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يش ّكل هذا الدليل جز ًءا من "برنامج مرونة األطفال :الدعم النفسي االجتماعي في املدرسة وخارجها" الذي نشره املركز املرجعي للدعم
التوجه بالشرك
النفسي االجتماعي التابع لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ومؤسسة إنقاذ الطفل الدنمارك .نو ّد
ّ
إلى كافة املنظمات التي تك ّرمت علينا بالسماح لنا بوضع موادها في هذا البرنامج.
رؤساء التحرير :آن صوفي ديبدال ونانا وايدمان
املؤ ّلفون واملنقّحون :بميل تيلونج ووندي إيجر
رؤساء التحرير :آن صوفي ديبدال ونانا وايدمان
املساهمون :لويز فينتر الرسن ،أنجانا ديال دي برويت ،جو برويت ،بيرجيت ياجن
تنسيق :مارثا بيرد
مدير اإلنتاج :الس نورغار
يتوفر برنامج مرونة األطفال على شكل رزمة موارد باللغتني اإلنجليزية والفرنسية وهو يتضمن:
الكت ّيب  :1فهم رفاه األطفال
الكت ّيب  :2دليل مديري البرنامج
امليسر  :1بدء العمل
دليل ّ
دليل امليسر  :2مسارات ورش العمل
تتوفر رزمة املوارد على اإلنترنت عبر الرابط www.ifrc.org/psychosocial :وwww.savethechildren.dk

نود أن نشكر املؤسسات الدنماركية التالية على مساهماتها املالية في هذا املنشور إضاف ًة إلى "برنامج مرونة األطفال":
مؤسسة سورن أ .جنسن وزوجته ،مؤسسة اوغسطينس ،مؤسسة أستا وجول ب .جوستسنس ،مؤسسة أيرين ومورتن راهبكس ،مؤسسة
روكوول ،مؤسسة توربن وأليس فريمودتس ،ونقابة معلمي املدارس األحرار.
 ،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

كما نو ّد أنّ نقدم جزيل الشكر للصليب األحمر الدنماركي والصليب األحمر النرويجي ودانيدا على مساهماتها املالية
ودعمها لهذا اإلصدار ولبرنامج مرونة األطفال.

2

برنامج مرونة األطفال

الدعم النفسي االجتماعي في املدرسة وخارجها

امليسر 1
دليل
ّ

بدء العمل

3

تمهيد
إنّه ملن دواعي سرورنا أن نق ّدم لكم رزمة املوارد هذه لتصميم وتنفيذ برامج مرونة األطفال.
تم إعداد هذه املوارد من خالل تعاون ما بني االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر ومؤسسة إنقاذ الطفل .وهو يقوم على خبراتنا في مجال الدعم النفسي االجتماعي
وحماية األطفال في حاالت الطوارئ ويستند إلى دروس مكتسبة من كال املنظمتني كما ومن
شركائنا املحليني والدوليني ومن وكاالت األمم املتحدة .ونحن نهدف من خالل هذه املواد إلى
املساهمة في الجهود املتواصلة الرامية إلى تقديم برامج عالية الجودة لألطفال ،وذلك من أجل
ً
طويل وتحسني حياة األطفال ومقدمي الرعاية لهم.
إحداث تغيير يدوم
نحن نس ّلم باملساعدة الهائلة التي تلقيناها لدى إعداد هذا البرنامج ونأمل أن يكون مور ًدا مفي ًدا
لتعزيز رفاه األطفال أينما كانوا حول العالم.

ميمي جايكوبسه
مؤسسة إنقاذ الطفل في الدنمارك
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نانا وايدمان
املركز النفسي االجتماعي

املحتويات
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برنامج مرونة األطفال:

Helle Kjærsgaard/ Save the Children

الدعم النفسي االجتماعي
في املدرسة وخارجها
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مقدمة إلى البرنامج ورزمة املوارد
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يش ّكل "برنامج مرونة األطفال :الدعم النفسي االجتماعي في املدرسة وخارجها" مبادر ًة مشتركة بني مؤسسة
إنقاذ الطفل واملركز املرجعي للدعم النفسي االجتماعي التابع لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر (مركز الدعم النفسي االجتماعي) .يكمن الهدف من البرنامج في تعزيز حماية وضمان رفاه
األطفال النفسي االجتماعي.

Susan Warner/ Save the Children

يق ّر البرنامج بالدور األساسي الذي يؤديه األهل وغيرهم من مقدمي الرعاية واملعلمني وأفراد املجتمع املحلي
ولذلك يسعى إلى تمكينهم من رعاية األطفال وحمايتهم في مجتمعاتهم .سواء في خالل األزمات أو على املدى
الطويل ،تُع ّد املدارس وبرامج األطفال األخرى (مثل املساحات الصديقة لألطفال ونوادي األطفال ونوادي
الشباب) مصادر هام ًة لالستقرار والرعاية .يمكن تطبيق برامج مرونة األطفال في املدارس كما في غيرها من
الجماعات املجتمعية ويمكن دمجها في املنهج الدراسي أو إجراؤها على شكل نشاطات خارج مقاعد الدراسة.
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تم إعداد رزمة املوارد إلرشاد عملية تطبيق برامج مرونة األطفال .تتألف رزمة املوارد من أربعة كتب مطبوعة:
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للجميع
يق ّدم "فهم رفاه األطفال" مق ّدمة إلى الدعم النفسي االجتماعي وحماية األطفال وتفاعل
املرجح أن
األطفال مع األحداث الصعبة .تمت صياغة هذا الكتاب لألشخاص الذين من
ّ
يشاركوا في برامج مرونة األطفال ،ومن ضمنهم مديرو البرامج واملنسقون امليدانيون
وامليسرون واملتطوعون واملعلمون واألهل ومقدمو الرعاية.
ّ

ملديري البرامج
يقوم "دليل مديري البرنامج" بإرشاد مديري البرنامج حول كيفية تصميم برامج
مرونة األطفال وتطبيقها وتقييمها.

وامليسرين
ملديري البرنامج واملنسقني امليدانيني
ّ
امليسر  :1بدء العمل" من:
يتألف "دليل
ّ
• مقدمة إلى برنامج مرونة األطفال
• مقدمة إلى ورش العمل واالجتماعات
• ورش العمل الخمسة األولى لألطفال
• ورش عمل إضافية
• ثالث ورش عمل اختيارية يمكن إضافتها في أي وقت:
تع ّلم اإلصغاء ،شي ٌء عنّي ،والعمل م ًعا
• خياران يمكن استخدامهما إلنهاء ورش العمل
• دليل الجتماعات األهل.
امليسر  :2مسارات ورش العمل" من أربعة مسارات ورش عمل تتعلق بـ:
يتألف "دليل
ّ
• الحماية من اإلساءة واالستغالل
• األطفال املتضررون من النزاعات املسلحة
• األطفال املتضررون من الكوارث
• األطفال املصابون بفيروس نقص املناعة البشرية أو متالزمة نقص املناعة املكتسبة
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واملنسقني امليدانيني ومديري برنامج مرونة األطفال .غير أنّ جميع
امليسرين
ّ
امليسرين من أجل ّ
ت ّم إعداد أد ّلة ّ
ّ
األشخاص املعنيني في تنفيذ البرنامج سيستفيدون ً
أيضا من االطالع على هذه املواد.
املواد اإللكترونية
• تتضمن رزمة املوارد ً
أيضا وحدة تخزين  USBتتضمن:
• نسخ إلكترونية من الكتب املطبوعة األربع
• أوراق عمل وبطاقات تعليمية لنشاطات مع ّينة
• ّ
ملف النشاطات الذي يضم كافة النشاطات الواردة في مسارات ورش العمل ،كما ونشاطات إضافية ودليل
حول كيفية استخدام ملف النشاطات مع نموذج عن ورشة عمل
واملنسقني امليدانيني يقوم بإرشاد املشاركني حول برنامج مرونة األطفال ،ويشرح الدعم
امليسرين
ّ
• دليل لتدريب ّ
فرصا للتم ّرن على تيسير ورش عمل األطفال واجتماعات األهل
ويوفر
األطفال،
وحماية
االجتماعي
النفسي
ً
ومقدمي الرعاية
• ملحقات لدليل مديري البرنامج
•وثائق وكتب للمطالعة اإلضافية.
قابلية التكييف
تتّسم رزمة أدوات برنامج مرونة األطفال بأنّها مرنة ،فقد تم إعدادها ملجموعة متنوعة من الحاالت املختلفة.
امليسرين ذوي الخبرة تصميم مسارات ورش عمل خاصة بهم عبر اختيار النشاطات من ملف
كما بإمكان ّ
النشاطات .ال تتطلب النشاطات الواردة في هذا الكت ّيب أي مواد باهظة الثمن أو غير اعتيادية .وإذا بدا نشاط
ما مس ّب ًبا لالنفعال ،قد تحتاج لوقت إضافي ملتابعة حالة األطفال.
املمارسات الفضلى
تُعنى مؤسسة إنقاذ الطفل واملركز النفسي االجتماعي بتقديم الدعم النفسي االجتماعي لألطفال في كافة
أنحاء العالم ،وتجمع رزمة األدوات هذه التي يمكن تطبيق برنامج مرونة األطفال من خاللها ،ما بني نُهج
واستراتيجيات ّ
تدخل وخبرات تم تطويرها في كال املنظمتني.
لقد تم اختيار النشاطات املقترحة بعناية وهي تستند إلى املمارسات الفضلى لعدد من املنظمات ذات الخبرة
العاملية في املساعدة على تحسني حياة األطفال .نو ّد ههنا أن نعرب عن امتناننا العميق لجميع املنظمات التي
أتاحت لنا كت ّيباتها وموادها لهذه الغاية .راجع قائمة ّ
املنظمات على ظهر هذا الدليل.

املركز النفسي االجتماعي
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Jakob Dall/ Croix-Rouge danoise
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تعزيز مرونة األطفال
يحتاج األطفال الذين يتعرضون آلثار اإلساءة أو االستغالل أو الكوارث أو النزاعات املسلحة أو فيروس نقص
املناعة البشرية أو اإليدز بشكل خاص إلى رعاية وحماية رفاههم النفسي االجتماعي .إذ فقد الكثير منهم أفراد
عائلة مقربني وعانوا من الحرمان الشديد؛ وقد شهد بعض األطفال فظائع وكثيرون عانوا من حزن هائل .غير
أنّ الدراسات تشير إلى أنّه بإمكان األطفال وعائالتهم التك ّيف مع الوضع ،حتى في وجه ظروف صعبة ج ًدا.
ً
شامل ،باالستناد إلى املبدأ القائل بأنّه ال يمكن تحسني حياة األطفال
نهجا
يعتمد برنامج مرونة األطفال ً
بشكل فعال وطويل األمد إ ّال باملشاركة الكاملة سواء من األطفال أو أهلهم أو مقدمي الرعاية لهم وغيرهم في
املجتمع املحلي الذي يعيشون فيه .إنّ التأثير الحاد ألحداث األزمات واآلثار األطول مدى التي تنطوي على الفقر
والحرمان تؤثر جميعها في األطفال والعائالت واملجتمعات املحلية وتسبب اضطرا ًبا على املستوى الفردي وعلى
مستوى املجتمع املحلي .كما تتأثر سلب ًيا املنظومات التي تحمي رفاه األطفال ،لكنّ هذه املنظومات عينها تبقى
ضرورية لتعافي األطفال على املدى الطويل.
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في ما يلي ّ
مقسم ًة على مختلف مراحل البرنامج:
ملخص لنشاطات برنامج مرونة األطفال ّ

0

املرحلة
phase

ما قبل التخطيط

• تحديد املجموعات املستهدفة
• تقييم احتياجات األطفال والتحديات
التي يواجهونها
• إبرام الشراكات
• تحديد فرص تطبيق البرنامج

٢

املرحلة

التنفيذ

• بناء قدرات العاملني
• نشاطات ورش العمل مع األطفال
• اجتماعات مع األهل ومقدمي الرعاية
• نشاطات للمجتمع املحلي
• إشراف ومتابعة مستمران
• تفكير أولي في استراتيجية االنسحاب

1

املرحلة
phase

التخطيط

مفصلة
• إجراء تقييمات ّ
• تصميم املشروع
• توظيف العاملني
• تحديد عمليات التدخل الالزمة
• إطالع املجتمع املحلي عن البرنامج
• توفير املواد
• إعداد أدوات للمتابعة واإلشراف
• التع ّرف إلى نظم اإلحالة القائمة وإنشاء نظم
إحالة جديدة.

3

املرحلة

التقييم

• تقييم منتصف البرنامج (في خالل التنفيذ)
• التقييم النهائي
• االنسحاب من البرنامج
(وتسليمه إلى جهة أخرى إذا أمكن)
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Olivier Matthys/ FICR

إدارة ورش عمل خاصة باألطفال
واجتماعات األهالي
ومقدمي الرعاية
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مقدمة
للميسرين حول سلسلة ورش عمل األطفال واجتماعات األهل ومقدمي الرعاية .ويتضمن
يو ّفر هذا القسم إرشا ًدا
ّ
ثالثة أقسام:
للميسر استخدام ملف النشاطات
يو ّفر القسم "أ" ملح ًة عامة حول ورش عمل األطفال .كما يشرح كيف يمكن
ّ
املتوفر في وحدة التخزين.
14

يق ّدم القسم "ب" ملح ًة عامة حول االجتماعات األربع املقترحة مع أهل ومقدمي الرعاية لألطفال الذين يشاركون في
ورش العمل.
يشرح القسم "ج" ما هي ورش العمل ومن تستهدف ويس ّلط الضوء على بعض النقاط الهامة املتعلقة باملوافقة
املستنيرة واالعتبارات املتعلقة بأماكن ورش العمل وأوقاتها .يصف هذا القسم الطرق التشاركية املستخدمة في
سالسل ورش العمل هذه ويتضمن قائم ًة لألمور التي يجب القيام بها والتي ال يجب القيام بها لدى العمل مع
األطفال .و ُيختم القسم بمؤشرات حول ما يجب مراعاته لدى اختيار النشاطات لورش العمل.
يبدأ برنامج مرونة األطفال دائ ًما باجتماع تمهيدي مع األهل ومقدمي الرعاية .و ُيعقد هذا االجتماع قبل أن تبدأ
ثان مع األهل ومقدمي الرعاية بعد انتهاء ورش العمل الثالثة األولى ،وتتبعه
ورش عمل األطفال .ثم ُيعقد اجتماع ٍ
ورشتا العمل الرابعة والخامسة.
امليسرين عدد من الخيارات .إذ يمكنهم اختيار إما أن يقوموا بأحد مسارات ورش العمل املخططة
هنا يتو ّفر أمام ّ
مسب ًقا ،أو إعداد مسارهم الخاص باستخدام املوارد املتاحة في ملف النشاطات .كما يتوفر خياران الختتام
مسارات ورش العمل ،حيث ير ّكز الخيار األول على األفراد ،في حني ير ّكز الثاني على املجتمع املحلي.
أما االجتماعان األخيران مع األهل ومقدمي الرعاية ،فيتبعان تسلسل ورش عمل األطفال .فاالجتماع األخير مع
األهل واملقدمني الرعاية ُيعقد ً
مثل قبل ورش عمل األطفال األخيرة .تتوفر كامل التفاصيل في القسم "ب".

اجتماعات
األهل ومقدمي الرعاية

اجتماعات األهل
ومقدمي الرعاية

اجتماعات األهل
ومقدمي الرعاية
ورش العمل
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ّ
التدخالت النفسية االجتماعية
غايات
عند التخطيط لورش عمل األطفال واالجتماعات مع األهل ومقدمي الرعاية وتنفيذها ،من الهام تذ ّكر غايات برنامج
مرونة األطفال.
إنّ الغاية الرئيسة من البرنامج تحسني رفاه األطفال النفسي االجتماعي وتعزيزه .وذلك يعني مساعدة األطفال
على:
• متابعة النشاطات الطبيعية واملعتادة بعد األزمات أو حتى في خاللها
• مواجهة ضغط أقل
• التحلي بقوة وصحة جسدية وعاطفية
• التحلي بروح مرحة وسعيدة
• الشعور بالرضا عن الذات والثقة في قدراتهم الذاتية
• القيام بخيارات جيدة وسليمة
• التحلي بروح اجتماعية أكثر
• الثقة باآلخرين والشعور بالراحة حيال تشارك املشاعر
• طلب املساعدة من األقران والراشدين
• التعامل بشكل أفضل مع التحديات اليومية
• حل املشكالت من دون عنف
امليسرين على:
تم تصميم ورش العمل في رزمة األدوات هذه ملساعدة ّ
• التع ّرف أكثر إلى األطفال
• التع ّرف إلى املشكالت التي تواجه مجموعة األطفال املستهدفة
• مساعدة األطفال على التأقلم مع املشكالت والتحديات النفسية االجتماعية
• التع ّرف إلى األطفال الذين يواجهون خط ًرا ويحتاجون إلى دعم خاص
• تسهيل حس أخذ املبادرة واملشاركة النشطة لدى األطفال
• تشجيع دعم األقران لبعضهم بعض
تم تصميم االجتماعات مع األهل ومقدمي الرعاية من أجل:
• التوعية وزيادة الفهم بشأن االحتياجات النفسية االجتماعية لدى األطفال واحتياجات حمايتهم
• اكتشاف االحتياجات واملوارد املوجودة في املجتمع املحلي والتي تؤثر في رفاه األطفال
• اكتشاف طرق لتعزيز آليات املجتمع املحلي لحماية األطفال
• تمكني األهل ومقدمي الرعاية من التع ّرف إلى األطفال الذين يعانون من مشكالت
• تزويد األهل ومقدمي الرعاية بالقدرات الالزمة ملساعدة األطفال الذين يبدون ردود فعل تجاه تجارب صعبة.
املسارات
اختر واحدًا من املسارات األربع

ورش العمل
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اجتماعات األهل ومقدمي الرعاية

A

1
2

يمكنك إضافة ورش عمل إضافية إذا أردت
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القسم

أ

16

ورش عمل األطفال

يجب تصميم ورش العمل والتخطيط لها بما يتوافق مع السياق الخاص الذي يعيش فيه األطفال والصعوبات
التي يواجهونها.
وميسريه وسائر املجتمع املحلي (من أطفال وأهل ومقدمي رعاية وغيرهم من أفراد
لذا ،على مديري البرنامج
ّ
املجتمع املحلي) أن يقرروا م ًعا ما ستركز عليه ورش عمل األطفال بعد أن يتم التع ّرف إلى احتياجات املجتمع
املحلي واملوارد التي يض ّمها.
تتألف كل من ورش عمل األطفال الواردة في رزمة املوارد هذه من:
• نشاطات تمهيدية لجعل األطفال يشعرون بالراحة واالسترخاء
• نشاطات مركزية تركز على مشكالت يواجهها في العادة أطفال املجموعة املستهدفة
• نشاطات لتجديد الطاقة
• نشاط ختامي يشير إلى نهاية ورشة العمل
للميسر.
رأيهم
وإعطاء
•نشاط تقييمي يعطي األطفال فرصة التفكير
ّ
ث ّمة أنواع مختلفة من ورش العمل
ورش العمل التمهيدية 5 - 1
ّ
تتوفر ورش العمل هذه في هذا الدليل وهي تركز على إنشاء بيئة مريحة وتوحي بالثقة حيث يشعر األطفال
باألمن تجاه تشارك املشاعر والعمل م ًعا حول مشكالت يواجهونها.
تحد
تتسم ورش العمل هذه بأنها عامة ويمكن استخدامها في أي حالة ولم يتم تصميمها ألطفال يعانون من أي ٍ
محدد.
ثمة خياران يمكن االختيار بينهما عند إدارة ورشتي العمل  4و  .5تتضمن ورشتا العمل 4أ و 5أ نشاطات ترفع
وتشجع على مناقشة حقوق الطفل .في حني تركز ورشتا العمل 4ب و 5ب على احتياجات الطفل ً
بدل من
الوعي
ّ
حقوقه.
في بعض البلدان ،من غير املالئم التوعية بشأن حقوق الطفل ،وباألخص إذا كان عد ٌد كبير من األطفال ال
يحصل على حقوقه ولم يكن أهلهم ومقدمو الرعاية لهم في موقع يخ ّولهم من تغيير هذا الوضع .وهنا يترتّب
على التوعية بشأن الحقوق التي ال يحصل األطفال عليها خطر جعل األهل ومقدمي الرعاية يشعرون بعدم
الكفاءة واإلحباط ،وقد يسفر عن ذلك انعكاسات سلبية على عالقتهم بأطفالهم.
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امليسر ورش العمل التي تر ّكز على احتياجات األطفال .تهدف ورش العمل
في هذه الحالة ،من الهام أن يدير ّ
هذه إلى التوعية حول ما يحتاجه األطفال ليتحلوا بالقوة والصحة الجيدة وكيف يمكنهم مساعدة بعضهم بعض
على تحقيق ذلك ،وما هو الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه من مجتمعهم املحلي وما هي مسؤولياتهم الخاصة
للبقاء أقوياء وبصحة جيدة.
ورشة العمل  :1التعارف
صممت ورشة العمل األولى بشكل رئيسي للسماح لألطفال بالتعرف إلى بعضهم البعض واكتشاف أهداف
ورش العمل و ِل َم ت ّمت دعوتهم للمشاركة فيها .ويتوافقون في ورشة العمل األولى هذه على القواعد األساسية
التي يجب اتّباعها في مكان ورش العمل.
ورشة العمل  :2حياتي
في ورشة العمل الثانية ،يتم
تشجيع األطفال على التفكير في
الطريقة التي يع ّرفون بها عن
أنفسهم واألدوار التي يؤدونها
في حياتهم الخاصة وفي حياة
اآلخرين .كما يستكشفون ما هي
نظم الدعم املتاحة في حياتهم.

ورشة العمل 4أ :حقوق الطفل
تتعلق ورشة العمل هذه بحقوق الطفل .وتكمن غاياتها في رفع وعي األطفال بشأن الحقوق التي يتمتعون بها
وتسمح لهم باكتشاف ما هي الحقوق التي يحصلون عليها ً
فعل في مجتمعهم املحلي.
ورشة العمل 4ب :احتياجات األطفال
تتع ّلق ورشة العمل هذه باحتياجات األطفال وهي تهدف إلى التوعية بشأن ما يحتاجه األطفال لكي يتحلوا
برفاه صحي ونفسي اجتماعي .وتستكشف ما إذا كان يتم تلبية احتياجات األطفال في مجتمعهم املحلي
وكيف يتم ذلك.
ورشة العمل 5أ :األطفال في مجتمعنا املحلي – حقوق الطفل
تتابع ورشة العمل هذه التوعية وتحفيز النقاش بشأن حقوق الطفل وما هي مسؤوليات األطفال في ما خص
حقوقهم التي تتم تلبيتها.
ورشة العمل 5ب :األطفال في مجتمعنا املحلي – احتياجات األطفال
تتابع ورشة العمل هذه التوعية وتحفيز النقاش بشأن احتياجات األطفال.

Jakob Dall/ Croix-Rouge danoise

ورشة العمل :3
مجتمعنا املحلي
تعطي ورشة العمل الثالثة
األطفال فرصة استكشاف
ومناقشة مجتمعهم املحلي.
ُيطلب منهم رسم خريطة
ومناقشة
ملجتمعهم املحلي م ًعا
يف ورشة العمل ُ ،2يطلب من األطفال التفكري يف حياتهم ويف من يقدّم لهم الدعم.
كال املوارد اإليجابية واملشكالت
التي يدركون وجودها في املجتمع املحلي.
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مسارات ورش العمل

امليسر  2أربعة مسارات ورش عمل تم تصميمها بحسب التحديات التي يواجهها األطفال في حاالت
يضم دليل ّ
مع ّينة .تقوم ورش العمل هذه ً
أيضا يتعزيز تنمية نقاط قوة األفراد واملجموعة وقدراتهم ،ما من شأنه أن يساهم
في تحسني رفاههم النفسي االجتماعي.
املسار  :1الحماية من اإلساءة واالستغالل
املسار  :2األطفال املتضررون من النزاعات املسلحة
املسار  :3األطفال املتضررون من الكوارث
املسار  :4األطفال املصابون بفيروس نقص املناعة البشرية أو متالزمة نقص املناعة املكتسبة
خصيصا للمسار .4
خصيصا للمسارات  1إلى  3وثمة  15ورشة عمل مصممة
ثمة  10ورش عمل مصممة
ً
ً
18

يبدأ كل مسار بورقة تقدم ملح ًة عامة تعدد ورش العمل وتذكر مواضيعها .يمكن االطالع على مزيد من
املعلومات حول ورش العمل كما وقوائم النشاطات واملوارد في ملف "ملحات حول ورش العمل" في وحدة
التخزين.
ورش عمل إضافية

ثمة ثالث ورش عمل اختيارية إضافية ونسختان عن ورشة العمل الختامية في هذا الدليل ً
أيضا.
يمكن استخدام ورش العمل "أ" و "ب" و "ج" كورش عمل إضافية اختيارية إذا سمح الوقت واملوارد املتوفرة.
كما يمكن استخدامها كبديل ألي ورشة عمل في السلسلة ،حيث تبدو ورشة العمل املقترحة غير مالئمة أو بال
صلة بالسياقٌ .
كل منها منفصلة عن األخرى ويمكن استخدامها في أي ترتيب كان:
تشجع ورشة العمل هذه على احترام وتعزيز التواصل الجيد بني املشاركني.
ورشة العمل "أ" :تع ّلم اإلصغاء.
ّ
تشجع ورشة العمل هذه كل مشارك على التع ّرف إلى املزايا الجيدة التي
ورشة العمل " ب"ب :شي ٌء عني.
ّ
يتمتع بها وعلى االفتخار بها.
ورشة العمل "ج" :العمل م ًعا .تركز ورشة العمل هذه على التعاون والتنسيق داخل املجموعة وتعزز تقبل
اآلراء املختلفة والتواصل الجيد.
تم ّثل ورشتا العمل "و "1و "و "2ورشتي عمل ختاميتني بديلتني وتُستخدمان كورشة العمل األخيرة في
املسارات األربع .على امل ّيسر أن يختار واحدة من ورشتي العمل هاتني:
ورشة العمل "و :"1مستقبلي .تر ّكز ورشة العمل هذه على الطفل بمفرده وتشجعه على التفكير بمستقبله وبما
يحلم بفعله.
ورشة العمل "و :"2مستقبلنا .تركز ورشة العمل هذه على الطريقة التي يمكن لألطفال من خاللها املساعدة
على جعل مجتمعهم املحلي مكان أفضل ،وتتطرق إلى الفرص املنطقية املتاحة أمام األطفال للمشاركة في
نشاطات تحسني مجتمعهم املحلي.
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ملف النشاطات

يتضمن ملف النشاطات املوجود في وحدة التخزين كافة النشاطات املستخدمة في سلسلة ورش العمل ،كما
ونشاطات إضافية لم يتم استخدامها.
يمكن استخدام ملف النشاطات بعدة طرق .حيث يمكن للميسرين إعداد ورش عملهم الخاصة عبر اختيار كافة
النشاطات من ملف النشاطات .كما يمكنهم استبدال النشاطات املقترحة في مسارات ورش العمل بأخرى أكثر
مالءمة من ملف النشاطات حيثما تدعو الحاجة.
نموذجا للعمل .يساعد النموذج (الذي يضم إرشادات حول كيفية اختيار
كما يتضمن ملف النشاطات
ً
امليسرين لدى إعداد ورش عملهم الخاصة.
النشاطات) على إرشاد ّ
َّ
توخ الحذر لدى استبدال ورش العمل و/أو النشاطات
من املح ّبذ أن تُعتمد ورش العمل بالترتيب الذي تُعرض فيها ،وبخاصة في مجموعة ورش العمل الخمسة
خصيصا لتتبع الواحدة األخرى ،وذلك إما
األولى وفي املسارات املخططة مسب ًقا .فبعض ورش العمل مصممة
ً
ألنّ الحاجة قد تدعو إلى جلستني في ورشتي عمل إلكمال أحد النشاطات أو ألنّه سيتم استخدام نتيجة أحد
نشاط آخر الحق.
النشاطات في
ٍ
ويتّم التذكير بذلك بوضوح في وصف النشاطات.
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القسم

ب
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اجتماعات األهل
ومقدمي الرعاية

يقدم دليل االجتماعات مع األهل ومقدمي الرعاية والذي يرد ً
أيضا في هذا الدليل أربعة اجتماعات يجب عقدها
ٌ
وصف موجز ملحتويات هذه االجتماعات،
مع األهل ومقدمي الرعاية في إطار برنامج مرونة األطفال .وفي ما يلي
مع إشارة إلى الوقت الذي يجب أن ُيعقد كل منها فيه.
إلحظ من فضلك أن مثة نسختني لالجتامع الثاين ،حيث يتعلق االجتامع (2أ) بورش العمل التمهيدية لألطفال التي تركز عىل حقوق
الطفل يف حني يتعلق االجتامع (2ب) بورش العمل التمهيدية التي تركز عىل احتياجات األطفال.
االجتماع  :1مقدمة إىل الربنامج – يجب عقده قبل أن تبدأ ورش عمل األطفال.
في خالل هذا االجتماع ،يتلقى األهل ومقدمو الرعاية املعلومات األساسية حول هدف البرنامج وورش العمل
املقررة لألطفال ،إلى جانب معلومات عملية حول تاريخ ومكان انعقاد ورش العمل.
ُيطلب في هذا االجتماع من األهل ومقدمي الرعاية أن يوقعوا على استمارة موافقة مستنيرة يعطون فيها االذن
ألطفالهم باملشاركة في ورش العمل هذه .لذا ،من الهام ج ًدا أن ُيعقد هذا االجتماع قبل أن تبدأ ورشة العمل
األولى مع األطفال.
االجتماع 2أ :رفاه األطفال النفسي االجتماعي وحقوقهم ومسؤولياتهم – يجب عقده قبل أن تبدأ ورشتا عمل
األطفال"٤أ"و"5أ"
يتضمن هذا االجتماع ً
نقاشا حول رفاه األطفال وحقوقهم ومسؤولياتهم .ويتم في هذا االجتماع إطالع األهل
ومقدمي الرعاية على أنّ األطفال سيشاركون ً
أيضا في نقاشات ونشاطات حول هذا املوضوع في ورش عملهم.
لذا ،يجب عقد هذا االجتماع قبل أن يشارك األطفال في ورشتي العمل  4و  ،5وهما ورشتا العمل اللتان
تركزان على الحقوق واملسؤوليات.
وبخاصة في البلدان واملجتمعات املحلية حيث من
حساسا من الصعب مناقشته
موضوعا
وقد تكون الحقوق
ٍ
ً
ً
الصعب ،أو من شبه املستحيل ،حماية وضمان الكثير من حقوق األطفال .وقد يشعر األهل ومقدمو الرعاية
هنا بحس من عدم الكفاءة واإلحباط لدى مناقشة أي من حقوق أطفالهم التي ال تتم تلبيتها .قد يشعرون ً
أيضا
بالتهديد أو الغضب إذا عاد أطفالهم إلى املنزل وبدأوا التك ّلم عن حقوقهم ،وبخاصة إذا باتوا يدركون أكثر أنّهم
ال يحصلون عليها.
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وميسري ورش عمل األطفال تقييم
على العاملني
ّ
ما إذا كان من املالئم عقد ورش العمل مع األطفال
واالجتماعات مع الراشدين حول مواضيع حقوق
األطفال ومسؤولياتهم .فإذا لم يكن ذلك مالئ ًما وتترتب
عليه أضرار أكثر من املنفعة ،عليهم اختيار االجتماع
2ب :الرفاه النفسي االجتماعي وما يحتاجه األطفال
عندئذ املشاركة
للتحلي بالصحة والقوة ،وعلى األطفال
ٍ
في ورشتي العمل  4و  5اللتني تركزان على احتياجاتهم
ً
بدل من حقوقهم.
االجتماع 2ب :رفاه األطفال النفسي االجتماعي
وما يحتاجون إليه ليتحلوا بالصحة والقوة -
يجب عقده قبل أن تبدأ ورشتا عمل األطفال (4ب) و (5ب)
Christian Holst/ Getty Images pour Save the Children

يتضمن هذا االجتماع ً
نقاشا حول ما يحتاجه
األطفال للتحلي بالصحة والقوة .يتم إطالع األهل
ومقدمي الرعاية في ورش العمل هذه ً
أيضا على أنّ
األطفال سيشاركون في نقاشات واجتماعات حول
هذا املوضوع في ورش عملهم .لذا ،يجب عقد هذا
االجتماع قبل أن يشارك األطفال في ورشتي العمل
4ب و 5ب ،وهما ورشتا العمل اللتان تركزان على
احتياجات األطفال للتحلي بالصحة والقوة.
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ُيدعى األهل ومقدمو الرعاية إىل مناقشة املشكالت واالحتياجات
املتعلقة بالحامية التي يواجهها األطفال يف مجتمعهم املحيل.

االجتماع  :3ردود فعل األطفال ومشاعرهم – يجب عقده بعد ورشة العمل 5
في خالل هذا االجتماع ،يناقش األهل ومقدمو الرعاية املشكالت التي يواجهها االطفال في مجتمعهم املحلي.
كما يناقشون ما هي أنواع السلوك التي الحظوها لدى األطفال في مجتمعهم املحلي كردود فعل على املشكالت
التي يعانون منها .في امللحق  3الذي يرد في وحدة التخزين ،ستجد نصائح ملساعدة األطفال على تخطي بعض
أنواع السلوك الشائعة لدى األطفال الذين عانوا أو ال يزالون يعانون من تجارب صعبة.
االجتماع  :4حماية األطفال من األذى – يجب عقده قبل نهاية سلسلة ورش عمل األطفال
يرجح أنّ األطفال
في هذا االجتماع األخير ،يتم تشجيع األهل ومقدمي الرعاية على التفكير في األذى الذي ّ
يواجهونه في مجتمعهم املحلي .كما يدعون إلى استكشاف ما هي نقاط القوة التي يحتاج إليها االطفال لحماية
أنفسهم وكيف يمكن لألهل ومقدمي الرعاية أن يدعموا هؤالء األطفال في تنمية نقاط القوة هذه .وأخي ًرا،
يناقشون ما هو الدور الذي بإمكان األهل ومقدمي الرعاية أن يؤدوه في حماية األطفال من األذى وما يمكنهم
فعله لجعل منازلهم ومجتمعهم املحلي بيئة آمنة.
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إدارة ورش العمل

ما هي ورشة العمل؟

ورشة العمل هي سلسلة من النشاطات املخططة التي يتم تطبيقها مع مجموعة معينة من األشخاص .يترأس
ميسران سبق أن خططوا وحضروا النشاطات التي سيتم استخدامها
ورشة العمل في العادة م ّيسر واحد أو ّ
في كل ورشة عمل .واألطفال الذين تم تحضير ورشة العمل لهم هم املشاركون.
امليسرون
ّ

امليسرين مسؤولية التخطيط لورش العمل وتوجيهها .في الدعم النفسي االجتماعي في املدارس ،يكون
لدى ّ
املع ّلمون هم من ّ
يخططون في العادة لورش العمل ويس ّهلونها ،وذلك أحيانًا بمساعدة متطوعني أو عاملني من
امليسرون
املنظمة الداعمة .كما يقوم املع ّلمون أحيانًا بتيسير ورش العمل بأنفسهم .وفي حاالت أخرى ،قد يكون ّ
متطوعني أو مرشدين للشباب أو سواهم من األشخاص الذين يعملون مع األطفال في العادة.
ّ
متحضرين جي ًدا لكل ورشة عمل وأن يشعروا باالرتياح بشأن النشاطات املخططة.
امليسرون
من امله ّم أن يكون ّ
في الكثير من الثقافات ،يشعر
كل من األطفال والراشدين
بارتياح أكبر في ورش العمل أو
امليسر من
االجتماعات إذا كان ّ
الجندر عينه .وإذ أمكن تعيني
وميسرة أنثى ،فقد
ميسر ذكر
ّ
ّ
يشعر األطفال بارتياح أكبر
تجاه تشارك تجارب شخصية
في العمل الجماعي إذا كانوا
من الجندر عينه.
املشاركون

إنّ أنجح ورش العمل
خصيصا لتالئم
مصممة
ً
خصائص املشاركني وقدراتهم
واحتياجاتهم .حاول جمع أطفال
متشابهني في كل من ورش
العمل ،مثل األطفال من الصف
عينه أو من الفئة العمرية عينها.

امل ّيسر الج ّيد

ّ
يتحضر جي ًدا لكل ورشة عمل
•
• يثق ويؤمن في قدرات األطفال وإمكانياتهم
• يصغي ليفهم وليس ليق ّيم ما يتم قوله أو ليجادله
• يدير العمليات الجماعية
• يتولى مسؤولية إحالل تواصل جيد بني األطفال
• يراعي املشاعر التي لم يعرب األطفال عنها
• يحمي وجهات نظر األقليات
• يحرص على إبقاء املناقشة نشطة
• يح ّد مساهماته إلتاحة املزيد من الوقت ليساهم اآلخرون
• يتجنّب تقييم أفكار األطفال أو الحكم عليهم
• ال يتّخذ قرارات بالنيابة عن األطفال ،بل يسمح لهم باتخاذ
قراراتهم الخاصة
• يتعاطف مع األطفال
• يصغي بإمعان من دون مقاطعة املتك ّلم
• يدرك ما هي التعابير والوضعية واإليماءات وتعابير الوجه املالئمة
• مستعد للمشاركة في كافة النشاطات لدى الحاجة
• مرن ومتجاوب فيع ّدل النشاطات لدى الحاجة
• يستمتع في تيسير نشاطات األطفال ويمرح في فعل ذلك!

مقدمة إلى ورش عمل األطفال • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

احرص على استخدام طرق غير
تمييزية وشاملة للجميع لدى
اختيار املشاركني .وذلك يعني
عندما تش ّكل فري ًقا متناس ًقا
من األطفال ليشاركوا في ورش
العمل ،مثل صف مدرسي أو
مجموعة من األطفال الذين
يعيشون في قرية أو منطقة معينة،
ال يجب أن تستبعد أي طفل معني
في املجموعة املستهدفة املختارة.

Chris Steele-Perkins/ Magnum pour Save the Children

استعلم عن املشاركني قبل
التخطيط لورشة العمل لكي
تكون النشاطات مالئمة لعمرهم
وجندرهم وعاداتهم االجتماعية
والثقافية .أما املواد الواردة هنا،
فقد تم تصميمها لألطفال الذين
تزيد أعمارهم عن عشر سنوات.

استخدم طرق شاملة للجميع وغري متييزية الختيار املشاركني يف ورش عمل األطفال.

وذلك يعني ً
ّ
صف مع ّين للمشاركة في ورش العمل ،ال يجب أن يتم استبعاد طفل
عي
مثل أنّه في حال ُد َ
ّ
الصف بسبب إعاقة جسدية يعاني منها .وإذا احتاج بعض األطفال إلى املساعدة ،احرص على
مع ّين من
توفيرها لهم.
ال يجب أن يكون عدد املشاركني صغي ًرا ج ًدا وال كبي ًرا ج ًدا .إذ يجب أن يتراوح عدد املشاركني في ورش العمل
هذه ما بني  10و  .25غير أنّه يمكن تطبيقها ً
أيضا مع مجموعات أطفال أكبر ،كما يحصل في غالب األحيان في
امليسر أن يك ّيف النشاطات لتالئم عد ًدا أكبر
على
ن
ي
سيتع
ّه
ن
أ
حاالت الطوارئ أو األزمات .غير أنّ ذلك يعني
ّ
ّ
من األطفال أو يخطط لتقسيم املشاركني إلى مجموعات ثانوية أصغر حج ًما.
ُيح ّبذ في العادة أن يتو ّفر شخص راشد واحد مقابل كل  6إلى  8أطفال في ورشة العمل .غير أنّ ذلك غال ًبا ما
يكون غير واقعي نظ ًرا إلى محدودية املوارد البشرية وكبر عدد األطفال .إ ّال أنّه ال يجب أن يردع ذلك املنظمات
من تطبيق ورش عملها ،إنّما يعني هنا ً
ّ
التحضر لتكييف النشاطات أو تقسيم األطفال
امليسرين
أيضا أنّه على ّ
إلى مجموعات ثانوية لكي يتم ّكن األطفال ك ّلهم من املشاركة بشكل كامل في ورش العمل.
إشراك األطفال

احرص على أن تكون ورش العمل واملواضيع املطروحة فيها ذات صلة لألطفال لكي يتح ّمسوا للمشاركة.
استخدم أفكار األطفال ومبادراتهم لتحضير نشاطات ومواضيع جديدة في ورش العمل الالحقة .وهذه طريقة
جيدة لتحفيزهم على املشاركة وجعلهم يشعرون أنّهم ُيؤخذون على محمل الج ّد.
املوافقة املستنيرة

من الضروري الحصول على موافقة األهل أو مقدمي الرعاية ومن األطفال هو نفسهم على مشاركتهم في
ورش العمل .كما يجب منح األهل ومقدمي الرعاية واألطفال شرح واضح عما ستنطوي عليه ورش العمل و ِل َم
يتم تنفيذها .ويجب أن ُيطلب من األهل أو مقدمي الرعاية التوقيع على استمارات موافقة مستنيرة في اجتماع
توجيهي بشأن ورش العمل .راجع امللحقني  1و  2للحصول على مثال عن استمارة موافقة.
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Erdem Cople/ Croissant-Rouge turc
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استعلم عن األطفال الذين ستعمل معهم ليك تعرف ما الذي يلفت انتباههم وما هي التحديات التي يواجهونها.

