه األطفال.
يشكل املتطوعون جز ًءا من املجتمع املحلي ،وبالتالي فهم ً
أيضا على األرجح من بني األكثر تضر ًرا باألزمات.
لذلك ،من املهم توفير الدعم لهم بأفضل طريقة ممكنة:
 توفير اإلرشادات للمتطوعني
الذين تضرروا من األزمة ويمكن
أن يكونوا ً
أيضا في حالة حداد
على أحبائهم.
 حذار عدم إرهاق املتطوعني
بالعمل ،إذ إن العديد من
املتطوعني ينخرطون غال ًبا
بجوانب متعددة أخرى من
االستجابة لحاالت الطوارئ
والتعافي.
 تذكر أن املتطوعني هم بمثابة
عاملني غير مدفوعي األجر .يجب
اإلنتباه إلى كيفية إدارة املتطوعني
وإظهار التقدير والتخطيط
لتطويرهم.
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ملخص عن عملية التخطيط املكتملة:
 تم تحديد املسائل املثيرة للقلق لدى األطفال وتحديد
األولويات.
 تم تحديد أهداف املشروع بشكل واضح.
 تم تحديد املوارد املتوفرة وتعبئتها.
 أظهرت املجموعات املستهدفة من املشاركني الحماس
واالندفاع للمشاركة.
 تم وضع مخطط زمني مناسب للنشاطات مع مختلف
املجموعات املستهدفة ،بما في ذلك التوقيت والشخص
املسؤول.
 توقيت املشروع ككل مناسب من حيث السياق والوضع
الحاليني.
 تم تحديد مسارات اإلحالة والبدأ باعتمادها.
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املرحلة

٢

التطبيق

بناء القدرات
يعتمد نجاح برنامج مرونة األطفال على املهارات ما بني األشخاص واملهارات االجتماعية التي يتحلى بها
العاملون في البرنامج ،وقدراتهم على تشجيع الحماس والتجارب اإليجابية بني األطفال .وبالتالي ،يكمن
العنصر الحاسم في البرنامج في بناء القدرات لدى األشخاص املنخرطني بشكل مباشر أو غير مباشر في
النشاطات اليومية )أي العاملني في البرنامج ،بما في ذلك املنسقني امليدانيني وامليسرين واملتطوعني وأفراد
املجتمع املحلي( .يجب إجراء التدريب في بداية دورة البرنامج باعتباره من أحد أول النشاطات التي يجب القيام
بها بعد املوافقة على البرنامج وتخصيص امليزانيات الالزمة .إذا لزم األمر ،يمكن تنظيم تدريبات تنشيطية على
فترات منتظمة خالل دورة البرنامج .كما يجب أن تتالءم التدريبات مع كل مجموعة مستهدفة وف ًقا للمهارات
واملعارف الضرورية للقيام باملهام واألدوار املطلوبة منهم.
التوعية حول رفاه األطفال
كتيب »فهم رفاه األطفال« لتوفير التوجيه والتوعية األساسيني لبرنامج مرونة األطفال .وهو
يمكن استخدام ِّ
موجه لالشخاص الذين يحتمل أن ينخرطوا في البرنامج ،بما في ذلك مديري البرامج ،واملنسقني امليدانيني،
واملتطوعني ،واملعلمني ،واألهل ومقدمي الرعاية .ويمكن ً
أيضا مشاركته مع الراشدين اآلخرين املنخرطني في
حياة األطفال أو يؤثرون فيها ،مثل أفراد املجتمع املحلي ،وقادة املجتمع ،وممثلي املؤسسات غير الحكومية
أو القطاعات الحكومية.
الكتيب مقدمة عن بعض التحديات التي يواجهها األطفال في العالم اليوم ويقدم ملحة عن ردود فعل
يوفر هذا ِّ
األطفال إزاء األزمات .كما يعطي ملحة عن مفاهيم الدعم النفسي االجتماعي ،واملقاربات القائمة على املجتمع
املحلي وحماية الطفلِّ ،
ويسلط الضوء على أهمية الربط ما بني أنظمة حماية الطفل القائمة وتعزيزها.
تدريب العاملني في البرنامج
يتحمل مدير البرنامج مسؤولية التأكد من أن جميع العاملني في البرنامج تُتاح لهم فرصة املشاركة في التدريب
ذات الصلة .ويجب على املنسقني امليدانيني وامليسرين الخضوع لتدريب منظم بحيث يصبح بإمكانهم:
 تيسير ورش عمل األطفال واالجتماعات مع األهل ومقدمي الرعاية
 تعزيز مهارات التواصل مع األطفال واألهل ومقدمي الرعاية
 تطبيق أساليب التأديب وإدارة الصفوف السلمية ،مما يعزز السلوك اإليجابي ويوفر بيئة تعليمية آمنة
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 فهم مفهوم وأهمية حماية الطفل وتحديد األطفال الذين يحتاجون إلى نوع خاص من الدعم ،مثل احتياجات
الحماية أو املشورة ،وإحالتهم إلى مستشارين في املدرسة أو املجتمع املحلي أو مسارات اإلحالة األخرى.
راجع املحلق  :١٥مصفوفة التدريب

يتوفر التوجيه بشأن التخطيط للتدريب وبرنامج التدريب الذي يمتد على ثالثة أيام واملوجه للمنسقني امليدانيني
وامليسرين على مفتاح الـ .USB
راجع التدريب للميسرين واملنسقني امليدانيني على مفتاح الـ.USB

Sher Ahmad Shad/Pakistan Red Crescent

صبي خائف يتحول إلى فائز بجائزة
شكراهلل هو صبي يبلغ من العمر  ١٤عا ًما ويقصد مدرسة في وادي سوات .يعاني من إعاقة في رجليه،
لذلك فهو ال يستطيع السير والركض مثل زمالئه في الصف .عندما بدأ برنامج الدعم النفسي االجتماعي،
الحظت أنه لم يكن مهت ًما بالنشاطات ،فتحدثت مع املعلمة التي أشارت ً
أيضا إلى أنه شارد الذهن خالل
ُ
الفصول الدراسية .أوليته اهتمامي وقمت بتحفيزه وسلمته القيادة ضمن فريقه .وطلبت من أعضاء فريقه
دعمه .بدأ تدريج ًيا بتحمل املسؤولية واالهتمام بالنشاطات وبدراسته .بعد بضعة أشهر ،قمنا بتنظيم حفلة
العيد وكان ثمة مسابقة ألجمل قصيدة .كتب قصيد ًة وألقاها أمام طالب املدرسة كلهم وهو يرتدي ز ًيا،
وفاز بالجائزة األولى! وكان هذا إنجاز كبير تحول هذا الطفل من بعده إلى شخص جريء للغاية.

24

ثم روى شكراهلل قصته ً
قائال" :ذهبت في يوم
من األيام ألسبح مع أقاربي .وبينما كنا نستعد
لذلك ،بدأ الجيش جوالت من إطالق النار
الكثيف .الذ جميع أصدقائي بالفرار وتركوني
وحدي .حاولت الهروب لكنني كنت بطي ًئا ج ًدا
بسبب اإلعاقة في قدمي .كانت الرصاصات
تنهمر من كل مكان وكنت أبكي بشكل مستمر.
فقدت السيطرة حتى تمكنت من االختباء وراء
صخرة .عند توقف إطالق النار عدت إلى املنزل
من دون قميصي .بكت أمي كثي ًرا وعانقتني،
لكن والدي كان غاض ًبا ج ًدا ،وكان يصرخ
ً
قائال» :ملاذا ذهبت إلى هناك؟« لن
ويضربني
أنسى أب ًدا هذا الخوف وكنت أفكر فيه طوال
الوقت .لكنني اآلن ال أشعر بأي خوف وأقصد
املدرسة بسعادة .كما أنني أساعد أبي في
العمل واآلن ألعب بشكل جيد لعبة البلياردو.
حلمي هو أن أصبح طبي ًبا ألنقذ البشرية في
املستقبل".
البرنامج النفسي االجتماعي للهالل األحمر
الباكستاني ،وادي سوات ،باكستان .بقلم أمجد هالل،
مدير البرنامج ،وشير أحمد شاد ،متطوع.
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إشراك الحكومة
عندما تستمر البرامج على مدى فترة
طويلة بسبب أزمة طويلة أو كوارث واسعة
النطاق ،فإن تعزيز الوظائف الحكومية في
تطبيق نشاطات الدعم النفسي االجتماعي
ستساهم في استدامتها.

ورش العمل
تُعتبر مسارات ورش العمل ،وهي عبارة عن سلسلة
منظمة من ورش عمل األطفال التي تركز على
التحديات الخاصة التي يواجهها األطفال ،عنص ًرا
أساس ًيا في برنامج مرونة األطفال .وهي تهدف إلى
مساعدة األطفال في التعامل مع املشاكل وتحسني
مهارات التأقلم ،وفي الوقت نفسه تعليمهم كيفية
حماية أنفسهم من العنف واإلساءة.

يمكن للميسر أن يقرر إدارة أحد مسارات ورش العمل األربعة املتوفرة في رزمة املوارد هذه ،أو إنشاء مسار
ورشة عمل فريد من نوعه عن طريق تحديد النشاطات من مخزن النشاطات .يمكن العثور على التعليمات ومزيد
من املعلومات حول محتويات ورش العمل والنشاطات في كت ّيب امليسر  :١الخطوات األولى.
كتي َبي امليسر  ١و ٢ومخزن النشاطات على مفتاح الـ .USB
راجع ِّ

تُستكمل ورش العمل باالجتماعات مع األهل ومقدمي الرعاية وبنشاطات املجتمع املحلي ،طب ًقا ملا يقرره األهل
ومقدمو الرعاية و/أو األطفال.
املدربون في برنامج مرونة األطفال مسؤولية التخطيط لورش عمل األطفال وإدارتها ،وذلك
سيتحمل امليسرون َّ
في أوقات منتظمة وبشكل يتناسب مع السياق املعني .ستشارك مجموعة األطفال نفسها في ورش العمل.
وقد تم تطوير نشاطات ورش العمل في رزمة املوارد لألطفال من عمر  ١٠سنوات وما فوق.