احترام اآلراء املختلفة

شجع األطفال على
تنجر إلى الجداالت ،بل ّ
تذ ّكر أنّ تعدد اآلراء ووجهات النظر أم ٌر ج ّيد ويح ّفز التع ّلم .ال ّ
مناقشة املسائل وتقبل اختالف وجهات نظرهم .فعندما يعرب أحدهم على سبيل املثال عن رأي مثير للجدل،
يمكنك تشجيع املجموعة على مناقشة األمر عبر القول" :هذه نقطة ملفتة .هل لديكم آراء أخرى حول هذا
املوضوع؟ تذ ّكروا أنّه ما من إجابات صحيحة أو خاطئة عندما نتناقش آراءنا".

التحضيرات لورش العمل
األهداف والتو ّقعات

من الهام للمشاركني في ورش العمل فهم أهداف ورشة العمل والتحلي بفرصة تشارك ما هي تو ّقعاتهم من
ميسر ورشة العمل داللة على ما إذا كان األطفال قد فهموا سبب مشاركتهم في
املشاركة فيها .ذلك يعطي ّ
ورش العمل وما الذي سيفعلونه .في ورشة العمل التمهيدية في رزمة املوارد هذه ،يتم تزويد األطفال بلمحة
عامة عن املواضيع التي سيعملون عليها في ورش العمل التالية و ُي َ
أي أسئلة قد تراودهم.
عطون فرص ًة لطرح ّ
التواريخ واألوقات

إنّ تحديد أوقات ورش العمل يعتمد على عدد من العوامل:
وامليسرون منشغلني بنشاطات والتزامات أخرى في أوقاتهم اليومية املعتادة؟
الوقت املتوفر :كم ُيع ّد األطفال
ّ
متى يتسنّى لهم الوقت للمشاركة في نشاطات ورش العمل؟ م ّرة في األسبوع؟ م ّرتني في األسبوع؟
األطفال الذين يرتادون املدرسة :هل من املمكن عقد ورش العمل في خالل الدوام املدرسي أم سيكون
ً
نشاطا مدرس ًيا إضاف ًيا ُيقام بعد الدوام املدرسي املعتاد؟
يتجمع األطفال في العادة في مكان مشترك وفي وقت منتظم؟ كيف
األطفال الذين ال يرتادون املدرسة :هل ّ
يمكن تسهيل هذا األمر؟
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االلتزام بفترة املشروع :هل تجدر إقامة ورشة العمل ضمن فترة محددة من الوقت ح ّددتها منظمة خارجية؟
تذ ّكر أن تخطط لورشة العمل بشكل ال تتعارض فيه مع أوقات االمتحانات في املدرسة ،وإذا كانت تُقام في وقت
العطلة املدرسية ،احرص على أن تراعي ذلك في التخطيط.
املكان

يسهل على األطفال والشباب التأقلم مع معظم الحاالت .غير أنّ الخصوصية والضجة تش ّكالن شواغل
أساسية .فاألطفال ،تما ًما كالراشدين ،يدركون األمر حني تتم مراقبتهم .لذا من األفضل إقامة ورش العمل في
مكان خاص حيث تتوفر فسحة كافية إلقامة النشاطات الجماعية وليشكل األطفال حلقات للمناقشات الجماعية.
الصف ً
ّ
مثل ،أنشئ حدو ًدا مادية تم ّيز فسحة ورشة العمل .ومن املمكن إقامة
وإذا لم يتوفر مكان مغلق مثل
ّ
ً
معظم نشاطات ورش العمل املذكورة ،إن لم يكن كلها ،في الهواء الطلق ،تحت ظالل شجرة مثل .ضع الحصائر
أو الكراسي على شكل دائرة في بداية كل ورشة عمل لخلق شعور باالستمرارية واألمن لدى األطفال .وإذا
أمكن ،و ّفر املياه ومناشف اليد لكي يغسل األطفال أيديهم في بداية ونهاية كل ورشة عمل.
االستراحات وتناول املرطبات

Teri Pengilley/ Save the Children

يجب أن تتضمن كل ورشة عمل استراحات وألعاب أو نشاطات تبعث بالطاقة .وإذا أمكن و ّفر الوجبات الخفيفة
واملرطبات في كل ورشة عمل .فمن املمكن أن ال يكون قد أكل العديد من األطفال ج ّي ًدا قبل املجيء إلى ورشة
العمل ،لذا فمن الجيد بدء ورشة العمل بتوزيع العصير أو مرطبات أخرى .كما واجعل مياه الشرب متو ّفرة
طوال فترة ورشة العمل.

ميكن إقامة ورش عمل برنامج مرونة األطفال يف أي مكان آمن يشعر فيه األطفال باالرتياح واألمن.
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األمور التي يجب فعلها والتي ال يجب فعلها لدى العمل مع األطفال
األمور التي يجب فعلها
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• معاملة األطفال باحترام واالعتراف بهم كأفراد في ح ّد ذاتهم.
• اإلصغاء إلى األطفال وتقدير وجهات نظرهم وأخذهم على محمل الجد.
• طلب االذن من األطفال وأهلهم أو مقدمي الرعاية لهم وإدارة املدرسة قبل التقاط أي صور أو
فيديوهات لألطفال .وعند الحصول على إذن ،الحرص على أن تتوخى كل صور األطفال االحترام وأن
يرتدي األطفال ما يكفي من اللباس فيها وأن يتم تفادي اللقطات اإليحائية جنس ًيا.
• إدراك أن التق ّرب جسد ًيا من طفل ،ر ّبما لتقديم الراحة له ،قد يسيء أحد املتف ّرجني أو الطفل نفسه فهمه.
• اتباع قاعدة وجود شخصني راشدين – احرص على أن يتواجد دائ ًما شخصان راشدان لدى العمل
مع األطفال وابقَ على مرأى من الجميع كلما أمكن ذلك.
• تمكني األطفال عبر الترويج لحقوق الطفل والتوعية بشأنها.
• مناقشة القضايا ذات األهمية مع األطفال وشرح كيفية التكلم عن بواعث قلق.
• تنظيم ورش عمل التوعية مع األطفال والراشدين لتحديد ما هو السلوك املقبول وغير املقبول.
• تحديد وتجنب الحاالت املع ّرضة للخطر أو املستضعفة التي قد تؤدي إلى اتهامات.
• التك ّلم بجرأة إذا كنت تشك في تصرفات أو سلوك شخص آخر مع األطفال.
• معرفة إلى من يمكنك التك ّلم في مكان عملك إذا أردت مناقشة سوء معاملة مشتبه بها أو مؤكدة
أو اإلبالغ عنها.
األمور التي ال يجب فعلها

• إعطاء األطفال موضوع آخر ملناقشته في الوقت عينه الذي يناقشون فيه أحد املواضيع.
• العمل مع األطفال إذا كان من شأن ذلك أن يع ّرضهم للخطر – يجب دو ًما العمل على أساس مصالح
األطفال الفضلى.
• إرغام األطفال على املشاركة – يجب أن تكون املشاركة اختيارية .حاول تشجيع األطفال الذين ال
يشاركون للمشاركة أكثر.
• توجيه األطفال عبر إعطائهم التلميحات – يجب أن تدعهم يتكلمون بحرية من دون فرض وجهات
نظرك عليهم.
• وضع نفسك في موقف حيث قد تخضع أفعالك أو نواياك تجاه األطفال للتشكيك.
• استخدام أي شكل من أشكال العقاب الجسدي ،بما في ذلك الضرب أو االعتداء الجسدي
أو اإلساءة الجسدية.
ّ
الحط من قدرهم أو االنخراط في أي إساءة
• تخجيل األطفال أو إذاللهم أو التقليل من شأنهم أو
عاطفية تجاههم.

منقولة بتص ّرف عن دليل التدريب على حماية الطفل النفسية االجتماعية الصادر عن "أرض اإلنسان"
 )2008( Terres des Hommesو "الحد من أخطار الكوارث املركزة على األطفال :دليل عملي" الصادر عن مؤسسة
إنقاذ الطفل (.)2007

اختيار النشاطات

يعتمد اختيار النشاطات التي يجب تضمينها على:
االحتياجات النفسية االجتماعية لدى األطفال :يجب اختيار النشاطات بعناية للتصدي للمشكالت
التي تواجه األطفال.
موارد األطفال وقدراتهم :يجب أن تكون النشاطات املختارة مالئمة ألعمار األطفال وقدراتهم.
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نشاطات متالئمة مع العادات الثقافية واالجتماعية :على النشاطات أن تكون متالئمة ومقبولة في بيئة
األطفال الثقافية واالجتماعية اليومية .فمن غير املالئم على سبيل املثال في بعض الثقافات أن يشارك الفتيان
والفتيات في نشاطات م ًعا حيث يكون هناك اتصال جسدي بني الجندرين.
مصالح األطفال الفضلى :على كل النشاطات التي تُقام مع األطفال أن تخدم مصالحهم الفضلى .وإذا كان
هناك خطر انعكاسات سلبية جراء أي نشاط ،يجب إلغاء هذا النشاط أو استبداله بنشاط آخر أكثر مالءمة.
املرونة

يمكن لتناول املسائل العاطفية واالجتماعية أن يقود إلى نتائج ال يمكن التن ّبؤ بها .ويمكن للنشاطات في بعض
األحيان أن تثير ردود فعل غير متوقعة من بعض األطفال ،أو أال تشرك األطفال كما كان متوق ًعا .لذا ،على
ميسري ورش العمل النفسية االجتماعية أن يكونوا متنبهني ومتجاوبني مع ردود فعل األطفال وعليهم أن يكونوا
ّ
مرنني ليك ّيفوا ورشة العمل وف ًقا ملردود األطفال .وذلك يتضمن:

Jensen Walker/ Getty Images pour Save the Children

املرونة في خالل ورشة العمل
امليسر أن يكون
على
األطفال،
من
متوقعة
غير
فعل
ردود
إلى
أدى
أو
املتوقع،
إذا استغرق نشاط وقتًا أكثر من
ّ
مرنًا وأن يك ّيف ما تبقى من النشاطات لذلك اليوم للحرص على أال يتم استعجال األطفال وأال ُيتركوا وهم
ُيواجهون أحاسيس صعبة .من األفضل القيام بنشاط واحد جي ًدا ً
بدل من القيام بنشاطات عدة بطريقة سيئة.

يف بعض األوقات ،قد يكون من األفضل تقسيم األطفال إىل مجموعات أصغر تلبي ًة الحتياجاتهم.
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مرونة في التخطيط لورش العمل التالية
امليسرون طموحني ج ًدا بشأن عدد ونطاق النشاطات التي
غال ًبا ما يكون ّ
يمكنهم القيام بها في ورشة العمل الواحدة .في سلسلة من ورش العمل ،من
امليسرين أن
الهام التحلي باليقظة بشأن أي مسائل تواجه األطفال .لذا ،على ّ
يكونوا مرنني ومستعدين لتكييف النشاطات لتلبية احتياجات األطفال .وذلك
ال يعني أنّه ال يجب على امليسرين التخطيط مسب ًقا ،إال أنّه عليهم أال يشركوا
األطفال في نشاطات ال صلة لها بواقعهم ملجرد أنهم أمضوا الكثير من الوقت
والجهد وهم يخططون لها.

امليسرين من
خول املرونة ّ
القيام بتعديالت لكي ُيمنح
األطفال الذين يعانون من
أحاسيس صعبة الرعاية
والدعم الالزمني للتأقلم مع
هذه األحاسيس.

املواد
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امليسر إعداد قائمة كاملة بكافة املواد التي سيحتاج إليها األطفال في خالل ورش العمل .ويجب جمع هذه
على ّ
املواد م ًعا مسب ًقا للحرص على توافرها في كافة ورش العمل .اجمع أوراق ورسومات كل طفل في غالف على
حدة وابقِ ها في مكان آمن طوال مدة سلسلة ورش العمل ومن ث ّم أعطِ كل طفل غالفه ليأخذه معه إلى املنزل في
النهاية.
التقييمات

احرص على تو ّفر الوقت في نهاية كل ورشة عمل لتقييم مجريات الجلسة وللحصول على مردود بشأن ما كان
جي ًدا وما كان سي ًئا .وذلك يمنحك معلومات هامة سوف تحتاج إليها للتخطيط لورشة العمل التالية .كما أنّ
امليسر من تقييم عمله وما إذا كان يحقق أغراض ورشة العمل .ويمكن أن يتم التقييم
تلك أداة هامة ليتمكن ّ
إ ّما شفه ًيا في نقاش غير رسمي أو خط ًيا .و ُيعد التقييم الخطي أكثر فائد ًة أحيانًا ،حيث يمكن القيام به بشكل
يشجع على توخي الصدق بشأن ما الذي يسير بشكل جيد ،عل ًما أنّ ذلك قد ال ُيذكر شفه ًيا
مجهول .وذلك
ّ
امليسر.
مشاعر
أذية
تخ ّو ًفا من
ّ
امليسر  ،2تنتهي كل ورشة عمل بتقييم يستخدم الوجوه املبتسمة .كما ستجد
في مسارات ورش العمل في دليل ّ
أمثلة أخرى عن أشكال تقييم في ملف النشاطات.

تقنيات ورش العمل

تكمن غايات النشاطات في ورش العمل في تعزيز نقاط القوة الفردية التي يعرف عنها أنّها جوانب هامة من
الرفاه النفسي االجتماعي ،مثل تقدير الذات والثقة بالذات والكفاءة الذاتية وإدراك الذات .كما تهدف إلى تعزيز
التفاعل االجتماعي والدعم بني األقران عبر التشجيع على التواصل الجيد والعمل الجماعي والثقة والتفاهل
املتبادلني وتقبل االختالفات.
كل ورشة عمل هي بمثابة مزيج من نشاطات مختارة بعناية ترمي إلى:
حس االسترخاء والشعور بالراحة للتواجد م ًعا؛
• منح األطفال ّ
• إعطائهم فرص ًة للعب واملرح م ًعا؛
• تشجيعهم على تشارك التجارب واملشاعر؛
• تزويدهم باألدوات واملعرفة التي بإمكانها مساعدتهم على التأقلم مع التجارب الصعبة؛
• تعزيز الثقة والعمل الجماعي والتعاون لديهم.
لتعزيز تنمية القدرات ونقاط القوة الشخصية والتفاعلية لدى األطفال ،تستخدم النشاطات املعروضة مجموعة
بشكل موجز:
متنوعة من تقنيات التع ّلم التشاركي التي يت ّم وصفها في ما يلي
ٍ
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العرض :تُستخدم هذه التقنية لتفسير ما ُيتوقع من االطفال فعله في مهمة أو نشاط معني بأوضح طريقة
ممكنــة .ويمكــن فعــل ذلك إما شــفه ًيا أو جســد ًيا (إلظهار كيفية القيــام ببعض الحركات أو األفعال ً
مثل).
و ُيشــار إلى أمثلة التعليمات الشــفهية برمز

C

نشــاطات تجديد الطاقة :هذه نشــاطات مرحة تُســتخدم لجعل األطفال يشــعرون بالراحة حيال التواجد
في املكان عينه م ًعا .وهي غال ًبا ما تُســتخدم في بداية ورشــة العمل إلعطاء األطفال فرصة التعارف بشــكل
أفضل؛ أو عندما يبدو أن األطفال بدأوا يشــعرون بالتعب وأمســوا بحاجة إلى النهوض والتحرك؛
أو كنشــاط حيادي بعد نشــاط أثار أحاســيس األطفال .تتســم نشــاطات تجديد الطاقة عاد ًة بأنها قصيرة –
حيث تســتغرق حوالى  10دقائق – ويمكن دمجها كنشــاطات إضافية في ورشــة العمل .يمكن التخطيط لها
وإضافتها ً
امليســر أنّ ثمة حاجة لها .ومن الجيد الطلب من األطفال أن يقترحوا نشــاطات
أيضا إذا رأى
ّ
تجديد الطاقة بأنفســهم والطلب منهم أن يشــرحوها لألطفال اآلخرين وأن يعطوهم اإلرشــادات بشــأن
ما يجب فعله.
األغاني واألناشــيد :من الجيد اســتخدام األغاني واألناشــيد بشــكل خاص في ورش العمل مع األطفال،
حيــث يحــب معظــم األطفــال الغنــاء .وعاد ًة ما تتمتع األغاني واألناشــيد املحلية بقيمــة ثقافية أو تاريخية مميزة
ويمكن اســتخدامها إ ّما ملناقشــة مواضيع معينة أو ملجرد جعل األطفال يشــعرون بالراحة وكأنهم في منزلهم
في ورشــة العمل .ويمكن أن تترافق أغاني وأناشــيد كثيرة مع الرقص أو مع حركات أخرى ومن الجيد
اســتخدامها كنشــاطات مجددة للطاقة أو كاســرة للجليد .ويحب األطفال في العادة اقتراح األغاني
أو األناشــيد التي يعرفونها ويحبونها.
األلعــاب :األلعــاب هــي نشــاطات منظمة حيث يلعب طفالن أو أكثــر وف ًقا ملجموعة من القواعد.
وتكــون األلعــاب ترفيهيــة وتعليميــة في الوقت عينه ويمكن اســتخدامها لتحفيــز ديناميات خاصة في املجموعة،
مثل الثقة وحس من العمل الجماعي .كما أنّها غال ًبا ما تُســتخدم لتشــجيع حس املنافســة اإليجابية والتعاون.
وكمــا فــي حــال األغاني واألناشــيد ،لــدى معظم الثقافات ألعاب تقليدية يمكن اســتخدامها في ورش العمل
ملســاعدة األطفــال علــى الشــعور بالراحــة ،بما أنهم يعرفونها من ديارهــم أو طفولتهم .ويمكن إدخال األلعاب
قليل – بعد نشــاط ً
امليســر أنّ األطفال بحاجة إلى التمتع ً
ً
مثل
أيضا في ورش العمل بشــكل عفوي إذا شــعر
ّ
أثار أحاســيس صعبة لديهم.

Olivier Matthys/ FICR

وقد تبدو الكثير من النشــاطات املســتخدمة في رزمة األدوات هذه كألعاب لألطفال أكثر مما هي نشــاط مر ّكز.
ـجع األطفال على االســترخاء والتصرف بطريقة طبيعية في النشــاط وعلى أ ّال يحاولوا
وذلك أم ٌر ج ّيد ألنه يشـ ّ
فعــل مــا يعتقدون أنّه ُمتو ّقع منهم.

امليس بإظهار كيفية القيام بالنشاط املق ّرر.
من الجيد أن يقوم ّ
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تبادل األفكار بني الجميع أو في مجموعات أصغرُ :يطلب هنا من األطفال سواء في املجموعة ككل أو
عبر توزيعهم على مجموعات صغيرة أو يف ّكروا في مفهوم أو فكرة أو مشكلة وأن يع ّلقوا عليها ،عل ًما أنّ كل
اإلجابات مقبولة .فما من إجابة خاطئة أو صحيحة في جلسة تبادل أفكار ،وكلما زاد عدد اإلجابات ،كان ذلك
شجع األطفال على االستمرار
أفضل .تُد ّون اإلجابات على لوح أو لوح قالب في مكان يمكن للجميع رؤيته .و ُي ّ
في إعطاء األفكار من دون أن يحكموا أو يع ّلقوا على أفكار بعضهم البعض .وال يجب أن تدوم جلسة تبادل
األفكار كثي ًرا ،ويجب دائ ًما إعطاء األطفال فسح ًة من الوقت بعد أن تكون اإلجابات قد ُأعطيت ليف ّكروا
في النتائج.
املشاركة بالدور :هذه التقنية مفيدة بشكل خاص لتشجيع جميع األطفال في املجموعة على املشاركة.
و ُيطلب في العادة من األطفال الجلوس أو الوقوف في دائرة .وعلى كل طفل أن يشارك بالدور تجربته
بفعل ما.
أو مشاعره أو رأيه أو أن يقوم ٍ
30

النقاش :وهو حديث يتدفق بشكل ح ّر ويعطي جميع األطفال فرصة التعبير واإلصغاء إلى سائر آراء وأفكار
امليسر دور القيادة ،بل يشارك تما ًما كاآلخرين في النقاش .حني ُيطلق نقاش
أفراد املجموعة .وهنا ال يتولى ّ
في ورشة العمل بعد أن يكون األطفال قد اتفقوا على معاملة بعضهم بعض باحترام وتسامح ،يمكن أن يؤدي
النقاش إلى تبادل نشط لألفكار واآلراء املختلفة واملتنوعة .وهو طريقة تع ّلم تح ّفز مهارات التحليل والتوليف
والتقييم املعرفية.
حل املشكالت :إنّ إعطاء األطفال مشكلة ليح ّلوها م ًعا تقنية شائعة تُستخدم في ورش العمل ،فهي تعزّز
التفاعل والتعاون بني أفراد املجموعة .فعندما ُيترك األطفال من دون مقاطعتهم ليحلوا مشكل ًة ،غال ًبا ما تبرز
شخصية وسلوك كل منهم في املجموعة .فسيظهر على سبيل املثال أنّ أحد األفراد يتولى دائ ًما دور القيادة
فيما يد ّون شخص آخر املالحظات ويختار شخص ثالث أن يق ّدم النتائج إلى املجموعة األكبر.
التصور :هذه التقنية مشابهة لتبادل األفكار وحل املشكالت ،إ ّال أنّه ُيطلب هنا من األطفال أن يتصوروا
ّ
ً
ً
تحب أن
مجتمع
"أي
السؤال:
طرح
عبر
مثل
وذلك
إيجابية،
بطريقة
ا
ف
مختل
يعرفونه
شيء
يكون
أن
يمكن
كيف
ّ
تعيش فيها عندما تصبح كبي ًرا؟" .وهذا نشاط يمكن أن يساعد على توليد غاية مشتركة وحس أمل .وهو يعطي
ويشجع على التفكير الخ ّ
الق والشغف .وهو طريقة للتقدم باتجاه شيء
املجموعة شي ًئا يسعون للتقدم باتجاهه
ّ
سيء.
إيجابي ،في حني أنّ نشاط حل املشكالت يسعى لالبتعاد عن ٍ
أمر ّ
لعب األدوار :يم ّثل أفراد املجموعة هنا موق ًفا ذا صلة كما لو كان يحصل فعل ًيا .وإما ُيعطى األطفال دو ًرا
محد ًدا ليؤدوه أو قد يتمكنوا من اختيار دورهم بأنفسهم لتأديته ،بحسب طبيعة نشاط لعب األدوار .وأحيانًا
ُيطلب من األطفال أن يؤدوا دور أنفسهم في لعب األدوار ،لكنّه يتع ّين عليهم في معظم األوقات أن يؤدوا دور
نوعا من األنواع
شخص آخر وأن يتخيلوا ما قد يفعله ويشعره هذا الشخص .وغال ًبا ما يتضمن لعب األدوار ً
النزاع على األطفال أن يتعاملوا معه أو يصف حالة تدعو فيها الحاجة إلى دعم األقران.
وبإمكان لعب األدوار أن يساعد الراشدين واألطفال على استكشاف موافقهم تجاه أنفسهم وتجاه اآلخرين.
وهو يعطي األشخاص فرصة فهم التحديات والظروف التي يواجهها اآلخرون والشعور بالتعاطف معها.
كما يساعدهم على التم ّرن على التعامل مع الحاالت الصعبة ،بما في ذلك حل النزاعات والتفاوض ومجموعة
كبيرة أخرى من الحاالت الفعلية األخرى ،األمر الذي يز ّودهم بمهارات حياتية ق ّيمة.
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يجب أن يلي لعب األدوار استخالص للمعلومات .وذلك يعني أنّه على أفراد املجموعة «الخروج» من األدوار
التي كانوا يؤدونها في خالل النشاط .ويجب أن تتبع ذلك فترة مخصصة للتفكير ،حيث يتسنى لألطفال التك ّلم
عن املشاعر التي انتابتهم في خالل لعب األدوار وما تعلموه من النشاط .وإذا بدا أي طفل مستا ًء أو متأث ًرا
بلعب األدوار ،خذ بعض الوقت للتكلم إلى الطفل على انفراد ،للحرص على أن يشعروا بحالة جيدة من جديد
بحلول وقت انتهاء ورشة العمل.
دراسة الحالة :يمكن أن تكون الحالة التي تتم دراستها من وحي الخيال أو حقيقية ،وهي قصة أو وصف
حادث أو حالة سبق أن وقعت أو قد تحصل في املستقبل .ودراسات الحاالت شائعة ج ًدا في ورش العمل،
فهي تح ّفز التفكير والنقاش .ويمكن أن تترافق مع أسئلة أو مهام محددة على األطفال إتمامها من خالل فهمهم
وتحليلهم للحالة.
املردود :إن إعطاء أو تلقي املردود جزء هام من التفاعل االجتماعي والتع ّلم في ورشة عمل .غال ًبا ما ُيطلب من
األطفال أن يعطوا مردودهم بشأن مشاركتهم في النشاطات وبشأن أداء اآلخرين في لعب األدوار ً
مثل .و ُيع ّد
املردود أداة تفكير هامة يمكنها أن تؤدي إلى نقاش هام بني األطفال .احرص على أن يعطي األطفال وامليسرون
وشجع األطفال على أال يحكموا على
بعضهم بعض مردو ًدا إيجاب ًيا وبنّا ًء ال يحبط أحد ُا أو يؤذي مشاعره.
ّ
شخصا هو ما هو عليه أو يفعل ما يفعله – بل على أن يتكلموا بشأن
سلوك بعضهم أو يحاولوا تفسير ِل َم أنّ
ً
كيفية تأثير سلوكهم أو أدائهم في الشخص الذي يعطي مردوده .وعند تلقي املردود ،شجع األطفال على محاولة
التعلم منه واستخدامه كأداة بناءة ومفيدة.
تشجع هذه النشاطات األطفال على تركيز انتباههم وطاقتهم على ما يحصل في فسحة
تمارين التركيز:
ّ
ورشة العمل ،ومحاولة "التخلي" عن األفكار املتعلقة بأمور أخرى قد تشتت انتباههم عن ورشة العمل.
تمارين االسترخاء :هي مشابهة لتمارين التركيز ،وتشجع األطفال على إرخاء أجسامهم وعقولهم ،والتركيز
على تواجدهم في فسحة ورشة العمل .يمكن استخدام تمارين االسترخاء في أي وقت في خالل ورشة العمل بني
نشاط وآخر .وهي تُستخدم في العادة في البدء بمثابة تمرين تركيز أو لتهدئة االطفال مع انتهاء ورشة العمل.
وفي حاالت األزمات والحاالت الطارئة ،قد يبدي كل من الراشدين واألطفال ردود فعل قوية عندما ُيعطون
الفرصة لالسترخاء واإلصغاء ملشاعرهم .فربما كانوا منهمكني ج ًدا إلظهار رد فعل أو التعامل مع الفوضى
التي ترافق مثل هذه الحاالت في العادة ،وبالتالي ،لم يكونوا مدركني من قبل أنّه تنتابهم مشاعر قوية بالحزن
أو األسى أو الغضب قد تبرز في خالل أوقات االسترخاء .إذا بدا األطفال شديدي التأثر بمشاعرهم القوية
في خالل تمارين االسترخاء ،أعطهم الفرصة للتكلم عنها في املجموعة ،إذا رغبوا في ذلك .أما إذا لم يرغبوا
في التك ّلم عنها ،فانتقل إلى نشاط جسدي أو إلى لعبة من شأنها أن تشتت انتباههم عن املشاعر القوية تلك،
واحرص على متابعة األمر معهم الح ًقا للحرص على أنّهم يشعرون بأنهم أقوياء بما يكفي لدى مغادرة مكان
ورشة العمل.
لوح التعليقات :في ورش العمل مع الراشدين أو األطفال ،من الجيد إعداد «لوح للتعليقات» ،وهو عبارة عن
مساحة خاصة ،مثل حائط أو دفتر إذا كنت تعمل في الخارج .و ّفر لألطفال أورا ًقا الصق ًة صغير ًة أو غيرها من
فسر
األوراق الصغيرة التي يمكن تعليقها على الحائط ،كما وقلم حبر أو رصاص ،واطلب منهم الكتابة عليهاّ .
وشجعهم على كتابة أي أسئلة أو تعليقات تراودهم ويريدون أن
لهم في ورشة العمل األولى غاية هذه الفسحة
ّ
يتم تناولها في خالل ورشة العمل.
امليسر أن يحرص على تناول هذه األسئلة أو التعليقات ،إما بحضور جميع األطفال أو مع الطفل
ومن مسؤولية ّ
خصيصا.
التعليق
أو
الذي ترك السؤال
ً
أوصاف تقنيات ورش العمل منقولة بتص ّرف عن الرابطة الوطنية للعاملني في رعاية األطفال و "طريق املحارب
السلمي" والتحالف الدولي ملكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز ( 100 )2003طريقة لتجديد طاقة املجموعات:
ألعاب لورش العمل واالجتماعات واملجتمع املحلي.
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التعامل مع األحاسيس الصعبة
تم تصميم رزمة العمل هذه للعمل مع راشدين وأطفال تع ّرض الظروف الصعبة التي يعيشون فيها رفاههم
النفسي االجتماعي للخطر .وتنشأ التجارب هذه في العادة عن مزيج من األحاسيس الشديدة والصعبة .تم
تصميم نشاطات ورش العمل لتراعي هذه التجارب والتعبير عن هذه األحاسيس .غير أنّ املراعاة ال تعني أن
يتم تجاهل هذه األحاسيس أو تثبيطها .كما أنّ ثمة احتمال مرتفع أن يختبر املشاركون أحاسيس مثل الغضب
امليسر أن يكون مستع ًدا
واألسى والحزن واالرتباك والذنب وأن يع ّبروا عنها في مجرى ورش العمل هذه .على ّ
ملثل هذه التعابير عن األحاسيس وأن يكون قاد ًرا على تكييف نشاطات ورش العمل للتعامل مع ذلك .إليك بعض
املبادئ التوجيهية لتيسير ورش العمل في هذا السياق:
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ِ
أعط الخيارات
احرص على أن يعرف مسب ًقا كل من في املجموعة ما سيتم مناقشته (سواء بشأن اإلساءة واالستغالل ،النزاع
أو الكوارث ،أو مواضيع ذات صلة بفيروس نقص املناعة البشرية وآثاره) ،وأنّه يمكن لبعض األشخاص أن
يختاروا تشارك تجارلب خاصة مع املجموعة .دعهم يقررون بأنفسهم سواء كانوا يريدون التك ّلم في أثناء
وفسر لهم أنّه في حال استاء أح ٌد ما كثي ًرا لدى التك ّلم أو لدى سماع تجارب الناس ،يمكنه طلب
النشاطاتّ .
اإلذن ملغادرة املجموعة لبضع دقائق والجلوس بمفرده .ولكن ،ش ّدد على أنّك تفضل أن يبقوا م ًعا كمجموعة
بقدر اإلمكان ،ليتمكنوا من تقديم الدعم لبعضهم البعض.

شرح السر ّية

C

ستكون ورش العمل هذه مكاننا الشخيص واآلمن .وذلك يعني أنّنا عندما نكون مجتمعني هنا م ًعا ،علينا أن نعامل بعضنا
بعضً ا بلطف واحرتام وبتقبل لآلراء املختلفة .كام يعني ذلك أنّه بإمكانكم تشارك أي يشء تريدونه من دون أن يخرب أح ٌد من
املوجودين أموركم الشخصية والخاصة خارج ورشة العمل هذه .ومن الهام أن ن ّتفق كلّنا عىل ذلك ،أل ّن ذلك سيجعلنا كلّنا نشعر
باألمان واالرتياح لدى تشارك األمور.
وهنا اسألهم ما إذا كانوا ك ّلهم يوافقون على ذلك .وإذا كان هناك أحد ال يوافق ،أكمل مناقشة هذه املسألة وكم
أنّه من الهام أن يوافق الجميع ،وذلك حتى يوافق الجميع ً
فعل.

C

شخص منكم أنّكم تتعرضون لألذية أو اإلساءة من قبل ٍ
واالستثناء الوحيد عىل هذا األمر هو إذا شاركني أي ٍ
شخص ما.
ٍ
كشخص راشد يهت ّم بكم أن أحرص عىل سالمتكم وأساعد عىل حاميتكم من أي أذى .إذا علمت أ ّن أحدًا ما
فمن مسؤوليتي
يؤذيكم ،سوف أقوم بكل ما يف وسعي ملساعدتكم ومنع حصول ذلك مجددًا.
قد ال تشعرون يف بعض األحيان بارتياح ملشاركة أم ٍر شخيص جدًا مع املجموعة .لستم مضطرين إىل فعل ذلك إذا مل تريدوا .ولكن،
إذا أردتم التكلّم إ ّيل عن أم ٍر عىل انفراد ،ميكنكم دامئًا فعل ذلك .ما عليكم سوى أن تطلبوا مني ذلك وسوف أتدبر وق ًتا للتكلم
مبفردنا.
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احترم معلومات الغير الخاصة
ّ
أطلِع األطفال منذ البدء أن ورش العمل هذه تشكل مكانًا آمنًا حيث يتم تشجيعهم على مشاركة كل ما يريدونه.
خذ بعض الوقت في أول ورشة عمل تقيمها مع االطفال لتشرح لهم أنّ ورش العمل تشكل مكانًا آمنًا وأنك
لتوجه الحديث:
تحترم سرية معلوماتهم .يمكنك استخدام املثال اآلتي ّ
تجاوب مع القصص الخاصة
ال ترغم أح ًدا على مشاركة تجاربه الخاصة إذا لم يرد ذلك .فقد يبدو ذلك وكأنه تط ّفل على حدوده الشخصية
مزعجا ج ًدا لألطفال .وعندما يختار األطفال أن يشاركوا تجاربهم ،احترم ما يقولونه وأعلِمهم أنّك
وقد يكون
ً
تق ّدر ما أخبروه للمجموعة .وإذا ع ّبروا عن أحاسيس قوية ،حاول أن تعكسها لهم ،بقولك على سبيل املثال:
"أرى أنّها كانت تجرب ًة صعب ًة ج ًدا بالنسبة إليك".
امليسرين أنّه إذا تك ّلم األطفال عن تجاربهم ،سوف يشعرون بغضب أو حزن .وقد يحصل ذلك
يقلق بعض ّ
بالفعل ،لكنّ ذلك يساعد أحيانًا على جعلهم يشعرون بأنّهم باتوا أقوى .ويشعر البعض أنّه من املريح أن
يشاركوا التجارب .ويمكنهم الحصول على الدعم من املجموعة .ونظ ًرا إلى الطبيعة الصعبة التي تتسم بها
تجارب اإلساءة و/أو االستغاللً ،
مثل ،ففي حال شارك أي أطفال قصص تجاربهم الخاصة ،ال تطرح عليهم
أسئلة تحقيق أو تطلب منهم تفاصيل أمام سائر األطفال .بل تابع األمر في حديث خاص مع الطفل في وقت
مناسب .وتذكر ً
تشجع األطفال على التعبير عن
أيضا واحترم واقع أنّه في بعض الثقافات ،من غير املالئم أن
ّ
األحاسيس املؤملة بشكل علني.

Susan Warner/ Save the children

سماع قصص اآلخرين
سيشعر بعض األطفال بالحزن عندما يسمعون قصص اآلخرين .تذ ّكر أنّه من الطبيعي الشعور بالحزن أو حتى
البكاء لدى سماع هذه القصص .أعكس هذه املشاعر لهم بطريقة ال تُشعر الشخص بالخجل .قل ً
مثل" :لقد أثر
فيك سماع هذه القصة من العمق؛ أنا متأكد أنّ هناك أشخاص آخرين معنا هنا يشعرون األمر عينه".

بعد التكلّم عن مواضيع حساسة ،من الجيد أن تقوم بنشاط مرح مع األطفال.
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الجو العام
غ ّير
ّ
ّ
بعد التكلم عن التجارب الصعبة ،من الجيد القيام بنشاط يساعد على تغيير الج ّو السائد في املجموعة.
بعد كل نشاط يتعلق بمسائل حساسة ،سوف تجد اقتراحات حول تمارين لتجديد الطاقة ونشاطات لجعل
األطفال يتح ّركون ويضحكون .كما يساعد أخذ استراحة ووضع موسيقى يمكن لألطفال التحرك على وقعها
على تخطي املشاعر الصعبة.
و ّفر الدعم لألهل ومقدمي الرعاية
ّ
إنّ خوض أزمة أم ٌر مس ّبب للضيق سواء لألطفال أو لألهل أو مقدمي الرعاية .يتطلع األطفال إلى األشخاص
الراشدين املقربني منهم في حياتهم لرؤية كيف يجب أن يتفاعلوا مع األمر ويتصرفوا .من الهام أن تق ّر وتفهم
أنّه في مثل هذه الظروف ،يحتاج األهل ومقدمو الرعاية هم ً
أيضا إلى الدعم.
اعنتِ بنفسك
امليسرين ً
لدى
قوية
مشاعر
يثير
أن
األطفال
مع
الصعبة
التجارب
عن
يمكن للتك ّلم
أيضا .وذلك ليس بشيءٍ
ّ
ميسر واحد آخر على
يبعث بالخجل .إنّما عليك أنّ تحرص على االعتناء بنفسك .وإذا أمكن ،حاول العمل مع ّ
األقل لكي تتناوبا على قيادة املجموعة وتأخذ استراحة إذا احتجت إلى ذلك .اطلب من مساعدك في التيسير
أن يساعدك على التخطيط لورش عمل آمنة للجميع .وبعد ورشة العمل أو النشاط ،تك ّلم عن األمر مع سائر
املساعدين في التيسير ومع مديري البرنامج أو مع أشخاص آخرين تثق بهم .وناقش أي مشكالت تبرز وأي
مشاعر تحتاج إلى تشاركها مع اآلخرين.

Tomas Bertelsen/ Croix-Rouge danoise
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Olivier Matthys/ FICR

يحتاج األهل ومقدمو الرعاية هم أيضً ا إىل الرعاية والدعم.

٥  إلى١ ورش العمل من

Olivier Matthys/ FICR
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مقدمة
امليسر .2
ُ
صممت ورش العمل الخمسة األولى لتمهيد الطريق ملسارات ورش العمل األربع املوجودة في دليل ّ
تذ ّكر من فضلك خيارات ورش العمل البديلة لورشتي العمل  4و  5حيث تر ّكز ورشتا العمل 4أ و 5أ على حقوق
األطفال ومسؤولياتهم ،في حني تركز ورشتا العمل 4ب و 5ب على احتياجات األطفال.
ورشة العمل  :1التعارف
ورشة العمل  :2حياتي

ورشة العمل  :3مجتمعنا املحلي
ورشة العمل 4أ :حقوق الطفل

ورشة العمل 5أ :األطفال في مجتمعنا املحلي
		
– حقوق الطفل
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ورشة العمل 4ب :احتياجات األطفال
ورشة العمل 5ب :األطفال في مجتمعنا املحل
– احتياجات األطفال

مقدمة وختام كل ورشة عمل
الرموز

F

للميسر
مالحظات
ّ

الغرض من النشاط

B

امليسر
يتك ّلم
ّ

املوارد الالزمة

Q

أسئلة لألطفال

N
عدد الدقائق الالزمة تقدير ًيا
U

استخدم الخطوات عينها الستهالل كل ورشة عمل واختتامها .سيساعد ذلك األطفال على الشعور بالراحة
وسيبني ثق ًة بينك وبني املجموعة .استخدم الخطوات املذكورة هنا في كل م ّرة تقوم بالنشاطات التالية:
• الخالصة واملردود واملقدمة
• أغنيتنا
• تقييم ورشة العمل

ورش العمل  • ٥-١دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

املخطط  1الخالصة واملردود واملقدمة
إعطاء خالصة عن ورشة العمل األخيرة وإعطاء املردود حول التقييم وتقديم الغرض من ورشة
عمل اليوم

WV 10

 .1أطلب أن يتطوع أحد من األطفال ليقدم خالصة ع ّما فعلتموه م ًعا في ورشة العمل األخيرة .وإذا لم يتذكر
كل النشاطات ،أطلب من اآلخرين أن يساعدوه إلى أن تكون كل النشاطات قد ُذكرت.
 .2أعطِ األطفال مردو ًدا حول التقييمات التي قاموا بها في املرة األخيرة ،واستغل هذه الفرصة لتناقش أي
نشاطات لم يح ّبوها .ود ّون هذه النشاطات في مالحظات املراقبة خاصتك.
أثنِ على األطفال وذ ّكرهم بمدى أهمية أن يعطوا تقييمات صادقة ،مشد ًدا على أن ذلك يساعدك على التخطيط
لورش عمل تلبي احتياجاتهم.
 .3ق ّدم الغرض من ورشة العمل (راجع النص الوارد في كل ورشة عمل).
أجب على أي أسئلة قد يطرحونها ومن ث ّم ابدأ ورشة العمل.
ِ .4

املخطط  2أغنيتنا

WV 5

حسا باالنتماء والفخر الثقافي.
غناء أغنية يعرفها كل األطفال وتثير ً
 .1اطلب من األطفال أن يقفوا وأن يغنّوا االغنية التي اختاروها في نهاية ورشة العمل األخيرة.
 .2ويمكنهم إ ّما أن يغنوا األغنية كما فعلوا في املرة األخيرة أو أن يستخدموا بعض األفكار التي حصلوا
عليها في ورشة العمل  1ليغ ّيروا الطريقة التي يغنّونها بها.
املخطط  3تقييم ورشة العمل
تقييم ورشة العمل.

WV 5

N
 Fاجمع التقييمات واحتفظ بها لغايات املراقبة ولتقييم ما إذا كان هناك من حاجة للقيام
قطع أوراق صغيرة وأقالم ولوح قالب عليه وجوه مبتسمة.