 الشعور باملرح والسعادة
 الشعور بالرضا تجاه
أنفسهم وبالثقة في قدراتهم
الخاصة
 القيام بخيارات صائبة وآمنة
ً
انخراطا باملجتمع
 أكثر
 الوثوق باآلخرين والشعور
بالراحة حول تبادل املشاعر
 طلب املساعدة من اآلخرين
)األقران والراشدين(
 التأقلم بشكل أفضل مع
التحديات اليومية
 حل املشاكل بطريقة العنفية.

Anis Mili/Reuters

ورش عمل األطفال
تهدف النشاطات في ورش عمل األطفال إلى مساعدة األطفال في األمور التالية:
 استئناف النشاطات العادية والروتينية في أعقاب األزمة أو خاللها
 التخفيف من الضغط النفسي
 التمتع بصحة جسدية وعاطفية جيدة
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نشاطات املجتمع املحلي
يهدف برنامج مرونة األطفال إلى تعزيز التماسك واملرونة في املجتمع املحلي ،باإلضافة إلى حس الوحدة ،وذلك
عن طريق توفير فرص لألهل ومقدمي الرعاية وأفراد املجتمع املحلي واألطفال للتواجد م ًعا .توفر ورش عمل
األطفال واالجتماعات مع األهل ومقدمي الرعاية فرصة للجميع للتعامل مع التحديات التي يواجهونها .ونتيجة
لذلك ،قد يتمكنون من االلتحاق بنشاطات أخرى في املجتمع املحلي ،مثل املخيمات الصيفية ونوادي الشباب
ومسرح الشارع ومباريات كرة القدم وغرس األشجار ونشاطات التوعية واإلرشاد بني األقران.
كتيب امليسرين  ١وعلى مفتاح الـ .USB
راجع دليل االجتماعات مع األهل ومقدمي الرعاية في ِّ

اإلشراف
يتضمن إدارة برنامج مرونة األطفال أشكال متعددة من اإلشراف ترتبط جميعها باملساءلة .يتحمل مدير
البرنامج أو املنسق امليداني مسؤولية اإلشراف على فرق الدعم النفسي االجتماعي ودعمها وتشجيعها.
ينطوي اإلشراف على النشاطات واملوارد جمع البيانات بشكل منتظم ومراقبتها من قبل مدير البرنامج للتأكد
من أن البرنامج هو على املسار الصحيح ويتم تطبيقه على النحو املخطط له .ويتضمن ذلك مراقبة متواصلة
للموارد املالية .وتُعتبر مسألة املساءلة عن النشاطات واستخدام املوارد املالية أمر أساسي عند رفع التقارير
إلى املانحني لضمان املساءلة التنظيمية.
اإلشراف على فريق الدعم النفسي االجتماعي ودعم األهل ومقدمي الرعاية يشير إلى الدعم والتوجيه املتوفرين
لجميع األشخاص العاملني في البرنامج .هذا وسيضمن توفير املعلومات وتبادل الخبرات بشكل منتظم مع
جميع األطراف املعنية تكييف النشاطات مع الوضع املحلي املتقلب .يمكن للعمل مع رفاه األطفال النفسي
االجتماعي أن يكون صع ًبا ،ال سيما إذا كان البرنامج يستهدف األطفال الذي يعيشون في ظروف صعبة ج ًدا.
ينبغي على مديري البرامج مراقبة رفاه جميع الراشدين وتقديم الدعم لهم بشكل إشراف إذا دعت الحاجة.
رعاية العاملني واملتطوعني
إن احتياجات العاملني واملتطوعني غال ًبا ما تشبه احتياجات األشخاص الذين يقدمون الدعم لهم .و ُيعتبر توفر
البيئة الداعمة أم ًرا أساس ًيا للحد من الضغط النفسي .إن توفر بيئة حيث يمكن للعاملني واملتطوعني مشاركة
خبراتهم والتعبير عن آرائهم بشكل علني يمكن أن يخفف من أعراض الضغط النفسي .كما أن توفر بيئة يتم
فيها التشجيع بشكل فعال على التحدث عن ردود الفعل والقيود العاطفية سيضمن جودة النشاطات وفعاليتها
باإلضافة إلى رفاه العاملني واملتطوعني.
يمكن ملدير البرنامج تعزيز هذه البيئة الداعمة عن طريق دمج إدارة الضغط النفسي في سياسة البرنامج وخالل
تطبيقه ،على سبيل املثال من خالل:
 إدراج بند يتعلق برفاه العاملني وإدارة الضغط النفسي في عقود العاملني
 التوافر لتقديم التوجيه والدعم للعاملني
 تعزيز تقافة مؤسساتية من االنفتاح واملشاركة
 خلق روح الفريق من خالل اجتماعات دورية للعاملني ولقاءات غير رسمية
 تنظيم تدريبات حول إدارة الضغط النفسي
 التأكد من أن العاملني يستفيدون من األيام املتعارف عليها كأيام عطلة باإلضافة إلى اإلجازة السنوية
 احترام مبادئ السرية
 تأسيس نظام دعم األقران.
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تهدف عملية املراقبة املتواصلة واملخطط لها
إلى تعقب تنفيذ املشروع على النحو املخطط
له ،وذلك عن طريق استخدام املؤشرات التي
تم تحديدها خالل الدراسة األساسية .إذا
كان ثمة تفاوت كبير بني املخرجات املتوقعة
واملخرجات الفعلية أو في وتيرة التطبيق،
قد تتم إعادة النظر في نشاطات البرنامج
ومخرجاته.
على الرغم من أن هذا القسم يقدم فه ًما
ً
شامال لعمليات املراقبة ،فهو ال يغوص
في تفاصيل املراقبة والتقييم .تعتمد معظم
املؤسسات أطر العمل الخاصة بها من
حيث املراقبة والتقييم واملؤشرات .يجب
على مدير البرنامج استيعاب هذه املتطلبات
وجمع املعلومات وف ًقا لذلك من أجل االمتثال
لإلجراءات الداخلية.
يمكن ملدير البرنامج العمل مع الفريق لتحديد
املعلومات التي يجب جمعها في نهاية كل
نشاط .يمكنهم سوي ًة إعداد نموذج خاص
قدم شهر ًيا .وهذا بالتالي سيساعد
بمراقبة ُي َّ
مدير البرنامج في جمع املعلومات لتقييمات
منتصف املدة وللتقييمات النهائية.

The Danish Red Cross Youth

املراقبة
يجب على مديري البرامج أن يكونوا على
علم بتحديثات املشروع بهدف التأكد من أنه
على املسار الصحيح .وتشكل املراقبة العملية
التي يتم بموجبها تنفيذ إسهامات املشروع
ومخرجاته ونتائجه على النحو املخطط له .كما
تساعد الفريق في تقييم الوضع والتأكد من
املحافظة على الجودة طوال البرنامج.

ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎح أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳌﺮوﻧﺔ اﻷﻃﻔﺎل

النشاطات التي أعجبتنا
شارك خمسون ً
طفال من ثالثة موقع للمشاريع في تقييم مصغر
للعنصر النفسي االجتماعي ملشروع دعم األطفال في حاالت
الطوارئ في أرض البنط ،صوماليا .في ما يلي النشاطات التي
القت إعجابهم:
في بوساسو :أفاعي ،العثور على القائد ،عمل جماعي ،أداء دور
رجال الدين ،تقييمات بواسطة الوجه املبتسم ،الصداقة
في غارووي :تعارف ،٦صداقة ،سالم ،تقييمات بواسطة الوجه املبتسم

في غاردو :حقوق األطفال ألنني أصبحت على دراية بحقوقي
األساسية .وأعجبني ً
أيضا نشاط الصداقة اإليجابية ،حيث
يشجعني صديق عزيز على اعتماد سلوك إيجابي ،بينما يدفعني
الصديق السيء نحو اعتماد سلوك سلبي .سلوك.
مؤسسة إنقاذ الطفل

املؤشرات
يجب مراقبة التطور على جميع األصعدة بهدف توفير املردود بشأن مناطق النجاح واملناطق التي قد تتطلب
إجراء التحسينات عليها .يجب على كل برنامج تحديد كيفية قياس النجاح عن طريق تحديد املؤشرات )النقاط
التي تحتاج إلى القياس وكيف يمكن قياسها( في بداية البرنامج )أي الدراسة األساسية( واملخرجات والنتائج،
وإذا كان ذلك ممكنًا مستويات التأثير.
راجع امللحق  :١٦كيفية تطوير املؤشرات – "عشر خطوات لنظام مراقبة وتقييم قائم على النتائج"
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املراقبة القائمة على العمليات
تنظر في التقدم والتطور بهدف التأكد من:
 النشاطات التي تم تطبيقها على النحو املخطط له
 املشاكل التي نشأت والتي تحتاج إلى حل وكيفية حلها
 تطوير فرص تحسني االستجابات النفسية االجتماعية
 استخدام املوارد وف ًقا للخطة .وإال يمكن عاد ًة أن تساعد
املراقبة في توضيح األسباب.

املراقبة القائمة على النتائج
املطبقة للتأكد من أن:
تقيس النتائج املباشرة للنشاطات َّ
 النشاطات الحالية واملخطط لها ذات صلة باحتياجات
السكان .هل أهداف االستجابة ال تزال واقعية وذات صلة
أو تحتاج إلى تعديلها؟
 حصول تغييرات في الفئات السكانية املستهدفة أو البيئة
الخارجية تؤثر على النشاطات املخطط لها
 الحاجة إلى معلومات جديدة لتعزيز فهم الوضع الراهن.