ً
أصل .احرص على متابعة نتائج التقييم في
بالتغييرات والتعديالت على النشاطات املخططة
بداية ورشة العمل التالية.
فسر لألطفال ما كنتم تفعلونه في ورشة العمل اليوم (راجع النص الخاص بكل ورشة عمل).
ّ .1
 .2أرِ األطفال اللوح الق ّ
الب الذي عليه الوجوه املبتسمة مجد ًدا وأعطِ كل طفل قطعة ورق صغيرة واطلب
ّ
منهم أن يرسموا الوجوه املبتسمة التي تعكس شعورهم حيال نشاطات ورشة عمل اليوم .و ُقل لهم أال يكتبوا
سيشجعهم على ّ
توخي الصدق في تقييمهم للنشاطات.
أسماءهم على الورقة .فذلك
ّ
 .3عندما ينتهون ،أشكرهم على مردودهم وخذ الوقت لتو ّدع ً
كل من األطفال .فذلك يساعدهم على الشعور
بأنّهم معروفني وبأنّهم ق ّيمني.
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ورشة العمل 1
التعارف
الغرض من ورشة العمل :التعارف والعمل م ًعا.
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الغرض من النشاطات:
تع ّلم األطفال أسماء بعضهم البعض بطريقة مرحة.
مناقشة الغرض من ورش العمل وتحديد سلوك مقبول للجميع واالتفاق عليه.
تشجيع ج ّو من االحترام والثقة املتبادلني بني األطفال.
تشارك التوقعات واآلمال واملخاوف املتعلقة بورش العمل القادمة.
تعزيز شعور األطفال بأنّ كل منهم فريد من نوعه وإعداد بطاقات األسماء.
الوقت

النشاطات

املوارد

 ١.١لعبة األسماء "مرر الطابة"

فسحة لكي يقف األطفال
أو يجلسوا في دائرة.

 10دقائق

ِ ١.٢ل َم نحن هنا واملوافقة املستنيرة
 ١.٣التوقعات املشتركة

فسحة لكي يقف األطفال أو يجلسوا في دائرة.
أوراق اللوح القالب وأقالم تعليم.

 15دقيق ًة
 20دقيق ًة

 ١.٤السير والجمود

الفسحة.

 10دقائق

 ١.٥التوقعات واآلمال واملخاوف

الفسحة.

 10دقائق

 ١.٦أسماؤنا فريدة

أوراق أو بطاقات إلعداد بطاقات األسماء.
وحبل ُيع ّلق بالبطاقات – ليضعها األطفال حول عنقهم.
ع ّلق األحبال بالبطاقات قبل بدء النشاط.

 15دقيق ًة

 ١.٧اختيار أغنيتنا
 ١.٨تقييم ورشة العمل

قطع صغيرة من الورق وأقالم ولوح قالب عليه وجوه
مبتسمة .راجع من فضلك رسم الوجوه املبتسمة أدناه.

 5دقائق
 5دقائق
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 ١.١لعبة األسماء "م ّرر الطابة"

WV 10

تع ّلم األطفال أسماء بعضهم البعض بطريقة مرحة.
فسحة كافية ليقف األطفال أو يجلسوا في دائرة.

N
 Fاحرص على أن تتسنى لكل األطفال فرصة قول اسمهم في أول وثاني جولة .وكن مراع ًيا لألطفال الذين

يعانون من اإلعاقات والذين قد ال يكونون سريعني بقدر األطفال الباقني.

رحب باألطفال في ورشة العمل األولى واشكرهم على مجيئهم.
ّ .1
وفسر لهم أنّكم سوف تلعبون لعبة لتع ّلم أسماء بعضكم
 .2اطلب من األطفال أن يجلسوا أو يقفوا في دائرة ّ
البعض.
شخص آخر.
 .3أعطِ أحد األطفال طابة واطلب منه أن يقول اسمه وأن يمرر الطابة بعد ذلك إلى
ٍ
 .4فيقول الشخص التالي اسمه ويمرر الطابة من جديد.
امليسر من جديد.
 .5ويستمر التمرين على هذا النحو إلى أن تعود الطابقة إلى ّ
 .6واآلن ،اشرح لألطفال أنّك عندما ترمي الطابة إلى أحد ،على الجميع أن يقول م ًعا اسم الشخص الذي
تل ّقى الطابة.
وارم الطابة عشوائ ًيا .وعندما يقول الجميع اسم الطفل الذي تل ّقى الطابة ،اطلب من الطفل أن يرمي الطابة
ِ .7
شخص آخر.
إلى
ٍ
 .8أكمِ ل على هذا النحو إلى أن يتم ذكر اسم جميع األطفال.
جمعية الصليب األحمر الدنماركي ( )2008كت ّيب ورشة عمل األطفال املتضررين من النزاعات املس ّلحة

ِ ١.٢ل َم نحن هنا واملوافقة املستنيرة
مناقشة الغرض من ورش العمل مع األطفال وطلب املوافقة املستنيرة منهم على املشاركة فيها.

N

WV 15

فسحة كافية ليقف األطفال أو يجلسوا في نصف دائرة.

 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا في شكل نصف دائرة بطريقة يمكن للجميع فيها أن يروا بعضهم البعض.
فسر لألطفال:
ّ .2
لقد اجتمعنا هنا اليوم ألنّه لدينا ،كمجموعة ،الكثري من القواسم املشرتكة.

C

 .3اسأل األطفال:
ما هي القواسم املشتركة بيننا؟
دع األطفال يعطونك أكبر عدد ممكن من اإلجابات التي يمكنهم التفكير فيها – وفي ما يلي بعض األمثلة:
• نذهب ك ّلنا إلى املدرسة عينها
• نعيش ك ّلنا في البلد/املنطقة/املجتمع املحلي عينه
• نحب ك ّلنا أن نلعب ونضحك
نحب ك ّلنا تناول الطعام اللذيذ
• ّ
احرص على أن يتسنّى لكل طفل فرصة ذكر قاسم مشترك لديه مع الجميع.
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 .4وإذا لم يذكر األطفال التحديات التي يواجهونها ،اذكرها أنت واسألهم إذا كانوا يوافقونك الرأي عليها ،ومنها:
وتشاركنا ً
أيضا تجربة:
• العيش في ظروف حرب
• النجاة من زلزال
• خسارة أفراد من العائلة أو األصدقاء بسبب املرض.
• املعاناة من حاالت مخيفة حيث تع ّرضنا لألذى أو خفنا من أن تتم أذيتنا ،إلخ.

F

ّ
يوضح لألطفال أن ثمة أمثلة
امليسر أن يختار أكثر األمثلة مالءمة هنا .وعليه أن
من واجب
ّ
ّ
وجيهة إلقامة ورش العمل هذه ،وأنه يدرك التحديات التي يواجهها األطفال.
 .5قبل االنتقال إلى الخطوة التالية ،اسأل األطفال من جديد ما إذا كانوا قد فكروا في قواسم مشتركة إضافية
بينهم وبني سائر املجموعة .واعطِ هم بضع دقائق إضافية إلضافة املزيد من األمور.
فسر لهم:
 .6واآلنّ ،

C

عندما مي ّر الناس يف تجارب صعبة ،مثل مواجهة الكارثة التي واجهناها (أرش إىل التحدي املشرتك الذي يواجهه األطفال
والذي سبق أن تم ذكره) ،من الصعب أحيانًا جدًا أن يكونوا سعداء وأن يشعروا بحالة جيدة .هل توافقونني الرأي؟
40

هذا االجتامع اليوم هو األول بني الكثري من االجتامعات التي سنعقدها م ًعا .يف خالل هذه االجتامعات ،سوف نعمل م ًعا ملساعدة
بعضنا البعض عىل الشعور بحالة جيدة والتأقلم مع الحالة التي نعيش فيها .وألنّنا سوف نعمل م ًعا ،سوف ندعو هذه االجتامعات
"ورش عمل".
يف خالل ورش عملنا ،سوف نقوم دامئًا باللعب والتمتع ،كام سيتسنى لنا الوقت للتكلم وتشارك مشاعرنا بشأن ما اختربناه وبشأن
حياتنا وأحالمنا للمستقبل.
وقبل أن نتابع ،أو ّد التأكد من أنّكم تفهمون كلّكم ل ِ َم أنتم هنا ،ومن أنّكم عىل استعداد للمشاركة يف ورش العمل هذه.
أي منهم أي أسئلة بشأن سبب دعوتهم للمشاركة وما سيحصل في خالل
 .7اسأل األطفال ما إذا كان لدى ّ
وأجبهم على هذه األسئلة.
ورش العملِ ،
 .8وبعد أن تجيب على كل أسئلتهم ،اطلب من األطفال أن يقولوا واح ًدا تل َو اآلخر ما إذا كانوا يريدون املشاركة
وفسر لهم أنّه إذا ب ّدل أح ٌد منهم رأيهم في خالل الطريق ،عليه أن يأتي ويك ّلمك عن األمر
في ورشة العملّ .
على انفراد.

F

قد يشعر األطفال بالضغط لقول إ ّنهم يريدون املشاركة في ورش العمل أل ّنه طلب منهم
إعطاء موافقتهم أمام الجميع .شدّد على أ ّنه إذا كان هناك أح ٌد بينهم ال يريد املشاركة ،عليه أن
يأتي وأن يك ّلمك عن األمر ،وفي حال حصل ذلك ،ال ترغم أي طفل على املشاركة ،بل خذ وجهة
نظره على محمل الجد ،وساعد على القيام بما يلزم إلعفائه من املشاركة في ورش العمل.
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 ١.٣التوقعات املشتركة
تحديد قواعد السلوك الواجب اعتماده في ورش العمل واالتفاق عليه .تعزيز جو من االحترام والثقة
املتبادلني بني األطفال.

N

WV 20

أوراق اللوح القالب وقلم تعليم.

F

دع األطفال يحددون القواعد األساسية والسلوك املتوقع منهم بأنفسهم .سيمنحهم ذلك
حسا بالتملك لفسحة ورشة العمل.
ً
 .1اطلب من األطفال أن يبقوا جالسني في نصف دائرة
واحرص على أنّهم بإمكانهم جميعهم رؤية اللوح القالب.
فسر اآلن لألطفال أنه من الهام أن يوافق الجميع كمجموعة
ّ
على كيفية التعامل مع بعضهم البعض في خالل
ورش العمل واالتفاق على قواعد أساسية وسلوك مقبول
في خالل ورش العمل.

سلوكنا القواعد
األساسية

 .2ارسم ً
خطا في وسط صفحة اللوح القالب.
على الجهة اليسرى ،اكتب "القواعد األساسية"
وعلى الجهة اليمنى ،اكتب "سلوكنا".
 .3واآلن اطلب من األطفال أن يتبادلوا األفكار معك بشأن
القواعد األساسية التي يودون وضعها لورش العمل.
ولكل قاعدة أساسية ،اطلب منهم أن يتناقشوا السلوك
املتوقع القيام به من أجل تنفيذها واالتفاق على ذلك م ًعا.
فعلى سبيل املثال ،إذا كانت "القاعدة األساسية" هي
"سوف نحترم بعضنا البعض" ،عليهم االتفاق على أي
سلوك يلزمهم الحترامها ،مثل "سوف نصغي لبعضنا
البعض" أو "لن نتف ّوه بعبارات بذيئة".
 .4وعندما ينتهي األطفال ،راجع قائمة القواعد معهم .وإذا لم تكن القائمة تتضمن القواعد الجوهرية الواردة
فسر لهم
أدناه ،اسأل األطفال ما إذا كان من مانع لديهم إذا أضفت أنت بعض القواعد بنفسك .وفيما تضيفهاّ ،
ما تعنيه وملاذا تقوم بإضافتها.
من القواعد الجوهرية التي يجب إدخالها في القائمة إلنشاء بيئة مرحة وآمنة وشاملة:
• ال تهزأوا من بعضكم البعض
• لدى الجميع الحق في امتالك رأي ،وحتى إذا لم تكن توافق عليه
• ال أحد مرغم على مشاركة تجربة إذا لم يكن يرغب في ذلك
• ال تمارسوا العنف الجسدي
 .5وحاملا يتم االتفاق على القواعد األساسية ،اسأل األطفال ما هي العواقب التي يجب أن تنطبق إذا ّ
أخل أح ٌد
بالقواعد .د ّون العواقب على اللوح الق ّ
الب .واحرص على أن تكون العواقب مالئمة ومقبولة.
يمكن على سبيل املثال أن تكون العواقب أن ُيطلب من الطفل أن:
• يغنّي أغني ًة
• يرقص رقصةً
 .6وعندما يق ّرر األطفال ما هي العواقب ،اطلب منهم أن يو ّقعوا على اللوح القالب ،كطريقة لاللتزام بالقواعد
األساسية.
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 .7اعرض القواعد األساسية في كل ورشة عمل.
أيضا أن تناقش مع األطفال موضوع السرية .يمكنك القول ً
 .8هنا ،عليك ً
مثل:

C

ستكون ورش العمل هذه مكاننا الشخيص واآلمن .وذلك يعني أنّنا عندما نكون مجتمعني هنا م ًعا ،علينا أن نعامل بعضنا
بعضً ا بلطف واحرتام وبتقبل لآلراء املختلفة .كام يعني ذلك أنّه بإمكانكم تشارك أي يشء تريدونه من دون أن يخرب أح ٌد من
املوجودين أموركم الشخصية والخاصة خارج ورشة العمل هذه .ومن الهام أن ن ّتفق كلّنا عىل ذلك ،أل ّن ذلك سيجعلنا كلّنا نشعر
باألمان واالرتياح لدى تشارك األمور.
 .9وهنا اسألهم ما إذا كانوا ك ّلهم يوافقون على ذلك .وإذا كان هناك أحد ال يوافق ،أكمل مناقشة هذه املسألة
وكم أنّه من الهام أن يوافق الجميع ،وذلك حتى يوافق الجميع ً
فعل.
فسر لهم "حول موضوع السرية ً
أيضا".
 .10واآلنّ ،

C

شخص منكم أنّكم تتعرضون لألذية أو اإلساءة من قبل ٍ
واالستثناء الوحيد عىل هذا األمر هو إذا شاركني أي ٍ
شخص ما.
ٍ
كشخص راشد يهت ّم بكم أن أحرص عىل سالمتكم وأساعد عىل حاميتكم من أي أذى .إذا علمت أ ّن أحدًا ما
فمن مسؤوليتي
يؤذيكم ،سوف أقوم بكل ما يف وسعي ملساعدتكم ومنع حصول ذلك مجددًا.
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قد ال تشعرون يف بعض األحيان بارتياح ملشاركم أم ٍر شخيص جدًا مع املجموعة .لستم مضطرين إىل فعل ذلك إذا مل تريدوا .ولكن،
إذا أردتم التكلّم إ ّيل عن أم ٍر عىل انفراد ،ميكنكم دامئًا فعل ذلك .ما عليكم سوى أن تطلبوا مني ذلك وسوف اتدبر وق ًتا للتكلم
مبفردنا.
 .11واآلن ،اشرح لألطفال عن الطريقة التي ُح ّ
ضرت فيها ورش العمل ،من حيث محتواها ومختلف أنواع
النشاطات .ويمكنك استخدام النقاط التالية:

C

سوف تتضمن كل ورش العمل بعض النشاطات املرحة وبعض النشاطات األكرث جدية ،حيث سنعمل عىل مشكالت
نواجهها تص ّعب لنا حياتنا .سوف نتعلم مهارات جديدة وطرقًا جديدة ملساعدتنا ،سواء كأفراد أو كمجموعة ،للتأقلم بشكل أفضل
مع الحاالت الصعبة.
وسوف نقوم بكافة أنواع النشاطات ،من رسم وتلوين وغناء ولعب أدوار وتقليد وتحاور.
ويف نهاية كل ورشة عمل ،سوف أمنحكم الفرصة لتخربوين ِب َم شعرتم بشأن نشاطات اليوم .وهذا جزء هام جدًا من ورشة العمل،
رشا عىل ما إذا شعرتم أ ّن النشاطات كانت مفيد ًة أو ما إذا كانت ممل ًة وغري مجدية .وسيساعدين مردودكم يف
ألنّه يعطيني مؤ ً
نهاية كل ورشة عمل يف معرفة ما هي أنواع النشاطات التي تحبونها وتجدونها مفيدة.
عم فعلناه يف املرة األخرية ،وسأعطيكم مردودًا حول تقييمكم وسأعرض
يف بداية كل ورشة عمل ،سوف نقوم بخالصة وجيزة ّ
عليكم ما سنفعله يف ذلك اليوم.
"لوحا للتعليقات" ليع ّبروا عن أي مشكالت يودون أن يتم تناولها .ويمكن أن يكون
فسر لهم أنّك ستضع
ً
ّ .12
"لوح التعليقات" عبارة عن دفتر ال غير ،أو إذا كنتم تجتمعون في املكان عينه طوال سلسلة ورش العمل ،يمكنك
تعليق ورقة لوح قالب على جدار في مكان ما في الغرفة .اطلب من األطفال أن يكتبوا مسائل تثير قلقهم أو
اهتمامهم على أوراق الصقة صغيرة وأن يضعوها في الدفتر أو على الورقة على الجدار .وحاول أن تتناول هذه
املسائل في أقرب وقت ممكن في ورش العمل التالية.
منقولة بتص ّرف عن الرابطة الوطنية للعاملني في رعاية األطفال "سنة النشر غير معروفة" إحداث فرق
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 ١.٤السير والجمود

WV 10

تنشيط األطفال وتشجيعهم على التركيز واإلصغاء إلى التعليمات.

N
 Fإذا كانت املساحة محدودة ،يمكن القيام بهذا التمرين في الخارج أو في قاعة أو غرفة
الفسحة.

أخرى أكبر.

يمكنك ً
ييسر التمرين.
أيضا أن تطلب من أحد األطفال أن ّ
وإذا لم يكن هناك فسحة كافية للقيام بهذا التمرين ،يمكنك تقسيم املجموعة الكبيرة إلى عدة
تلو األخرى .كما يمكنك أن تح ّد نطاق السرعات
مجموعات أصغر والقيام بالنشاط في مجموعة َ
املستخدمة .فالحيوانات السريعة جدًا بحاجة إلى مساحة أكبر! فاطلب ً
مثل من األطفال التفكير
في حيوانات بطيئة جدًا وأخرى سريعة وأخرى أسرع بقليل .بهذه الطريقة ،لن يصطدم األطفال
ببعضهم البعض.
احرص على أن يتم االعتناء باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في خالل هذا التمرين.
 .1افسح املجال لكي تتوفر فسحة كافية ليتنقل كافة األطفال بطريقة آمنة من دون أن يصطدموا بأي شيء.
 .2واآلن ،أعطِ التعليمات التالية لألطفال (اختر حيوانات يعرفها األطفال من بلدك):
فكّروا يف حيوان يتنقل بشكل بطيء جدًا (حلزون ،سلحفاة) ،وآخر يتنقل برسعة أكرب بقليل (دجاجة ،عنزة) ،وآخر يتنقل
برسعة كبرية (جمل ،فيل ،حصان) وآخر يتنقل برسعة كبرية جدًا جدًا (منر ،كلب ،أرنب).

C

واآلن ،سنقوم بتمرين حيث نسري بالرسعة التي تسري بها هذه الحيوانات .ابدأوا بالسري بشكل ح ّر يف أرجاء الغرفة يف كل
االتجاهات ...تنفسوا بهدوء فيام تسريون ...واآلن ،سأطلب منكم السري برسعات مختلفة تناسب مختلف الحيوانات وعليكم
إما أن ترسعوا أو أن ِ
تبطئوا بحسب الحيوان الذي أختارهً ...
أول ،سريوا برسعة (الحيوان األبطأ) .....حافظوا عىل هذه الرسعة
لبعض الوقت ...واآلن سريوا برسعة أكرب بقليل ،مثل (حيوان أرسع بقليل ،إنّ ا بطيء أيضً ا) ...تذكروا أن تتنفسوا بهدوء وأن تبقوا
جسمكم مسرتخ ًيا ...تابعوا السري كام أنتم ...ال تبطئوا ...ال ترسعوا ...أكملوا التنفس ...أحرصوا عىل أالّ تصطدموا بأصدقائكم...
تابعوا التنقل يف كافة االتجاهات ...واآلن ،أرسعوا وسريوا مثل (حيوان رسيع) وتذكّروا أن تحافظوا عىل رسعتكم ...وأن تستمروا
بالتنفس بشكل طبيعي ...واآلن ،زيدوا رسعتكم وسريوا مثل (حيوان رسيع جدً ا) ...واآلن ،أبطئوا إىل بالرسعة التي تسريون بها يف
العادة ...حافظوا عىل هذه الرسعة وتذكروا أن تتنفسوا
فسر لهم أنّهم سيقومون باألمر من جديد ،إنّما هذه املرة عليهم أن
 .3وبعد أن ُيتمموا هذا الجزء من التمرينّ ،
يجمدوا عندما تطلب منهم ذلك .اشرح لهم ذلك بالقول:
لنفعل ذلك من جديد ،ولكن ،اآلن ،عندما أقول "اجمدوا" ،عليكم كلّكم أن تجمدوا عىل الفور يف الوضعية عينها التي
أنتم فيها .وعندما أقول "تح ّركوا" ،ميكنكم البدء بالتح ّرك من جديد ومتابعة سريكم.

C

مرحا .دع األطفال
 .4إلعب هذه اللعبة مع تغيير مدة الوقت التي يجمدون فيها كل مرة لجعلها أكثر ً
ثوان أخرى ،ومن ث ّم غ ّير املدة من جديد ،لكي ال يعلموا
"يجمدون" لثانية أو ثانيتني في البدء ،ومن ثم لبضع ٍ
ماذا سيحصل في املرة التالية .كما وغ ّير الفترات التي يتح ّركون فيها.
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 .5وعندما ينتهون من التمرين ،اطلب منهم أن يجلسوا في شكل نصف دائرة من جديد واسألهم األسئلة
الواردة أدناه.
مبا شعرتم لدى القيام بهذا النشاط؟ هل كان ً
سهل أو صع ًبا؟ ملاذا؟

Q

جمعية الصليب األحمر الدنماركي ( )2008كت ّيب ورشة عمل األطفال املتضررين من النزاعات املس ّلحة

 ١.٥التوقعات واآلمال واملخاوف

N

إعطاء األطفال فرص ًة للتعبير عن توقعاتهم وآمالهم ومخاوفهم في ما خص ورش العمل القادمة.

WV 10

الفسحة.

F

يساعد هذا النشاط على رؤية كم من األطفال يتشاركون املخاوف أو التوقعات عينها.
كما يمكن أن ُيطمئن األطفال عندما يدركون أ ّنهم ال يملكون هذه التوقعات أو اآلمال أو املخاوف
بمفردهم.
 .1اطلب من جميع األطفال أن يقفوا في شكل دائرة.
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 .2اطلب من أحدهم أن يبدأ بدخول الدائرة ومشاركة الباقني شيء يتوقعه أو يأمل حصوله أو يتخوف منه
بشأن ورش العمل .مثال" :أتوقع أن استمتع كثي ًرا" أو "أخاف أن تكون ورش العمل مملة".
 .3واطلب من كل من يوافق على ما قاله الشخص أن يتق ّدم إلى داخل الدائرة.
شخصا آخر يشاركهم توقعاته أو آماله أو مخاوفه.
 .4وعندما يعود الجميع إلى الدائرة من جديد ،دع
ً
شجع الجميع على مشاركة الباقني شيء ،ولكن ،ال ترغم أح ًدا ليس لديه شيء ليشاركه.
ّ .5
"أرض اإلنسان"  )2008( Terres des Hommesدليل التدريب على حماية الطفل النفسية االجتماعية

 ١.٦أسماؤنا فريدة

WV 15

تعزيز شعور األطفال بأنّ كل منهم فريد من نوعه وإعداد بطاقات األسماء.
ّ
أوراق أو بطاقات إلعداد بطاقات األسماء .وحبل ُيع ّلق بالبطاقات – ليضعها األطفال حول عنقهم .علق
األحبال بالبطاقات قبل بدء النشاط.

N
F

ً
بعضا جيدًا ،يمكنهم تعليق هذه البطاقات في كل
إذا لم يكن األطفال يعرفون بعضهم
مالئما .اجمع البطاقات وابقها في مكان آمن بني ورشة العمل
مرة يلتقون فيها إذا بدا ذلك
ً
واآلخرى .وإذا أمكن ،دع األطفال يحتفظون ّ
كل ببطاقته في ملفه .وعندما تنتهي ورش العمل،
دع األطفال يأخذون بطاقة اسمهم إلى منزلهم لتذكيرهم بورش العمل التي شاركوا فيها.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا في دائرة بشكل مريح.
 .2ابدأ النشاط باملقدمة التالية:
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C

تجعلنا أسامؤنا نشعر بأنّنا مميزون ،وهي تبني للعامل أنّنا فريدون وال مثيل لنا .وعىل الرغم من أنّنا قد نحمل أسام ًء
كل منا يشعر بأنّه مختلف عن اآلخرين .فكل منا مختلف عن اآلخر .ويف حني قد نقوم بأمور متشابهة ونترصف
متشابهةٌ ،
بالطريقة عينها ،فلن نكون أبدًا متشابهني متا ًما مع أي ٍ
شخص آخر .وعندما يولد توأمان يف اليوم عينه ،قد يبدو مظهرهام
متشاب ًها ،لك ّنهام شخصان مختلفان .وعندما يحمل شخصان االسم عينه ،يبقيان شخصني مختلفني ،كل له شخصيته وعائلته
ولكل اسم معنى خاص وكل أم وأب اختارا االسم لطفلهام لسبب معني.
الخاصةّ .
 .3واآلن ،اطلب من كل طفل أن يخبر املجموعة ما أخبره إياه أهله أو مقدمو الرعاية له عن اسمه – ِ َل اختاروه
وماذا يعني.
 .4أعطِ ً
كل من االطفال ورقة صغيرة أو بطاقة وأخبرهم أنّهم سوف يع ّدون بطاقات األسماء.
 .5على الجهة األولى من البطاقة ،اطلب من الجميع أن يرسموا صور ًة للسعادة .قد يو ّدون أن يل ّونوا البطاقة
بلون معني أو أن يرسموا شي ًئا يم ّثل السعادة بالنسبة إليهم.
بكل بساطة ٍ
 .6وعندما ينتهي الجميع من القيام بهذه املهمة ،اطلب منهم أن يعرضوا على املجموعة ما فعلوه وأن يخبروا
الجميع ماذا رسموا.
 .7واآلن ،أطلب منهم أن يكتبوا أسماءهم على الجهة األخرى من البطاقة وأن يضعوا بطاقاتهم حول عنقهم.
اليونيسف ،جمهورية الدومنيكان ( )2010العودة إلى السعادة

 ١.٧اختيار أغنيتنا
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WV 5

حس االنتماء والفخر الثقافي.
اختيار أغنية يعرفها كل األطفال وتعزيز ّ

F

إذا كان هناك من أطفال ال يعلمون األغنية التي يريد غناءها معظم األطفال ،اسألهم إذا
كانوا يريدون تع ّلمها ،ومن ث ّم اتفق معهم على اختيار هذه األغنية.
عندما يغني األطفال هذه األغنية من جديد في نهاية ورشة العمل التالية ،يمكنك اختيار أن يتم غناؤها بطرق
مختلفة:
• اختر ً
طفل كل مرة ليكون هو "املايسترو" الذي يدير الكورس.
• قسم املجموعة بني فتيان وفتيات ،واطلب من الفتيان أن يغنوا قس ًما من األغنية ،ومن الفتيات أن يغنّني
قس ًما آخر.
• ِ
أضف حركات جديدة إلى األغنية في كل مرة – واطلب من األطفال أن يخرجوا بأفكار.
• إذا استمتع األطفال بغناء األغنية ،اقترح عليهم أن يتم ّرنوا عليهم ليؤ ّدوها أمام أهلهم ومقدمي الرعاية
لهم في مناسبة خاصة.
 .1أطلب من األطفال أن يقفوا في دائرة .واآلن أخبرهم أنّكم سوف تقومون كمجموعة باختيار أغنية يعرفونها
جمي ًعا ستكون أغنيتهم الخاصة في ورش العمل وأنّهم سوف يغنون هذه األغنية في نهاية كل ورشة عمل،
كطريقة إلنهاء هذه األخيرة وتوديع بعضهم البعض.
 .2راجع األغاني املقترحة واختر أغنية يوافق الجميع عليها .وال يجب أن تكون أغني ًة صعبة أو أغنية يشعر
أحد األطفال باالنزعاج لغنائها.
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 .3وقبل أن تبدأ بغناء األغنية ،اسأل األطفال ما إذا كان هناك أي حركات تترافق مع األغنية  -مثل التصفيق
أو الرقص أو أي حركات أخرى .وإذا كان يعرفها بعض األطفال ،أطلب منهم أن يعلموها لسائر األطفال.
 .4غنّوا األغنية م ًعا ،وإذا تسنّى الوقت ،غنّوها م ّر ًة أخرى للحرص على أنّ الجميع بات يعرفها ويشارك في
غنائها.
 ١.٨تقييم ورشة العمل

N

WV 5

تقييم األطفال لشعورهم حيال ورشة العمل.
قطع صغيرة من الورق وأقالم ولوح قالب عليه وجوه مبتسمة .راجع من فضلك رسم الوجوه املبتسمة أدناه.

F

عند قيام األطفال بالتقييم ،اجمع التقييمات واحتفظ بها لغايات املراقبة ولتقييم ما إذا
ً
أصل.
كان هناك من حاجة للقيام بالتغييرات والتعديالت على النشاطات املخططة
احرص على متابعة نتائج التقييم في بداية ورشة العمل التالية.
فسر:
ّ .1
اآلن ،وصلنا إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد استمتعت جدًا بالعمل معكم كلّكم والتع ّرف إليكم أكرث .غري أنّني ال أعرف
ما كان شعوركم حيال ورشة عمل اليوم ومختلف النشاطات التي قمنا بها م ًعا.
يف نهاية كل ورشة عمل ،سوف نقوم بنشاط رسيع حيث يتس ّنى للجميع التعبري عن شعورهم حيال ورشة عمل اليوم.
وللقيام بذلك ،سوف نستخدم وجوه مبتسمة.

C
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 .1مسرور جدًا
أحببت ورشة العمل كثيراُ
–
ُ
 .2مسرور
أحببت ورشة العمل هذه
–
ُ
مبال
 .3ال
ٍ
 لم تقم ورشة العمل هذهبإعجابي أو عدم إعجابي
 .4غير مسرور
– لم أحب ورشة العمل هذه كثي ًرا
 .5غير مسرور بتا ًتا
– لم تعجبني ورشة العمل هذه بتا ًتا

 .2أرِ األطفال الوجوه املبتسمة التي رسمتها على اللوح
القالب ،واسألهم ما الذي تبينه الوجوه املختلفة .راجع
معهم كل من تعابير الوجوه املبتسمة واحرص على
أنّ كل األطفال يتفقون على ما تم ّثله هذه الوجوه
ملجموعة األطفال هذه
 .3أعطِ ً
كل من األطفال قطعة ورق صغيرة واطلب منهم
أن يرسموا الوجه املبتسم الذي يقابل كيفية شعورهم
حيال نشاطات ورشة عمل اليوم .وأخبرهم أنّه ال يجب أن
يكتبوا أسماءهم على الورق .فذلك سيشجعهم على ّ
توخي
الصدق في تقييمهم.
 .4وعندما ينتهون ،اشكرهم على مردودهم وخذ الوقت
الكافي لتودع ً
كل من األطفال .إذ يساعدهم ذلك على
الشعور بأنّهم معروفون وق ّيمون.

Sten Grove Thomsen/ Save the Children
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الغرض من ورشة العمل :منح األطفال فرصة مشاركة تفاصيل حول حياتهم وشبكات الدعم التي
لديهم مع بعضهم البعض ،والتع ّرف بالتالي على بعضهم البعض بشكل أفضل.
الغرض من النشاطات :تنشيط األطفال جسد ًيا وتشجيعهم على تع ّلم أسماء بعضهم بطريقة
دور يؤدونه في الحياة واكتشاف نظم
مرحة .ومنحهم فرصة للتفكير في كيفية تعريفهم ألنفسهم وأي ٍ
الدعم التي يتمتعون بها .وتعزيز بناء الفرق والتفاهم املتبادل واحترام شخصية كل طفل.
النشاطات

املوارد

 ٢.١إلقاء التحية

فسحة للتح ّرك

الوقت
 10دقائق
 5دقيق ًة

 ٢.٢الخالصة واملردود واملقدمة
 ٢.٣من أنا؟

 10قطع من األوراق لكل مشارك ،مع أقالم حبر
أو رصاص لكل مشارك.

 10دقيق ًة

 ٢.٤أملس األزرق

موسيقى (باستخدام آلة موسيقية مثل طبل أو قرص
مدمج أو قرص فيديو).

 10دقائق

 ٢.٥من يه ّمني في حياتي؟

نسخ فارغة من أوراق عمل "من يه ّمني" يتم طبعها من
وحدة التخزين .أقالم حبر أو رصاص لكل مشارك.

 20دقائق

 ٢.٦ذكرى شخص يه ّمني

فسحة كافية للجلوس في دائرة.

 ٢.٧أغنيتنا

أقالم ملونة وأوراق.

 5دقائق

 ٢.٨تقييم ورشة العمل

أوراق وأقالم ولوح قالب عليه الوجوه املبتسمة.

 5دقائق

.

 25دقيق ًة
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 ٢.١إلقاء التحية

WV 10

تنقل املشاركني في أرجاء الغرفة والتمتع وبناء ثقة في املجموعة وتع ّلم األطفال احترام حدود بعضهم
البعض الشخصية.

N
 Fبما أنّ اللعبة تنطوي على محاولة املصافحة باأليدي بعيون مغلقة ،من األفضل تقسيم
ٌ
فسحة كافية للتنقل فيها.

املجموعة إلى مجموعتني كل منها مؤلفة من أفراد من الجندر عينه.

امليسرين أن يقفوا عند أطراف الغرفة للحرص على أ ّال يصطدم أحد بالجدران أو غيرها من
على
ّ
األغراض الخطرة.
عندما تعطي األطفال تعليمات حول كيفية لعب اللعبة ،ب ّين ذلك للمجموعة .ب ّين على سبيل
املثال كيفية املصافحة باأليدي وقول "مرح ًبا" ومن ثم نزع اليد ومتابعة السير.
 .1اطلب من الجميع أن يساعدوك على إفساح الكثير من املجال للتنقل في الغرفة ،عبر مساعدتك ً
مثل على
نقل الكراسي أو الطاوالت جان ًبا.
48

فسر أنّك ستبدأ اليوم بجعل الجميع يلقون التحية على بعضهم البعض .وهذا يعني املصافحة باأليدي
ّ .2
وقول "مرح ًبا" ،إ ّال أنّكم سوف تقومون بذلك بعيون مغلقة.
شخصا ليكون "األساس" الذي يحق له أن يبقي عينيه
فسر أنّه عندما يغلق الجميع أعينهم ،سوف تختار
ً
ّ .3
مفتحتني وسوف تر ّبت مر ًة واحدة على كتفه لتعلمه أنّه الشخص املختار الذي بإمكانه أن يترك عينيه مفتحتني.
 .4أطلب من الجميع أن يغلقوا أعينهم واختر الشخص "األساس" .واآلن ،أطلب من الجميع أن يتقدموا إلى
وسط املساحة واطلب منهم أن يجدوا بعضهم البعض بأعني مغلقة وأن يتصافحوا باأليدي ويقولوا "مرح ًبا"
ثم ينزعوا أيديهم وينتقلوا ملصافحة الشخص التالي.
فسر لهم أنّهم إذا وجدوا الشخص األساس الذي يفتح عينيه وصافحوه ،لن يقول هذا الشخص "مرح ًبا"
ّ .5
عندئذ ،يمكنهم فتح عينيهم ومسك يد من فتح عينيه ليش ّكلوا سلسل ًة.
ولن يفلت يدهم.
ٍ
 .6وعلى كل من انض ّم إلى السلسلة وفتح عينيه أن يبقى صامتًا عندما يصافح سائر األشخاص .وعليه
وعندئذ ينضم الشخص الجديد إلى السلسلة.
عندئذ أال يفلت يد من صافحه وأن ينتظره ليفتح عينيه
ٍ
ٍ
 .7وال يمكنك أن تنضم إلى السلسلة سوى من طرفها .فإذا ملست يدين ممسكتني ببعضهما ،عليك أن تصل
إلى نهاية السلسلة وتجد ي ًدا مفتوح ًة لتصافحها.
ومفتحا أعينه.
 .8تنتهي اللعبة عندما يصبح الجميع متشابك األيدي
ً
 .9هناك قاعدتان أساسيتان لهذه اللعبة:
 .1ال يحق لألطفال أن ُيعلموا سائر األشخاص أين عليهم الذهاب إذا كانت أعينهم مفتحة.
 .2ال يجب أن يلمسوا بعضهم ً
بعضا في أماكن غير الئقة من الجسم.
مؤسسة إنقاذ الطفل
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 ٢.٢الخالصة واملردود واملقدمة
راجع من فضلك املخطط األول في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 5

ق ّدم الغرض من ورشة عمل اليوم:
سوف نقوم اليوم ببعض النشاطات املختلفة حيث ستتسنى لكم كلكم فرصة التعرف إىل بعضكم البعض أكرث بقليل.
سوف نتشارك بعض االمور عن أنفسنا وأصدقائنا وعائالتنا ،كام سوف نخرب قصتنا للمجموعة.

C

 ٢.٣من أنا؟

WV 10

إعطاء املشاركني فرص ًة للتفكير في كيفية تعريفهم عن أنفسهم وعن األدوار التي يؤدونها في حياتهم.

N

 10قطع من األوراق لكل مشارك وأقالم حبر أو رصاص لكل مشارك.

 .1أعطِ كل من املشاركني  10قطع من األوراق وقلم.
 .2أطلب من األطفال أن يد ّونوا األدوار التي يؤدونها في حياتهم ،دو ًرا واح ًدا على كل قطعة ورق.
ً
مثل" :أنا فتاة"" ،أنا صديقة جيدة"" ،أنا طالبة" ،إلخ.
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 .3وعندما يقوم كل منهم بذلك ،اطلب منهم أن يجد كل منهم شري ًكا .واطلب من كل شريكني أن يقدما
أدوارهما ويناقشاها مع بعضهما البعض ،وأن يضعا جان ًبا األدوار األقل أهمية (عبر تجعيد قطع ورقها) إلى
أن يبقى لدى كل منهما األدوار الثالث األهم ،وهذه تكون األدوار الثالث التي يؤديها كل منهما في حياته.

Q

ماذا شعرت عندما رميت جان ًبا سبعة من األدوار التي تؤديها يف حياتك؟
هل كان من الصعب أال يبقى لديك سوى ثالثة أدوار؟ هل كان من الصعب أن تختار األدوار الثالث األهم؟

الرابطة الوطنية للعاملني في رعاية األطفال .إحداث فرق

 ٢.٤أملس األزرق
تنشيط املشاركني وجعلهم يشاركون في نشاط جسدي

N

موسيقى (باستخدام آلة موسيقية كالطبل أو قرص مدمج أو قرص فيديو).

F

إذا كان من غير املالئم أن يلمس الفتيان والفتيات بعضهم البعض في اللعبة ،دعهم
يلعبونها في مجموعات يتألف كل منها من جندر واحد.
كن مراع ًيا لألطفال الذين يعانون من إعاقات والذين قد ال يتمكنون من التحرك بالسرعة عينها كسائر
األطفال.
امليسر أو أحد األطفال أن يعزف آلة موسيقية أو يتحكم باملوسيقى من آلة.
 .1على ّ

WV 10
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 .2اطلب من الجميع أن يتنقلوا في الغرفة أو يرقصوا بسرعة عندما تُعزف املوسيقى.
 .3وعندما تتوقف املوسيقى ،على الشخص الذي يتحكم بها أن يصيح "أملس األزرق" أو "أملس أنف"
أو "أملس حذاء" أو أي لون أو غرض آخر يرتدونه .وعلى الجميع أن يلمسوا هذا اللون أو الغرض املوجود
لدى اآلخرين وليس لديهم.
امليسر أن يغ ّير اللون أو الغرض الذي يجب أن يلمسوه.
 .4وفي كل م ّرة تبدأ املوسيقى من جديد ،على ّ
رابطة املتطوعني للخدمة الدولية ( )2003دليل للمع ّلمني

يهمني في حياتي؟
 ٢.٥من ّ
التع ّرف إلى أنظمة دعم األطفال .تشجيع االحترام والتفهّ م ملختلف أفراد العائلة وهيكل ّيات الدعم.

WV 20

N

يهمني" يتم طبعها من وحدة التخزين .أقالم حبر أو رصاص ّ
لكل
نسخ فارغة من ورقة العمل "من ّ
مشارك .فسحة كافية للجلوس في دائرة.