في برامج الدعم النفسي االجتماعي ،املؤشرات
األكثر فعالية هي تلك التي تكون ذات صلة
بالسياق املحلي واألعراف االجتماعية السائدة.
يمكن لألطفال واألهل ومقدمي الرعاية وأفراد
املجتمع املحلي املتضررين تحديد ما إذا كان
شخص ما على ما يرام أو لم يكن ،وكيفية سير
األعمال في املجتمع املحلي .يجب أن ينخرط
األطفال بشكل فعال في تحديد املؤشرات .يمكن
أن ينخرطوا باعتبارهم باحثني ويمكنهم املشاركة
في عملية املراقبة من خالل نوادي األطفال
وإستشارات األطفال.
راجع امللحق -١ه :فهم األمور بالطريقة الصحيحة ،دليل
إعداد البرامج حول حقوق األطفال
راجع امللحق -٧أ :دليل املقابالت اإلثنوغرافية املوجزة:
فهم املسألة أو املشكلة أو الفكرة من وجهة نظر محلية
راجع امللحق -٧ب :مقابالت حول رفاه األطفال مع
الراشدين واألطفال

من املفيد تطوير املؤشرات في مجاالت املهارات
واملعارف والرفاه العاطفي والرفاه االجتماعي.
توفر هذه املجاالت إطا ًرا مفي ًدا ملراقبة البرنامج
واكتشاف كيفية تأثير برنامج مرونة األطفال على
رفاههم بعد التدخالت .ومن األمثلة على هذه
املؤشرات:

املهارات واملعارف :تعلم كيفية حل النزاعات ،تحسني التواصل بني األقران ،القيام بالخيارات الصائبة ،تعزيز
آليات التأقلم املالئمة ثقاف ًيا ،املهارات املهنية ،ومعرفة الجهات التي يجب اللجوء إليها للحصول على املعلومات.
اﳌﺆﴍات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :ﺗﺪاﺑري ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻬﺎرات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
الرفاه العاطفي :ثقة ،أمل للمستقبل ،الشعور بالسيطرة ،تقدير الذات ،غياب القلق ً
)مثال القلق حيال الجوع
أو املرض(.
اﳌﺆﴍات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ.
الرفاه االجتماعي :القدرة على التفاعل ،مساعدة اآلخرين ،حل املشاكل مع اآلخرين ،حس االنتماء إلى
املجتمع املحلي ،استئناف النشاطات والتقاليد الثقافية.
اﳌﺆﴍات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ :ﺗﺪاﺑري اﻷداء اﻻﺟﺘامﻋﻲ.
تتوفر األمثلة عن املؤشرات في املجاالت الثالثة على مستوى املخرجات والنتائج والتأثير في امللحق .١٨
والجدير بالذكر أنه من الصعب ج ًدا قياس مؤشرات مستويات التأثير وهي تتطلب عاد ًة متخصصني خارجيني
في التقييم.
راجع امللحق  :١٧املبادئ التوجيهية للمراقبة
راجع امللحق  :١٨أمثلة عن مؤشرات في برنامج مرونة األطفال
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في بعض الحاالت ،يتعذر تحديد املؤشرات في بداية البرنامج بحيث يتوجب تأجيله إلى أن يتم تحديد
االحتياجات النفسية االجتماعية ذات الصلة بوضوح.
رفع التقارير
تكمن إحدى األولويات الكبرى لدى املانحني في معرفة ما إذا كان البرنامج على املسار الصحيح وكيفية
إرسال األموال .وبالتالي ،يجب على مديري البرامج أن َّ
يطلعوا على متطلبات رفع التقارير إلى املانحني ،وعلى
مؤسساتهم الخاصة وسائر الجهات املعنية )مثل الحكومات الوطنية واملحلية(.
التوثيق
يجب تنظيم الكم الهائل من الوثائق الذي يتم جمعه خالل البرنامج ضمن نظام آمن وفعال )الوثائق املطبوعة
والوثائق اإللكترونية( .قد تتوفر تطبيقات أوسع للبيانات التي تم جمعها ،ومن املمكن استخدامها بعد الحصول
على األذونات الالزمة إلجراء األبحاث حول استجابات الدعم النفسي االجتماعي.
راﺟﻊ اﳌﻠﺤﻖ  :١٩ﻣﺜﻞ ﻟﻨﻈﺎم ﺣﻔﻆ اﳌﻠﻔﺎت

استراتيجية الخروج
إنها لعادة جيدة أن تعمل املؤسسات على تطوير استراتيجية الخروج التدريجي من البرنامج.
تلتزم معظم املؤسسات عادة في دعم تطبيق التدخالت النفسية االجتماعية لفترة زمنية محددة .من املهم ج ًدا
توافر تواصل واضح وصريح منذ البداية بحيث تكون جميع الجهات املعنية على علم بمدة املشروع.
يبدأ عاد ًة التخطيط الستراتيجية الخروج في منتصف مرحلة تطبيق املشروع .يجب انخراط جميع الجهات
املعنية في املناقشات ذات الصلة .وتكمن بعض األساليب الجيدة في مناقشات مجموعات التركيز أو منتديات
تشاركية أخرى .يمكن أن يؤدي األطفال دو ًرا ً
فعاال في تحديد النشاطات واملقاربات التي تكون مستدامة
ومناسبة على املدى الطويل.
إذا كان برنامج مرونة األطفال يؤثر بطريقة إيجابية على رفاه األطفال ،فهذا يعني أن األطفال واألهل ومقدمي
الرعاية وسائر األفراد في املجتمع املحلي قد ُيظهرون اهتما ًما في استمرارية البرنامج .وبالتالي ،يمكن أن
تركز استراتيجية الخروج على تحديد النشاطات املعينة الالزمة لتمكني هؤالء األشخاص من تولي مهمة تطبيق
املشروع بشكل كامل .ويمكن ً
أيضا تحديد شركاء آخرين في مجال التطوير يبدون الرغبة في دعم البرنامج.
ُيعتبر تعزيز مسارات اإلحالة وآليات
حماية الطفل في املجتمع املحلي نشاطني
أساسيني من شأنهما ضمان مواصلة
التغييرات الطويلة األمد ضمن بيئة حامية
وصديقة للطفل.