F
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إذا لم يكن باإلمكان توفير النسخ املطبوعة من ورقة العملّ ،
وضح لألطفال طريقة رسم
لوحا ّ
ً
لوح آخر للشرح .يمكنك أيضا أن ترسم الحلقات
الحلقات بأنفسهم .استعمل ً
قل ًبا أو أي ٍ
عصا في الرمل.
بواسطة ً
صعوبة في تحديد األشخاص على الكتابة في الحلقات.
ساعد األطفال الذين قد يعانون من
ٍ
ّ
تأكد من أنّ األطفال جميعهم قادرون على القيام بهذا النشاط.
 .1أطلب من املشاركني الجلوس في دائرة وابدأ النشاط بالتح ّدث عن نفسك وعن األشخاص امله ّمني في
حياتك .استعمل أمثلتك الخاصة في ورقة عمل "من يه ّمني" مع ّبأة لتب ّين ماذا تريد من املشاركني أن يفعلوا.
 .2أعطِ ّ
كل مشارك قل ًما ونسخة فارغة من ورقة العمل "من يه ّمني" .أطلب منهم أن يف ّكروا ج ّي ًدا في
األشخاص امله ّمني في حياتهم وأمهلهم حوالى عشر دقائق مللء ورقة العمل .اشرح لهم أن بإمكانهم كتابة
واحد في الدائرة .اشرح لهم ً
أيضا أن األشخاص امله ّمني الذين يختارونهم ليس بالضرورة
إسم
ٍ
أكثر من ٍ
أشخاصا كانوا قريبني
أشخاصا يتط ّلعون إليهم أو
أن يكون لهم عالقة مباشرة بهم ،بل يمكن أن يكونوا
ً
ً
منهم ساب ًقا.
 .3عند انتهاء املشاركني جميعهم من التمرين ،اطلب منهم أن يجدوا شري ًكا .يجب أن يتبادل الطفالن الدور
في إخبار بعضهما البعض عن األشخاص الذين كتبوا عنهم في ورقة العمل .أطلب منهم أن يشرحوا من هم
هؤالء األشخاص وملاذا هم مه ّمون.
ً
 .4عند انتهائهم من إخبار شركائهم ،أطلب منهم أن يجدوا شريكا آخر وأن يكرروا نشاط املشاركة.
ك ّرر األمر ع ّدة م ّرات.
 .5عند انتهاء نشاط املشاركة ،أطلب من املشاركني العودة إلى الدائرة مجد ًدا وناقش األسئلة التالية معهم.

Q

ما الذي أحببتموه يف هذا النشاط؟

هل لدى الجميع األشخاص نفسهم يف حلقات "من يه ّمني"؟
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ماذا الحظتم عندما سمعتم عن األشخاص املهمني املوجودين يف حلقات «من يه ّمني» الخاصة بغريكم؟
ملاذا يه ّم أن نتحدّث عن األشخاص املهمني يف حياتنا؟
منقولة بتصرف عن "أرض اإلنسان" ( )2008دليل التدريب النفسي االجتماعي لحماية األطفال

يهمني
 ٢.٦ذكرى
شخص ّ
ٍ

N

التأمل في أهمية الشخص املم ّيز وقيمته .تشجيع االحترام واالهتمام املتبادلني.
تشجيع
ّ

WV 25

ملونة وأوراق.
أقالم ّ

أطلب من األطفال أن يجدوا شري ًكا ومكانًا للرسم .يمكن أن يكون على طاولة أو على األرض.
 .1اشرح لألطفال أن عليهم اختيار شخص من األشخاص الذين ذكروهم في رسمة "من يه ّمني" .اطلب منهم
أن يف ّكروا في ذكرى إيجاب ّية متع ّلقة بهذا الشخص وأن يرسموا شي ًئا يتع ّلق بهذه الذكرى على الورقة.
بقصة هذه الذكرى أو معناها.
 .2اشرح لهم أنه عند االنتهاء من الرسم عليهم أن يشاركوا شريكهم ّ
 .3دع األطفال يرسمون مل ّدة  15دقيق ًة.
 .4عندما ينتهي الطفالن في ّ
كل مجموعة من الرسم ،يجب أن يتبادال الدور في إخبار بعضهما البعض عن
الرسمة ٌ
كل منهما في  5دقائق.

Q

كيف شعرت عندما رسمت هذه الرسمة؟

كيف شعرت لدى إخبارك رشيكك عنها؟
كيف شعرت عندما سمعت رشيكك يخربك قصته؟
تنمر
منقولة بتص ّرف عن "مؤسسة أنقاذ الطفل الدنمارك" ( )2008من دون ّ

 ٢.٧أغنيتنا
راجع من فضلك املخطط الثاني في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط.

 ٢.٨تقييم ورشة العمل
راجع من فضلك املخطط الثالث في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .اليوم أيضً ا استمتعت (استمتعنا) كثريًا بالعمل معكم والتع ّرف إليكم أكرث.

ومثل امل ّرة املاضية ،سأطلب منكم أن تساعدوين عرب إخباري بشعوركم تجاه ورشة العمل هذه .سنستعمل الوجوه املبتسمة
مجددًا.
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ورشة العمل 3
مجتمعنا املحلي
52

الغرض من ورشة العمل :التعرف كمجموعة إلى املجتمع املح ّلي الذي يعيش فيه األطفال ،وتشجيعهم على تحديد املشكالت
ونقاط الق ّوة فيه.
الغرض من النشاطات:
التع ّرف إلى محاسن الشخص اآلخر.
ّ
التأمل في صفاتنا الحسنة ومشاركتها.
تعزيز التفاهم والتضامن من خالل
بشكل أفضل.
التشجيع على التعاون الجماعي وتع ّرف املشاركني إلى بعضهم البعض
ٍ
رسم خريطة عن املجتمع املحلي الذي يعيش فيه األطفال ومناقشة األمور التي يحبونها واألمور التي يحبون أن تبقى على حالها
أو أن تتغ ّير أو تصبح أقوى.
النشاطات

املوارد

 ٣.1الخالصة واملردود واملق ّدمة

الوقت
 ٥دقائق

 ٣.2التعارف

الفسحة.

 ١٠دقيق ًة

 ٣.3مجتمعنا املح ّلي أ

طاولة أو فسحة على األرض لتنفيذ رسمة جماعية كبيرة.
مواد الرسم (أقالم رصاص/أقالم حبر مل ّونة أو أقالم
تعليم) ،ورقة بيضاء كبيرة ج ًدا ل ُيرسم عليها (تستطيع
أن تلصق أوراق اللوح ّ
القلب بعضها ببعض).

 ٤٠دقائق

 ٣.4شبكة متشابكة

كرة خيوط كبيرة.

 10دقائق

 ٣.5مجتمعنا املح ّلي ب

الخريطة التي رسمت في النشاط " 3.3مجتمعنا املح ّلي أ"
واملوارد عينها (فسحة كبيرة للرسم فيها ،مواد الرسم).

 ١٥دقيق ًة

 ٣.6أغنيتنا

لوح ً
قل ٌب وأقالم تعليم.
ٌ

 ٥دقيق ًة

 ٣.7تقييم ورشة العمل

أوراق وأقالم للكتابة ولوح ً
قلب عليه الوجوه املبتسمة.

 5دقائق
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F

احتفظ بالخريطة التي يرسمها األطفال في ورشة العمل هذه ،فقد تحتاج إليها الح ًقا إذا قررت أن تنهي
سلسلة ورش العمل بورشة العمل "و."2

 ٣.١الخالصة واملردود واملقدمة
راجع من فضلك املخطط األول في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط

WV 5

ق ّدم الغرض من ورشة عمل اليوم:

C

يل الذي نعيش فيه .سوف نرسم سو ًيا خريطة كبرية للمجتمع ّ
املحل ،وسنضع
سنتحدّث اليوم عن املجتمع املح ّ
يل واألمور التي نريدها أن تبقى عىل حالها .وسنقوم ببعض
املح
مجتمعنا
يف
ها
نغي
عىل هذه الخريطة األمور التي نريد أن ّ
ّ
النشاطات مع بعضنا البعض أيضً ا لنتع ّرف إىل بعضنا أكرث ومنرح سو ًيا.

 ٣.٢التعارف

WV 10

ّ
التأمل في صفاتنا
التع ّرف إلى الصفات الحسنة في الشخص اآلخر .تعزيز التفاهم والتضامن من خالل
الحسنة ومشاركتها.

N

الفسحة.
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.1أطلب من األطفال أن يقفوا في دائرة وج ًها لوجه.
حسنة فيهم ثم شيءٍ فيهم يو ّدون تغييره .مثال ":إسمي
وصفة
 .2أطلب منهم أن يتناوبوا على ذكر أسمائهم
ٍ
ٍ
ّ
بشكل أبطأ".
م
ل
التك
م
أتعل
سامويل .أنا صبور .أتك ّلم بسرعة وأود أن
ٍ
ّ

Q

كيف شعرت وأنت تنتظر دورك؟

ما كانت الصفات امللفتة األكرث؟
ما هي الصفات التي تعتقد أنه ميكن تغيريها يف ورش العمل هذه؟

منقولة بتصرف عن نشاطات مؤسسة إنقاذ الطفل في قيرغيزستان تحسني الكرامة

 ٣.٣مجتمعنا املحلي أ
رسم خريطة للمجتمع املح ّلي الذي يعيش فيه األطفال واستكشافه وإعطائهم فرصة تحديد
املشكالت التي يواجهونها أو يعرفون عنها في مجتمعهم.

WV 40

N

ملونة
طاولة أو فسحة على األرض لتنفيذ رسمة جماعية كبيرة .مواد الرسم (أقالم رصاص/أقالم حبر ّ
واقالم تعليم) ،ورقة بيضاء كبيرة جدًا ل ُيرسم عليها (تستطيع أن تلصق أوراق اللوح ّ
القلب بعضها ببعض)

 Fيشمل هذا النشاط املجموعة بأكملهاّ .
أطفال على األكثر.
مجموعات من عشرة
شكل
ٍ
ٍ
إذا كانت املجموعة كبي ًرة جدًا ،ساعد األطفال على تقاسم املهام في ما بينهم إلبقاء
املحادثات قائمة من دون تشويش .إذا كان األطفال صغا ًرا جدًا وال يستطيعون الكتابة
صحيح بعد ،ساعدهم على الرسم والكتابة بما هو مناسب.
بشكل
ٍ
ٍ
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 .1اشرح للمشاركني أنهم سيقومون بعدد من األشياء املختلفة مع بعضهم في هذا النشاط:
 .1سيقومون ً
أول برسم خريطة عن املجتمع املحلي الذي يقيمون فيه في الوقت الحاضر.
 .2ثم سيتح ّدثون عن الخريطة ويشيرون فيها إلى املشكالت املوجودة في مجتمعهم.
 .3بعد استراحة ولعبة مسل ّية ،سيتح ّدثون عن األمور الج ّيدة في املجتمع املح ّلي وعن إمكانية أن تساعد
هذه األمور في ّ
حل املشكالت.
طاولة كبيرةٍ أو في فسحة كبيرة على األرض حيث يمكن تنفيذ رسمة املجموعة.
 .2اجمع املشاركني حول
ٍ
 .3اشرح لهم أن عليهم في املهمة األولى أن يرسموا صورة عن مجتمعهم .يجب أن تتضمن الصورة أشياء
يسهل التع ّرف إليها كبيوت الناس واملباني العا ّمة والطرقات .ال يجب أن تكون الصورة دقيقة ج ًدا في هذه
املرحلة.
 .4اشرح لهم أن عليهم التوصل إلى طريقة إلنهاء هذه امله ّمة كمجموعة .مثالُ :يطلب من بعضهم أن يرسموا
فيما يساعد آخرون في إرشادهم إلى ما يجب رسمه ،أو يستطيعون أن يرسموا مداور ًة أو يختاروا رسم
مناطق مع ّينة.

F
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ّ
بأقل قدر من املعلومات منك .سيمنحهم هذا شعو ًرا
املهمة
حاول أن تترك املجموعة تؤدي
ّ
بتم ّلك الخريطة وسيمنحك الكثير من املعلومات ويع ّرفك إلى ديناميكية املجموعة واألدوار
املختلفة التي يلعبها األطفال فيها.
 .5عند انتهائهم من رسم املجتمع املح ّلي ،أطلب منهم أن ينظروا إلى الرسمة ويناقشوا في ما بينهم املشكالت
التي يعرفونها والتي يجب أن تتم معالجتها في املجتمع .أطلب منهم كتابة هذه األمور على الخريطة
أو رسمها.
إذا كانت هناك أمور خاصة بمبنى محدد أو منطقة مع ّينة ،أطلب منهم وضع إشارة على الخريطة .مثال:
نقص في املع ّلمني ،يجب وضع إشارة مكان املدرسة .إذا كانت هناك مشكالت صح ّية ،يجب
إذا كان هناك ٌ
وضع إشارة على مبنى العيادات أو مبنى املستشفى ،في حال وجد.
 .6عند انتهائهم ،خذوا استراحة وابدأوا بالنشاط املس ّلي التالي.
تم إعداد هذا النشاط لرزمة املوارد هذه

 ٣.٤شبكة متشابكة

N

بشكل أفضل.
التشجيع على التعاون بني املجموعة وتع ّرف املشاركني إلى بعضهم
ٍ
كرة خيوط كبيرة.

 .1اطلب من األطفال الجلوس مجتمعني في دائرة على األرض وانضم إليهم.
 .2احمل كرة الخيوط عال ًيا وأخبر املجموعة شي ًئا عن نفسك.
 .3دحرج الكرة نحو أحد األطفال من دون أن تُفلت طرف الخيط .اطلب من الطفل أن يذكر اسمه ويخبر
املجموعة شي ًئا عنه.
طفل آخر على أن يكرر هذا األخير النشاط.
 .4دع الطفل يدحرج الخيط نحو ٍ

WV 10
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شبكة في الهواء .اشرح لهم
 .5بعد أن يتك ّلم الجميع ،اطلب من األطفال أن يقفوا وهم يحملون الخيوط لتشكيل
ٍ
ليشجع أحدنا
كيف أن هذه الشبكة هي رم ٌز الرتباطنا جمي ًعا بعضنا ببعض ورم ٌز لحاجتنا إلى العمل كفريق
ّ
اآلخرّ .
وضح فكرتك بطلبك من أحدهم إفالت الجزء الذي يمسكوه من الخيط .يب ّين هذا األمر أنّ الشبكة
تضعف إذا لم تعمل املجموعة مع بعضها.
الرابطة الوطن ّية للعاملني في مجال رعاية الطفل .إحداث الفرق

 ٣.5مجتمعنا املحلي
رسم خريطة عن املجتمع املح ّلي الذي يعيش فيه األطفال واإلشارة إلى املشكالت التي يعانون منها
أو يعرفون عنها في املجتمع املح ّلي ،واملوارد واألمور اإليجابية التي يودّون املحافظة عليها وتقويتها فيه.

WV 15

N

الخريطة التي رسمت في النشاط " ،3.3مجتمعنا املح ّلي أ" واملوارد ذاتها (فسحة فارغة كبيرة للرسم،
مواد الرسم) .لوح ً
قلب وقلم تعليم.

F

الخريطة التي س ُترسم في هذا النشاط س ُتستعمل مجددًا في ورشة العمل "و ،"2إذا
مكان آمن.
اخترت إنهاء سلسلة ورشة العمل بهذا الخيار .احتفظ بالخريطة في
ٍ
 .1اطلب من األطفال التج ّمع حول الخريطة مجد ًدا.
 .2اطلب منهم أن ينظروا إلى الخريطة ويناقشوا األمور الج ّيدة املوجودة في املجتمع املح ّلي والتي يجب تقويتها.
اطلب منهم اإلشارة إلى هذه األمور على الخريطة تما ًما مثلما فعلوا باملشكالت واألمور التي يو ّدون تغييرها.
 .3عندما ينتهي األطفال من هذه امله ّمة ،أطلب منهم أن ينظروا مجد ًدا إلى األمور التي يجب أن تتغ ّير والتي
أشاروا إليها ساب ًقا ،واسألهم إذا كان يمكن لألمور الج ّيدة أن تساعد في تغيير هذه األمور .إذا لم تكن
األمور الج ّيدة في املجتمع كافي ًة إلحداث التغيير الالزم ،اسألهم عن املوارد أو املساعدة الالزمة من خارج
املجتمع املح ّلي للقيام بالتغييرات الضرور ّية.
 .4أن ِه النشاط بالطلب من األطفال الجلوس في دائرةٍ ومناقشة األسئلة التالية:

Q

كيف كان هذا النشاط بالنسبة إليكم؟ ماذا أعجبكم يف النشاط؟ وما الذي مل يعجبكم؟

كيف جعلكم هذا النشاط تفكّرون يف األمور الج ّيدة يف مجتمعكم املحيل؟
املحل؟
كيف جعلكم هذا النشاط تفكّرون يف املشكالت املوجودة يف مجتمعكم ّ

F

أفكا ٌر للمستقبل :هذا النشاط وسيلة ج ّيدة لتشجيع األطفال وتمكينهم من املشاركة
إيجابي في
تغيير
في املجتمع املح ّلي .إذا كان لدى األطفال أفكا ٌر ج ّيدة للمساعدة في إحداث
ٍ
ّ
املجتمع املح ّلي ،حاول جاهدًا أن تتابع هذه األفكارً .
مثل ،يمكنك مناقشة أفكار األطفال مع
ّ
املنظمات املُساعِ دة .من امله ّم أن يشعر األطفال بأ ّنكم
مجموعات األهل أو مع مديري برامج
ّ
تعاملونهم بجدّية عندما يقدّمون األفكار ،لذا تذكر بأن تقدّم لهم مردودًا فيما تعمل على فكرتهم.
حماية الطفل :تن ّبه إلى املجاالت أو األحداث التي يذكر فيها األطفال بأنهم يشعرون فيها
بالتهديد أو أنهم في خطر .يجب أن تنقل هذه املخاوف إلى األهل والراشدين اآلخرين في
املجتمع املح ّلي كما يجب مناقشتها مع األطفال أنفسهم.
تم إعداد هذا النشاط لرزمة املوارد هذه
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 ٣.٦أغنيتنا
راجع من فضلك املخطط الثاني في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط.

 ٣.٧تقييم ورشة العمل
راجع من فضلك املخطط الثالث في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد قمنا بكثري من العمل الجاد اليوم ،وأصبحت اآلن أعرف أكرث بكثري
يل يف ورشة عملٍ الحقة.
يل الذي تعيشون فيه .سنتحدّث أكرث عن مجتمعكم املح ّ
عنكم وعن املجتمع املح ّ
حان الوقت اآلن لتخربوين كيف شعرتم حيال ورشة عمل اليوم والنشاطات املختلفة .سنستعمل الوجوه املبتسمة مجددًا.
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ورشة العمل 4أ
حقوق الطفل
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املحلي.
لغرض من ورشة العمل :مناقشة حقوق األطفال وحياتهم ودورهم في مجتمعهم
ّ
الغرض من النشاطات:
التع ّرف إلى حقوق الطفل
ّ
مناقشة ماهية حياة األطفال في مجتمعهم املحلي بالترابط مع حقوق الطفل.
النشاطات

املوارد

الوقت

٤.1أ الخالصة واملردود واملق ّدمة

فسحة لكي يقف األطفال أو يجلسوا في دائرة.

 ٥دقائق

٤.٢أ الشمس تشرق دائ ًما على...

الفسحة.

 ١٠دقيق ًة

٤.٣أ حقوق الطفل

اتفاقية حقوق الطفل موجودة في وحدة التخزين في ّ
ملف
"أوراق العمل" .الخيار  :1بطاقات حقوق الطفل :تحتاج
إلى مجموعة واحدة من  20بطاق ًة ّ
لكل طفلني .لذا إذا كان
هناك ً 20
طفل ،ستحتاج إلى  10مجموعات من البطاقات.
عادي أو
يمكن طبع هذه البطاقات ونسخها على ورق
ّ
وقصها .البطاقات موجودة في وحدة التخزين.
ٍ
بطاقات ّ
الخيار  :2أوراق وبطاقات وأقالم.

 ٦٠دقائق

 ٥دقيق ًة

٤.٤أ كرة القمر
٤.٥أ أغنيتنا
٤.٦أ تقييم ورشة العمل

ولوح ّ
قلب عليه الوجوه املبتسمة.
أوراق ومواد كتابة ٌ

 ٥دقيق ًة
 5دقائق
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٤.١أ الخالصة واملردود واملقدمة
راجع من فضلك املخطط األول في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 5

ق ّدم الغرض من ورشة عمل اليوم:
سنتحدّث اليوم عن حقوق الطفل .سنتحدّث عن ماهية حقوق الطفل وسنتع ّرف إىل الفرق بني
الحقوق والرغبات.

C

دائما على...
٤.٢أ الشمس تشرق
ً

N

WV 10

ً
أصل عن حاجات األطفال.
تشجيع األطفال على الحركة واستكشاف ما يعرفونه
الفسحة.

F

ّ
ّ
ليتمكنوا هم
تأكد من وجود فسحة كافية لألطفال الذين يستعملون الكرسي املتح ّرك
ً
أيضا من اللعب.
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 .1أطلب من األطفال الوقوف في دائرة.
 .2اشرح لألطفال أنّك ستقرأ بيانًا يبدأ بالكلمات التالية" :الشمس تشرق دائ ًما على ."...إذا كانت العبارة
تنطبق على أحد أعضاء املجموعة ،يجب أن يتق ّدم إلى منتصف الدائرة .بعد أن يتق ّدم جميع األطفال الذين
تنطبق عليهم العبارة ،يعودون إلى الدائرة الكبيرة.
بعضا من العبارات التالية ثم أطلب من بعض املتط ّوعني أن يعطوك ً
 .3اقرأ ً
خاصا بهم.
مثال
ً
الشمس تشرق دائ ًما على..
• ّ
كل من يعتقد أن األطفال واليافعني مه ّمون بقدر الراشدين.
• ّ
بلد آخر.
كل من لديه
قريب في ٍ
ٌ
• ّ
كل من يرتدي جوارب زهر ّية.
• ّ
مرحلة من حياته.
كل من شعر بأنه صغير في
ٍ
ّ
شخص راش ٌد يتط ّلع إليه.
لديه
من
كل
•
ٌ
• ّ
صباحا.
كل من استيقظ قبل الساعة السابعة
ً
ً
بيانات مرتبطة بحياة األطفال.
تخترع
أن
ا
أيض
يمكنك
ٍ
احرص على أال تكون شخص ّية كثي ًرا.
اليونيسف ( )2006ح ّقنا بالحماية ض ّد العنف .نشاطات للتع ّلم واتخاذ الخطوات لألطفال واليافعني.
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٤.٣أ حقوق الطفل

N

توعية األطفال حول حقوق الطفل وتحريك النقاش حول هذا املوضوع.

WV 60

اتفاقية حقوق الطفل موجودة في وحدة التخزين في ّ
ملف "أوراق العمل" .الخيار  :1بطاقات حقوق
لكل طفلني .لذا إذا كان هناك ً 20
الطفل :تحتاج إلى مجموعة واحدة من  20بطاقة ّ
طفل ،ستحتاج إلى  10مجموعات
وقصها .البطاقات موجودة في وحدة
بطاقات
عادي أو
من البطاقات .يمكن طبع هذه البطاقات ونسخها على ورق
ٍ
ّ
ّ
التخزين .الخيار  :2أوراق وبطاقات وأقالم.

F

إما استعمال البطاقات املوجودة في وحدة التخزين في ّ
ملف
هناك خياران هنا :تستطيع ّ
"أوراق العمل" أو يمكنك أن تقوم بالنشاط من دون البطاقات.
كن مستعدًا ج ّيدًا لورشة العمل هذه لكي تستطيع اإلجابة على األسئلة وتيسير النقاش حول
اتفاقية حقوق الطفل.
اإلرشادات للخيار :1
كراس أو على االرض.
 .1اطلب من األطفال الجلوس في دائرة ،إما على
ٍ
 .2ابدأ النشاط بسؤال األطفال ع ّما إذا كانوا يعرفون ما هي حقوق الطفل.
 .3عندما ينتهونّ ،
لخص بالتفسير البسيط التالي:

C

كل طفل قاد ٍر عىل فعلها أو الحصول عليها بهدف البقاء عىل قيد
إن حقوق الطفل هي األشياء التي يجب أن يكون ّ
الحياة والنم ّو للوصول إىل أقىص إمكاناته.

 .4أطلب من األطفال اآلن أن يقوموا بتبادل األفكار لوضع الئحة بالحقوق التي يعتقدون أنه يجب على
األطفال أن يحصلوا عليها.
أكتب إجاباتهم على اللوح القالب.
ّ
ّ
ّ
 .5أطلب من األطفال أن يجلسوا كل اثنني م ًعا .أعطِ كل طفلني مجموعة مؤلفة من  20بطاقة .اطلب منهم
تصنيف البطاقات في الفئات التالية:
• األكثر أهم ّية
• امله ّمة
ّ
األقل أه ّمية
•
 .6عند انتهائهم ،اطلب من ّ
كل طفلني االنضمام إلى طفلني آخرين ليؤلفوا فر ًقا من أربعة أطفال .أطلب من
أعضاء املجموعة أن يقرروا سو ًّيا ما هي البطاقات الستة األه ّم.
 .7عند انتهاء الجميع أطلب من ّ
كل مجموعة أن تشارك املجموعة ك ّلها (الكبيرة) الئحتها بالبطاقات الستة األه ّم.
 .8بعد أن يقد ّم الجميع الئحته ،ناقش األسئلة التالية معهم:

Q

بطاقات أخرى؟
 .1هل كان من الصعب تفضيل بعض البطاقات على
ٍ
 .2كيف قررت ما هي البطاقات االكثر أه ّمية؟
 .3ما الفرق بني "ما نحتاج إليه" و"ما نريده"؟
 .4ملاذا يجب حماية بعض االحتياجات على أنّها حقوق؟
 .5هل يحصل جميع األطفال على هذه الحقوق؟
 .6ما هي الحقوق األخرى التي يجب أن يحصل عليها األطفال؟
 .9أطلع األطفال على الالئحة الكاملة التفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل .إن كان ممكنًا ،ضع هذه الالئحة
مكان يستطيع األطفال رؤيتها فيه في خالل ورش العمل جميعها.
في ٍ

59

ورش العمل  • ٥-١دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

 .10اشرح لألطفال:
في العام  ،1945عندما ولد ج ّداكما أو ج ّدا ج ّديكماـ تأسست جمعية األمم املتّحدة .تم وضع اتفاقية حقوق
الطفل في العام  1989وبدأ العمل بها في العام  .1990و ّقعت عليها البالد ك ّلها ما عدا بلدين اثنني .ولالتفاقية
أربعة مبادئ أساسية ،وهي هذه الحقوق:
 .1الحق في البقاء والنمو (مثل الرعاية والتعليم)
 .2الحق في عدم التمييز (مثل العرق أو الجندر أو اإلعاقة وما إلى ذلك)
 .3حماية املصلحة الفضلى للطفل (مثل أخذ وجهات نظر األطفال في االعتبار لدى التخطيط ألعمال معينة)
 .4الحق في املشاركة (مثل مراعاة آراء األطفال).
أكتب هذه املبادئ على اللوح ّ
القلب.
اإلرشادات للخيار :2
كراس.
على
أو
األرض
على
دائرة
في
الجلوس
 .1أطلب من األطفال
ٍ
 .2ابدأ النشاط بسؤالك االطفال ع ّما إذا كانوا يعرفون ما هي "حقوق الطفل".
 .3عندما ينتهونّ ،
لخص بهذا التفسير البسيط التالي:

C

كل طفل قاد ٍر عىل فعلها أو الحصول عليها بهدف البقاء عىل قيد
إن حقوق الطفل هي األشياء التي يجب أن يكون ّ
الحياة والنم ّو للوصول إىل أقىص إمكاناته.
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 .4أطلب من األطفال اآلن أن يقوموا بعصف أفكار لوضع الئحة بالحقوق التي يعتقدون أنه يجب على األطفال
أن يحصلوا عليها .أكتب إجاباتهم على اللوح القالب.
 .5أطلب من األطفال أن يجلسوا ّ
كل اثنني منهم م ًعا ،واطلب منهم أن يكتبوا الئحتني .الالئحة األولى تحتوي
نحب الحصول عليها والالئحة الثانية تحتوي األشياء الضرور ّية للحياة .أطلب منهم أن
األشياء الجميلة التي ّ
يكتبوا أو يرسموا ما كتبوه على لوائحهم على البطاقة ،وأن يكتبوا واح ًدا منها فقط على ّ
كل بطاقة.
 .6ارسم دائرتني منفصلتني بحبال القفز -واحدة "للرغبات" وأخرى "للحقوق".
 .7أطلب من األطفال أن يجلسوا حول هاتني الدائرتني وأن يجلس ّ
كل طفل بجانب الطفل الذي عمل معه للتو.
 .8اطلب من األطفال تبادل األدوار في تقديم البطاقة ومناقشة إذا كان مكانها في الحقوق أو الرغبات.
 .9اطلب من األطفال أن يف ّكروا في الفرق.
مكان يستطيع األطفال رؤيتها
 .10أطلع االطفال على االتفاقية الكاملة لحقوق األطفال .ضع الئحة الحقوق في ٍ
فيه في خالل ورش العمل ك ّلها إذا استطعت .يمكن إيجاد الئحة الحقوق في ّ
ملف أوراق العمل في وحدة
التخزين وطباعتها.
 .11اشرح لألطفال:
في العام  ،1945عندما ولد ج ّداكما أو ج ّدا ج ّديكماـ تأسست جمعية األمم املتّحدة .تم وضع اتفاقية حقوق
الطفل في العام  1989وبدأ العمل بها في العام  .1990و ّقعت عليها البالد ك ّلها ما عدا بلدين اثنني .ولالتفاقية
أربعة مبادئ أساسية ،وهي هذه الحقوق:
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 .1الحق يف البقاء والنمو (مثل الرعاية والتعليم)
 .2الحق يف عدم التمييز (مثل العرق أو الجندر أو اإلعاقة وما إىل ذلك)
 .3حامية املصلحة الفضىل للطفل (مثل أخذ وجهات نظر األطفال يف االعتبار لدى التخطيط ألعامل معينة)
 .4الحق يف املشاركة (مثل مراعاة آراء األطفال أكتب هذه املبادئ عىل اللوح ّ
القلب.
اليونيسف كندا التعليم من أجل حقوق الطفل :الحقوق والرغبات واالحتياجات .س ّلة البطاقات
التصور في البرامج التشاركية ( .)VIPPالوكالة الكندية للتنمية الدولية
والنشاطات .بطاقات
ّ
واليونيسف ( )2008إحياء حقوق الطفل .الصف السادس :دروس في فنون اللغة والعلوم االجتماعية.

حقوق الطفل
ّ
يتمتّع األطفال كلهم منذ والدتهم وحتى سنّ الثامنة عشرة بالحقّ بـ:
• الحقّ بالحياة
• الحقّ باإلسم والجنس ّية.
• الحقّ بالوجود مع األهل أو من يعتني بهم الرعاية الفضلى.
• الحقّ باملشاركة بالقرارات في األمور املتع ّلقة بهم.
• الحقّ بالتفكير والبوح بما يف ّكرون فيه.
• الحق بممارسة دينهم.
• الحق باالجتماع مع أطفال آخرين.
• الحقّ بالحصول على املعلومات التي يحتاجون إليها.
• الحقّ بالرعاية الخاصة والتعليم الخاص والتدريب الخاص في حال الحاجة إليه.
• الحق بالحصول على ما يكفي من الطعام واملاء النظيف.
• الحقّ بالتعليم املجاني.
• الحق باللعب.
• الحق بالتح ّدث بلغتهم الخاصة.
• الحقّ بالتع ّرف إلى ثقافتهم واالستمتاع بها.
• الحقّ ً
بأل يستخدموا في العمالة الرخيصة.
• الحق بعدم التع ّرض للخطر أو اإلهمال.
• الحق بالحماية من التجنيد في الحروب.
• الحق بالحماية من الخطر.
• الحقّ بالتع ّرف إلى حقوقهم ومسؤولياتهم.

٤.٤أ كرة القمر
تنشيط األطفال جسد ًيا وتحفيزهم على التعاون.
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WV 5

F

ّ
تأكد من وجود الفسحة الكافية لهذا النشاطِ .أزل قبل البدء بالنشاط أي شيء يمكن أن
يعوق الحركة.
ّ
متراصني على شكل عنقود .اشرح لهم أنك سترمي طابة في الهواء وعليهم
 .1أطلب من االطفال أن يقفوا
ّ
أن يحاولوا إبقاء الطابة في الهواء ألطول مدة ممكنة ليتم ّكن األطفال جميعهم من ملس الطابة مرة واحدة على
األقل.
 .2إذا ملست الطابة األرض ،عليهم البدء من جديد .دعهم يستمرون باملحاولة حتى يتم ّكنوا من إبقاء الطابة في
الهواء مدة كافية ليتسنى للجميع من ملس الطابة.
مؤسسة إنقاذ الطفل ( )2006برنامج النشاطات املنظمة النفسية-االجتماعية
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٤.٥أ أغنيتنا
راجع من فضلك املخطط الثاني في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط.

٤.٦أ تقييم ورشة العمل
راجع من فضلك املخطط الثالث في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد قمنا بعملٍ ج ّيد حول حقوق الطفل وتعلّمنا ما هي وناقشنا الفرق بني
الرغبات والحاجات والحقوق .شك ًرا لكم جمي ًعا عىل عملكم الجاد ومشاركاتكم.
وكام يف ورش العمل األخرى ،أريد أن أسمع منكم ما رأيكم بالنشاطات .سنستعمل الوجوه املبتسمة مجددًا.
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ورشة العمل 4ب
احتياجات األطفال
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الغرض من ورشة العمل :مناقشة األمور التي يحتاج إليها األطفال ليتحلوا بالصحة والقوة – جسد ًّيا وعقل ًيا وعاطف ًيا.
الغرض من النشاطات:
التع ّرف إلى ما يحتاج إليه األطفال ليتحلوا بالصحة والقوة.
النشاطات
٤.1ب الخالصة واملردود واملق ّدمة

املوارد

٤.٢ب الشمس تشرق دائ ًما على...

الفسحة.

 ١٠دقيق ًة

لوح قالب وأقالم تعليم.

 ٦٠دقائق

٤.٣ب احتياجات األطفال

الوقت
 ٥دقائق

٤.٤ب كرة القمر

 ٥دقيق ًة

٤.٥ب أغنيتنا

 ٥دقيق ًة

٤.٦ب أ تقييم ورشة العمل

F

ولوح ّ
قلب عليه الوجوه املبتسمة.
أوراق ومواد كتابة ٌ

 5دقائق

أن ورشة العمل هذه ،إلى جانب ورشة العمل 5ب ،تهدف إلى التوعية حول حاجات األطفال املرتبطة بالصحة
والسالمة النفسية االجتماعية .إنها نسخة بديلة لورشة العمل 4أ التي ّ
تركز على حقوق األطفال وواجباتهم.
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WV 5

٤.١ب الخالصة واملردود واملقدمة
راجع من فضلك املخطط األول في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط.

ق ّدم الغرض من ورشة عمل اليوم:
سنتحدّث اليوم عام يحتاج إليه األطفال ليتحلوا بالصحة والقوة .سنتحدّث عام ميكن أن يفعله األطفال ليتحلوا بالصحة
ٍ
أشخاص آخرين.
والقوة وما هو الدعم الذي ميكن أن يحصلوا عليه من

C

دائما على...
٤.٢ب الشمس تشرق
ً
ً
أصل عن حاجات األطفال.
تشجيع األطفال على الحركة واستكشاف ما يعرفونه

WV 10

N
ّ
ّ F
ليتمكنوا هم
تأكد من وجود فسحة كافية لألطفال الذين يستعملون الكرسي املتح ّرك
الفسحة.

ً
أيضا من اللعب.

 .1أطلب من األطفال الوقوف في دائرة.
64

 .2اشرح لألطفال أنّك ستقرأ بيانًا يبدأ بالكلمات التالية" :الشمس تشرق دائ ًما على ."...إذا كانت
العبارة تنطبق على أحد أعضاء املجموعة ،يجب أن يتق ّدم إلى منتصف الدائرة .بعد أن يتق ّدم جميع
األطفال الذين تنطبق عليهم العبارة ،يعودون إلى الدائرة الكبيرة.
بعضا من العبارات التالية ثم أطلب من بعض املتط ّوعني أن يعطوك ً
 .3اقرأ ً
خاصا بهم.
مثال
ً
الشمس تشرق دائ ًما على..
• ّ
كل من يعتقد أن األطفال واليافعني مه ّمون بقدر الراشدين.
ّ
بلد آخر.
• كل من لديه
قريب في ٍ
ٌ
• ّ
كل من يرتدي جوارب زهر ّية.
ّ
مرحلة من حياته.
• كل من شعر بأنه صغير في
ٍ
• ّ
شخص راش ٌد يتط ّلع إليه.
كل من لديه
ٌ
• ّ
صباحا.
كل من استيقظ قبل الساعة السابعة
ً
يمكنك ً
بيانات مرتبطة بحياة األطفال.
أيضا أن تخترع
ٍ
احرص على أال تكون شخص ّية كثي ًرا.
اليونيسف ( )2006ح ّقنا بالحماية ض ّد العنف .نشاطات للتع ّلم واتخاذ الخطوات لألطفال واليافعني.
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٤.٣ب احتياجات األطفال

N

التوعية وتحفيز النقاش حول احتياجات األطفال ليتحلوا بالصحة والقوة.

WV 60

لوح قالب وأقالم تعليم.

 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا في دائرة ،سواء على الكراسي أو على األرض.
 .2ابدأ النشاط بسؤال األطفال ع ّما يعنيه أن يتحلوا بالصحة والقوة.
 .3بعد أن ينتهوا من إعطاء إجاباتهمّ ،
لخص األمر بالشرح البسيط التالي:

C

أن تتحلوا بالصحة والقوة يعني عدة أشياء .يعني أن تكونوا أصحاء وأقوياء جسد ًيا ،كام يعني أن تكونوا أصحاء
وأقوياء عاطف ًيا وعقل ًيا .يحتاج األطفال إىل أشياء مختلفة ملساعدتهم عىل الوصول إىل القوة الجسدية والعاطفية والعقلية .فلنقم
م ًعا باستكشاف الطرق املختلفة التي تحقق لألطفال الصحة والقوة وما تحتاجونه لتتمتعوا بهذا النوع من الصحة والقوة.
 .4اسأل األطفال عن ماهية الصحة الجسدية ،وإذا عجزوا عن اإلجابة ،يمكنك أن تستخدم الشرح التالي
للتوضيح:

C

لكل ما نريده -امليش والركض
الصحة الجسدية هي عندما تعمل أجسامنا جيدًا ونكون قادرين عىل استخدام أجسامنا ّ
واللعب وحمل األغراض .إنها تتحقق عندما نشعر أننا بصحة جيدة وال نعاين من األمل يف أي من أعضائنا .الصحة الجسدية هي
الشعور الجيد يف أجسامنا.
اآلن اطلب من األطفال أن يتبادلوا األفكار معك حول ما يحتاجونه ليكونوا أقوياء وأصحاء جسد ًيا .ضع الئحة مبا ذكروه عىل
لو ٍح ّقلب تحت عنوان" :احتياجات الصحة الجسدية".
احرص على أن تزيد األمور التالية إذا لم يذكروها:
• املياه النظيفة.
• الطعام املغذي
• الحصول على الرعاية الصحية
• الرياضية
• النوم الكافي
 .6اآلن اسألهم عن ماهية الصحة العقلية والقوة العقلية.
إذا لم يتمكنوا من شرحها ،يمكنك أن تستخدم الشرح التالي للتوضيح:

C

الصحة العقلية هي عندما تعمل أذهاننا جيدًا ونكون قادرين عىل التفكري واستخدامها كام نريد .الذهن الصحي
والقوي يسمح لنا بالتعلم من محيطنا ويساعدنا عىل القيام بخيار ٍ
ات جيدة.
أصحاء وأقوياء عقل ًيا.
 .7اآلن اطلب من األطفال أن يتبادلوا األفكار معك حول ما يحتاجونه ليكونوا
ّ
لوح ّ
قل ٍب تحت عنوان" :احتياجات الصحة العقلية"
ضع الئح ًة بما ذكروه على ٍ
حرص على أن تزيد األمور التالية إذا لم يذكروها:
• التحفيز من البيئة املحيطة
• الفرص من اآلخرين
• الطعام املغذي
• النوم الكافي
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 .8اآلن اسألهم عن ماهية الصحة والقوة العقلية .إذا لم يتمكنوا من شرحها ،يمكنك أن تستخدم الشرح التالي
للتوضيح:
الصحة العاطفية هي عندما نكون قادرين عىل التفاعل مع التجارب املختلفةً .
مثل ،من عالمات الصحة العاطفية أن
شخصا يهت ّم ألمره
يحزن أحدهم إذا خرس شي ًئا يهتم ألمره .ومن عالمات الصحة العاطفية أيضً ا أن يسعد أحدهم للغاية إذا رأى ً
كثريًا .نحن نتعلّم كيفية التعبري عن مشاعرنا من محيطناً .
مثل ،يف بعض الدول ليس من املستحسن البكاء عل ًنا ،يف حني أن األمر
عينه يف دو ٍل أخرى طبيعي للغاية.

C

أصحاء وأقوياء عاطف ًيا .ضع
 .9اآلن اطلب من األطفال أن يتبادلوا األفكار معك حول ما يحتاجونه ليكونوا
ّ
لوح ّ
قل ٍب تحت عنوان" :احتياجات الصحة العاطفية".
الئحة بما ذكروه على ٍ
احرص على أن تزيد األمور التالية إذا لم يذكروها:
• مثل عليا جيدة نتع ّلم منها
• عالقات جيدة مع اآلخرين
• شعور بالسالمة واألمان
• شعور باالنتماء
 .10اآلن اشرح لألطفال أن بإمكاننا تلبية بعض االحتياجات الضرورية لنكون أصحاء وأقوياء بفضل جهودنا
الخاصة في حني أن ثمة احتياجات أخرى ال يمكن تلبيتها إال من قبل األخرين.
66
قسم األطفال إلى ثالث مجوعات واشرح لهم أن كل مجموعة ستراجع إحدى اللوائح .فتراجع إحدى
ّ .11
والصحة والقوة العقلية
الصحة والقوة الجسدية ،ومجموعة أخرى تراجع احتياجات
املجموعات احتياجات
ّ
ّ
في حني تراجع املجموعة الثالثة احتياجات الصحة والقوة العاطفية .أعطِ ّ
كل مجموعة ورقة اللوح ّ
القلب التي
تحمل الالئحة املناسبة للعمل عليها.
 .12اطلب منهم أن يناقشواّ ،
بند على الالئحة ما هو دورهم في تلبية هذه الحاجة ،وما هو دور األشخاص
لكل ٍ
اآلخرين في تلبيتها .أعطهم حوالى  15دقيقة للقيام بذلك ،ثم اطلب منهم أن يشاركوا ما ناقشوه مع املجموعة
الكبيرة.
 .13بعد أن ينتهي الجميع من تقديم نقاشاتهم ،أختم النشاط بالتلخيص:
ميكننا أن نقوم بأنفسنا بجز ٍء من مه ّمة املحافظة عىل صحتنا وقوتنا لكننا نحتاج إىل اآلخرين ليقوموا بجز ٍء آخر من هذه
املهمة .عندما نلتقي يف املرة املقبلة ،سوف نبحث أكرث يف ماهية املساعدة والدعم الذي ميكننا أن نحصل عليهام من اآلخرين
ملساعدتنا عىل البقاء أصحاء وأقوياء.

C

ّ
وحضر للنشاط التالي.
 .14أشكر املشاركني على عملهم الجاد في هذا النشاط
تم إعداد هذا النشاط لرزمة املوارد هذه.
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٤.٤ب كرة القمر
تنشيط املشاركني جسد ًيا وح ّثهم على التعاون.

WV 5

F

احرص على توفير فسحة كافية لهم للقيام بهذا النشاط -أبعد أي شيء يمكن أن يعرقل الحركة قبل
البدء بالنشاط.

متراصني كعنقودعنب .اآلن اشرح لهم أنك سوف ترمي طابة في الهواء
 .1اطلب من األطفال ك ّلهم أن يقفوا
ّ
وعليهم سو ًيا أن يبقوا الطابة في الهواء ألطول مدة ممكنة حتى يتمكن الجميع من ملس الطابة مرة واحدة على
األقل.
 .2إذا ملست الطابة األرض ،عليهم أن يبدأوا من جديد .أتركهم يحاولون إلى أن يتمكنوا من إبقاء الطابة في
الهواء ،لكي يتسنى للجميع أن يلمس الطابة.
مؤسسة إنقاذ الطفل ( )2006برنامج النشاطات املنظمة النفسية-االجتماعية

٤.٥ب أغنيتنا
راجع من فضلك املخطط الثاني في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط.

٤.٦ب تقييم ورشة العمل
راجع من فضلك املخطط الثالث في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط.

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد قمنا بعملٍ ج ّيد حول ما يحتاجه األطفال للتحيل بالصحة والقوة
وتعلّمنا ما ميكننا فعله بأنفسنا للبقاء أصحاء وأقوياء .شك ًرا لكم جمي ًعا عىل عملكم الجاد ومشاركاتكم.
وكام يف ورش العمل األخرى ،أريد أن أسمع منكم ما رأيكم بالنشاطات .سنستعمل الوجوه املبتسمة مجددًا.

WV 5
WV 5
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ورشة العمل 5أ
األطفال في مجتمعنا املحلي
حقوق األطفال
الغرض من ورشة العمل :التوعية حول حقوق الطفل والنظر إلى حياة األطفال في املجتمع املح ّلي
الغرض من النشاطات:
البحث في حقوق الطفل
استكشاف الحقوق املعمول بها في املجتمع املحلي ومسؤولية األطفال تجاه هذه الحقوق.
مناقشة النشاطات املقررة لورش العمل التالية
النشاطات

املوارد

٥.1أ الخالصة واملردود واملق ّدمة

الوقت
 ٥دقائق

٥.٢أ لعب األدوار حول حقوق الطفل

مواد لعب األدوار إن توافرت (قطع القماش ،ثياب،
قبعات ،أوشحة ،شعر مستعار ،نظارات ،إلخ) فسحة
للقيام بعمل جماعي صغير.

 ٣٠دقيق ًة

٥.٣أ الطابات في األعالي

طابات

 ٥دقائق

٥.٤أ حياة األطفال في مجتمعنا املحلي

فسحة للعمل الجماعي .مواد إبداعية.

 ٢٥دقيق ًة

٥.٥أ الطريق قد ًما

اللوح القالب وعليه ملحة عامة عن ورش العمل القادمة.

 ١٥دقائق

٥.٦أ أغنيتنا
٥.٧أ تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
ولوح ّ
قلب عليه الوجوه املبتسمة.
أوراق ومواد كتابة ٌ

 ٥دقيق ًة
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٥.١أ الخالصة واملردود واملقدمة
راجع من فضلك املخطط األول في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 5

ق ّدم الغرض من ورشة عمل اليوم:
لقد بدأنا يف املرة املاضية بالتحدث عن حقوق الطفل .سوف نستمر اليوم يف الحديث عن الحقوق ونتكلم أكرث عن
مجتمعنا املحيل .سوف نتحدث عن حياة األطفال يف مجتمعنا املحيل وعن الحقوق املعمول بها يف املجتمع املحيل .كام أننا
سنتحدث عن مسؤوليات األطفال عندما يحصلون عىل حقوقهم.

C

٥.٢أ لعب األدوار حول حقوق الطفل

N

التوعية حول حقوق الطفل في األوضاع اليومية.

VW 30

مواد لعب األدوار إذا توافرت (قطع القماش ،ثياب ،قبعات ،أوشحة ،شعر مستعار ،نظارات ،إلخ) فسحة
للقيام بعمل جماعي صغير.

F

مكان يمكن لكل األطفال أن يروها فيه.
التحضير للنشاط عبر عرض الئحة حقوق الطفل في
ٍ

قسم األطفال إلى مجموعات من خمسة أطفال.
ّ .1
 .2اطلب من كل مجموعة أن تختار ح ًقا من الحقوق (ال بأس في أن تختار أكثر من مجموعة الحق عينه).
 .3أطلب من املجموعات أن تحضر مسرحية لعب أدوار من خمس دقائق حول هذا الحق .يمكن أن يتمحور
واضحا.
لعب األدوار حول أي شيء ولكن ،ال بد أن يكون الحق الذي تقصده
ً
 .4أمهل األطفال  15دقيق ًة لتحضير لعب األدوار والتد ّرب عليه.
 .5اآلن أطلب من املجموعات أن تتناوب على عرض لعب األدوار لألطفال اآلخرين ( 5دقائق لكل مجموعة).
حق تتحدث .بعد لعب األدوار أطلب من األطفال أن يحزروا
يجب أال تعلن املجموعة في بداية العرض عن أي ٍ
حق نتحدث.
عن أي ٍ
واحد من عروض لعب األدوار.
 .6أعطِ وقتًا لالطفال اآلخرين ليطرحوا األسئلة ويع ّلقوا على كل
ٍ

Q

كيف شعرتم أثناء قيامكم بلعب األدوار؟

مؤسسة إنقاذ الطفل الدنمارك
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WV 5

٥.٣أ الطابات في األعالي

N

تنشيط األطفال.
طابات.

مجموعات مؤ ّل ٍفة من حوالى  10أطفال.
قسمهم إلى
ٍ
 .1إذا كان عدد األطفال املشاركني في ورشة العمل كبي ًراّ ،
مجموعة طابة وأنّ مهمتهم هي إبقاء الطابة في الهواء .يجب أال تلمس الطابة
 .2اشرح لهم أنك ستعطي كل
ٍ
األرض.
 .3أعطِ ّ
دقيقة تقري ًبا أعطهم طاب ًة أخرى وقل لهم أن عليهم أن يبقوا
مجموعة طاب ًة وقل لهم أن يبدأوا .بعد
كل
ٍ
ٍ
هذه الطابة ً
أيضا في الهواء .أعد الك ّرة عدة مرات حتى يتنشط األطفال ك ّلهم!
تم إعداد هذا النشاط لرزمة املوارد هذه

٥.٤أ حياة األطفال في مجتمعنا املحلي
70

WV 25

استكشاف الحقوق املعمول بها في املجتمع املحلي ومسؤولية األطفال تجاه هذه الحقوق.

N
 Fحاول أن تشجع اإلبداع قدر اإلمكان في هذا النشاط .إذا كنت تملك مجالت قديمة ،استخدمها
مواد إبداعية ،فسحة للعمل الجماعي

لصناعة امللصقات (الكوالج) .و ّفر لألطفال أقالم تلوين أو ألوان أو غيرها من املواد اإلبداعية.
إذا كانت املواد املتوفرة قليلة ،شجع األطفال على استخدام أجسامهم لتقديم استنتاجاتهم،
ّ
مشكلة من أجسامهم).
سواء عبر لعب األدوار أو املنحوتات الجسدية (صور جامدة

 .1اطلب من األطفال أن يتجمعوا في مجموعات من  4أو  5أشخاص واشرح لهم أننا في هذا النشاط سوف
نتحدث عن حياة األطفال في مجتمعهم املحلي.
 .2أطلب منهم أن يتكلموا مع بعضهم في مجموعاتهم ملدة  10-5دقائق حول حياة األطفال في مجتمعهم املحلي
وأن يركزوا على النواحي الجيدة والسيئة للحياة بالنسبة إلى األطفال.
 .3بعد  10-5دقائق على تحدثهم في املوضوع أطلب منهم أن يفكروا في النشاطات التي قاموا بها ساب ًقا حول
حقوق الطفل .أطلب منهم أن يحددوا الحقوق التي يوفرها لهم مجتمعهم املحلي .أطلب منهم ً
أيضا أن يناقشوا
مسؤوليات األطفال تجاه الحقوق املعمول بها.
ً
مثل ،إذا كان الحق في التعليم متوف ًرا وكان الطفل قاد ًرا على الذهاب إلى املدرسة -تكون من مسؤولية الطفل
أن يدرس بجد ويواظب على العمل في املدرسة.
 .4اطلب من األطفال في مجموعاتهم أن يعملوا على عرض الحقوق التي يحصلون عليها في مجتمعهم املحلي
ومسؤولية األطفال تجاه املحافظة على الحقوق املتو ّفرة .يمكن أن يأخذ العرض شكل الئحة أو رسمة جماعية
أو مجموعة من الرسمات الفردية ،أو لعب أدوار قصير أو منحوتة جسدية ،إلخ.
ّ
ليتحضروا ثم اطلب من املجموعة تلو األخرى أن تق ّدم عرضها.
 .5أعطِ هم  10دقائق
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Q

ماذا تعلّمتم اليوم عن حقوق الطفل يف مجتمعكم املحيل؟

 .6أكمل النشاط عبر شرح التالي لألطفال:
في الواقع ،يع ّد التع ّلم عن حقوق الطفل والحصول على فرصة مناقشتها أحد الحقوق الواردة في اتفاقية
طرق أكثر لتلبية هذه الحقوق
األمم املتحدة لحقوق الطفل .سوف نستمر في استكشاف حقوق أكثر واكتشاف ٍ
عمل أخرى سنقوم بها م ًعا.
في ورش ٍ
قدما
٥.5أ الطريق ً

WV 15

مناقشة النشاطات املقررة لورش العمل التالية في هذه السلسلة وإعطاء األطفال فرصة للمشاركة بإسهاماتهم.

N

اللوح القالب وعليه ملحة عامة عن ورش العمل القادمة.

F

تع ّرف على مضمون سلسة ورش العمل التالية تحضي ًرا لهذا النشاط .كن مستعدًا لإلجابة
سؤال يمكن أن يطرحه األطفال .تجد تلخيص املواضيع العامة املغطاة في ّ
كل مسار في
على أي
ٍ
ّ
اللمحات العامة املوجودة في بداية كل مسار ورش عمل.
عمل أخرى ،يمكنك أن تطلب من األطفال أفكا ًرا
إذا كنت تملك املوارد والوقت للتخطيط لورش ٍ
حول املواضيع التي يودّون التركيز عليها .قد يكون في ملف النشاطات (أو غيره من املوارد)
نشاطات مناسبة بنفسك.
نشاطات مفيدة يمكنك االعتماد عليها ،أو يمكنك وضع
ٍ
 .1أطلب من األطفال أن يجلسوا في نصف دائرة لكي يروا جمي ًعا اللوح ّ
القلب الذي يتضمن سلسلة ورش العمل.
 .2اشرح لهم أن هذا هو ما خططت للقيام به معهم .استعرض مختلف املواضيع العامة التي ستتم مناقشتها
في ورش العمل .أعطِ األطفال وقتًأ ليطرحوا األسئلة.
تم إعداد هذا النشاط لرزمة املوارد هذه

٥.٦أ أغنيتنا
راجع من فضلك املخطط الثاني في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط.
٥.٧أ تقييم ورشة العمل
راجع من فضلك املخطط الثالث في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد قمنا بعملٍ ج ّيد بالتكلم حول حقوق األطفال ومسؤولياتهم عندما يتم
اإلعامل بحقوقهم.

كام كان من املفيد يل أيضً ا أن أشارككم ما خططنا للقيام به الحقًا ،وأن أجيب عىل أسئلتكم .سوف أسعى جاهدًا أن أجعل
ورش العمل ملفتة ومرتبطة باحتياجاتكم واهتامماتكم.
سوف نستخدم الوجوه املبتسمة مجددًا لتقييم ورش العمل.
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ورشة العمل 5ب
األطفال في مجتمعنا املحلي
 احتياجات األطفالالغرض من ورشة العمل :التوعية حول ما يحتاجه األطفال ليكونوا أصحاء وأقوياء والنظر إلى حياة األطفال في املجتمع املحلي.
الغرض من النشاط:
التوسع في مناقشة احتياجات الطفل.
استكشاف الدعم الذي يمكن أن يحصل عليه األطفال لتلبية احتياجاتهم في مجتمعهم املحلي.
مناقشة سلسلة ورش العمل التالية.
النشاطات

املوارد

5.1ب الخالصة واملردود واملق ّدمة

الوقت
 ٥دقائق

٥.2ب دعم أصدقائنا ليكونوا أصحاء وأقوياء

األلواح ّ
القلبة من ورشة العمل 4ب التي تصف

 30دقيق ًة

٥.3ب الطابات في األعالي

احتياجات األطفال ليكونوا أصحاء وأقوياء طابات.

 5دقائق

٥.4ب حياة األطفال في مجتمعنا املحلي

فسحة للعمل الجماعي .مواد إبداعية.

 25دقائق

٥.5ب الطريق قد ًما

اللوح القالب وعليه ملحة عامة عن ورش العمل القادمة.

 ١٥دقيق ًة
 ٥دقيق ًة

٥.6ب أغنيتنا
٥.7ب تقييم ورشة العمل

ولوح ّ
قلب عليه الوجوه املبتسمة.
أوراق ومواد كتابة ٌ

 5دقائق
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٥.١ب الخالصة واملردود واملقدمة
راجع من فضلك املخطط األول في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 5

ق ّدم الغرض من ورشة عمل اليوم:
لقد بدأنا يف ورشة العمل املاضية بالتحدث حول ما يحتاجه األطفال ليكونوا أصحاء وأقوياء .سوف نكمل اليوم حديثنا
عن االحتياجات ونتحدث أكرث عن مجتمعنا املحيل .سوف نتكلّم عن الحياة التي يعيشها األطفال يف مجتمعنا ّ
املحل والدعم
الذي ميكن أن يحصل عليه األطفال لتتم تلبية احتياجاتهم فيه .كام أننا سنتحدث عن مسؤوليات األطفال لرعاية أنفسهم.

C

٥.٢ب دعم أصدقائنا ليكونوا أصحاء وأقوياء

N
F

التوعية حول كيفية دعم األطفال بعضهم لبعض ليكونوا أصحاء وأقوياء.

WV 30

األلواح القالبة من ورشة العمل 4ب التي تصف احتياجات األطفال ليكونوا أصحاء وأقوياء .

اعرض األلواح ّ
القلبة الثالث من ورشة العمل السابقة التي تصف االحتياجات الجسدية والعقلية

أصحاء وأقوياء.
والعاطفية لألطفال ليكونوا
ّ

قسم األطفال إلى ثالث مجموعات واشرح لهم أنّ كل مجموعة ستحضر اآلن مسرحي ًة قصير ًة يب ّين كيف
ّ .1
يمكن لألطفال أن يساعدوا بعضهم ليكونوا أصحاء وأقوياء .تر ّكز إحدى املجموعات على الصحة الجسدية
وتركز األخرى على الصحة العقلية فيما تركز األخيرة على الصحة العاطفية .يجب أن تظهر املسرحية
ً
طفل(ة) ال يشعر (تشعر) بالصحة والقوة ثم تظهر الطرق التي يمكن ألصدقائه أو أصدقائها أن يساعدوه
(ها) الستعادة الصحة والقوة.
 .2أعطِ األطفال  15دقيق ًة تقري ًبا للتحضير للمسرحية .اآلن أطلب من كل مجموعة أن تعرض املسرحية أمام
بق ّية الرفاق .بعد العرض ،أسأل املجموعتني اللتني كانتا تحضران العرض إن كان لديهما أي تعليق أو أسئلة.
يجب أن تتمحور تعليقاتهما حول مضمون املسرحية ال طريقة تمثيل املجموعة.
 .3عندما تنتهي املجموعات من العرض ومن التعليق ،اختم النشاط بالقول:

C

يف املرة األخرية التي التقينا فيها ناقشنا كيف أن املحافظة عىل قوتنا وصحتنا ليست باألمر السهل دامئًا.
مثة أشياء ميكننا القيام بها بنفسنا للمحافظة عىل صحتنا وقوتنا ،لكننا يف أحيان أخرى نحتاج إىل املساعدة والدعم من أصدقائنا
وعائلتنا ومجتمعنا.
تم إعداد هذا النشاط لرزمة املوارد هذه
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٥.٣ب الطابات في األعالي

N

تنشيط األطفال.

WV 5

طابات.

مجموعات مؤ ّل ٍفة من حوالى  10أطفال.
قسمهم إلى
ٍ
 .1إذا كان عدد األطفال املشاركني في ورشة العمل كبي ًراّ ،
مجموعة طابة وأنّ مهمتهم هي إبقاء الطابة في الهواء .يجب أال تلمس الطابة األرض.
 .2اشرح لهم أنك ستعطي كل
ٍ
 .3أعطِ ّ
دقيقة تقري ًبا أعطهم طاب ًة أخرى وقل لهم أن عليهم أن يبقوا
مجموعة طاب ًة وقل لهم أن يبدأوا .بعد
كل
ٍ
ٍ
هذه الطابة ً
أيضا في الهواء .أعد الك ّرة عدة مرات حتى يتنشط األطفال ك ّلهم!
تم إعداد هذا النشاط لرزمة املوارد هذه
٥.٤ب حياة األطفال في مجتمعنا املحلي

WV 25

استكشاف االحتياجات التي تتم تلبيتها في املجتمع املحلي ومسؤولية األطفال للبقاء أصحاء وأقوياء.

N
 Fحاول أن تشجع اإلبداع قدر اإلمكان في هذا النشاط .إذا كنت تملك مجالت قديمة ،استخدمها لصناعة
مواد إبداعية ،فسحة للعمل الجماعي
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امللصقات (الكوالج) .و ّفر لألطفال أقالم تلوين أو ألوان أو غيرها من املواد اإلبداعية.

إذا كانت املواد املتوفرة قليلة ،شجع األطفال على استخدام أجسامهم لتقديم استنتاجاتهم ،سواء عبر لعب األدوار
ّ
مشكلة من أجسامهم).
أو املنحوتات الجسدية (صور جامدة

 .1اطلب من األطفال أن يتجمعوا في مجموعات من  4أو  5أشخاص واشرح لهم أننا في هذا النشاط سوف
نتحدث عن حياة األطفال في مجتمعهم املحلي.
 .2أطلب منهم أن يتكلموا مع بعضهم في مجموعاتهم ملدة  10-5دقائق حول حياة األطفال في مجتمعهم املحلي
وأن يركزوا على النواحي الجيدة والسيئة للحياة بالنسبة إلى األطفال.
 .3بعد  10-5دقائق على تحدثهم في املوضوع أطلب منهم أن يفكروا في النشاطات التي قاموا بها ساب ًقا حول
احتياجات األطفال ليتحلوا بالصحة والقوة .أطلب منهم أن يحددوا االحتياجات التي يلبيها لهم مجتمعهم
املحلي .أطلب منهم ً
أيضا أن يناقشوا مسؤوليات األطفال تجاه احتياجاتهم التي تتم تلبيتها.
ً
مثل ،إذا كان التعليم متوف ًرا في املجتمع املحلي وكان الطفل قاد ًرا على الذهاب إلى املدرسة ،تكون قد تمت
تلبية حاجة الطفل إلى التعليم .في هذه الحالة ،من مسؤولية الطفل أن يدرس بجد ويواظب على العمل
في املدرسة.
 .4اطلب من األطفال في مجموعاتهم أن يعملوا على إعداد عرض احتياجاتهم التي تتم تلبيتها في مجتمعهم
املحلي ومسؤوليتهم تجاه املحافظة على هذه االحتياجات التي تتم تلبيتها .يمكن أن يأخذ العرض شكل الئحة
أو رسمة جماعية أو مجموعة من الرسمات الفردية ،أو لعب أدوار قصير أو منحوتة جسدية ،إلخ.
ّ
ليتحضروا ثم اطلب من املجموعة تلو األخرى أن تق ّدم عرضها إلى جميع األطفال.
 .5أعطِ هم  10دقائق
تم إعداد هذا النشاط لرزمة املوارد هذه
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قدما
٥.٥ب الطريق ً

WV 15

مناقشة النشاطات املقررة لورش العمل التالية في هذه السلسلة وإعطاء األطفال فرصة للمشاركة بإسهاماتهم.

N
سؤال
 Fتع ّرف على مضمون سلسة ورش العمل التالية تحضي ًرا لهذا النشاط .كن مستعدًا لإلجابة على أي
ٍ
اللوح القالب وعليه ملحة عامة عن ورش العمل القادمة.

يمكن أن يطرحه األطفال .تجد تلخيص املواضيع العامة املغطاة في ّ
كل مسار في اللمحات العامة املوجودة في
بداية ّ
كل مسار ورش عمل.

عمل أخرى ،يمكنك أن تطلب من األطفال أفكا ًرا حول املواضيع التي
إذا كنت تملك املوارد والوقت للتخطيط لورش ٍ
يودّون التركيز عليها .قد يكون في ملف النشاطات (أو غيره من املوارد) نشاطات مفيدة يمكنك االعتماد عليها،
نشاطات مناسبة بنفسك.
أو يمكنك وضع
ٍ

 .1أطلب من األطفال أن يجلسوا في نصف دائرة لكي يروا جمي ًعا اللوح ّ
القلب الذي يتضمن سلسلة ورش العمل.
 .2اشرح لهم أن هذا هو ما خططت للقيام به معهم .استعرض مختلف املواضيع العامة التي ستتم مناقشتها في
ورش العمل .أعطِ األطفال وقتًأ ليطرحوا األسئلة.
تم إعداد هذا النشاط لرزمة املوارد هذه

٥.٦ب أغنيتنا
راجع من فضلك املخطط الثاني في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط.

٥.٧ب تقييم ورشة العمل
راجع من فضلك املخطط الثالث في الصفحة  37لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد قمنا بعملٍ ج ّيد بالتكلم حول احتياجات األطفال ومسؤولياتهم عندما
تلبية احتياجاتهم.
كام كان من املفيد يل أيضً ا أن أشارككم ما خططنا للقيام به الحقًا ،وأن أجيب عىل أسئلتكم .سوف أسعى جاهدًا أن أجعل ورش
العمل ملفتة ومرتبطة باحتياجاتكم واهتامماتكم.

سوف نستخدم الوجوه املبتسمة مجددًا لتقييم ورش العمل.
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مقدمة
املقدمة
يمكن وضع ورش العمل أ إلى ج في أي مكان في سلسلة ورش العمل وهي اختيار ّية بالكامل .وتو ّفر ورشتا
العمل "وأ" و "و "2نهايتني بديلتني ّ
لكل من املسارات األربع في سلسلة ورش العمل .يرجى األخذ باالعتبار
أن ورشة العمل "و "1تر ّكز على ّ
فردي ،أ ّما ورشة العمل "و ،"2فتقارب كيف ّية
كل طفل ومستقبله بشكل
ّ
مساهمة األطفال في جعل مجتمعهم مكانًا أفضل.
سوف تجد مزي ًدا من التفاصيل حول محتوى ورشات العمل هذه في املق ّدمة إلى ورش العمل في الصفحة .32

ورش العمل "أ" إلى "ج"

ورشتا العمل "و "1و "و"2

 .1تع ّلم اإلصغاء

و .1مستقبلي

 .2شيء ع ّني

و .2مستقبلنا

 .5العمل معً ا

افتتاح واختتام ورش العمل
يتع ّين افتتاح واختتام جميع ورش العمل ّ
بالشكل عينه .فذلك يساعد األطفال على الشعور بالراحة كما يساعد
على بناء الثقة بينك وبني املجموعة .خذ باالعتبار هذه الخطوط العريضة ك ّلما قمت بالنشاطات التالية:
• الخالصة واملردود واملق ّدمة
• أغنيتنا
• تقييم ورشة العمل
					
املخطط  1الخالصة واملردود واملقدّمة

WV 10

تلخيص ورشة العمل األخيرة وإعطاء املردود على التقييم وشرح الغرض من ورشة عمل اليوم.
 .1أطلب أن يتطوع أحد من األطفال ليقدم خالصة ع ّما فعلتموه م ًعا في ورشة العمل األخيرة .وإذا لم يتذكر
كل النشاطات ،أطلب من اآلخرين أن يساعدون إلى أن تكون كل النشاطات قد ُذكرت.
 .2أعطِ األطفال مردو ًدا حول التقييمات التي قاموا بها في املرة األخيرة ،واستغل هذه الفرصة لتناقش أي
نشاطات لم يح ّبها األطفال .ود ّون هذه النشاطات في مالحظات املراقبة خاصتك.
أثنِ على األطفال وذ ّكرهم بمدى أهمية أن يعطوا تقييمات صادقة ،مشد ًدا على أن ذلك يساعدك على التخطيط
لورش عمل تلبي احتياجاتهم.
 .3ق ّدم الغرض من ورشة العمل (راجع النص الوارد في كل ورشة عمل).
أجب على أي أسئلة قد يطرحوها ومن ث ّم ابدأ ورشة العمل.
ِ .4
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املخطط  2أغنيتنا

WV 5

حسا باالنتماء والفخر الثقافي.
غناء أغنية يعرفها كل األطفال وتثير ً

اإلرشادات:
 .1اطلب من األطفال أن يقفوا وأن يغنّوا االغنية التي اختاروها في نهاية ورشة العمل األخيرة.
 .2ويمكنهم إ ّما أن يغنوا األغنية كما فعلوا في املرة األخيرة أو أن يستخدموا بعض األفكار التي حصلوا
عليها في ورشة العمل  1ليغ ّيروا الطريقة التي يغنّونها بها.

املخطط  3تقييم ورشة العمل

N

تقييم ورشة العمل.

WV 5

قطع أوراق صغيرة وأقالم ولوح قالب عليه وجوه مبتسمة.

F

اجمع التقييمات واحتفظ بها لغايات املراقبة ولتقييم ما إذا كان هناك من حاجة للقيام بالتغييرات
ً
أصل .احرص على متابعة نتائج التقييم في بداية ورشة العمل التالية.
والتعديالت على النشاطات املخططة

فسر لألطفال ما كنتم تفعلونه في ورشة العمل اليوم (راجع النص الخاص بكل ورشة عمل).
ّ .1
 .2أرِ األطفال اللوح الق ّ
الب الذي عليه الوجوه املبتسمة مجد ًدا وأعطِ كل طفل قطعة ورق صغيرة واطلب
ّ
منهم أن يرسموا الوجوه املبتسمة التي تعكس شعورهم حيال نشاطات ورشة عمل اليوم .و ُقل لهم أال يكتبوا
سيشجعهم على ّ
توخي الصدق في تقييمهم للنشاطات.
أسماءهم على الورقة .فذلك
ّ
78

 .3عندما ينتهون ،أشكرهم على مردودهم وخذ الوقت لتو ّدع ً
كل من األطفال .فذلك يساعدهم على الشعور
بأنّهم معروفني وبأنّهم ق ّيمني.

David Mercado/ Reuters
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ورشة العمل أ
تع ّلم اإلصغاء
الغرض من ورشة العمل :تعزيز اإلصغاء اإليجابي
الغرض من النشاطات:
تعزيز اإلصغاء اإليجابي
تحفيز التعاون والتركيز مناقشة سلسلة ورش العمل التالية.
النشاطات

املوارد

1أ الخالصة واملردود واملق ّدمة

الوقت
 ٥دقائق

2أ اصغوا جي ًدا

فسحة يشكل فيها األطفال دائرتني تواجهان بعضهما ويعملون
فيها بعد ذلك ضمن مجموعات صغيرة ،باإلضافة إلى األوراق
واألقالم ولوح قالب وقلم تعليم.

 ٦٠دقيق ًة

3أ لعبة املرآة

فسحة

 ١٥دقائق

4أ أغنيتنا
٥أ تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق وأقالم ولوح قالب عليه الوجوه املبتسمة

 ٥دقيق ًة
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1أ الخالصة واملردود واملقدمة
راجع من فضلك املخطط األول في الصفحة  77لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 5

قدم الغرض من ورشة عمل اليوم:
اليوم سوف نتعلم عن اإلصغاء .اإلصغاء مهارة مهمة جدا ،فعندما نصغي جيدًا لبعضنا البعض يعني ذلك أننا أصدقاء
حقيقيون وأننا نهتم باآلخرين ومبا يقولونه.

C

							
٢أ أصغوا جيدًا

N

W V 60

تعزيز اإلصغاء اإليجابي
فسحة يشكل فيها األطفال دائرتني تواجهان بعضهما ويعملون فيها بعد ذلك ضمن مجموعات صغيرة،

باإلضافة إلى األوراق واألقالم ولوح قالب وقلم تعليم.

F

يتألف هذا النشاط من جزئني .تنتهي كل فقرة بمجموعة أسئلة .يدوم كل جزء  30دقيقة
تقري ًبا.
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النشاط  :1التم ّرن على اإلصغاء
 .1قسم املجموعة الكبيرة إلى مجموعتني صغيرتني تقفان في شكل دائرة صغيرة (الدائرة ب) داخل دائرة
أكبر (الدائرة أ) .اطلب من الدائرتني السير باتجاهني معاكسني ثم قل "قفوا".
 .2يقف كل طفل من الدائرة "أ" قبالة شريك من الدائرة "ب" .اشرح لألطفال أن هذا تمرين في اإلصغاء.
على كل طفل وشريكه أن يبدآ بالدور بالتكلم مع اآلخر في شأن يهمه .بينما يتكلم األول ،على الثاني اإلصغاء
فقط.
 .3بعد أنتهاء دور الشريكني في الكالم ،يعيد كل منهما بالدور ما تكلم عنه شريكه .لذلك فمن املهم أن يصغيا
لبعضهما البعض.
 .4اطلب اآلن من الشركاء أن يجلسوا واعطهم اإلرشادات التالية:
موضوعا يهمهم كعيد ميالدهم
"ب"
الدائرة
 .1اطلب من أطفال الدائرة "أ" أن يناقشوا مع شركائهم من
ً
أو بطل خارق أو ما يريدون أن يفعلوا بعد انتهاء دراستهم أو هواياتهم املفضلة الخ.
 .2بينما يتحدث طفل الدائرة "أ" يصغي طفل الدائرة "ب" من دون مقاطعته ومن دون تعليق أو اعتراض.
 .3بعد حوالى  5دقائق ،اطلب من األطفال تبديل األدوار فيبدأ طفل الدائرة "ب" بالكالم ويصغي طفل الدائرة
"أ" من دون مقاطعة أو تعليق أو اعتراض.
 .4بعد نحو  5دقائق ،اطلب من األطفال أن يتوقفوا .اآلن اطلب من أطفال الدائرة "ب" أن يكرروا ما قاله
أطفال الدائرة "أ" وبالعكس .يتعني على كل من الشريكني التركيز واإلصغاء جي ًدا.
 .5عندما ينتهي الجميع من الكالم واإلصغاء والتعليق ،اطلب من جميع األطفال أن يجلسوا ويشكلوا دائرة
كبيرة.
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Q

هل استمتعتم أكرث عند التكلم أم عند اإلصغاء ؟
هل كان اإلصغاء من دون امكانية التعليق صع ًبا؟ ملاذا؟
كيف علمتم ما إذا كان رشيككم كان يصغي لحديثكم؟

النشاط  :2ما هو اإلصغاء اإليجابي؟
قسم املجموعة الكبيرة إلى ثالث أو أربع مجموعات صغيرة .أعطِ كل مجموعة أورا ًقا وأقال ًما .اطلب من
ّ .1
كل مجموعة مناقشة األشياء التي لم يفعلوها ألنهم كانوا يصغون جي ًدا .على سبيل املثال " :لم أقاطع"" ،لم
أتكلم"" ،لم أنتقد"" ،لم أضايق" الخ.
اطلب من املجموعات تدوين أفكارهم.
 .2بعد نحو  10دقائق ،اطلب من كل مجموعة أن تشارك ما كتبته بالدور.
 .3د ّون جميع االقتراحات على اللوح القالب بهدف تعريف اإلصغاء اإليجابي على غرار املثال التالي:
أكون مصغ ًيا جيدًا عندما...
• ال أقاطع
• أصغي بإمعان
• أركز على ما يقوله اآلخر
• أنظر إلى املتحدث
• التزم الصمت
• الخ...

Q

كيف تصغي إىل اآلخرين عادة؟ كيف حثك هذا النشاط عىل التفكري يف مهارات اإلصغاء لديك؟ أو بشعورك حول التحدث
مع أشخاص يصغون حقا إليك؟
برأيكم متى يكون اإلصغاء اإليجايب مهأم؟

جمعية الصليب األحمر الدانمركي ( )2008دليل ورشة عمل األطفال املتضررين من النزاعات املسلحة

						
٣أ لعبة املرآة

N

تحفيز التعاون والتركيز.
الفسحة.

WV 15

 .1اطلب من األطفال الوقوف في صفني.
 .2اشرح لهم أن ص ًفا سيلعب دور املرآة في حني سيكون األطفال في الصف اآلخر املمثلني
 .3يشرح بعدئذ امليسر ومساعد امليسر اللعبة .يسمي امليسر شعو ًرا ايجابيا كالقوة والشجاعة والسعادة
والسكينة ثم يقوم املمثلون بتمثيله.
 .4يقوم األطفال "املرآة" بتقليد جميع حركات املمثل.
 .5يتناوب كال الصفني على دوري املمثل واملرآة لكل شعور – ويقوم امليسر باإلشراف على حسن سير
األمور! يسمي امليسر الشعور ويحدد متى يتعني على املمثل واملرآة تبديل األدوار.
مؤسسة إنقاذ الطفل ( )2006برنامج النشاطات املنظمة النفسية االجتماعية.
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٤أ أغنيتنا
راجع من فضلك املخطط الثاني في الصفحة  78لإلرشادات حول هذا النشاط.

						
٥أ تقييم ورشة العمل
راجع من فضلك املخطط الثالث في الصفحة  78لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد انتهت ورشة عملنا لليوم .لقد مت ّرنا عىل اإلصغاء وتكلمنا عام يجعلنا
نصغي جيدًا.
وكام فعلنا يف آخر ورشة عمل ،فأنا أقدر آراءكم حول ورشة عمل اليوم وسنستعمل الوجوه املبتسمة مجددًا اليوم.
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ورشة العمل ب
شي ٌء عني
الغرض من ورشة العمل:
تعزيز الثقة بالنفس واالعتراف بنقاط القوة وبناء الثقة واالعتزاز بالنفس.
الغرض من النشاطات:
بناء الثقة بالنفس من خالل مناقشة القضايا الشخصية مع اآلخرين.
تعزيز تماسك املجموعة واالحترام املتبادل من خالل اإلصغاء املمعن واملراقبة والتركيز على ما يقوله اآلخرون.
تعزيز التعبير عن الذات واإلبداع.
النشاطات

املوارد

1ب الخالصة واملردود واملق ّدمة

الوقت
 ٥دقائق

2ب ال أحد يعلم ما أستطيع فعله

فسحة لدائرتني

 ٢٥دقيق ًة

3ب  3علَمي

أوراق أو أي شيء يمكن الرسم عليه .أدوات ومستلزمات
التعبير الفني لتعزيز اإلبداع قدر اإلمكان كأقالم التعليم
امللونة وأقالم التلوين والقلم اللماع والقماش واملقص واملجالت
القديمة الخ.

 ٤٠دقائق

4ب العمل م ًعا

قصبة بطول قلم الرصاص مع غطاء لكل طفل.

 ١٠دقائق

 ٥دقيق ًة

٥ب أغنيتنا
٦ب تقييم ورشة العمل

أوراق وأقالم ولوح قالب عليه الوجوه املبتسمة.

 ٥دقيق ًة
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WV 5

						
1ب الخالصة واملردود واملقدمة
راجع من فضلك املخطط األول في الصفحة  77لإلرشادات حول هذا النشاط.

قدم الغرض من ورشة عمل اليوم:
اليوم سوف نقوم ببعض النشاطات التي تعنينا وتعني هويتنا وما نحب وما ال نحب .كام سوف نقوم بنشاطات
جامعية حيث سيتعني علينا العمل م ًعا.

C

٢ب ال أحد يعلم ما أستطيع فعله
بناء الثقة بالنفس من خالل مشاركة معلومات شخصية مع اآلخرين .تعزيز تماسك املجموعة
واالحترام املتبادل من خالل اإلصغاء املمعن واملراقبة والتركيز على ما يقوله اآلخرون.

N

WV 25

فسحة لدائرتني.

 .1اطلب من األطفال تشكيل دائرتني – دائرة داخلية وأخرى خارجية بنفس عدد األطفال في كل دائرة.
(اذا كان العدد مفر ًدا ،يمكن للميسر االنضمام إلى الدائرة) .اطلب من الدائرتني الوقوف وج ًها لوجه.
 .2اطلب من األطفال أن يتناوبوا على القول للشخص اآلخر شي ًئا عنهم ال يعرفه عنهم .يجب أن يكون ذلك
ميزة أو مهارة أو صفة إيجابية.
ً
أعطِ
مثال على ذلك" :ال أحد يعلم أنه بإمكاني حياكة املالبس".
 .3عندما ينتهي أول طفلني من مشاركة مزاياهما ،صفق أو أعطِ أي إشارة لتبديل األدوار :تالزم الدائرة
الداخلية مكانها بينما تتحرك الدائرة الخارجية مسافة شخص الى اليمني .استمر بفعل ذلك حتى يكون
جميع األطفال في الدائرة الداخلية قد تحدثوا مع الجميع في الدائرة الخارجية.
 .4اآلن اطلب من األطفال أن يجلسوا مشكلني دائرة كبيرة واحدة.
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 .5ثم اطلب من األطفال مشاركة شيء واحد تعلموه عن رفاقهم .ال يمكن ترداد الشيء عينه مرتني فينبغي
ذكر جميع األطفال.
 .6بعد ذكر الجميع ،تابع بطرح السؤالني أدناه.

Q

كيف تشعرون حيال مشاركة ميزة خاصة بكم مع اآلخرين؟
هل سمعتم عن مزايا أو مهارات جديدة وترغبون يف تعلمها؟

منقولة بتصرف عن نشاطات مؤسسة إنقاذ الطفل في قيرغيزستان تحسني الكرامة
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٣ب علمي							

WV 40

تمكني التعبير عن الذات واإلبداع وتعزيز الثقة بالنفس

N

أوراق أو أي شيء يمكن الرسم عليه .أدوات ومستلزمات التعبير الفني لتعزيز اإلبداع قدر اإلمكان كأقالم

التعليم امللونة وأقالم التلوين والقلم اللماع والقماش واملقص واملجالت القديمة الخ.

 .1اطلب من األطفال الجلوس وتشكيل مجموعات من  8أشخاص ثم أعطهم تشكيلة كبيرة من األدوات
علم خاص به .يمكن لهذا العلم أن يمثل
ومستلزمات التعبير الفني .اطلب من األطفال أن يقوم كل منهم برسم ٍ
تراثهم أو أسرتهم أو األشياء التي يحبونها أو التي ال يحبونها أو شيء يفتخرون بالقيام به.
 .2اعطهم حوالى  15دقيق ًة البتكار أعالمهم .يمكنهم أن يفعلوا ما يشاؤون بالورق – يمكنهم قصه على شكل
علم وتلوينه ولصق الصور من املجالت عليه ،باستخدام ما يشاؤون من األدوات أمامهم .اطلب من األطفال
كتابة أسمائهم على ظهر العلم.
 .3بعد انتهاء الجميع ،اطلب منهم الجلوس في دائرة والتحدث عن أعالمهم.
 .4اآلن اطلب من األطفال مساعدتك في تعليق األعالم على حبل طويل .قم بتعليق األعالم في صالة ورشة
العمل إن أمكن واعرضها في االجتماع القادم مع األهالي ومقدمي الرعاية.
منظمة الرؤية العاملية اإلبداع مع األطفال .دليل نشاطات األطفال

						
٤ب العمل معً ا
التشجيع على املراقبة والوعي واحترام اآلخر والتركيز.

N

WV 10

قصبة بطول قلم الرصاص مع غطاء لكل طفل.