ملخص عن مراحل التطبيق املكتملة
 استُكمل التدريب للميسرين واملنسقني امليدانيني وسائر
العاملني في البرنامج.
 تم إجراء ورش عمل األطفال بالتزامن مع اجتماعات األهل
ومقدمي الرعاية.
 خضع العاملون في البرنامج إلشراف منتظم.
 تم تطوير أنظمة املراقبة والتقييم مع تحديد واضح ملؤشرات
املخرجات والنتائج والتأثير ،وتم االلتزام بها.
 تم صياغة استراتيجية الخروج وتنفيذها.
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املرحلة

٣

التقييم

تعمل التقييمات على قياس إلى أي املدى تم تحقيق أهداف التدخل .في هذه العملية ،تركز التقييمات على
األمور التي سارت بشكل جيد وتلك التي لم تفعل ،وتشير إلى النتائج غير املقصودة )سواء إيجابية أو سلبية(.
يمكن أن تكون هذه العملية طويلة ومكلفة وتتطلب التخطيط وإعداد امليزانية في املرحلة .١

االستجابة للتقييم
استجابة لتقييم برنامج مرونة األطفال في هايتي من مناقشة مجموعة التركيز مع األطفال املشاركني:
"أصبحت عالقاتنا مع أصدقائنا وسواهم أقوى خالل ورش العمل"...
"...لم نعد نتشاجر مع أصدقائنا وتحسنت عالقاتنا كثي ًرا عندما أظهرنا االحترام تجاه اآلخرين".
"تعلمنا من ورش العمل طرق جديدة للعب مع أصدقائنا ...وتعلمنا أن نلعب بروح رياضية مع أصدقائنا"...
"تغيرت كثي ًرا عالقاتنا بني األشخاص وتعلمنا كيفية القيام بالعمل الجماعي من ورشة العمل"...
نتنمر على بعضنا البعض أو نتصرف بطريقة متعالية".
"لم نعد َّ
مؤسسة إنقاذ الطفل

يقيم ما إذا كان تطبيق املشروع ،في منتصف املدة ،على املسار الصحيح ويحرز التقدم،
تقييم منتصف املدة ِّ
وما إذا كان ال يزال ذا صلة وما إذا كان يجب إجراء أي تعديالت.
يقيم ما إذا كان برنامج مرونة األطفال قد حقق أهدافه ويسلط الضوء على أبرز ما تعلمه
التقييم النهائي ِّ
األطفال في هذه العملية .تعمل التقييمات على مقارنة الدراسة األساسية والبيانات الحالية بهدف تحديد
التغييرات التي حدثت.
تتضمن تقارير التقييم عاد ًة توصيات بشأن ما إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من النشاطات مع املجموعة
املستهدفة وكيف يمكن التخطيط لها .ويمكن استخدام هذه التقارير على نطاق أوسع ،ال سيما وأنها تشكل
جز ًءا من األدلة الخاصة بإعداد برنامج الدعم النفسي االجتماعي لتوجيه البرامج في حاالت أو سياقات أخرى.
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تقييمات النتائج تقيس التغييرات في حياة األفراد وعائالتهم ومجتمعاتهم املحلية التي حدثت خالل البرنامج.
يركز هذا النوع من التقييمات على مخرجات االستجابة املخطط لها ونتائجها )األهداف املباشرة( ،ويقيس
طارحا السؤال التالي» :هل تحقق التغيير الذي كنا
إلى أي مدى تم تحقيق األهداف العامة لالستجابة،
ً
نريد تحقيقه؟« في سياق برنامج مرونة األطفال ،سينظر تقييم النتائج في ما إذا كان رفاه األطفال النفسي
االجتماعي ونوعية الحياة والسالمة قد تحسنت.
تقييمات التأثير تحدد التغيير الدائم الذي تحقق على صعيد األفراد والعائالت أو املجتمعات املحلية نتيجة
التدخل .وبهدف قياس التأثير ،يتطلب األمر معلومات بشأن املؤشرات التي تم تطويرها في الدراسة األساسية
بحيث يمكن إجراء مقارنة بعد التدخل.
وعاد ًة ما يتم إجراء تقييم التأثير عن طريق مستشارين مستقلني وخارجيني أو مختصني في التقييم ،وهذا ما
يعني تكاليف عالية وبالتالي لن يكون عمل ًيا .إن تقييم التأثير وقياسه وتحديده قد يكون خارج نطاق التدخل
وتدخالته ،كما قد يتطلب املتابعة مع األطفال لفترة معينة بعد انتهاء البرنامج .تتضمن األمثلة عن التأثير زيادة
الثقة بالنفس ،املرح والحس باألمان عند األطفال ،وزيادة قدرات العائالت على التأقلم مع عوامل الضغظ
الخارجي.

راجع امللحق  .٩دليل مشترك بني الوكاالت لتقييم البرامج النفسية االجتماعية في األزمات اإلنسانية

أسئلة التقييم
 األهمية :هل تُعتبر االستجابة متالئمة مع االحتياجات واملوارد النفسية االجتماعية الخاصة؟
 الفعالية :هل تم تطبيق نشاطات االستجابة النفسية االجتماعية بنجاح ضمن اإلطار الزمني املحدد
وبأقل تكلفة؟ هل تم تطبيق االستجابة بالطريقة األكثر فعالية باملقارنة مع البدائل؟
 التأثير :ما الذي تغير نتيج ًة لتطبيق االستجابة؟
 الفعالية :هل تم تحقيق األهداف املحددة؟
 االستدامة :هل استمرت فوائد االستجابة مع نشاطات البرنامج بعد خروج مؤسسات التطبيق؟
 الحماية :هل يساهم املشروع في حماية األطفال من خالل تعزيز بيئة الحامية؟
 التماسك :هل كان العمل متماس ًكا وف ًقا للمعايير واألساليب اإلرشادية؟
 التغطية :هل طال البرنامج جميع املناطق الجغرافية املستهدفة؟ هل تم التعامل بشكل مالئم مع
احتياجات مختلف الفئات العمرية وقدراتها؟
 التنسيق :هل عملت املؤسسات م ًعا بشكل جيد على تحقيق الهدف املشترك الذي يقضي بتحسني رفاه
األطفال النفسي االجتماعي والحماية؟
ترتكز هذه األسئلة على "مبادئ لجنة املساعدة اإلنمائية لتقييم املساعدة اإلنمائية" )منظمة
التعاون والتنمية.(١٩٩١ ،
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املبادئ األساسية التي تدعم التقييمات هي:
حياد واستقاللية عملية التقييم ووظائف التطبيق
مصداقية التقييم عن طريق استخدام املستشارين الكفوئني
واملستقلني املناسبني وشفافية عملية التقييم ،بما في ذلك توزيع
النتائج على نطاق واسع

ملخص عن التقييمات املكتملة
تحديد املؤشرات التي يجب استخدامها
للتقييمات.
اكتمال تقييمات منتصف املدة.
اكتمال التقييم النهائي.

تضمني آراء الجهات املعنية بشأن البرنامج لضمان وجود
وجهات نظر مختلفة

فائدة نتائج التقييم والتوصيات من خالل تقديم املعلومات الالزمة والواضحة واملوجزة بطريقة منتظمة إلى
صناع القرار واملجتمعات املحلية املتضررة.

Marco Di Lauro/Save the Children

مثل قدوة لآلخرين
»عندما بدأ البرنامج ،كنت أواجه الكثير من الصعوبات في التحدث أو الوقوف أمام الناس .كنت أخجل من
نفسي .أما اآلن فأشعر بأنني مرتاح مع نفسي ،وأحيانًا أشعر وكأنني قدوة لآلخرين«.
طفل شارك في ورش عمل مرونة األطفال في هايتي .مؤسسة إنقاذ الطفل.
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قاموس املصطلحات
أماكن صديقة للطفل
يكمن الهدف من األماكن الصديقة للطفل في دعم مرونة ورفاه األطفال والشباب من خالل نشاطات منظمة
يتم تنفيذها في بيئة آمنة وصديقة للطفل ومحفزة .تهدف األماكن الصديقة للطفل إلى حشد املجتمعات املحلية
بشأن حماية ورفاه جميع األطفال ،بما في ذلك األطفال املستضعفني؛ توفير فرص لألطفال للعب ،اكتساب
مهارات ذات صلة بالسياق ،وتلقي الدعم االجتماعي؛ وتقديم الدعم املشترك بني القطاعات لجميع األطفال في
السعي لتحقيق حقوقهم.
)اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ،راﺑﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺟامﻋﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪامئﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑني
اﻟﻮﻛﺎﻻت.ﻣﺒﺎدئ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮرئ.(٢٠١١ ،

حماية الطفل
تتضمن حماية الطفل "القياسات والتدابير لتجنب اإلساءة واإلهمال واالستغالل والعنف الذي يؤثر على األطفال
واالستجابة لها".
)مؤسسة إنقاذ الطفل .حماية الطفل في حاالت الطوارئ :األولويات واملبادئ واملمارسات.(٢٠٠٧ ،

تماسك املجتمع املحلي
رؤية مشتركة وحس باالنتماء يتشاركه الجميع.

التركيبة السكانية
معلومات حول خصائص السكان ،مثل العمر والجندر والعرق.

املهارات بني األشخاص واملهارات االجتماعية
املهارات املطلوبة للتفاعل بطريقة فعالة ومالئمة مع اآلخرين عبر مجموعة من الحاالت والسياقات االجتماعية.