F

الهدف من هذه اللعبة هو أال تقع القصبات على األرض .فمن أجل تثبيت القصبات ،على
األطفال مراقبة بعضهم البعض جيدًا والتصرف سريعً ا .يجب على األطفال أن يتعلموا على
التأقلم مع حركات بعضهم البعض ،وهذا ليس باألمر السهل.
بحسب عدد األطفال ،يمكن تطبيق هذه اللعبة في شكل مثلث
أو بصفني أو في دوائر .تصبح اللعبة أكثر صعوبة
كلما زاد عدد األطفال.
 .1أعطِ قصبتني (يفضل أن تكونا من الحجم عينه)
لكل طفلني.
 .2اطلب من األطفال الوقوف وج ًها لوجه على بعد املسافة
عينها كطول القصبة.
 .3اشرح باالستعانة بأحد األطفال ما يتطلبه النشاط :ضع
طرف القصبة على اصبع اليد اليمنى للطفل األول والطرف
اآلخر على اصبع اليد اليسرى للطفل الثاني.
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 .4للحفاظ على ثبات القصبات يجب على األطفال الضغط ً
قليل على أطراف القصبات.
 .5اآلن اطلب منهم وضع القصبة الثانية بني اليدين الفارغتني .اطلب منهم أخذ خطوة إلى اليسار أو اليمني
دون أن تقع القصبتان.
 .6تنتهي اللعبة بعد أن يتمكن الجميع من تثبيت القصبات لبعض الوقت.

Q

هل كان تثبيت القصبات صع ًبا عليكم ؟

ماذا تعلمتم يك تتمكنوا من لعب هذه اللعبة؟
يف حال حاول بعض االطفال أن يلعبوا اللعبة ضمن مجموعة أكرب اسألهم :
هل وجدتم اللعبة أصعب بعدد أكرب؟ ماذا تعلمتم عن التواصل والصرب؟
املؤسسة الكاثوليكية للعمل ضد اإليدز في ناميبيا ( )2003بناء مرونة األطفال املصابني باإليدز

									
٥ب أغنيتنا

WV 5

						
٦ب تقييم ورشة العمل

WV 5

راجع من فضلك املخطط الثاني في الصفحة  78لإلرشادات حول هذا النشاط.

راجع من فضلك املخطط الثالث في الصفحة  78لإلرشادات حول هذا النشاط.
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اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد تعلمنا الكثري عن بعضنا البعض .فقد أخربنا الجميع شي ًئا عنهم مل نكن
قصصا عنكم تفتخرون بها .أخ ًريا ،لعبنا لعبة التعاون محاولني تثبيت القصبات.
نعرفه من قبل .ثم صنعتم أعال ًما تخرب ً
فقد كان يو ًما جيدًا جدا وقد وتعرفت عىل الكثري من األمور اإليجابية عن كل منكم.
وكام فعلنا يف آخر ورشة عمل ،فأنا أقدر آراءكم حول ورشة عمل اليوم وسنستعمل الوجوه املبتسمة مجددًا اليوم.

Jim Holmes/ Save the Children
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ورشة العمل ج
دعم بعضنا البعض
الغرض من ورشة العمل :تعزيز االحترام املتبادل والثقة والتعاون.
الغرض من النشاطات:
تعزيز التعاون والروح الرياضية وتماسك املجموعة والثقة بالنفس من خالل الحث على تخطي العقبات.
تشجيع األطفال على إدراك أنهم مميزون ومختلفون وأن ذلك ال يمنع إيجاد القواسم املشتركة ودعم بعضهم البعض خالل
األوقات العصيبة.
بناء الثقة والتماسك في املجموعة وتشجيع األطفال على تحمل مسؤولية بعضهم البعض.
النشاطات

املوارد

1ج الخالصة واملردود واملق ّدمة
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الوقت
 ٥دقائق

2ج الحلقات الجوالة

حلقات هوال هوبس أو حبل بطول متر ونصف مربوط بشكل
دائرة .فسحة كافية للنشاط البدني.

 30دقيق ًة

3ج قواسمنا املشتركة

فسحة لدائرة كبيرة.

 30دقائق

4ج مهد بشري

الفسحة.

 15دقائق
 ٥دقيق ًة

٥ج أغنيتنا
٦ج تقييم ورشة العمل

أوراق وأقالم ولوح قالب مع مبتسمة.

 ٥دقيق ًة
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١ج الخالصة واملردود واملقدمة
راجع من فضلك املخطط األول في الصفحة  77لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 5

قدم الغرض من ورشة عمل اليوم:

C

اليوم سوف نقوم بعدد من النشاطات التي ال ميكن القيام بها من دون مساعدة بعضنا البعض .ستتطلب هذه
النشاطات منكم أن تظهروا احرتامكم وثقتكم ببعضكم البعض.

							
٢ج الحلقات الجوالة

WV 30

تعزيز التعاون والروح الرياضية وتماسك املجموعة والثقة بالنفس من خالل الحث على تخطي العقبات.

N

حلقات هوال هوبس أو حبل بطول متر ونصف مربوط بشكل دائرة .فسحة كافية للنشاط البدني.

F
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في البداية سيتطلب األمر ً
قليل من التمرين .سيدرك األطفال أنه عليهم مساعدة بعضهم
البعض من خالل السماح لبعضهم البعض شد أيديهم بمختلف االتجاهات بينما يتمايلون
للدخول بالحلقة.
دع األطفال يكتشفو كيفية القيام بذلك بأنفسهم :قم بمساعدتهم فقط في حال لم يتمكنوا من ذلك
بعد فترة.
للمزيد من اإلثارة يمكنك إضافة حلقة هوال هوب ثانية في الجانب اآلخر من الدائرة .يمسك
الجميع في الدائرة ببعضهم البعض وإما يساعدون بعضهم أو يناورون للدخول في الحلقة،
لذلك الجميع يشارك في النشاط .سيتمكن األطفال من تحريك الحلقة فقط إن راقبوا بعضهم
البعض جيدًا واستجابوا لزمالئهم وعملوا معً ا كفريق واحد .يمكنك إعطاء ثالث حلقات
لألطفال الذين تمكنوا من اللعبة جيدًا!
 .1اطلب من األطفال تشكيل دائرة .أوضح أن
أهم شيء في هذه اللعبة هو االمساك باأليدي
دائ ًما.
 .2اطلب من األطفال اإلمساك بأيدي بعضهم
البعض .ضع حلقة هوال هوب (أو الحبل
املربوط) على ذراع أحد األطفال في الدائرة.
يجب على األطفال نقل حلقة الهوال هوب من
طفل إلى آخر داخل الدائرة دون كسرها.
ال تشرح كيفية القيام بذلك بل دع األطفال
يكتشفون بأنفسهم.
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 .1يجب على الطفل إلى جانب الطفل األول تكرار العملية نفسها (والسر هنا يكمن في العبور في الحلقة
بوضع األرجل ً
أول ،ثم هز الحلقة إلى األعلى بمساعدة الزميل إلى أن يتمكن الطفل من إدخال رأسه!)

Q

كيف شعرتم يف البداية عندما علقتم ومل تتمكنوا من العبور يف الحلقة؟

ما الذي ساعدكم عىل عبور الهوال هوب؟
هل ميكنكم ذكر موقف يف الحياة اضطررتم فيه للتأقلم مع حاجات اآلخرين يك يصل الجميع إىل هدفه؟
كيف تشعرون عندما تضطرون إىل االستجابة لحاجات عدة أشخاص يف الوقت عينه؟
يف حال استخدام حلقات إضافية :كيف كان شعوركم عندما أصبح هناك ثالث حلقات تدور يف الدائرة؟
املؤسسة الكاثوليكية للعمل ضد اإليدز في ناميبيا ( )2003بناء مرونة األطفال املصابني باإليدز

٣ج قواسمنا املشتركة

WV 30

تشجيع األطفال على إدراك أنهم يتشاركون قواسم عديدة وبالتلي بإمكانهم دعم بعضهم البعض خالل
األوقات العصيبة وذلك ال يلغي الخصائص التي تميزهم.

N

فسحة لدائرة كبيرة.

 .1اطلب من األطفال تشكيل دائرة مواجهني بعضهم البعض.
 .2اشرح اآلن أنكم ستقومون بتسمية أشياء مختلفة وإذا كانت تنطبق على أحد أفراد الدائرة عليه أن يتقدم
ويقف داخل الدائرة.
 .3ابدأ بتسمية أشياء بسيطة تراها في املجموعة ،على سبيل املثال:
قميصا أبيض" – فيقوم جميع األطفال الذين يرتدون قمصانًا بيض بالتقدم إلى داخل الدائرة.
"أرتدي
ً
سم أشياء بسيطة ومسلية يتشاركها
 .4عندما يعود الجميع إلى مكانه ،قم بتسمية شيء آخر .في البداية ِّ
الجميع ملدة  5أو  10دقائق:
صباحا
• أستيقظ دائ ًما قبل السادسة
ً
• أكره تناول الخضروات
• أحب االستماع إلى املوسيقى
قم دائ ًما بتسمية األمور املناسبة والتي تعني شي ًئا ملجموعتك.
 .5اآلن ابدأ بتسمية أمو ًرا أكثر حساسية وصعوبة استنا ًدا ملا تعرفه حول األطفال.
على سبيل املثال:
على سبيل املثال:
• لقد فقدت أحد والدي
• ال أعيش مع والدي بل مع عائلة أخرى
• توفي شخص في عائلتي في الكارثة التي حصلت.
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٤ج املهد البشري

N

تعزيز الثقة والتعاون واملسؤولية املشتركة.

WV 15

الفسحة.

 .1اطلب من جميع األطفال ما عدا واحد تشكيل مجموعتني.
 .2اآلن اطلب منهم أن يقفوا في الصف في خطني يواجهان بعضهما وعلى مسافة ذراع من بعضهم البعض.
 .3اطلب من الطفل املتبقي االستلقاء على األرض بني الخطني.
 .4عندما يعطي امليسر اإلشارة ،يشبك األطفال من كل جهة أيديهم تحت جسم الطفل املستلقي على األرض.
 .5عندما يصبح األطفال مستعدين ،أعطِ هم اإلشارة للوقوف ورفع الطفل املستلقي بانتباه على أذرعهم.
 .6عندما يقف الجميع ،اطلب منهم مرجحة الطفل ببطء.
ثوان اطلب منهم انزال الطفل على مهل كي يتمكن من النهوض.
 .7بعد نحو ٍ 10
كرر هذا النشاط إلى أن يتمرجح عدد من األطفال على أيدي زمالئهم.
مصدر النشاط :املؤسسة الكاثوليكية للعمل ضد اإليدز في ناميبيا ( )2003بناء مرونة األطفال املصابني
باإليدز

									
٥ج أغنيتنا
راجع من فضلك املخطط الثاني في الصفحة  78لإلرشادات حول هذا النشاط.
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٦ج تقييم ورشة العمل
راجع من فضلك املخطط الثالث في الصفحة  78لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

ها قد انتهت ورشة عملنا لليوم .لقد قمنا بنشاطات مسلية استلزمت منا روح التعاون الجامعي والتنسيق .كام قمنا
بنشاط جعلنا ندرك كم لدينا من قواسم مشرتكة مع أصدقائنا .وهذا أمر جيد ألنه يسمح لنا أن ندعم ونساعد بعضنا البعض.
وكام فعلنا يف آخر ورشة عمل ،فأنا أقدر آراءكم حول ورشة عمل اليوم وسنستعمل الوجوه املبتسمة مجددًا اليوم.

Louise Dyring/ Save the Children
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ورشة العمل "و"1
مستقبلي
الغرض من ورشة العمل :تشجيع األطفال على التفكير بأحالمهم وآمالهم للمستقبلوتحديد األهجاف وتحقيقها
الغرض من النشاطات:
تشجيع األطفال على التفكير في ما يريدون أن يفعلوا بحياتهم في املستقبل.
تشجيع األطفال على تحديد األهداف التي سيعملون على تحقيقها والتفكير في ما يحتاجون إليه لتحقيقها.
ابداء رأيهم بسلسلة ورش العمل والنشاطات التي شاركوا فيها.
النشاطات

املوارد

1.١و الخالصة واملردود واملقدمة
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الوقت
 ٥دقائق

1.٢و مشروع الحياة

ورق ،أقالم وأقالم رصاص وأقالم تلوين.

 20دقيق ًة

1.٣و القطار املضحك

الفسحة.

 5دقائق

1.٤و تخيل املستقبل

ورق ولوح قالب ومجالت قديمة
ومقص وغراء وشريط الصق.

1.٥و أغنيتنا (أداء)
1.٦و تقييم ورشة العمل وإبداء الرأي في
سلسلة ورش العمل

 40دقائق
 ٥دقيق ًة

أوراق وأقالم ولوح قالب عليه وجوه مبتسمة.

 15دقيق ًة
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١.١و الخالصة واملردود واملقدمة
راجع من فضلك املخطط األول في الصفحة  77لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 5

قدم الغرض من ورشة عمل اليوم:
اليوم آخر يوم من سلسلة ورش العمل .سوف نكتشف أحالمنا وآمالنا للمستقبل .وهذا أمر مهم جدًا يعطيكم الدافع
لتعملوا عىل تحقيق أمر ما يف املستقبل..

C

							
١.٢و مشروع الحياة

N

تشجيع األطفال على التفكير في ما يريدون أن يصبحوا في املستقبل.

WV 20

أوراق وأقالم رصاص وأقالم تلوين.

F

يمكنك إضافة القليل من اإلثارة على هذا النشاط ان سمح عمر األطفال بذلك .يمكنك أن
تطلب منهم الكتابة ً
بدل من الرسم أو تحضير ملصقات من صور املجالت.
 .1افتتح النشاط بقول التالي:
يف مرحلة معينة قام جميع الكبار بالتفكري يف ما يردون أن يفعلوا يف الحياة .منهم من حقق أحالمه ومنهم من ال يزال
يعمل عىل تحقيقها .لذلك فإن التفكري يوميايف مبا نريد أن نفعله يشكل جز ًءا مهام للغاية من هذه الحياة .نقوم بذلك منذ
الصغر ،نحلم ونقتنع أن ال أحد سيستطيع منعنا من تحقيق أحالمنا.

C

 .2اآلن وزع األوراق على الجميع واطلب من األطفال رسم جدول مؤلف من ثالثة عواميد كالتالي:
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اآلن
(كيف أرى نفسي اآلن؟

Q

التغيير الالزم
(ماذا أود أن أغير في ذاتي؟)

ما ذا شعرتم عندما فكرتم يف هذه األمور الثالثة؟ أي منها كان األصعب؟

اليونيسف ( )2010العودة إلى السعادة

املستقبل
(ماذا سأفعل حني أصبح كبي ًرأ؟)
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١.٣و القطار املضحك

N

تنشيط األطفال.

WV 5

الفسحة.

 .1اطلب من األطفال تشكيل دائرة ثم اطلب منهم أن يستديروا إلى اليمني.
 .2قم بفك الدائرة كي تحصل على طرفني :البداية والنهاية .اآلن اطلب من أول طفل أن يبدأ باملشي على أن
يقوم الطفل وراءه بتقليد خطواته .يقوم كل منهم بتقليد الشخص الذي أمامه حتى يسير الجميع بالطريقة
عينها.
 .3يمكن للقطار أن يسير بأي اتجاه ويمكن للطفل الذي يقوده أن يغير طريقة سيره وأن يصدر أصواتًا ويل ّوح
ذراعيه الخ ،وعلى اآلخرين تقليد حركاته وأصواته بدقة.
 .4بعد حوالى  30ثانية ،بدل األدوار واسمح لشخص آخر أن يقود القطار .واصل تبديل األدوار حتى نهاية
مدة النشاط.
منظمة الرؤية العاملية .اإلبداع مع األطفال .دليل نشاطات األطفال

١.٤و تخيل املستقبل
تشجيع األطفال على تحديد األهداف التي سيعملون على تحقيقها والتفكير في ما يحتاجون
إليه لتحقيقها.

N

WV 40

ورق ولوح قالب ومجالت قديمة ومقص وغراء وشريط الصق.

في حال كانت املجموعة كبيرة ،اطلب منهم العمل ضمن مجموعات أصغر في هذا النشاط
ملصق كبير فيه.
األخير الذي سيعملون على
ٍ
 .1افتتح النشاط بقول التالي:
أريدكم أن تحلموا دو ًما مبستقبلكم – احلموا مبا تريدون أن تفعلوا حني تكربون ،أي مهنة ستامرسون ،كيف ستجنون
لقمة عيشكم ،أين ستذهبون ،مع من ستعملون ،ما طبيعة البيئة التي ستعملون فيها – فكروا يف كل ما يخطر ببالكم من
تفاصيل.

C

 .2اآلن اطلب من األطفال العمل لصنع ملصق .وزع عليهم األوراق واملجالت واملقصات والغراء .اشرح لهم أن
أول ملصق سيحمل العنوان التالي :

C

ماذا أريد أن أصبح؟

 .3بينما يعملون على امللصق ،در على األطفال واسألهم على ماذا يعملون .شجعهم على مناقشة موضوع
ملصقهم مع اآلخرين وهم يعملون.
 .4عندما ينتهي األطفال من ملصقاتهم اطلب منهم مشاركتها وشرحها للمجموعة .عندما ينتهي الجميع
من ذلك اعرض امللصقات في املكان الذي اخترته لها.
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ثان ً
قائل:
 .5اآلن اطلب منهم العمل على ملصق ٍ
عندما نحلم ،تطري مخيلتنا فنشعر كم سيكون تحقيق أحالمنا رائ ًعا .ومن أجل تحقيق أحالمنا علينا أن نعمل لها وقد
نحتاج إىل مساعدة .عىل سبيل املثال ،إذا أراد أحدكم أن يصبح طبي ًبا أو أستاذًا أو حتى رياض ًيا ،ما الذي يجب عليه فعله
لتحقيق ذلك؟

C

دع األطفال يجيبون عن هذا السؤال .حاول أن تحصل على إجابات واقعية .على سبيل املثال :علي أن أدرس
جي ًدا ،علي أن أدخر املال عندما أحصل على راتب ،علي أن أذهب إلى املدرسة ،الخ.
اآلن اطلب من األطفال العمل على امللصق الثاني .هذا امللصق سيحمل العنوان التالي:

C

كيف أحقق حلمي؟
 .6عندما ينتهي األطفال من العمل على امللصق الثاني اطلب منهم مشاركته مع املجموعة .عندما يعرض
الجميع ملصقاتهم ويشرحونها ،اعرض جميع امللصقات في املكان الذي اخترته لها.
 .7اختر أحد امللصقات ليكون موضوع النقاش .اطلب التالي من األطفال:

C

اآلن حددتم ما تريدون فعله وما يتطلب األمر لتحقيقه .ما هي املساعدة التي تعتقدون أنكم بحاجة إليها لتحقيق
حلمكم؟ إىل أي موارد ستحتاجون؟ (عىل سبيل املثال الكتب أو املساعدة من الكبار أو التنظيم أو املثابرة أو املعلومات الخ).
اكتب إجابات األطفال عىل اللوح القالب.
 .8اختتم النشاط واشكر األطفال على عملهم املمتاز وهنئهم هلى ملصقاتهم الرائعة!
كيف كان شعوركم خالل هذا النشاط؟
أي جزء منه تفضلون ؟

Q

اليونيسف جمهورية الدومينيكان ( .)2010العودة إلى السعادة
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١.٥و أغنيتنا (أداء)

WV 5

غناء أغنية يعرفها جميع األطفال تعزز شعور االنتماء والفخر الثقافي لديهم

F

إن رأيت أن األطفال متحمسني حاول أن تدعو املعلمني أو األهالي أو مقدمي الرعاية
أو أطفال آخرين كي يغني األطفال أمامهم .فذلك يعطي األطفال شعو ًرا بالفخر ويشكل
طريقة إيجابية إلنهاء سلسلة ورش العمل .إن اخترت القيام بذلك اترك األغنية ملا بعد تقييم
ورشة العمل.
 .1اطلب من األطفال الوقوف وتأدية األغنية التي اختاروها لورش عملهم .شجعهم على تأديتها بأفضل ما
عندهم بما أنّ ورشة العمل هذه ستكون األخيرة.
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١.٦و تقييم ورشة العمل والتفكير في سلسلة ورش العمل

WV 15

تقييم األطفال لورشة العمل والتفكير في مجمل سلسلة ورش العمل.

N
F

قطع ورق صغيرة وأقالم ولوح قالب عليه الوجوه املبتسمة.

اجمع التقييمات واحتفظ بها لغاية املراقبة.

فسر لألطفال:
ّ .1

C

اآلن ،قد وصلنا إىل نهاية ورشة عمل اليوم ونهاية كافة ورش العمل يف هذه السلسلة .اليوم هو يوم سعيد وحزين يل يف
الوقت عينه .أنا حزين ّ
ألن سأشتاق لرؤيتكم يف ورش العمل هذه ،لك ّنني سعيد ألنني أمضيت كل هذا الوقت معكم وتعلّمت
الكثري عنكم كلكم .أنا سعيد أيضً ا ألنني أرى كم أصبحتم أقوياء يف خالل هذه الفرتة ،وكم تعلّمتم أن تثقوا ببعضكم البعض.
لقد أعجبني يف خالل كل ورش العمل هذه عملكم الجاد واألفكار الجيدة الكثرية التي كانت تنتابكم دو ًما.
شك ًرا لكم ألخذ الوقت الكايف للمجيء إىل ورش العمل هذه وأمتنى لكم جمي ًعا األفضل.
وكام يف سائر ورش العمل ،أقدّر رأيكم بشأن ورشة عمل اليوم .وسوف نستخدم الوجوه املبتسمة من جديد.
بعد أن تتموا تقييم ورشة العمل ،سوف منيض بضع دقائق يف التفكري يف سلسلة ورش العمل بأكملها.
 .2أرِ األطفال اللوح الق ّ
الب الذي عليه الوجوه املبتسمة مجد ًدا واعطِ كل طفل قطعة ورق صغيرة واطلب
منهم أن يرسموا الوجوه املبتسمة التي تعكس شعورهم حيال نشاطات ورشة عمل اليوم .و ُقل لهم أ ّال يكتبوا
سيشجعهم على ّ
توخي الصدق في تقييمهم للنشاطات.
أسماءهم على الورقة .فذلك
ّ
 .3عندما ينتهون من التقييم ،اطلب منهم أن يقفوا في دائرة وأن يتشاركوا بالدور ما الذي اكتسبوه جراء
شجعهم على مشاركة كال مشاعرهم اإليجابية والسلبية بشأن مشاركتهم في
املشاركة في ورش العمل هذهّ .
ورش العمل.
 .4وبعد أن يتسنى للجميع فرصة مشاركة شيء ،أشكرهم على مردودهم وخذ الوقت لتو ّدع ً
كل من األطفال.
فذلك يساعدهم على الشعور بأنّهم معروفني وبأنّهم ق ّيمني.
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ورشة العمل "و"2
مستقبلي
الغرض من ورشة العمل :كيف يمكن ألطفال أن يجعلوا من مجتمعهم مكانًا أفضل.
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الغرض من النشاطات:
تعزيز التعاون في املجموعة ومهارات حل املشكالت.
الرجوع إلى فقرة "مجتمعنا" في النشاط  3.5ومناقشة سبل تحسني األطفال ملجتمعهم املحلي ودعم بعضهم البعض.
تشجيع دعم وتقدير األقران لبعضهم البعض.
التفكير في سلسلة ورش العمل والنشاطات التي شارك فيها األطفال.
النشاطات

املوارد

٢.١و الخالصة واملردود واملقدمة
٢.٢و الغطاء املتقلص

الوقت
 ٥دقائق

بطانية كبيرة أو شرشف يمكن لألطفال الوقوف

 15دقيق ًة

عليه حافيي األقدام.
٢.٣و مجتمعنا

خرائط املجتمعات املحلية من النشاط  3.5ولوح قالب
وأقالم تعليم.

 40دقائق

٢.٤و ما يعجبني فيك

أوراق وقبعة أو صندوق لوضع األوراق فيه

 10دقائق

٢.٥و أغنيتنا (أداء)
٢.٦و تقييم ورشة العمل وإبداء الرأي
في سلسلة ورش العمل

 ٥دقيق ًة
أوراق وأقالم ولوح قالب عليه الوجوه املبتسمة

 15دقيق ًة
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٢.١و الخالصة واملردود واملقدمة
راجع من فضلك املخطط األول في الصفحة  77لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 5

قدم الغرض من ورشة عمل اليوم:
اليوم آخر مرة نلتقي يف سلسلة ورش العمل .لقد عملنا عىل الكثري من النشاطات م ًعا وتعرفنا عىل بعضنا البعض أكرث
بكثري .أشكركم عىل جميع األمور التي شاركتموها حول أنفسكم ولقد رأيت كيف تعاملون بعضكم بلطف واحرتام .اليوم سوف
ننهي سلسلة ورش العمل ببعض النشاطات التي تركز عىل املستقبل وكيفية العمل م ًعا لنجعل من مجتمعنا مكانًا أفضل.

C

٢.٢و الغطاء املتقل

N

WV 15

تشجيع التعاون ضمن املجموعة وتعزيز مهارات حل املشكالت.
بطانية كبيرة أو شرشف يمكن لألطفال الوقوف عليه حافيي القدمني.

F

يتضمن هذا النشاط احتكا ًكا جسد ًيا – قد يكون على الطفل حمل صديقه أو االتكاء عليه.
قم بتقسيم األطفال إلى مجموعتني للفتيان والفتيات إذا رأيت ذلك مناس ًبا .يمكن للمجموعتني
بهذه الحال اللعب بالدور أو التنافس في ما بينهما على شرشفني.
عادة ما ينجح األطفال في هذه اللعبة في قلب الشرشف من خالل قيام أحد األطفال بقلب جانب
من الشرشف بينما يقف اآلخرون في الجانب اآلخر .يتقلص بذلك حجم الشرشف وسيتعني
على األطفال التحرك بينما يقومون بقلب الشرشف.
راقب األدوار التي يتخذها األطفال في هذه اللعبة .عادة ما يستلم عدد قليل من األطفال زمام
األمور ويبدأون بإعطاء التعليمات لآلخرين.
 .1ضع الشرشف أو الغطاء على األرض .اختر حجم الشرشف بحسب عدد األطفال ،فإن كان العدد ً
قليل
اطوِ الشرشف .ثم اطلب من األطفال نزع أحذيتهم والوقوف على الشرشف .ال يجب أن يكون هناك مساحة
بني ولد وآخر على الشرشف.
 .2اآلن أخبر األطفال أن األرض حول الشرشف سامة وال يجب أن يقعوا عن الشرشف ويلمسوا األرض.
 .3الهدف من اللعبة قلب الشرشف دون أن يلمس أحد األرض السامة.
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 .4أعطِ هم ما يكفي من الوقت كي يكتشفوا ما عليهم فعله .إن لم يتمكنوا من ذلك ،شجعهم وقل لهم أنه يمكن
قلب الشرشف إن تعاونوا مع بعضهم على ذلك .ذكرهم أن ذلك ممكن ولو أخذهم وقتًا أكثر من الالزم.
 .5عند انتهاء النشاط ،هنئ األطفال واطلب منهم الجلوس بشكل دائرة لإلجابة على األسئلة أدناه .في حال لم
يقل األطفال ذلك بأنفسهم ،اشرح أن هذا النشاط هو مثال على كيف تبدو األمور مستحيلة في البدء ،ولكن،
بالتعاون وتقديم املساعدة لبعضنا البعض كل شيء ممكن.

Q

هل استمتعتم بالنشاط؟

ما الذي استصعبتموه يف هذا النشاط؟
كيف متكنتم من حل معضلة قلب الرششف؟ هل قام أحدكم بتوجيه اآلخرين أم هل قام الجميع بقلب الرششف م ًعا؟
ماذا تعلمتم من هذا النشاط؟
مصدر مجهول

								
٢.٣و مجتمعنا املحلي
الرجوع إلى فقرة "مجتمعنا املحلي" في النشاط  3.5ومناقشة سبل تحسني األطفال ملجتمعهم ودعم
بعضهم البعض.

N

WV 40

خرائط املجتمع املحلي من النشاط  3.5ولوح قالب وأقالم تعليم.

راجع النشاطات في ورشة العمل  3حيث رسم األطفال خرائط املجتمع وحددوا املصاعب واملوارد اإليجابية.
إن كنت ال زلت تحتفظ بتلك الخرائط ،اعرضها كي يتمكن األطفال من مراجعتها.
إن لم تحتفظ باللوح القالب وخرائط املجتمع املحلي ،اطلب من األطفال أن يجلسوا ويشكلوا دائرة ويناقشوا
التحديات التي يواجهها األطفال في مجتمعهم املحلي والتي يذكرونها من املرة املاضية.
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 .1راجع خرائط املجتمع املحلي التي عمل عليها األطفال في النشاط  3.5وقل:

C

اليوم سنتحدث أيضً ا عن مجتمعنا كام فعلنا يف ورشة العمل السابقة .هل تذكرون خرائط املجتمع املحيل الرائعة التي
عملتم عىل إنجازها؟ لقد عرضتها لكم هنا لتلقوا نظرة عليها.
ِ
أعط األطفال حواىل  5دقائق ملراجعة الخرائط.

 .2فسر لألطفال أنكم ستتطرقون مجد ًدا إلى التحديات التي يواجهها األطفال في املجتمع وستفكرون م ًعا
في األدوار التي يمكن للطفل لعبها في جعل املجتمع مكانًا أفضل لألطفال.
 .3اطلب من األطفال تشكيل  4أو  5مجموعات.
لوحا قال ًبا واطلب منهم رسم ثالث عواميد .عنوان العمود األول "تحديات" وعنوان الثاني
 .4أعط كل مجموعة ً
"الخطوات املطلوبة" بينما ُيترك العمود الثالث من دون عنوان.
تحد عليم أن يذكروا ما هي الخطوات
 .5اطلب منهم كتابة التحديات التي ناقشوها في مجتمعهم .بجانب كل ٍ
الالزمة ملواجهة هذا التحدي.اعطِ األطفال  20دقيقة للعمل على ذلك ضمن مجموعاتهم.
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املثال :1

التحديات

الخطوات الالزمة

األطفال يعيشون على الطرقات

 .1على املنظمات االجتماعية العثور على مساكن
مناسبة لهؤالء األطفال
 .2يحق لألطفال املشردين على الطرقات بمسكن
وغذاء حيث يمكنهم اللعب مع غيرهم من األوالد.

 .6بعد االنتهاء من الجدول ،اطلب من األطفال مراجعة الخطوات الالزمة .ثم اطلب منهم أن يناقشوا ضمن
مجموعاتهم ما يمكن القيام به ملواجهة التحديات .ما الدور الذي يمكن لهم أن يلعبوه في الحرص على أن يتم
تنفيذ الخطوات الالزمة؟
 .7اطلب منهم عنونة العمود الثالث "يمكننا" واستكمال الجدول .قد تُترك بعض األسطر دون من الكتابة عليها
لعدم معرفة الطفل ما الدور الذي يمكن أن يلعبه .هذا أم ٌر طبيعي.
 .8استخدم املثال التالي إلرشاد األطفال أو استخدم ً
مثال خاصا بك.
املثال :2

التحديات
األطفال يعيشون على الطرقات

الخطوات الالزمة
.1على املنظمات االجتماعية
العثور على مساكن مناسبة
لهؤالء األطفال

يمكننا
.1أن نخبر األطفال في
الشارع أي يمكنهم إيجاد
مأوى وطعام

 .2يحق لألطفال املشردين
على الطرقات بمسكن وغذاء
حيث يمكنهم اللعب مع غيرهم
من األوالد
 .9بعد انتهاء الجميع اطلب من املجموعات عرض ألواحها القالبة على الحائط .اعطِ األطفال حوالى  10دقائق
كي يدوروا على أعمال بعضهم البعض .اعطِ هم قلم تعليم واطلب منهم اختيار  3خطوات من عواميد "يمكننا"
من األلواح التي يعتقدون أنها األكثر واقعية وقابلية للتنفيذ ووضع عالمة نجمة إلى جانب هذه الخطوات.
 .10عندما ينتهون من ذلك اطلب منهم الجلوس بشكل دائرة .حضر الئحة بالخطوات التي حصلت على أكثر
عدد نجوم واطلب من األطفال ترتيبها.
 .11اسأل األطفال عما يجب فعله ملساعدتهم على القيام بهذه الخطوات .على سبيل املثال ،إن اختاروا "العمل
على ملصق حول حقوق االنسان" ،ما املساعدة التي يحتاجون إليها لتحقيق ذلك؟ قد يجيب الطفل أنه بحاجة
إلى ورق وأقالم تلوين أو مكانًا يعملون فيه م ًعا او مساعدة من الكبار.
طارحا السؤال التالي:
 .12سجل جميع اقتراحات األطفال واختتم النشاط
ً
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Q

ما الذي مينعكم من القيام بالخطوات التي ما الذي مينعكم من القيام بالخطوات التي كتبتموها عىل األلواح؟
إىل ماذا تحتاجون كمجموعة للنجاح يف هكذا نشاط.
تم إعداد هذا النشاط لرزمة املوارد هذه.

					
٢.٤و ما يعجبني فيك
تشجيع دعم وتقدير األقران لبعضهم البعض.

N

WV 10

ورق وقبعة أو صندوق لوضع األوراق فيه.

F

عليك املشاركة بالنشاط وتقدير عمل جميع األطفال بشكل إيجابي .احرص على أن يكون
ومحترما .إن قال أحدهم شي ًئا مؤذ ًيا أو قاس ًيا ،اطلب منه االعتذار من الشخص
الكالم لطي ًفا
ً
الذي وجه إليه اإلساءة واطلب منه التفكير في شيء ايجابي
 .1اطلب من جميع األطفال الوقوف بشكل الدائرة واعطِ كل منهم أوراق صغيرة .اطلب منهم كتابة أسمائهم
عليها ثم تجعيدها ووضعها في الصندوق أو القبعة في وسط الدائرة.
وادع كل طفل بدوره ليأخذ ورق ًة من الصندوق .إذا سحب الطفل الورقة التي تحمل
 .2اآلن اخلط األوراق
ُ
اسمه اطلب منه أن يردها إلى الصندوق ويسحب ورقة ثانية.
 .3عندما يحصلون على األسماء ،اطلب منهم أن يدخلوا إلى الدائرة والوقوف بمواجهة األشخاص الذين
سحبوا اسماءهم .اطلب منهم التوجه إلى األشخاص الذين سحبوا أسماءهم وقول شيء ما حول ميزتهم .على
سبيل املثال" :جون يجبني فيك أنك تضحك كثي ًرا ألن ذلك يسعدني".
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تم إعداد هذا النشاط لرزمة املوارد هذه.

								
٢.٥و أغنيتنا (أداء)

WV 5

غناء أغنية يعرفها جميع األطفال تعزز شعور االنتماء والفخر الثقافي لديهم

F

إن رأيت أن األطفال متحمسني حاول أن تدعو املعلمني أو األهالي أو مقدمي
الرعاية أو أطفال آخرين كي يغني األطفال أمامهم .فذلك يعطي األطفال شعو ًرا بالفخر ويشكل
طريقة إيجابية إلنهاء سلسلة ورش العمل .إن اخترت القيام بذلك اترك األغنية ملا بعد تقييم
ورشة العمل.
اطلب من األطفال الوقوف وتأدية األغنية التي اختاروها لورش عملهم .شجعهم على تأديتها
بأفضل ما عندهم بما أنّ ورشة العمل هذه ستكون األخيرة.
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٢.٦و تقييم ورشة العمل والتفكير في سلسلة ورش العمل

WV 15

تقييم األطفال لورشة العمل والتفكير في مجمل سلسلة ورش العمل.

N
F

قطع ورق صغيرة وأقالم ولوح قالب عليه الوجوه املبتسمة.

اجمع التقييمات واحتفظ بها لغاية املراقبة.

فسر لألطفال:
ّ .5

C

اآلن ،قد وصلنا إىل نهاية ورشة عمل اليوم ونهاية كافة ورش العمل يف هذه السلسلة .اليوم هو يوم سعيد وحزين يل يف
الوقت عينه .أنا حزين ّ
ألن سأشتاق لرؤيتكم يف ورش العمل هذه ،لك ّنني سعيد ألنني أمضيت كل هذا الوقت معكم وتعلّمت
الكثري عنكم كلكم .أنا سعيد أيضً ا ألنني أرى كم أصبحتم أقوياء يف خالل هذه الفرتة ،وكم تعلّمتم أن تثقوا ببعضكم البعض.
لقد أعجبني يف خالل كل ورش العمل هذه عملكم الجاد واألفكار الجيدة الكثرية التي كانت تنتابكم دو ًما.
شك ًرا لكم ألخذ الوقت الكايف للمجيء إىل ورش العمل هذه وأمتنى لكم جمي ًعا األفضل.
وكام يف سائر ورش العمل ،أقدّر رأيكم بشأن ورشة عمل اليوم .وسوف نستخدم الوجوه املبتسمة من جديد.
بعد أن تتموا تقييم ورشة العمل ،سوف منيض بضع دقائق يف التفكري يف سلسلة ورش العمل بأكملها.
 .6أرِ األطفال اللوح الق ّ
الب الذي عليه الوجوه املبتسمة مجد ًدا واعطِ كل طفل قطعة ورق صغيرة واطلب
ّ
منهم أن يرسموا الوجوه املبتسمة التي تعكس شعورهم حيال نشاطات ورشة عمل اليوم .و ُقل لهم أال يكتبوا
سيشجعهم على ّ
توخي الصدق في تقييمهم للنشاطات.
أسماءهم على الورقة .فذلك
ّ
 .7عندما ينتهون من التقييم ،اطلب منهم أن يقفوا في دائرة وأن يتشاركوا بالدور ما الذي اكتسبوه جراء
شجعهم على مشاركة كال مشاعرهم اإليجابية والسلبية بشأن مشاركتهم في
املشاركة في ورش العمل هذهّ .
ورش العمل.
 .8وبعد أن يتسنى للجميع فرصة مشاركة شيء ،أشكرهم على مردودهم وخذ الوقت لتو ّدع ً
كل من األطفال.
فذلك يساعدهم على الشعور بأنّهم معروفني وبأنّهم ق ّيمني.
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دليل عن االجتماعات
مع األهالي
ومقدمي الرعاية
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مقدمة
توفر اجتماعات األهل ومقدمي الرعاية الفرصة ملديري البرامج وامليسرين لالجتماع باألهل ومقدمي الرعاية في
نقاط أساسية في برنامج مرونة األطفال.

االجتماع
 .1مقدمة إلى البرنامج

النشاطات

وقت عقد االجتماع

معلومات عن األغراض من البرنامج قبل بدء ورش عمل األطفال
والنشاطات املقررة ووقت ومكان
عقد ورش العمل
طلب اإلذن ملشاركة األطفال

2أ .رفاه األطفال النفسي
االجتماعي وحقوقهم
ومسؤولياتهم أو

نقاش حول رفاه األطفال وحقوقهم
ومسؤولياتهم
معلومات حول ورشتي العمل
"4أ" و "5أ"

قبل ورشتي العمل "4أ" و "5أ"

2ب .رفاه األطفال النفسي
االجتماعي وما يحتاجون إليه
ليتحلوا بالصحة والقوة

نقاش حول احتياجات األطفال
معلومات حول ورشتي العمل
"4ب" و "5ب"

قبل ورشتي العمل "4ب"
و "5ب"

 .3ردود فعل األطفال
وأحاسيسهم

نقاش حول مشكالت األطفال
وكيف يمكن لألهل ومقدمي الرعاية
تقديم املساعدة

بعد ورشة العمل 5

 .4حماية األطفال من األذى

النظر إلى دور األهل ومقدمي
الرعاية في حماية األطفال من
الخطر وتوفير بيئة آمنة لهم في
بيوتهم ومجتمعهم املحلي

قبل نهاية سلسلة ورش العمل
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افتتاح واختتام كل ورشة عمل
بعد االجتماع التمهيدي األول ،استخدم الطريقة عينها الفتتاح واختتام كل اجتماع .سيساعد ذلك األطفال على
الشعور بالراحة وسيبني ثق ًة بينك وبني املجموعة .استخدم املخططات الواردة هنا في كل مرة تقوم بالنشاطات
التالية:
• ترحيب وتقديم آخر مستجدات ورش عمل األطفال
• جلسة أسئلة وأجوبة
• ختام وأغنية
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املخطط  1ترحيب وتقديم آخر مستجدات ورش عمل األطفال

N

WV 15

الترحيب باألهل وتقديم برنامج اليوم لهم إلى جانب آخر مستجدات ورش عمل األطفال.
فسحة ليجلس املشاركون في دائرة.

 .1ابدأ االجتماع عبر الترحيب باألهل ومقدمي الرعاية وشكرهم على أخذ الوقت للمجيء إلى هذا االجتماع.
 .2واآلن ،ق ّدم لهم برنامج اليوم (راجع النص في وصف كل اجتماع).
 .3أجب على أي أسئلة قد يطرحونها حول اجتماع اليوم.
 .4واآلن ،أخبر املشاركني في بضع دقائق حول ما كنت تفعله مع األطفال في ورش عملهم وأخبرهم ما املقرر
لألسابيع القادمة قبل اجتماع األهل ومقدمي الرعاية التالي.
 .5أجب على أي أسئلة أو مسائل قد يطرحونها في ما خص ورش عمل األطفال ومن ث ّم انتقل إلى النشاط التالي.
املخطط  2جلسة أسئلة وأجوبة

N

إعطاء املشاركني فرصة طرح أي أسئلة قد تراودهم..

WV 20

الفسحة.

 .1استخدم الوقت املتوفر لتجيب على األسئلة.

املخطط  3الختام واألغنية

N
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إنهاء االجتماع بأغنية يعرفها املشاركون.

WV 5

الفسحة.