املخبر الرئيسي
الشخص الذي يملك ،بسبب الدور الذي يؤديه أو الخبرة التي يملكها في مؤسسة أو مجتمع محلي معني،
معلومات مهمة حول الظروف املحيطة )على سبيل املثال ،معلومات من مدير املدرسة حول احتياجات األطفال
التعليمية ،أو من ضابط شرطة حول األطفال والقانون(.

مذكرة التفاهم

كتاب أو اتفاقية تنص بكل وضوح على التوقعات املتبادلة من مؤسستني )أو أكثر( على صعيد التعاون املقترح.

التحليل التجميعي
مراجعة تستعرض نتائج األبحاث عبر عدد كبير من الدراسات وتسعى إلى تحديد االتجاهات الرئيسية.
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آليات الحماية
مجموعة واسعة من العوامل القانونية واالجتماعية والثقافية التي تهدف إلى حماية األطفال من اإلساءة أو األذى
أو االستغالل.

االحتياجات النفسية االجتماعية
األبعاد النفسية االجتماعية للشخص وكيفية تفاعلها .تتضمن األبعاد النفسية العمليات الداخلية والعاطفية
والفكرية ،باإلضافة إلى املشاعر وردود األفعال .أما األبعاد االجتماعية فتتضمن العالقات ،وشبكات العائلة
واملجتمع املحلي ،القيم االجتماعية واملمارسات الثقافية.
مسارات اإلحالة
األفراد أو املؤسسات املتوفرة لالستجابة الحتياجات األطفال عندما تبرز الحاجة إلى الدعم أو الخدمات
الخاصة.

املرونة
القدرة على االستجابة أو التأقلم بشكل إيجابي مع حدث أو تجربة صعبة .وهي القدرة على استعادة التوازن
بعد وقوع أمر صعب ،أو اجتياز تجارب صعبة بطريقة إيجابية.

إدارة الصفوف الالعنفية
وف ًقا إلطار عمل داكار ،يجب أن يتم توفير التعليم »من خالل طرق تعمل على تعزيز التفاهم والسالم والتسامح
املتبادل ،وتساهم في تجنب العنف والنزاعات« .لتحقيق هذا الهدف ،يحتاج املعلمون إلى الدعم في عملية إدارة
الصفوف بطريقة إيجابية .وهذا يعني التأكد من أن البيئة التعليمية تعزز التفاهم والسالم والتسامح املتبادل،
كما توفر املهارات الالزمة لتجنب العنف والنزاعات .ويشكل التعزيز اإليجابي ونظام قوي للتأديب اإليجابي
األسس التي ترتكز عليها هكذا بيئة) .الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ.
اﳌﻌﺎﻳري اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ – اﻟﺘﺄﻫﺐ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﺘﻌﺎﰲ .ص.(٢٠١٠ .٦٦ .

الجهة املعنية
شخص أو مجموعة أو مؤسسة أو نظام يؤثر على إجراءات املؤسسة أو يمكنه أن يتأثر بها.

إدارة الضغط النفسي
أساليب يتم اعتمادها على صعيد الفرد أو الفريق أو املؤسسة تهدف إلى الحد من اآلثار السلبية للعمل في بيئة
تسبب الضغط النفسي.
ِّ
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قائمة املالحق
الرقم
١أ–١ط
أه
٢
٣
٤أ
٤ب
٥أ
٥ب
٦
٧أ
٧ب
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤أ
١٤ب
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩

الصفحة
النص الكامل للمعايير والسياسات
فهم األمور بالطريقة الصحيحة ،دليل إعداد البرامج حول حقوق األطفال
مفصل عن مراحل التخطيط
نموذج َّ
الشروط املسبقة لتطبيق البرنامج
دليل عقد االجتماعات مع األهل ومقدمي الرعاية
نموذج املوافقة غير الرسمية
األسئلة املستخدمة في التقييم السريع
دليل نموذجي للتقييم املفصل
أسئلة مجموعة التركيز
دليل حول املقابالت اإلثنوغرافية املوجزة
مقابالت كفاءة الطفل مع الراشدين واألطفال
املبادئ التوجيهية ملجموعة التركيز
دليل التقييم إلعداد البرامج النفسية االجتماعية خالل األزمات اإلنسانية
وثيقة برنامج املفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية املدنية
أمثلة عن امليزانية
قوائم املشتريات
نموذج عن التوصيفات الوظيفية للعاملني
اعتبارات توظيف العاملني
قاعدة السلوك
مصفوفة التدريب
كيفية تطوير املؤشرات
املبادئ التوجيهية للمراقبة
أمثلة عن املؤشرات في برنامج مرونة األطفال
نموذج عن نظام حفظ امللفات لبرنامج مرونة األطفال

٦
٦،٢٨
٨
٩
١٠
١٠
١٢
١٢
١٣،١٦
١٣،٢٨
١٣،٢٨
١٦
١٧،٣١
١٩
١٩
١٩
٢٠
٢٠
٢٠
٢٤
٢٧
٢٨
٢٨
٢٩
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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 التأقلم 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؛ دليل مديري البرامج ودليلني لنشاطات ورش العمل املنظمة
تتضمن الرزمة الكاملة ِّ
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