 .1اشرح أنّكم وصلتم اآلن إلى نهاية اجتماع اليومّ .
لخص ما ناقشتموه اليوم .راجع النص الوارد في وصف
كل اجتماع.
 .2اسأل املشاركني ما إذا كان هناك أسئلة أو مخاوف إضافية يريدون أن يتم تناولها.
 .3اشكر املشاركني من جديد على وقتهم واملجهود الذي بذلوه لحضور هذا االجتماع .واشرح لهم أنّك
تود إنهاء االجتماع بأغنية وأنّ هذه هي الطريقة ً
أيضا التي ستنتهي بها ورش العمل مع األطفال .اطلب من
املشاركني اختيار اغنية يعرفونها وغنّوها كلكم م ًعا.
 .4أن ِه االجتماع وودع كافة املشاركني.
امللحقات
 .1نموذج عن ورقة املعلومات (النسخة املعبأة والنسخة الفارغة)
 .2نموذج عن استمارة املوافقة
 .3نصائح لألهل ومقدمي الرعاية – يمكن إيجادها في وحدة التخزين

Croix-Rouge danoise - Jeunesse
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اجتماع األهل
ومقدمي الرعاية 1
الغرض من ورشة العمل :تعريف األهل على برنامج مرونة األطفال.
الغرض من النشاطات:
تع ّرف املشاركون إلى بعضهم البعض بشكل أفضل
تعريف املشاركني إلى برنامج مرونة األطفال
تشارك معلومات عملية
توقيع األهل ومقدمي الرعاية استمارة موافقة خطية يعطون االذن بموجبها ألطفالهم للمشاركة في البرنامج.
النشاطات

املوارد

 ١.١الترحيب

فسحة ليجلس املشاركون في دائرة.
لوح قالب يعدد نشاطات اليوم (راجع القائمة في اإلرشادات
رقم  4أدناه) .أقالم تعليم.

 10دقائق

 ١.٢التعارف

فسحة ليتنقل املشاركون أو يجلسوا كل اثنني م ًعا على انفراد.

 15دقيق ًة

 ١.٣تقديم برنامج مرونة األطفال

فسحة ليجلس املشاركون في دائرة.
نشرات أو لوح قالب يضم معلومات عملية حول ورش عمل
األطفال .أوراق فارغة للوح القالب .أقالم تعليم.

 45دقائق

 ١.٤استمارات املوافقة

استمارات موافقة فارغة (راجع نموذج استمارة املوافقة
في امللحق  ،)2أقالم.

 10دقائق

 ١.٥جلسة األسئلة واألجوبة

الفسحة.

 30دقيق ًة

 ١.٦الختام واألغنية

الوقت

 5دقيق ًة

105

دليل اإلجتماعات • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

 ١.١الترحيب

N

الترحيب باألهل ومقدمي الرعاية وتعريفهم إلى برنامج اليوم.

WV 10

فسحة ليجلس املشاركون في دائرة .لوح قالب يعدد نشاطات اليوم (راجع القائمة في اإلرشادات رقم 4
أدناه) .أقالم تعليم.

 .1ابدأ االجتماع عبر تعريف نفسك وزمالئك.
فسر أي منظمة هي ونوع العمل الذي تقوم به محل ًيا (وفي أي مكان آخر
إذا كنت تعمل لصالح منظمة معينةّ ،
إذا انطبق األمر).
فسر في أي مدرسة تعمل وما هو دورك في املدرسة (سواء كنت أستا ًذا أو مرش ًدا
إذا كنت أستا ًذاّ ،
أكاديم ًيا ،إلخ).
رحب باألهل ومقدمي الرعاية ،واشكرهم على بذلهم الوقت والجهد للمجيء إلى هذا االجتماع.
ّ .2
فسر لهم:
 .3واآلنّ ،

C

سوف منيض اليوم ساعتني م ًعا .يف هذا الوقت ،سوف نتكلم عن برنامج مرونة االطفال الذي دُعي أطفالكم للمشاركة
فيه .سوف نتكلم عن سبب إقامتنا لهذا الربنامج ونوع النشاطات التي سيشارك فيها األطفال .كام سنتكلم عن الدور الذي
عليكم تأديته كأهل ومقدمي رعاية ليك يحصل األطفال عىل االستفادة القصوى من هذا الربنامج.

قبل أن ننهي االجتامع اليوم ،سوف نطلب منكم أن توقعوا استامرة موافقة تعطي االذن لطفلكم (أو أطفالكم) ولكم للمشاركة
يف هذا الربنامج .لذا من الهام أن تشعروا أنّكم حصلتم عىل كافة املعلومات التي تحتاجون إليها التخاذ القرار.
فرصا كثرية لطرح أسئلتكم طوال اجتامعنا ويح ّبذ أن تطرحوا األسئلة بشأن أي يشء ال تفهمونه أو تحتاجون
سوف تتسنى لكم ً
إىل املزيد من املعلومات عنه.
 .4واآلن ،راجعوا قائمة النشاطات املقررة على اللوح القالب:
 .1التعارف
 .2املعلومات العملية
 .3استمارة املوافقة
 .4االجتماع املقبل
 .5أجبهم على كل األسئلة التي يطرحونها في اجتماع اليوم ومن ثم انتقل إلى النشاط التالي.
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 ١.٢التعارف

N
F

WV 15

تع ّرف األهل ومقدمو الرعاية إلى بعضهم البعض.
فسحة ليتنقل املشاركون أو يجلسوا كل اثنني معً ا على انفراد.

ّ
مالئما في السياق الثقافي الذي تعمل فيه.
فكر مل ًيا قبل البدء ما إذا كان هذا النشاط
ً
مالئما ،يمكنك ً
بدل من ذلك االكتفاء بتعريف كل من األشخاص عن نفسه بشكل
وإذا لم يكن
ً
عام بالدور.
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هذا النشاط التمهيدي أداة هامة تشجع املشاركني على االرتياح في املجموعة .كن مراع ًيا
للمشاركني الذين قد يخجلون حيال مشاركة املجموعة أمو ًرا عن نفسهم ،واحرص على شكرهم
على ما شاركوه.
فسر للمشاركني أنّك سوف تبدأ بنشاط قصير سيعطيهم فرص ُة للتعارف أكثر بقليل.
ّ .1
شخصا ال يعرفونه جي ًدا ،أو ربما ال يعرفونه بتاتًا.
 .2اطلب منهم أن يجدوا شري ًكا في الغرفة –
ً
فسر لهم أنّ لديهم  5دقائق للتكلم مع شخص آخر في املجموعة .ويمكنهم فعل ذلك إما عبر التنقل
 .3واآلنّ ،
في الغرفة أو عبر الجلوس في مكان حيث بإمكانهم التكلم من دون إزعاجات .وفي خالل هذا الوقت ،عليهم
أن يع ّرفوا عن أنفسهم لبعضهم البعض ومن ثم أن يقوموا بالتالي:
أي من أطفال البرنامج هو طفلهم،
• أن يخبروا بعضهم البعض ّ
• أن يخبروا بعضهم البعض القليل عن أنفسهم،
• أن يحاولوا إيجاد ثالث قواسم مشتركة بينهم.
بقي شخص من دون شريك ،عليك كم ّيسر أن تنض ّم أنت ً
أيضا إلى النشاط.
 .4وإذا َ
 .5أبلغ املشاركني عندما تكون قد بقيت دقيقة واحدة من الوقت.
 .6حاملا ينتهي الوقت ،اجمع الجميع م ًعا من جديد واطلب منهم أن يجلسوا ٌّ
كل بالقرب من شريكه.
 .7واآلن ،أطلب من املشاركني أن يع ّرفوا ٌ
كل عن شريكه ،بقول اسمه واسم طفله أو أطفاله املشاركني .بعد أن
يع ّرف كل شريكني عن بعضهما البعض ،أطلب منهما أن يشاركا املجموعة أحد القواسم املشتركة الثالثة التي
اكتشفوها.
 .8وبعد أن ينتهي الجميع من الكالم ،اشكرهم على مشاركتهم.
تم إعداد هذا النشاط لهذا الكت ّيب

 ١.٣التعريف عن برنامج مرونة األطفال

N

WV 45

إعطاء ملحة عامة عن برنامج مرونة األطفال وتوفير معلومات عملية عن ورش عمل األطفال.
فسحة ليجلس املشاركون في دائرة .نشرات أو لوح قالب يضم معلومات عملية حول ورش عمل األطفال.

أوراق فارغة للوح القالب .أقالم تعليم.

F

عليك التحضير ً
قليل لهذا النشاط قبل االجتماع .وعليك إعداد النشرات التي تضم كافة
نموذجا عن ورقة املعلومات في امللحق 1
املعلومات العملية املتعلقة بورش عمل األطفال .ستجد
ً
في الصفحة  .134وإذا لن تو ّزع نشرات ،اكتب املعلومات على أوراق اللوح القالب.
 .1ابدأ باإلشارة إلى النشاط األخير وش ّدد على أنّ األمر األهم املشترك بينهم كلهم هو أنّهم هنا اليوم ألنّهم
أهل أو مقدمي الرعاية لطفل أو أكثر في البرنامج .وكجميع األهل ومقدمي الرعاية حول العالم ،ال ّ
شك أنّهم
يريدون األفضل ألطفالهم.
فسر أنّه تمت دعوتهم إلى هذا االجتماع ألنّهم مدعوون هم وأطفالهم للمشاركة في برنامج سوف ُينفذ
ّ .2
طوال عدد من األسابيع.
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 .3أعطِ املشاركني معلومات عامة حول خلفية البرنامج.

C

لقد م ّر طفلك مثل العديد من األطفال اآلخرين حول العامل يف أوقات صعبة .ومع ذلكّ ،بي ،كالراشدين املحيطني بهم،
عن قوة وشجاعة .يهدف الربنامج الذي ندعوكم وأطفالكم
إىل املشاركة فيه إىل تحسني رفاه األطفال عرب الرتكيز عىل:
• رفاههم الشخيص
برنامج مرونة األطفال:
• التواصل والتفاعل الذي يقيمونه مع الغري
 .1اجتماعات مع األهل ومقدمي الرعاية
• والبيئة التي يعيشون فيها.

 .4عد ّد املكونات الثالث األهم في البرنامج
على اللوح القالب:
أ .االجتماع مع األهل ومقدمي الرعاية
تُقام هذه االجتماعات من أجل:
• توجيه األهل ومقدمي الرعاية وإطالعهم
على آخر مستجدات ما يحصل في ورش عمل
األطفال وحول ما إذا كانوا يبلون بال ًء حسنًا.
• مشاركة املشكالت وتع ّلم ما الذي يعتبره
امليسرون واألهل ومقدمو الرعاية ها ًما لرفاه
ّ
األطفال .سيساعد ذلك األهل ومقدمي الرعاية
على دعم أطفالهم في املنزل.

 .2ورش عمل األطفال
امليسرين
 .3تدريب ّ

سوف تُعقد أربعة* اجتماعات:
 .1مقدمة إلى البرنامج (اليوم)
 .2الرفاه النفسي االجتماعي وحقوق األطفال ومسؤولياتهم أو الرفاه النفسي االجتماعي لألطفال واحتياجاتهم
(اذكر االجتماع الذي ستختاره)
 .3ردود فعل األطفال وأحاسيسهم
 .4حماية األطفال من األذى
شجعون بشدة للمشاركة في كافة ورش العمل.
فسر لألهل ومقدمي الرعاية أنّهم ُي ّ
ّ
*قد يختلف عدد االجتماعات وف ًقا للحاجة واملوارد املتاحة.
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ب .ورش عمل األطفال
أخبر املشاركني كم ورشة عمل تنوي عقدها.
وأنّ كل ورشة عمل تتبع التصميم عينه وتتضمن مجموعة متنوعة من النشاطات:
• نشاطات ممتعة ستساعد األطفال على االسترخاء والتمتع م ًعا؛
• نشاطات تر ّكز على مسائل مختلفة متصلة بالتجارب الصعبة التي سبق أن م ّر بها األطفال وكيف تعاملوا مع
هذه التجارب.
تشجع األطفال على أن:
وأنّ النشاطات
ّ
• يلعبوا ويكونوا سعداء
• يكونوا ناشطني جسد ًيا ويتمتعوا بصحة جيدة.
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• يعملوا م ًعا ويتعلموا أن يساعدوا بعضهم البعض وان يبدوا طيب ًة ويحترموا بعضهم البعض.
• يثقوا باآلخرين ويشعروا باالرتياح إزاء مشاركة مشاعرهم.
• يتعلموا مهارات للتعامل مع األحاسيس الصعبة.
• يحلوا املشكالت من دون عنف وعدائية.
• يدركوا املخاطر والحاالت التي يكونون فيها معرضني لألذى ويتعلموا كيف يبقون بأمان.
• يتخذوا قرارات جيدة وآمنة.
• يقيموا عالقات اجتماعية أكثر.
• يلتمسوا املساعدة من اآلخرين.
أخ ِبر األهل ومقدمي الرعاية أن برامج مماثلة ُن ّفذت في بلدان أخرى حول العالم وساعدت األطفال على التأقلم
بشكل أفضل مع التحديات اليومية كما وساعدتهم على أن يبرعوا أكثر في املدرسة.
واملنسقني امليدانيني
امليسرين
ج .تدريب
ّ
ّ

واملنسقون امليدانيون للتدريب حيث يتع ّلمون كيف يديرون اجتماعات األهل ومقدمي الرعاية
امليسرون
يخضع
ّ
ّ
وورش عمل األطفال .كما تساعدهم التدريبات على:

• تع ّلم كيفية التع ّرف إلى املشكالت التي تواجه األطفال الذين يعملون معهم وكيفية مساعدتهم على التأقلم
معها.
دعم خاص.
• التعرف إلى األطفال الذين يواجهون خط ًرا ويحتاجون إلى ٍ
• تشجيع األطفال على أخذ املبادرة وتعزيز مشاركتهم الناشطة.
• تشجيع األطفال على دعم بعضهم البعض.
أجب على كل األسئلة.
• ِ

واآلن ،راجع مع األهل ومقدمي الرعاية معلومات عملية بشأن البرنامج .أعطِ هم النشرات أو انظروا م ًعا إلى
القائمة التي على اللوح القالب وتك ّلم معهم عن:
• املكان الذي ستُعقد فيه ورش عمل االطفال واجتماعات الراشدين
• الوقت الذي ستُعقد فيه ورش العمل واالجتماعات
• قائمة األطفال الذين تمت دعوتهم
• عدد األطفال
امليسرين وغيرهم من الراشدين الذين سيكونوا حاضرين في ورش العمل
أو
امليسر
ّ
• اسم ّ
• جهة االتصال لألهل ومقدمي الرعاية
أجب على كل األسئلة
• ِ
 ١.٤استمارات املوافقة

WV 10

توقيع األهل ومقدمي الرعاية استمارات املوافقة ليعطوا أطفالهم االذن للمشاركة في برنامج
مرونة األطفال.

N
F

استمارات موافقة فارغة (راجع نموذج استمارة املوافقة في امللحق  ،)2أقالم.

يجب التماس موافقة األهل بما يتوافق مع املمارسات املحلية( .وقد أعطيت هذه
النصيحة في "مقاربات أخالقية لجمع املعلومات من األطفال واملراهقني في األطر الدولية:
إرشادات توجيهية وموارد" ،2005 ،ص .)41 .والنصيحة هنا عامة ويجب أقلمتها مع متطلبات
منظمتك وبما يتماشى مع تواقعات املجتمع املحلي.
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إذا لم يكن بمقدور أحد املشاركني القراءة أو الكتابة ،ساعدهم على ملء االستمارة واطلب منهم
القيام بإشارة على الورقة ً
ودون على االستمارة أ ّنك ساعدتهم في ملئها.
بدل من التوقيع عليهاّ .
وإذا لم يرد أحد األهل أو مقدمي الرعاية التوقيع على استمارة املوافقة ولم يريدوا أن يشارك
أطفالهم في ورش العمل ،ناقش ذلك معهم على انفراد عندما ينتهي االجتماع .ال تناقش األمر
معهم أمام املجموعة بأكملها.
احرص على حصول كافة األهل ومقدمي الرعاية على املعلومات التي يحتاجون إليها التخاذ
القرار املناسب لعائلتهم .لذا ،حاول تناول أي مقالق تنتابهم وقد تحول دون سماحهم ألطفالهم
باملشاركة.
فسر لألهل ومقدمي الرعاية أنّك تود أن تطلب منهم االذن لكي يشارك طفلهم أو أطفالهم في ورش العمل.
ّ .1
كما وتريد موافقتهم على مشاركتهم هم ً
أيضا .وزع نسخ استمارة املوافقة واألقالم لكل عائلة ممثلة في
املجموعة.
مفس ًرا لهم ما يعنيه كل سطر .واحرص على أنّهم قادرون على إعطاء املوافقة
 .2راجع معهم استمارة املوافقة ّ
ويتمتعون بالحضانة القانونية للطفل.
 .3واشرح لهم أنّه في حال تم التقاط أي صور أو فيديوهات لألطفال ،سوف يتم استخدامها للغايات التالية:
• التوعية بشأن رفاه األطفال وحمايتهم
واملنسقني امليدانيني
امليسرين
ّ
• في خالل تدريب ّ
• في تقارير املنظمة
• إطالع اآلخرين عن ورش العمل ورفع وعيهم بشأنها
 .4اشرح لهم أنّه في حال مرض طفل أو لحقت به إصابة ،سوف يتم بذل كل الجهود لالتصال بأهله أو
مقدمي الرعاية له على الفور .غير أنّه في حال تع ّذر االتصال بهم ،أنت تطلب اذنهم لتتمكن من تزويد الطفل
املعني بالعالج الطبي الطارئ الضروري.
أجب على كل األسئلة .اطلب منهم ملء استمارة املوافقة.
ِ .5
 .6عندما يتم ملء وتوقيع كل استمارات املوافقة ،اجمعها واحفظها في مكان آمن ،إذ إنّها تتضمن معلومات
شخصية.
فسر أنّك ستطلب موافقة األطفال ً
أيضا على املشاركة في ورش العمل .وإذا لم يرد أي من األطفال
ّ .7
املشاركة في ورش العمل ،لن يتم إرغامهم على فعل ذلك.
 ١.٥جلسة أسئلة وأجوبة
راجع من فضلك املخطط الثاني في الصفحة  104لإلرشادات حول هذا النشاط.
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راجع من فضلك املخطط الثالث في الصفحة  104لإلرشادات حول هذا النشاط.
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اجتماع األهل
ومقدمي الرعاية "2أ"
لغرض من ورشة العمل :التوعية بشأن الرفاه النفسي االجتماعي وحقوق األطفال ومسؤولياتهم.
الغرض من النشاطات:
التوعية وزيادة الفهم بشأن ما يحتاجه األطفال لنمو صحي سواء على الصعيد االجتماعي أو العاطفي أو الجسدي أو الفكري.
التوعية وزيادة الفهم بشأن حقوق األطفال ومسؤولياتهم.
النشاطات

املوارد

٢.١أ ترحيب وتحديث حول ورش
عمل األطفال

الوقت
 15دقائق

٢.2أ إال َم يحتاج األطفال؟

أوراق لوح قالب وأقالم تعليم.

 25دقيق ًة

٢.3أ حقوق األطفال ومسؤولياتهم

فسحة ولوح قالب وأقالم تعليم وأوراق وأقالم حبر
ونسخ عن اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل
التي يمكن إيجادها في ملف "أوراق العمل"
في وحدة التخزين.

 45دقائق

٢.4أ جلسة أسئلة وأجوبة

الفسحة.

 30دقيق ًة

٢.5أ الختام واألغنية

 5دقيق ًة
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2.١أ ترحيب وتحديث حول ورش عمل األطفال
راجع من فضلك املخطط األول في الصفحة  104لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 15

ق ّدم الغرض من ورشة عمل اليوم:

C

سوف منيض اليوم ساعتني م ًعا أيضً ا .وسوف منيض هذا الوقت يف اكتشاف ما يحتاجه األطفال ليتحلوا بالقوة والصحة.
كام سنتكلم عن حقوق األطفال ومسؤولياتهم.

2.٢أ إال َم يحتاج األطفال؟

WV 25

التوعية وزيادة الفهم بشأن ما يحتاجه األطفال لنمو صحي سواء على الصعيد االجتماعي أو العاطفي
أو الجسدي أو الفكري.

N

أوراق اللوح القالب وأقالم تعليم.

F

ً
بسيطا جدًا لطفل صغير أو رضيع على ورقة اللوح
رسما
تحضي ًرا لهذا النشاط ،ارسم
ً
القالب ،واحرص على ترك فسحة كافية على الورقة لكتابة كلمات رئيسة حول الرسم.
 .1اطلب من املشاركني النظر إلى رسم الطفل الصغير أو الرضيع الذي رسمته.
 .2قل لهم:

C

كلّنا نعلم أ ّن األطفال يحتاجون إىل الرعاية وأنّه إذا اعتنينا بهم جيدًا سوف يصبحون أقوياء عندما يكربون .أطفالنا هم
الجيل القادم وعليهم تعلم التجاوب مع تحديات كبرية عندما يكربون كام وتعلم مساعدة مجتمعهم املحيل.
شخصا راشدًا قو ًيا.
واآلن ،سوف ننظر إىل ما يحتاجه الطفل ليك ينمو ويصبح ً
 .3اطلب من املشاركني أن يعددوا األمور التي يحتاجها األطفال لكي ينمواِ .
أشد بكل األفكار التي تعطيها
املجموعة عبر القول ً
مثل:

C
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"نعم ،يحتاجون إىل الطعام" ،ومن ث ّم اكتب "طعام" يف مكان ما عىل رسم الطفل.

 .4احرص على أن يتم ذكر االحتياجات التالية:
• االحتياجات الجسدية (الغذاء ،املأوى)
• االحتياجات الفكرية (التعليم)
• االحتياجات العاطفية (الحب)
• االحتياجات االجتماعية (حس االنتماء ،الدعم من اآلخرين)
منقولة بتصرف عن املبادرة اإلقليمية للدعم النفسي واالجتماعي لألطفال ( )2004( )REPSSIرحلة
الحياة
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2.٣أ حقوق األطفال ومسؤولياتهم

N

التوعية وزيادة الفهم بشأن حقوق األطفال ومسؤولياتهم.

WV 45

فسحة ولوح قالب وأقالم تعليم وأوراق وأقالم حبر ونسخ عن اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل التي

يمكن إيجادها في ملف "أوراق العمل" في وحدة التخزين.

F

كن مستعدًا في هذا النشاط لإلجابة على كافة األسئلة املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة
لحقوق الطفل.
حساسا جدًا ،وبخاصة إذا كنت تعمل في سياق حيث ال
يمكن ملناقشة الحقوق أن تكون أم ًرا
ً
تتم تلبية الكثير من حقوق االطفال .من الهام مناقشة الحقوق بطريقة موضوعية وإيجابية.
فليس الهدف من هذا النشاط جعل االهل ومقدمي الرعاية يشعرون بالذنب بشأن عدم قدرتهم
على الوفاء بحقوق أطفالهم .إ ّنما الهدف ً
بدل من ذلك رفع الوعي بشأن ما هي حقوق األطفال
وما هي املسؤوليات املترتبة على كال الراشدين واألطفال لحماية هذه الحقوق.
قسم املشاركني إلى ثالث مجموعات وأعطِ كل مجموعة بعض األوراق واألقالم ليد ّونوا مردودهم.
ّ .1
 .2وزّع عليهم نسخ عن اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل .أعطِ كل مشارك إذا أمكن نسخة خاصة به
أو أعطِ كل مجموعة نسخة أو أكثر ليتشاركوها.
 .3اشرح للمشاركني:
تم تشكيل األمم املتحدة في العام  1945واالتفاق على اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل في العام 1989
وإدخالها ح ّيز التنفيذ في العام  .1990وقد و ّقعت عليها كل دول العالم ما عدا دولتني .تتضمن االتفاقية أربعة
مبادئ أساسية وهي (د ّونها على اللوح القالب):
 .١الحق في البقاء والنمو (مثل الرعاية والتعليم)
 .٢الحق في عدم التمييز (مثل العرق أو الجندر أو اإلعاقة وما إلى ذلك)
 .٣حماية املصلحة الفضلى للطفل (مثل أخذ وجهات نظر األطفال في االعتبار لدى التخطيط ألعمال معينة)
 .٤الحق في املشاركة (مثل مراعاة آراء األطفال).
 .4أكمِ ل بالشرح:

C

لدى كل األطفال حقوق.
وترتتب عىل الراشدين املعنيني يف حياة األطفال مسؤولية إعامل حقوق األطفال .وذلك يتضمن األهل ومقدمي الرعاية كام
والراشدين الذين يتبوأون مناصب سلطة والذين لديهم نفوذ يف ما خص فرص إعامل هذه الحقوق.
كام ترتتب عىل األطفال مسؤوليات عنام يتم إعامل حقوقهم.
ّ
لتوضح هذه النقطة:
 .5أعطِ املثال التالي

C

الحق يف التعليم

تترتب على الحكومات مسؤولية توفير التعليم لجميع األطفال.
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وتترتب على األهل ومقدمي الرعاية مسؤولية تمكني األطفال من الذهاب إلى املدرسة متى ت ّم توفير التعليم لهم
من قبل الحكومة.
وتترتب على األطفال مسؤولية ارتياد املدرسة والقيام بواجباتهم املدرسية إذا تسنّت لهم فرصة الذهاب إلى
املدرسة.
 .4واآلن ،اطلب من املشاركني النظر إلى اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل ومناقشة األسئلة التالية ٌ
كل في
مجموعته .واطلب منهم مردودهم عندما ينتهون.

C

أي من الحقوق التي يتمتع بها أطفالنا يتم إعاملها يف مجتمعنا املحيل؟
ما الدور الذي يرتتب علينا كأهل ومقدمي رعاية إلعامل هذه الحقوق وحاميتها؟
ما هي املسؤوليات التي ترتتب عىل أطفالنا عندما يتم إعامل حقوقهم هذه؟
 .4بعد حوالى  15دقيق ًة ،اطلب من املجموعات مشاركة مردودهم مع املجموعة األكبر.
 .5أن ِه النشاط بشكر املشاركني على مشاركتهم.
منقولة بتصرف عن املبادرة اإلقليمية للدعم النفسي واالجتماعي لألطفال ( )2004( )REPSSIرحلة الحياة

٢.٤أ جلسة أسئلة وأجوبة
راجع من فضلك املخطط الثاني في الصفحة  104لإلرشادات حول هذا النشاط.

٢.٥أ الختام واألغنية
راجع من فضلك املخطط الثالث في الصفحة  104لإلرشادات حول هذا النشاط.
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اجتماع األهل
ومقدمي الرعاية "2ب"
لغرض من ورشة العمل :التوعية بشأن رفاه األطفال النفسي االجتماعي وما يحتاجون إليه للتمتع بالصحة والقوة.
الغرض من النشاطات:
التوعية وزيادة الفهم بشأن ما يحتاجه األطفال لنمو صحي سواء على الصعيد االجتماعي أو العاطفي أو الجسدي أو الفكري.
مناقشة كيف يمكن لألهل أو مقدمي الرعاية واألطفال املساعدة بأنفسهم لتعزيز صحة األطفال وقوتهم.
النشاطات

املوارد

٢.1ب ترحيب وتحديث حول
ورش عمل األطفال

الوقت
 15دقائق

٢.2ب إال َم يحتاج األطفال؟

أوراق لوح قالب وأقالم تعليم.

٢.3ب الحفاظ على صحة األطفال وقوتهم

فسحة ولوح قالب وأقالم تعليم وأوراق وأقالم حبر.

٢.4ب جلسة أسئلة وأجوبة

الفسحة.

 25دقيق ًة
 45دقائق

٢.5ب الختام واألغنية

 30دقيق ًة
 5دقيق ًة
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٢.١ب ترحيب وتحديث حول ورش عمل األطفال
راجع من فضلك املخطط األول في الصفحة  104لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 15

ق ّدم الغرض من ورشة عمل اليوم:

C

سوف منيض اليوم ساعتني م ًعا أيضً ا .وسوف منيض هذا الوقت يف اكتشاف ما يحتاجه األطفال ليتحلوا بالقوة والصحة.
وسنتكلّم عن األدوار التي يؤديها الناس – أنت واألهل ومقدمي الرعاية واملجتمع املحيل واألطفال بأنفسهم لتعزيز صحة
األطفال وقوتهم.

٢.٢ب إال َم يحتاج األطفال؟

WV 25

التوعية وزيادة الفهم بشأن ما يحتاجه األطفال لنمو صحي سواء على الصعيد االجتماعي أو العاطفي
أو الجسدي أو الفكري.

N

أوراق اللوح القالب وأقالم تعليم.

F

ً
بسيطا جدًا لطفل صغير أو رضيع على ورقة اللوح
رسما
تحضي ًرا لهذا النشاط ،ارسم
ً
القالب ،واحرص على ترك فسحة كافية على الورقة لكتابة كلمات رئيسة حول الرسم.
 .1اطلب من املشاركني النظر إلى رسم الطفل الصغير أو الرضيع الذي رسمته وقل لهم:

C

كلّنا نعلم أ ّن األطفال يحتاجون إىل الرعاية وأنّه إذا اعتنينا بهم جيدًا سوف يصبحون أقوياء عندما يكربون .أطفالنا هم
الجيل القادم وعليهم تعلم التجاوب مع تحديات كبرية عندما يكربون كام وتعلم مساعدة مجتمعهم املحيل.
شخصا راشدًا قو ًيا.
واآلن ،سوف ننظر إىل ما يحتاجه الطفل ليك ينمو ويصبح ً
 .٢اطلب من املشاركني أن يعددوا األمور التي يحتاجها األطفال لكي ينمواِ .
أشد بكل األفكار التي تعطيها
املجموعة عبر القول ً
مثل:
"نعم ،يحتاجون إلى الطعام" ،ومن ث ّم اكتب "طعام" في مكان ما على رسم الطفل.
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 .٣احرص على أن يتم ذكر االحتياجات التالية:
• االحتياجات الجسدية (الغذاء ،املأوى)
• االحتياجات الفكرية (التعليم)
• االحتياجات العاطفية (الحب)
• االحتياجات االجتماعية (حس االنتماء ،الدعم من اآلخرين)
منقولة بتصرف عن املبادرة اإلقليمية للدعم النفسي واالجتماعي لألطفال ( )2004( )REPSSIرحلة الحياة
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٢.٣ب الحفاظ على صحة األطفال وقوتهم

WV 45

مناقشة كيف يمكن لألهل أو مقدمي الرعاية واألطفال بأنفسهم املساعدة لتعزيز صحة األطفال وقوتهم.

N

فسحة ولوح قالب وأقالم تعليم وأوراق وأقالم حبر.

قسم املشاركني إلى ثالث مجموعات واعطِ كل مجموعة بعض األوراق واألقالم ليد ّونوا مردودهم.
ّ .4
 .5اطلب من املجموعات مناقشة احتياجات األطفال التي حددوها في النشاط السابق عبر اإلجابة على
ً
سؤال تلو اآلخر .أعطِ املجموعات حوالى  10دقائق لكل سؤال ومن ثم اطلب منهم إعطاء
األسئلة الثالث أدناه،
مردودهم للمجموعة األكبر قبل االنتقال إلى السؤال التالي( .في ما يلي أمثلة عن إجابات بعد كل سؤال
للمساعدة على توضيح معنى السؤال).

C

أ .كيف ميكن لألهل ومقدمي الرعاية املساعدة عىل تلبية احتياجات أطفالهم؟

مثال عن إجابة :يمكنهم محاولة الحرص على أن يأكل أطفالهم طعا ًما صح ًيا كل يوم.

C

ب .كيف ميكن للمجتمع املحيل أن يساعد عىل تلبية احتياجات األطفال؟ ما الذي ميكن تحسينه يف املجتمع املحيل
لتحسني حياة األطفال؟

مثال عن إجابة :يجب أن يكون املجتمع املحلي مكانًا آمنًا وسلي ًما ليعيش فيه األطفال .في مجتمعنا املحلي،
هناك بعض املناطق املظلمة التي من غير اآلمن أن يسير فيها األطفال ً
ليل .قد تساعد إضاءة هذه املناطق في
تحسني سالمة أطفالنا.

C

ج .كيف ميكن لألطفال بأنفسهم املساعدة عىل الحفاظ عىل صحتهم وقوتهم؟

مثال عن إجابة :على األطفال أن يتع ّلموا أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم وخياراتهم .فعندما تتم على سبيل
املثال تلبية حقوق األطفال األساسية املتعلقة بصحتهم ،من مسؤوليتهم القيام بخيارات صائبة للبقاء بصحة
جيدة .عليهم اختيار ً
مثل عدم التدخني أو تعاطي املخدِ رات.
 .6بعد أن تعطي املجموعات الثالثة مردودها على األسئلة الثالثّ ،
لخص ما تمت مناقشته عبر القول إنّنا
نؤدي كلنا دو ًرا في تعزيز صحة أطفالنا وقوتهم.
 .7وأطلع األهل ومقدمي الرعاية أنّك ستناقش هذه املسائل ً
أيضا مع األطفال بأنفسهم في ورش عملهم.
تم إعداد هذا النشاط لرزمة املوارد هذه.

117

دليل اإلجتماعات • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

٢.٤ب جلسة أسئلة وأجوبة
راجع من فضلك املخطط الثاني في الصفحة  104لإلرشادات حول هذا النشاط.
٢.٥ب الختام واألغنية
راجع من فضلك املخطط الثالث في الصفحة  104لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 30
WV 5

اشرح:

C

لقد ناقشنا اليوم ما يحتاج إليه األطفال لينمو بقوة وصحة .كام تكلمنا عام ميكننا فعله كأهل ومقدمي رعاية ملساعدة
أطفالنا عىل التحيل بالصحة والقوة .وتكلّمنا عام ميكن لألطفال بأنفسهم فعله للتحيل بالصحة والقوة.
يف املرة املقبلة التي نلتقي فيها ،سوف ننظر يف التحديات التي يواجهها األطفال يف مجتمعنا املحيل وما ميكننا فعله ملساعدتهم.
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اجتماع األهل
ومقدمي الرعاية ""3
الغرض من ورشة العمل :التوعية الجماعية وتشجيع نقاش املشكالت التي يواجهها األطفال في املجتمع املحلي.
الغرض من النشاطات:
التع ّرف إلى املشكالت التي يواجهها األطفال في مجتمعهم املحلي.
إظهار كيف يمكن لتعدد املشكالت في حياة الطفل أن تثقل كاهله وتتدخل في نموه اإليجابي والصحي.
مساعدة املشاركني على فهم ردود فعل األطفال تجاه املشكالت وتشجيع النقاش حول الطرق الفضلى لتوفير املساعدة لهم.
النشاطات
 ٣.١ترحيب وتحديث حول ورش

املوارد

الوقت
 ٥دقائق

 ٣.٢املشكالت التي يواجهها األطفال

لوح قالب وأقالم تعليم.

 ١٥دقيق ًة

 ٣.٣ثقل املشكالت

كيس متني أو سلة .بعض األحجار الثقيلة –
ما يكفي لتمثيل قائمة مشكالت األطفال التي
تم التع ّرف إليها في النشاط السابق.

 ٢٠دقائق

 ٣.٤ردود فعل األطفال تجاه املشكالت

فسحة للعمل الجماعي وأوراق وأقالم حبر.

 ٤٥دقيق ًة

 ٣.٥جلسة أسئلة وأجوبة

الفسحة.

 ٣٠دقيق ًة

 ٣.٦الختام واألغنية

 5دقيق ًة
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WV 5

 ٣.١الترحيب
راجع من فضلك املخطط األول في الصفحة  104لإلرشادات حول هذا النشاط.

ق ّدم الغرض من ورشة عمل اليوم:

C

سوف منيض اليوم ساعتني م ًعا أيضً ا .وسوف نفكّر يف التحديات التي يواجهها أطفالنا اليوم وسوف نتكلم عن ردود
فعلهم تجاه هذه التحديات وكيف ميكننا مساعدتهم عىل التأقلم معها.

 ٣.٢املشكالت التي يواجهها االطفال

N

التع ّرف إلى املشكالت التي يواجهها األطفال في مجتمعهم املحلي.

WV 15

لوح ق ّ
الب وأقالم تعليم.

 .1ابدأ بتذكير املشاركني بالنشاط الذي قاموا به في االجتماع األخير:

C

يف املرة األخرية التي التقينا فيها ،تكلّمنا عن األمور التي يحتاج إليها االطفال للنمو بقوة وصحة .غري أ ّن كل األطفال
يواجهون مشكالت متعددة فيام ينمون .سوف نتكلم اليوم عن املشكالت املحددة التي يواجهها األطفال يف مجتمعنا املحيل .ما
هو نوع املشكالت الذي ترى أ ّن أطفالنا يواجهونه؟

 .2د ّون اإلجابات على اللوح الق ّ
الب.
 .3واآلن ،اسأل املشاركني ما إذا كانوا يرون أنّه بإمكان األطفال أن يح ّلوا هذه املشكالت بأنفسهم .وأعطِ هم
بعض األمثلة حول مشكالت بإمكان األطفال ح ّلها وأخرى ال يمكنهم ح ّلها .وراجع معهم كل مشكلة بدورها
وضع عالمة بجانبها على اللوح القالب لإلشارة إلى ما إذا كان بإمكان األطفال ح ّلها بمفردهم أو ال.
منقولة بتصرف عن املبادرة اإلقليمية للدعم النفسي واالجتماعي لألطفال( )2004( )REPSSIرحلة الحياة

 ٣.٣ثقل املشكالت

N

WV 20

إظهار كيف يمكن لتعدد املشكالت في حياة الطفل أن تثقل كاهله وتتدخل في نموه اإليجابي والصحي.

كيس متني أو سلة .بعض األحجار الثقيلة – ما يكفي لتمثيل قائمة مشكالت األطفال التي تم التع ّرف
إليها في النشاط السابق.
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F

هنا ،يمكنك إما القيام بالنشاط  3.3أو إكمال النقاش الذي بدأ في النشاط  3.2إذا بدا ذلك
خيا ًرا أفضل.

 .1أطلب من املشاركني الوقوف في حلقة .واطلب من أحدهم التطوع لحمل الكيس على ظهره أو حمل السلة.
سيم ّثل هذا الشخص األطفال في املجتمع املحلي.
فسر لهم أنّ ً
كل من األحجار التي أمامهم تم ّثل إحدى املشكالت التي يواجهها األطفال في
 .2واآلنّ ،
مجتمعهم املحلي.
سم املشكلة التي تم ّثلها .يمكنك القول
 .3أعطِ عدة مشاركني أحجا ًرا ليمسكوها ،وفيما تعطيهم كل حجرةِّ ،
على سبيل املثال:
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C

متثّل هذه الحجرة الجوع الذي يعاين منه بعض األطفال يف مجتمعنا املحيل.

 .4أطلب من املتطوع الذي يحمل الكيس الفارغ على ظهره أن يقفز بأعلى قدر يمكنه .ع ّلق بشأن كم يبدو
الطفل قو ًيا.
 .5واآلن ،اطلب من املشاركني أن يضعوا أحجارهم في الكيس ،واح ًدا بعد اآلخر ،ذاكرين املشكلة فيما
يضيفون ٌ
كل حجره.
على سبيل املثال :يضيف املشارك األول حجرته إلى الكيس ويقول" :ال يمكن لهذا الطفل الحصول على التعليم".
 .6وبعد أن يضيف كل املشاركني أحجارهم ،أطلب من "الطفل" أن يقفز من جديد.
 .7اسأل املشاركني لَ َم يصعب اآلن على الطفل أن يقفز.
 .8أذكر أنّ حتى الطفل القوي الذي يواجه املشكالت سوف يصعب عليه التأقلم مع الوضع ،وبخاصة أنّ
مشكالت عدة تواجهه في الوقت عينه.
 .9اطلب من املشاركني أن يبينوا لك كيف يمكنهم مساعدة الطفل وأن يناقشوا الطرق التي بإمكان الراشدين
فيها في املجتمع املحلي أن يساعدوا األطفال .إذا لم يقترح املشاركون األمر ،أظهِ ر لهم أنّه عبر مساعدة
بعض من األحجار ،ينخفض الثقل الذي يحمله.
الطفل في حمل الكيس وإزالة ٍ
 .10وفيما يذكر املشاركون طر ًقا يمكنهم فيها مساعدة الطفل ،أطلب منهم أن يزيلوا حجر ًة من الكيس مقابل
كل نشاط "مساعدة" يذكرونه.
 .11أن ِه النشاط بالقول:

C

عندما يصبح حمل الطفل ً
ثقيل وحياته مليئة بالكثري من املشكالت التي يواجهها يف الوقت عينه ،من الصعب عليه أن
مييض قد ًما وأن ينم َو بقوة وصحة .ويف مثل هذه األوقات ،يحتاج إىل املساعدة من اآلخرين ليك يعود إىل مسار منوه اإليجايب.

املبادرة اإلقليمية للدعم النفسي واالجتماعي لألطفال( )2004( )REPSSIرحلة الحياة

 ٣.٤ردود فعل األطفال تجاه املشكالت
مساعدة املشاركني على فهم ردود فعل األطفال تجاه املشكالت وتشجيع النقاش حول الطرق
الفضلى لتوفير املساعدة لهم.

N

WV 45

فسحة للعمل الجماعي وأوراق وأقالم حبر.

 .1ابدأ النشاط بالقول:

C

عندما يواجه األطفال املشكالت ،غال ًبا ما يتفاعلون مع األمر عرب الترصف بطرق تثري قلق من حولهم .علينا أن نكون
قادرين عىل تحديد األطفال الذين يعانون من املشكالت وفهم ردود فعلهم وتزويدهم بالدعم الذي يحتاجون إليه.

قسم املشاركني إلى ثالث مجموعات واطلب منهم مناقشة السؤالني التاليني( .يجب أن يمضوا حوالى
ّ .2
 5دقائق على السؤال األول و  10دقائق على السؤال الثاني) .أعطِ كل مجموعة بعض األوراق واألقالم ليد ّونوا
مردودهم.
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 .1هل من فئات معينة من األطفال في مجتمعنا املحلي يواجهون مشكالت أكثر من الباقني؟ مثال :األطفال
الذين يعيشون في الشوارع ،أو األطفال الذين يعانون من التمييز ،أو األطفال الذين يعيشون في فقر مدقع،
أو األطفال الذين خسروا أهلهم أو أح ّباءهم ،إلخ.
 .2كيف يتص ّرف األطفال الذين يعانون من مشكالت ،وما هي املشاعر التي يظهرونها من خالل سلوكهم؟
إليك بعض األمثلة:
• بعض األطفال عدائيون .يشير السلوك العدائي إلى الغضب واإلحباط والحزن.
• بعض األطفال يتش ّبثون بمقدمي الرعاية لهم طوال الوقت :يظهر ذلك التش ّبث عدم األمان والخوف.
• بعض األطفال منطويون وال يحبون اللعب مع اآلخرين .يمكن أن يشير ذلك إلى الشعور بالحزن أو عدم
األمان أو الخوف.
بعد  15دقيق ًة ،اطلب من كل مجموعة أن تعطيك مردودها على السؤال األول قبل أن تطلب مردودها على
السؤال الثاني.
 .3ضع اإلجابات على ورقتني من اللوح القالب ،واحدة بعنوان "األطفال الذين يعانون من مشكالت"
والثانية بعنوان "السوك واملشاعر الشائعة".
 .4اشرح ما يلي:

C

يبني األطفال الذين يعانون من مشكالت عن ردود فعل مختلفة باختالف مزاياهم الخاصة وقوتهم الداخلية والبيئة
املحيطة بهم .كام يتعلمون كيف يتفاعلون مع حاالت مختلفة من جراء النظر إىل أقرانهم وأهلهم ومقدمي الرعاية لهم.

فإذا كان مقدمو الرعاية لطفل خائفني وقلقني ،من األرجح أن يصبح الطفل خائ ًفا وقل ًقا ً
أيضا .وباملثل ،عندما
يكون أقران الطفل وعائلته مرتاحني ويشعرون باألمن والسعادة ،سيكون الطفل سعي ًدا ً
أيضا.
من الهام فهم أنّ األطفال ،تما ًما كالراشدين ،يبدون ردود فعل تجاه بيئتهم .وهذا يعني أنّه إذا تص ّرف طفل
بطريقة مثيرة للجدل ،من الهام لألهل ومقدمي الرعاية أال يعاقبوه ،بل أن يبحثوا في املشكالت التي يواجهها
وأن يحاولوا فهم ردود فعله ومشاعره ويدعموه ليزيد قو ًة ويتأقلم مع التحديات التي يواجهها.
 .5اطلب من املشاركني العودة إلى مجموعاتهم الثالثة واختيار مشكلة شائعة من القوائم التي أعدوها عن
"األطفال الذين يعانون من مشكالت" و "السلوك واملشاعر الشائعة" .وعلى املجموعات الثالثة أن تختار أمثلة
مختلفة.
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مثال:
تختار املجموعة األولى األطفال الذين عانوا من العنف والذين تنتابهم كوابيس ويشعرون بالخوف.
تختار املجموعة الثانية األطفال الذين يعيشون في الشوارع ويظهرون العدائية ويشعرون باإلحباط.
تختار املجموعة الثالثة األطفال الذين خسروا أهلهم وهم منطوين ويشعرون بالحزن.
 .6واآلن ،أعطِ املجموعات الثالثة  10دقائق ملناقشة السؤال التالي في ما يتعلق بالحالة التي اختاروها:

Q

كيف ميكننا كأهل ومقدمي رعاية أن نوفر الدعم لألطفال الذين يعانون من هذه املشكالت؟
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 .7بعد  10دقائق ،اطلب من كل مجموعة أن تق ّدم إجاباتها إلى املجموعة.
 .8يتضمن امللحق الثالث الذي يمكن إيجاده في وحدة التخزين ،نصائح حول كيفية مساعدة األطفال الذين
يبدون أنواع السلوك التالية:
• التش ّبث
• صعوبة في النوم
• الكوابيس
• الذعر الليلي
• التبول في الفراش
• استرجاع ذكريات املاضي
• العدائية
• االكتئاب
استخدم املعلومات عند الضرورة املتعلقة باألمثلة املحددة املذكورة في هذا النشاط .ولكن ،ال تنج ّر في الحديث
عن مختلف أنواع سلوك األطفال والنصائح املعطاة – فقد يكون ذلك مرب ًكا لألطفال.
لخص بالقول:
.٩
ّ

C

ميكننا يف معظم األحيان إدراك أ ّن ً
رصف بها .عرب استكشاف األسباب التي
طفل يواجه مشكالت من الطريقة التي يت ّ
تقف وراء سلوك الطفل ومحاولة فهم مشاعره وردود فعله ،نصبح عىل الطريق الصحيح ملساعدته .ميكن مساعدة معظم
األطفال عىل التأقلم مع التحديات التي يواجهونها عرب حصولهم عىل الدعم من أهلهم ومقدمي الرعاية لهم.

 .10س ّلط الضوء على أهمية فهم أنّ الطفل الذي يسيء التص ّرف أو يتص ّرف بطريقة "س ّيئة" ال يقوم بذلك ألنّه
سيء ،بل إنّها طريقة يب ّين بها أنّه يعاني من بعض املشكالت التي يحتاج إلى املساعدة فيها.
شخص ّ
 ٣.٥جلسة أسئلة وأجوبة
راجع من فضلك املخطط الثاني في الصفحة  104لإلرشادات حول هذا النشاط.

 3.6الختام واألغنية
راجع من فضلك املخطط الثالث في الصفحة  104لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 30
WV 5

اشرح:

C

لقد نظرنا اليوم يف نوع املشكالت التي يواجهها األطفال يف مجتمعنا املحيل .كام ونظرنا يف مختلف الطرق التي يتفاعل
بها األطفال مع املشكالت ويف الطرق التي ميكننا أن نساعدهم بها لتعزيز قوتهم والتأقلم مع التحديات التي يواجهونها.
يف املرة القادمة التي نلتقي بها ،سوف نتكلم أكرث عن كيفية مساعدة األطفال ،بالنظر تحديدًا إىل كيفية املساعدة عىل حاميتهم
من الخطر وتشجيعهم عىل القيام بخيارات صائبة.
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اجتماع األهل
ومقدمي الرعاية ""4
الغرض من ورشة العمل :التوعية والتشجيع على اتخاذ اإلجراءات لتحسني آليات حماية األطفال في املجتمع املحلي.
الغرض من النشاطات:
تشجيع نقاش املخاطر التي يواجهها األطفال في املجتمع املحلي..
مناقشة ما الذي يجعل الطفل قو ًيا وكيفية تعزيز قوة األطفال.
إظهار كيف تساعد حلقات الدعم على حماية األطفال.
تشجيع مناقشة ما يمكن للعائالت واملجتمعات املحلية فعله لتعزيز حماية األطفال.
النشاطات
 ٤.١ترحيب

املوارد

الوقت
 ٥دقائق

 ٤.٢املخاطر في مجتمعنا املحلي

فسحة ليعمل املشاركون في مجموعات
ويجلسوا في حلقة كبيرة .أوراق لوح قالب
وأقالم تعليم.

 ٢٥دقيق ًة

 ٤.٣تعزيز قوة األطفال

قائمة املخاطر من النشاط السابق .أوراق لوح
قالب فارغة وأقالم تعليم.

 ٤.٤حلقات الدعم

فسحة لتشكيل حلقة كبيرة وحلقة أصغر
في داخلها.

 ٤.٥حماية أطفالنا

أوراق وأقالم حبر.

 ٤.٦جلسة أسئلة وأجوبة

الفسحة.
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 ٤.٧الختام واألغنية

 ٢٠دقائق

 ١٥دقيق ًة
 ١٥دقيق ًة
 ٣٠دقيق ًة
 5دقيق ًة

دليل اإلجتماعات • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

WV 5

		
 ٤.١الترحيب
راجع من فضلك املخطط األول في الصفحة  104لإلرشادات حول هذا النشاط.

.

ق ّدم الغرض من ورشة عمل اليوم:

C

سوف منيض اليوم ساعتني م ًعا أيضً ا .وسوف ننظر يف الطرق التي بإمكاننا من خاللها مساعدة أطفالنا عىل التحيل بالقوة
الكافية للتعامل مع املشكالت التي يواجهونها .كام سنبحث يف املسؤوليات التي ترتتب علينا والخطوات التي ميكننا اتخاذها
لحامية أطفالنا من االذى.

 ٤.٢املخاطر في مجتمعنا

N

تشجيع نقاش املخاطر التي يواجهها األطفال في املجتمع املحلي.

WV 25

فسحة ليعمل املشاركون في مجموعات ويجلسوا في حلقة كبيرة .أوراق لوح قالب وأقالم تعليم.

 .1ابدأ النشاط بالقول:

C

يف املرة السابقة التي التقينا فيها ،ناقشنا بعض املشكالت التي يواجهها األطفال يف مجتمعنا املحيل وتكلمنا عن الطرق
التي يتفاعل بها األطفال مع املشكالت وعن كيف ميكننا مساعدتهم .يف هذا النشاط ،سوف ننظر إىل املخاطر التي يواجهها
أطفالنا هنا وأين يكونون معرضني للخطر وما ميكننا فعله لحاميتهم.
يتع ّرض األطفال للمخاطر أينام كان يف العامل .من مسؤوليتنا كراشدين أن نحمي أطفالنا ونعلمهم أن يتخذوا قرارات صائبة ليك
يبقوا بأمان .غري أنّه مثة حاالت يكون فيها االطفال معرضني لخطر أكرب من سائر األوقات.

قسم املشاركني إلى ثالث مجموعات من جديد واطلب منهم أن يمضوا  15دقيق ًة ّ
كل في مجموعته في
ّ .2
مناقشة السؤالني التاليني .وأعطِ كل مجموعة بعض األوراق واألقالم ليد ّونوا املالحظات ويعطوا مردودهم
للمجموعة الكبيرة.

C

أ .ل ِ َم ميكن القول إ ّن أطفالنا يواجهون املخاطر؟ ما هي أنواع املخاطر املوجودة يف مجتمعاتنا املحلية؟

املخدرات أو الكحول واإلتجار وغيرها.
مثال :اإلساءة واستغالل اآلخرين وتعاطي ِّ

C

ب .هل من أطفال يواجهون خط ًرا أكرب من الباقني؟ من هم؟

مثال :األطفال الذين يعيشون في الفقر املدقع ،واألطفال الذين يعيشون في الشوارع ،واأليتام ،واألطفال الذين
يعيشون بمفردهم ،واألطفال الذين يعانون من إعاقات ،إلخ.
 .3بعد  15دقيق ًة ،اطلب من املجموعات الثالثة أن تعطي مردودها للمجموعة األكبر .ع ّدد إجاباتها على اللوح
القالب.
 .4احرص على أن يتم إدراج اإلساءة ضمن املخاطر .س ّلط الضوء على وجود أنواع مختلفة من اإلساءة وأنّها
كلها مضرة لألطفال .وهي تتضمن:
• اإلساءة الجنسية
• اإلساءة الجسدية
• اإلساءة الشفهية
• اإلساءة العاطفية
• اإلهمال
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فسر لهم أنّه في بعض البلدان ،من الشائع أن يعاقب األهل أو مقدمو الرعاية أطفالهم بالضرب الجسدي
ّ .5
أو اإلساءة العاطفية إذا أساؤوا التص ّرف .اطلب من املشاركني التفكير ِل َم قد يكون ذلك مض ًرا بالطفل.
 .6واآلن ،اطلب منهم أن يعطوك أمثلة عن طرق أخرى يمكنهم مساعدة األطفال فيها على معرفة أنّهم قاموا
بأخطاء ،غير أذيتهم جسد ًيا أو عاطف ًيا.
 .7أن ِه النشاط بالتلخيص:

C

من الواضح من املعلومات التي تشاركتموها أ ّن األطفال يف هذا املجتمع املحيل يواجهون مخاطر – وذلك ليس باألمر
الغريب ،فأي محيط يع ّرض األطفال لبعض املخاطر .من مسؤوليتنا كأهل ومقدمي رعاية أن نو ّعي أطفالنا عىل هذه املخاطر،
وأن نفعل كل ما بوسعنا لحاميتهم منها.
منقولة بتصرف عن املبادرة اإلقليمية للدعم النفسي واالجتماعي لألطفال ( )2004( )REPSSIرحلة الحياة

 ٤.٣تعزيز قوة األطفال

N

WV 20

مناقشة ما الذي يجعل الطفل قو ًيا وكيفية تعزيز قوة األطفال.

قائمة املخاطر من النشاط السابق .أوراق لوح قالب فارغة وأقالم تعليم.

ُ .1عد لورقة اللوح القالب من النشاط األخير التي تتضمن قائمة املخاطر .اسأل املشاركني أي من املخاطر
يمكن أن يتجنبها األطفال إذا اتخذوا القرارات الصائبة في حياتهم .ارسم دائرة حولها على القائمة.
مثال :تعاطي املخ ّدرات ،ارتكاب الجرائم ،الدعارة ،إلخ.
 .2أكمل بالقول:

C
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إ ّن الطفل الذي يتخذ قرارات صائبة يتمتع بكال القوة والدعم من البيئة املحيطة به.

 .3اطلب من املشاركني أن يتبادلوا األفكار حول مزايا الطفل القوي في مجتمعهم املحلي .د ّون اإلجابات على
لوح قالب .واحرص على أن تتضمن القائمة ما يلي:
• يمكنه أن يطلب املساعدة لدى الضرورة
• إيجابي ولديه أمل في املستقبل
• يمكنه أن يضع أهدا ًفا له
• يبذل مجهو ًدا في عمله
• يلعب جي ًدا مع األطفال اآلخرين
• يهتم بجسمه
• يمكنه التعامل مع التحديات واإلحباطات
• يتحمل املسؤولية ويهتم بأش ّقائه وسائر أفراد العائلة
• واثق من نفسه
• لديه عالقات جيدة مع الراشدين ومع أقرانه
• ين ّفذ أفكاره
• يمكنه متابعة نمط حياته على الرغم من املآسي والصعوبات التي يواجهها.
 .4واآلن ،قل:

C

ميكننا املساعدة عىل تعزيز قدرة الطفل عىل التعامل مع املشكالت .ميكننا مساعدة األطفال عىل أن يكونوا أقوياء عندما
يواجهون املشكالت ،أو ميكننا حتى أيضً ا أن مندّهم بالقوة قبل أن يواجهوا املشكالت.
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 .5واآلن أطلب من املشاركني أن يتناقشوا مع الشخص الذي يجلس بقربهم كيف يمكننا ،كعائالت ومجتمع
محلي أن نساعد األطفال ليصبحوا أقوياء.
بعد بضع دقائق ،اطلب منهم أن يشاركوا اقتراحاتهم مع املجموعة األكبر.
إليك بعض األمثلة إذا احتجت إليها:
• توفير بيئة حاضنة في املجتمع املحلي :إعطاء األطفال الحب والقبول والتوجيه
بحس االنتماء
• م ّد األطفال
ّ
• تقدير األطفال عندما ينجزون األمور
• التشجيع على االحترام املتبادل في عائالتهم ومجتمعاتهم املحلية
• توفير الفرص لألطفال للتعبير عن مشاعرهم
• التركيز على أهمية العمل م ًعا
• دعم تنمية قيم ومعتقدات مشتركة
• إعطاء قيمة متساوية لتنمية قدرات الفتيان والفتيات.
املبادرة اإلقليمية للدعم النفسي واالجتماعي لألطفال ( )2004( )REPSSIرحلة الحياة

 ٤.٤حلقات الدعم

N

إظهار كيف تساعد حلقات الدعم على حماية األطفال.

WV 15

فسحة لتشكيل حلقة كبيرة وحلقة أصغر في داخلها.

 .1اطلب من املشاركني الوقوف في حلقة واطلب من أحد التطوع والوقوف في الوسط .هذا املتطوع يمثل الطفل
في املجتمع املحلي الذي يعاني ألنّ أمه توفيت.
أشخاصا راشدين
 .2واآلن ،اطلب من ثمانية متطوعني الوقوف حول "الطفل" وقل لهم إنّه عليهم أن يم ّثلوا
ً
مختلفني في حياة الطفل لحمايته من األذى .فيمكن أن يكونوا على السبيل املثال إما رجل الدين في منطقة
الطفل أو معلمته أو ممرضه ،إلخ.
 .3دعهم يقفون حول
الطفل ويمسكون
وفسر لهم
األيديّ .
أنّهم حلقة الدعم
املحيطة بالطفل
وأنّهم يدعمون الطفل
ويحمونه من املخاطر
التي تكمن خارج
الحلقة.
 .4اطلب من الطفل
أن يحاول الخروج
من حلقة الدعم .على
الراشدين الذين
يحمونه أن يحرصوا
على أ ّال يتمكن الطفل
من الخروج إلى منطقة
الخطر.
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F

في الجزء التالي من النشاط ،تتغير القصة .فتعرض عليهم حالة جديدة – اختر أم ًرا
شائعً ا في مجتمعك املحلي .في ما يلي مثال عن فتاة شابة تحمل بطفل .وهذا املثال مالئم إذا
ً
رجل ،فيمكن تغيير املثال ليصبح عن
كان املتطوع الذي يقف في وسط الحلقة امرأة .أما إذا كان
شاب يافع حملت شابة منه ورفض أن يتحمل أي مسؤولية عن األمر.
ٍ
وفي ما يلي أمثلة أخرى عن حاالت حيث يمكن فيها للطفل أن يخسر الدعم والحماية االجتماعية والعاطفية:
 .١طفل اكتشف أنّه مصاب بفيروس نقص املناعة البشرية
 .٢طفل ارتكب جريمة
ألقي القبض عليه وهو يتعاطى املخ ّدرات
 .٣طفل َ
 .٤بعد بضع دقائق أوقف اللعبة وأخبرهم أن الحالة تغ ّيرت اآلن.

C

فقد أصبحت الفتاة اآلن ً
حامل .يرفض رجل الدين اآلن أن يدعمها ألنها يعتربها خاطئةً .اطلب من رجل الدين أن
يخرج من الحلقة .ال تريد املعلمة فتا ًة حامل ًة يف صفها ،ولذا ترفض مساعدتها .اطلب من املعلمة أن تخرج من الحلقة .ويعتقد
شخص ثالث من الراشدين أن الفتاة مل تترصف مبسؤولية ألنها حملت من شخص وهي ما زالت يافعة فقرر هو أيضً ا أال يقدم
لها الدعم.
اطلب من شخص ثالث أن يغادر الحلقة.
 .٦اترك أماكن األشخاص الذين غادروا فارغ ًة .قل للمشاركني إنّه ال يمكنهم أن يجعلوا الحلقة أصغر ،وال
يمكنهم أن يمسكوا أيدي بعضهم البعض أو أن يلمسوا بعضهم البعض ،لكنّه ما زال عليهم محاولة منع الطفل
من الخروج من الحلقة.
 .٧واآلن ،اطلب من الطفل أن يحاول الخروج من الحلقة.
 .٨سينجح في العادة الطفل هنا في الخروج من الحلقة إلى منطقة الخطر.
 .٩استخدم هذا النشاط لتب ّين للمشاركني أنّه حني يصبح نظام دعم الطفل ضعي ًفا أو غائ ًبا أو مسب ًبا لألذية،
قد يصبح الطفل مع ّر ً
حساسا للمخاطر املوجودة
ضا للخطر ،إما نتيجة اتخاذه قرارات خاطئة أو نتيجة كونه
ً
في البيئة املحيطة به.
املبادرة اإلقليمية للدعم النفسي واالجتماعي لألطفال ( )2004( )REPSSIرحلة الحياة

 ٤.٥حماية أطفالنا

WV 15

لتشجيع مناقشة ما يمكن للعائالت واملجتمعات املحلية فعله لتعزيز حماية األطفال في املنزل.

N
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أوراق وأقالم حبر.

 .١ابدأ باإلشارة إلى النشاط األخير:

C

مع أ ّن بعض املجتمعات املحلية قد تبدو آمنة ألطفالنا من الخارج ،هناك دامئًا مخاطر ميكن أن يتع ّرضوا لها .يف هذا
النشاط األخري ،سوف نبحث يف كيفية تحسني حاميتنا ألطفالنا يف البيت ويف املجتمع املحيل.
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ً
سؤال مختل ًفا ليعمل
 .٢اطلب من املشاركني أن يتوزعوا على ثالث مجموعات من جديد وأعطِ كل مجموعة
عليه:
 .١ما الذي يمكن تغييره أو تحسينه في مجتمعنا املحلي لحماية األطفال من األذى أو الخطر؟
 .٢ما الذي يمكن تغييره أو تحسينه في مدارسنا لحماية األطفال من األذى أو الخطر؟
 .٣ما الذي يمكن تغييره أو تحسينه في منازلنا لحماية األطفال من األذى أو الخطر؟
 .٣أعطِ املجموعات حوالى  ١٠دقائق ملناقشة ٍّ
كل سؤاله ومن ثم اطلب من كل منها إعطاء مردودها للمجموعة
األكبر .وأعطِ كل مجموعة بعض األوراق واألقالم ليد ّونوا مالحظاتهم.
 .٤وبعد أن يعطي الجميع مردوده ،أن ِه النشاط بالتلخيص:

C

كام ترون ،مثة طرق مختلفة جدًا لتحسني البيئات التي يعيش فيها األطفال وجعلها أكرث أمانًا .وهذا أم ٌر بإمكانكم اختيار
رصف بشأنه ،سواء فرد ًيا أو يف مجموعة.
الت ّ

F

شجع املشاركني على االلتقاء من جديد كمجموعة ملناقشة طرق محددة
إذا تس ّنت الفرصةّ ،
لتحسني حماية األطفال في مجتمعهم املحلي.
تم إعداد هذا النشاط لرزمة املوارد هذه

 ٤.٦جلسة أسئلة وأجوبة
راجع من فضلك املخطط الثاني في الصفحة  104لإلرشادات حول هذا النشاط.
 ٤.٧الختام واألغنية
راجع من فضلك املخطط الثالث في الصفحة  104لإلرشادات حول هذا النشاط.

WV 30
WV 5

اشرح:

C

لقد نظرنا اليوم يف املخاطر التي قد يواجهها أطفالنا يف مجتمعاتنا املحلية .كام نظرنا إىل السامت التي يتحىل بها
الطفل القوي وإىل ما ميكننا فعله للمساعدة عىل تعزيز قوة أطفالنا .فتعزيز قوتهم طريقة ممتازة للمساعدة عىل حاميتهم من
املخاطر .ونظرنا أيضً ا إىل أهمية حلقات الدعم للعناية بأطفالنا وحاميتهم ،وأخ ًريا نظرنا إىل ما ميكننا فعله سواء فرد ًيا أو جامع ًيا
للمساعدة عىل تحسني نظم حامية أطفالنا.

اليوم ،نجتمع للمرة األخرية يف إطار سلسلة االجتامعات هذه .وكان العمل معكم عىل هذه املواضيع الهامة لرفاه أطفالكم خرب ًة
مغني ًة جدًا.
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امللحق 1
ورقة املعلومات لألهل ومقدمي الرعاية (نموذج عن نسخة معبأة)

برنامج مرونة األطفال
يكمن الهدف من البرنامج مساعدة األطفال على الشعور بأنهم أقوياء وقادرين على التعامل مع التحديات التي
يواجهونها في حياتهم اليومية.
تفاصيل البرنامج:
يتألف البرنامج من  16ورشة عمل لألطفال ،تمتد ُ
كل منها على ساعة ونصف من الوقت ،و  4اجتماعات لألهل
ومقدمي الرعاية ،يمتد ٌّ
كل منها على ساعتني من الوقت.
املشاركون:
ّ
الصف السادس في مدرسة "غرين هوب"
إنّ األطفال املدع ّوين للمشاركة هم طالب
سوف يحضرها ً 25
طفل.
املكان:
سوف تُعقد ورش عمل األطفال واجتماعات الراشدين في قاعة الرياضة في املدرسة.
الوقت:
أسبوعا
سوف تقام ورش عمل األطفال كل أربعاء من الرابعة إلى الخامسة والنصف من بعد الظهر طوال 16
ً
بد ًءا من  25أيار/مايو .2011
سوف تُقام ورش عمل الراشدين في:
 18 .١أيار/مايو  2011عند الساعة السادسة من بعد الظهر
 15 .٢حزيران/يونيو  2011عند الساعة السادسة من بعد الظهر
 18 .٣تموز/يوليو  2011عند الساعة السادسة من بعد الظهر
 6 .٤آب/أغسطس  2011عند الساعة السادسة من بعد الظهر
ميسرو ورش العمل:
ّ
ميسرا ورش العمل السيدة سميث والسيد جونسون.
سيكون ّ
األشخاص الراشدون اآلخرون الذين سيحضرون ورش العمل أو سيزورونها بانتظام هم:
سيكون الزوار اآلخرون مديري البرنامج من الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر أو من مؤسسة
إنقاذ الطفل.
بمن يمكنني االتصال إذا أردت املزيد من املعلومات أو مناقشة بعض املقالق التي تراودني؟
رقم الهاتف٥٥٨ ٣٣٢٣ ٤٥٦ :
ماري سميث
امليسر:
اسم ّ
رقم الهاتف٨٨٩ ٢٢٣٤ ٢٣٤ :
جاين دو
اسم مدير البرنامج:
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امللحق ١
ورقة املعلومات لألهل ومقدمي الرعاية

برنامج مرونة األطفال
يكمن الهدف من البرنامج مساعدة األطفال على الشعور بأنهم أقوياء وقادرين على التعامل مع التحديات التي
يواجهونها في حياتهم اليومية.
تفاصيل البرنامج:
يتألف البرنامج من ___ ورش عمل لألطفال ،و ___ اجتماعات لألهل ومقدمي الرعاية .تمتد ٌّ
كل من ورش
العمل واالجتماعات على _________ من الوقت.
املشاركون:
إنّ األطفال املدع ّوين للمشاركة هم ___________________________
سوف يحضرها ___ ً
طفل.
املكان:
سوف تُعقد ورش عمل األطفال واجتماعات الراشدين في __________________
الوقت:
سوف تقام ورش عمل األطفال في __________________.
سوف تُقام ورش عمل الراشدين في:
___________________________ .٥
___________________________ .٦
___________________________ .٧
___________________________ .٨
ميسرو ورش العمل:
ّ
ميسرا ورش العمل __________________ و __________________.
سيكون ّ
اآلشخاص الراشدون اآلخرون الذين سيحضرون ورش العمل أو سيزورونها بانتظام هم:
سيكون الزوار اآلخرون _____________________________________ ____________
_________________________________________.
بمن يمكنني االتصال إذا أردت املزيد من املعلومات أو مناقشة بعض املقالق التي تراودني؟
رقم الهاتف:
		
امليسر:
اسم ّ
رقم الهاتف:
		
اسم مدير البرنامج:
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امللحق 2
استمارة موافقة األهل ومقدمي الرعاية على مشاركة األطفال في برنامج مرونة األطفال.
أنا ______________________________________ ،أتمتع بالحضانة القانونية لـ
ِ
(أدخل اسم ولي األمر أو مق ّدم الرعاية)
______________________________________
ِ
(أدخل اسم الطفل)
ضع عالمة في املر ّبع املناسب:
تل ّقيت املعلومات عن برنامج مرونة األطفال.

نعم

كال

تسنّت لي الفرصة لدراسة املعلومات وطرح األسئلة حول البرنامج.

نعم

كال

أوافق على مشاركتي أنا وطفلي في برنامج مرونة األطفال.

نعم

كال

أوافق على املشاركة في اجتماعات األهل ومقدمي الرعاية
متى أمكن.

نعم

كال

أفهم أنّ مشاركتي ومشاركة طفلي اختياريتان.

نعم

كال

أفهم أنّه سيتم جمع مالحظات وبيانات ذات صلة في خالل
البرنامج وسيتم استخدامها لإلشراف .وستكون البيانات
مجهولة الهوية.

نعم

كال

أعطي اإلذن لكي يتم تصوير طفلي في خالل ورش العمل.

نعم

كال

أعطي اإلذن لكي يتم تصوير طفلي بالفيديو في خالل ورش العمل.

نعم

كال

أعطي اإلذن ليتلقى طفلي العالج الطبي الطارئ في حال مرض أو
ميسري ورش العمل.
تع ّرض إلصابة فيما هو تحت رعاية ّ

نعم

كال

(و ّقع اسمك هنا) (التاريخ)
طريقة االتصال (رقم الهاتف و/أو العنوان)______________________________________ :
________________________________________________________________
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املنظمات
تستند النشاطات املستخدمة في هذا الدليل إلى املمارسات الفضلى لدى عدد من املنظمات التي تتمتع بخبرات
نتوجه بجزيل امتناننا إلى كافة املنظمات التي تك ّرمت
عاملية في املساعدة على تحسني حياة األطفال .نو ّد أن ّ
علينا بتوفيرها لنا كت ّيباتها وموادها لهذه الغاية:
منظمة العمل املتع ّلق بحقوق الطفل
رابطة املتطوعني للخدمة الدولية
كسر جدار الصمت ،بنغالديش
الوكالة الكندية للتنمية الدولية
املؤسسة الكاثوليكية للعمل ضد اإليدز في ناميبيا
مؤسسة األطفال والحرب
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،بما في ذلك:
الصليب األحمر األميركي ،الصليب األحمر الكندي ،الصليب األحمر الدنماركي،
جمعية الصليب األحمر في هايتي ،الصليب األحمر اإلندونيسي،
الهالل األحمر اإليراني وجمعية الهالل األحمر الباكستاني.
التحالف الدولي ملكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز
الرابطة الوطنية للعاملني في رعاية األطفال ،جنوب أفريقيا
وخصوصا املؤلفون،
الجنوبية،
املبادرة اإلقليمية للدعم النفسي االجتماعي ،أفريقيا
ً
د .جوناثان براكارش وفريق إعالم وإلهام املجتمع ()CIIT
مؤسسة إنقاذ الطفل في:
بنغالديش ،الدنمارك ،هايتي ،قيرغيزستان ،ليبيا ،فلسطني (األراضي الفلسطينية املحتلة)،
الصومال ،السويد
أرض اإلنسان
اليونيسف ،بما في ذلك:
اليونيسف كندا ،اليونيسف جمهورية الدومينيكان
مؤسسة أطفال الحرب هولندا
منظمة الرؤية العاملية
وامليسرين
كما نو ّد شكر األطفال واألهل ومقدمي الرعاية
ّ
والعاملني لدى شركاء مؤسسة إنقاذ الطفل في هايتي وفلسطني (األراضي الفلسطينية املحتلة)
وبونتالند ،كما وشركاء االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
في هايتي وباكستان الذين ط ّور ٌّ
كل منهم جوانب معينة من هذا البرنامج.
ونخص بالشكر أبو كوكوفيلي ،وبيرجيت مانك إريكسن
ّ
ودانييل والدن ،وإيسوزان أكاشا ،غريتي تورويا ،وجينتانات أنانوورانيش وجون ك .النج،
والرش ستيلينغ نيتبرغ ،والرش ريغيلدس ،ولينا كارلسن ،ومي ميلني ومينيا بووشل
وباتريك كوتو وبول ميتشل .نو ّد أن نق ّر بمساهماتهم إلعداد هذه املوارد.
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قائمة املراجع
أالستير أغر ،بري أكيسون ،ليندسي ستارك ،إيريني فلوري ،براكستون أكوت ،فيث ماك كوليستر،
نيل بوثباي" .أثر برنامج النشاطات املنظمة النفسية االجتماعية في املدارس على االطفال املتضررين من
النزاعات في شمال أوغندا".
في مجلة علم النفس والطب النفسي لألطفال ،العدد  ،١١:٥٢ص.2011 .١١٣٣-١١٢٤ .
الصليب األحمر األميركي ،آثار الكارثة ،الحياة والخسارة والحزن ،الدرس الثالث :املشاعر وردود الفعل.
.2007
الصليب األحمر األميركي .تدريب عملي للمعلمني للمنطقة املتضررة من التسونامي .دليل تدريب للمعلمني
حول الدعم النفسي االجتماعي في املدرسة .الجزء  ،1سلسلة الدورات التدريبية على برنامج الدعم النفسي
االجتماعي – الدليل .2003 ،6
رابطة املتطوعني للخدمة الدولية .دليل للمع ّلمني .كمباال.2003 ،
مركز بوسطن لعلم نفس الصدمات ومؤسسة إنقاذ الطفل .دليل تدريب أساسي لبرنامج التدخل
النفسي االجتماعي في الصفوف املؤلف من  15جلس ًة لألطفال والشباب املع ّرضني لظروف صعبة.2003 ،
كسر جدار الصمت .أعمال ميدانية .بنغالديش.
الوكالة الكندية للتنمية الدولية .نوع من الصداقة :العمل مع األطفال والشباب املتضررين من الحروب.
.2003
الوكالة الكندية للتنمية الدولية واليونيسف .إحياء حقوق األطفال .الصف السادس أساسي :دروس في
الفنون اللغوية والدراسات االجتماعية.2008 .
الصليب األحمر الكندي .تعليم االحترام :برنامج مكافحة العنف واإلساءة" .تخطي األذى"
برنامج مكافحة التسلط واملضايقة .كندا .2012 .ملزيد من املعلومات ،زر من فضلك

www.redcross.ca/respected

املؤسسة الكاثوليكية للعمل ضد اإليدز في ناميبيا .بناء مرونة األطفال املصابني باإليدز.2003 ،
مؤسسة األطفال والحرب .كت ّيب األطفال والحرب :االطفال والكوارث
تعليم تقنيات التعافي .النسخة املنقحة.2002 .
الصليب األحمر الدنماركي .كت ّيب ورشة عمل األطفال املتضررين من النزاعات املس ّلحة.2008 .
برنامج آفاق/مجلس السكان ومنظمة صحة األسرة .مقاربات أخالقية لجمع املعلومات من األطفال
واملراهقني في األطر الدولية :إرشادات توجيهية وموارد" ،2005 ،ص41 .
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هابرد ،ج .مانويل في "مقابالت إثنوغرافية موجزة :فهم املسألة أو املشكلة أو الفكرة من وجهة
نظر محلية.2012 .
يمكن إيجاد معلومات محدثة حول هذا العمل في .www.cvt.org
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الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ .املعايير الدنيا للتعليم  -بالتأهب واالستجابة والتعافي.
الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ .املعايير الدنيا للتعليم
واألزمات املزمنة مراحل إعادة البناء املبكر.2004 .
الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ ،مجموعة التعليم العاملي،
مجموعة حماية الطفل ،اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت.
مبادئ املساحات الصديقة لألطفال في حاالت الطوارئ .ص.2011 .2 .
اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت .دليل مراعاة املنظور الجنساني في العمل اإلنساني أو األعمال
اإلنساني.2006 .
اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت .الضوابط اإلرشادية للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت للصحة العقلية
والدعم النفس  -اجتماعي في حاالت الطوارئ.2007 .
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.
إطار العمل النفسي االجتماعي لـ .2007 – 2005
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.
سياسة الدعم النفسي االجتماعي (التي تم اعتمادها في الجلسة السابعة ملجلس اإلدارة
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر) .جنيف .أيار/مايو .2003
املركز املرجعي للدعم النفسي االجتماعي التابع
لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر .التدخالت النفسية االجتماعية .دليل.2009 .
التحالف الدولي ملكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز 100 .طريقة لتجديد طاقة املجموعات:
ألعاب لورش العمل واالجتماعات واملجتمع املحلي.2003 .
الهالل األحمر اإليراني واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.
بأعني مختلفة .بام.2004 ،
مارك ج.د .جوردنز ،إيفان خ .كومبرو ،ويتسي أ .تول براندن أ .كورت ،ناجندرا ب،.
لوتيل ،روبرت د .مايسي ،وجوب ت.ف.م .دي جونغ" .تقييم تدخل نفسي اجتماعي في الصف
في نيبال املتضررة من النزاع :تجربة عنقودية معشأة".
في مجلة علم النفس والطب النفسي لألطفال ،العدد  ،51:7ص.2010 ،826-818.
الرابطة الوطنية للعاملني في رعاية األطفال .إحداث فرق .جنوب أفريقيا.
الرابطة الوطنية للعاملني في رعاية األطفال" .طريق املحارب السلمي" جنوب أفريقيا.
منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي.
مبادئ لجنة املساعدات اإلنمائية لتقييم املساعدة اإلنمائية.1991 .
كيرسي بلتونني ورايجا لينا بوناماكي" .تدخالت وقائية ملساعدة األطفال املعرضني لإلصابة بصدمة
ناجمة عن النزاعات املسلحة:
مراجعة أدبية"" .في "السلوك العدائي" ،العدد  ،36ص.2010 ،116 – 95 .
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ج .و .برويت دياز و أ .دايال .إحساس مكان :نموذج برامج الدعم النفسي االجتماعي املجتمعية" .في
مجلة دراسات الكوارث والصدمات األسترالية .العدد .1-2008
املبادرة اإلقليمية للدعم النفسي االجتماعي .مسيرة حياة.2004 .
مؤسسة إنقاذ الطفل .الحد من مخاطر الكوارث بقيادة األطفال :دليل عملي.2007 .
مؤسسة إنقاذ الطفل .حماية األطفال في الحاالت الطارئة :األولويات واملبادئ واملمارسات.2007 .
مؤسسة إنقاذ الطفل .إعداد برامج ناجحة لألطفال :دليل العاملني في املجال إلعداد برامح حول حقوق
الطفل.2007 .
مؤسسة إنقاذ الطفل .اإلسعافات األولية النفسية لألطفال.2011 .
مؤسسة إنقاذ الطفل .برنامج النشاطات املنظمة النفسية االجتماعية.2006 .
مؤسسة إنقاذ الطفل الدنمارك .إزالة التس ّلط.2008 .
شركاء مؤسسة إنقاذ الطفل في قيرغيزستان" .تحسني الكرامة" و "الريح تعصف".
األمانة العامة لألمم املتحدة .دراسة األمني العام حول العنف ضد األطفال :حقنا في الحماية من العنف.
ص.2006 .8-7 .
مشروع أسفير .امليثاق اإلنساني واملعايير الدنيا في االستجابة للكوارث.2011 .
أرض اإلنسان .دليل التدريب على حماية الطفل النفسية االجتماعية.2008 .
أرض اإلنسان .اضحكوا واركضوا وتحركوا لتنموا م ًعا :ألعاب ذات هدف نفسي اجتماعي.2007 .
اليونيسف .دليل الوكاالت لتقييم البرامج النفسية االجتماعية في حاالت الطوارئ .منظمة األمم املتحدة
للطفولة .نيويورك.2011 .
اليونيسف كندا .التعليم من أجل حقوق الطفل :الحقوق والرغبات واالحتياجات .الفصول الدراسية العاملية
لليونيسف كندا.
اليونيسف جمهورية الدومينيكان .العودة إلى السعادة.2010 .
األمم املتحدة .اتفاقية حقوق الطفل.1989 .
األمم املتحدة .اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.1948 .
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مؤسسة أطفال الحرب هولندا .النزاع والسالم :وحدة عن التدخل املثالي في مؤسسة أطفال الحرب.2009 .
 .www.winstonswish.org.ukتمت زيارة املوقع في .11/11/29
منظمة الرؤية العاملية .اإلبداع مع األطفال .دليل لنشاطات األطفال.
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للمزيد من املعلومات
للحصول على املزيد من املعلومات عن مؤسسة إنقاذ الطفل واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر وغيرها من املنظمات ،زر من فضلك هذه املواقع اإللكترونية:
لروابط إلكترونية ملواقع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر املحلية:
www.ifrc.org

لروابط إلكترونية ملواقع مؤسسة إنقاذ الطفل واملنظمات األعضاء فيها:
www.savethechildren.org

ملزيد من املعلومات عن الدعم النفسي االجتماعي:
املركز املرجعي للدعم النفسي االجتماعي لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر على
www.ifrc.org/psychosocial

مركز موارد مؤسسة إنقاذ الطفل على

/http://resourcecentre.savethechildren.se

مبادرة حماية الطفل من مؤسسة إنقاذ الطفل على
منظمة العمل املتع ّلق بحقوق الطفل على

http://resourcecentre.savethechildren.se

http://www.arc-online.org

شبكة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي على /http://mhpss.net

139

141

برنامج مرونة األطفال

الدعم النفسي االجتماعي داخل املدرسة وخارجها

كيفية مساعدة األطفال في األزمات
يش ّكل هذا الكتاب جز ًءا من رزمة أدوات تقدم ً
دليل حول التخطيط لبرنامج مرونة األطفال وتطبيقه .ترمي
النشاطات الواردة هنا إلى مساعدة األطفال على اكتساب القوة واملرونة لكي يتمكنوا من التأقلم بطريقة
إيجابية مع أوضاع حياتية صعبة .وتر ّكز املواد بشكل خاص على أثر النزاعات املسلحة والكوارث واإلساءة
واالستغالل والعيش في مجتمعات محلية تعلو فيها مستويات فيروس نقص املناعة البشرية.
تتألف الرزمة الكاملة من كتيب حول فهم رفاه األطفال ودليل ملديري البرنامج ودليلني يتضمنان نشاطات ورش
عمل منظمة لألطفال في املدرسة وخارجها كما ودليل لعقد االجتماعات مع األهل ومقدمي الرعاية .وتتوفر
الكتب األربع واملواد والنشاطات اإلضافية على اإلنترنت كما في وحدة تخزين.
ال تحتاج بالضرورة إلى الكتب األربع جميعها إلقامة نشاطات ممتازة لألطفال .إذ يمكنك استخدام معظم املواد
كموارد قائمة بذاتها .إال أنه حني تستخدمها م ًعا كمجموعة متكاملة ،تخولك من اكتساب فهم جيد لكيفية تطبيق
برنامج مرونة األطفال.

املركز النفسي االجتماعي

