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يش ّكل هذا الدليل جز ًءا من "برنامج مرونة األطفال :الدعم النفسي االجتماعي في املدارس وخارجها" الذي نشره املركز املرجعي للدعم
النفسي االجتماعي ومؤسسة إنقاذ الطفل .نو ّد أن نشكر ّ
كل املنظمات التي سمحت لنا أن نستخدم املواد الخاصة بها في هذا البرنامج.
رئيستا التحرير :آن صوفي ديبدال ونانا فيدمان
املؤلفون واملنقّحون :بيرنيل تيرلونغ وويندي أجير
املساهمون :أنجانا دايال دي بريويت ،وبريجيت يغني ،وجنيفر إنغر ،وجو بريويت ولويز فينثر الرسن
املنسقة :مارثا بيرد
ّ
مدير اإلنتاج :الس نورغار

يشتمل "برنامج مرونة األطفال" املتوفّر على شكل رزمة املوارد باللغتني اإلنكليزية والفرنسية ،على ما يلي:
الكتيب األول :فهم رفاه األطفال.
الكتيب الثاني :دليل مدير البرنامج.
امليسر األول :الشروع في العمل.
دليل ّ
امليسر الثاني :مسارات ورش العمل.
دليل ّ
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
نو ّد ً
أيضا أن نشكر الصليب األحمر الدنماركي والصليب األحمر النروجي و»دانيدا» على املساهمات املالية والدعم لهذا املنشور ولـ"برنامج
مرونة األطفال".
إنّ الصور املستخدمة في هذا الدليل ليست الصور الفعلية لألطفال املتض ّررين من الظروف التي ت ّم وصفها في ورش العمل.
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املقدمة
إنه ملن دواعي سرورنا أن نق ّدم رزمة املوارد هذه للتخطيط لـ"برامج مرونة األطفال" وتنفيذها.
وقد ُوضعت هذه املواد من خالل التعاون بني "االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر" و"مؤسسة إنقاذ الطفل" .وهي تستند إلى تجاربنا إزاء الدعم النفسي وحماية
األطفال في حاالت الطوارئ والدروس املستخلصة من املؤسستني وكذلك من الشركاء املحليني
والدوليني ووكاالت األمم املتحدة .نحن نهدف من خالل هذه املواد إلى املساهمة في الجهود
الجارية لتقديم برامج ذات نوعية لألطفال ،من أجل تفعيل تغيير دائم وتحسني حياة األطفال
ومق ّدمي الرعاية.
إنّنا نق ّدر املساعدة الكبيرة التي تلقيناها لدى تطويرنا هذا البرنامج ونأمل أن يش ّكل مرج ًعا
مفي ًدا في مجال تعزيز رفاه األطفال في جميع أنحاء العالم.
ميمي جايكوبسه
مؤسسة إنقاذ الطفل في الدنمارك
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نانا وايدمان
املركز النفسي االجتماعي

كيفية استخدام هذا الدليل
ث ّمة أربعة مسارات مخطط لها مسب ًقا لورش العمل في هذا الدليل .تنطبق املالحظات التالية على املسارات
األربعة:
ورش العمل التمهيدية والختامية

قبل البدء بأحد املسارات األربعةُ ،يرجى االطالع على "دليل امليسر األول :الشروع في العمل" من أجل:
• ورش العمل  1إلى  ،5وهي ورش العمل التمهيدية التي يجب إجراؤها قبل البدء باملسارات في هذا الدليل
• ورش العمل اإلضافية التي تتضمن ثالث ورش عمل اختيارية يمكن إجراؤها في أي وقت ،فض ً
ال عن
خيارين لورش العمل الختامية.
افتتاح ّ
كل ورشة عمل واختتامها

اتبع اإلجراءلت نفسها لدى افتتاح كل ورشة عمل واختتامها .فهذا يساعد األطفال على الشعور بالراحة
ويبني الثقة بينك وبني املجموعة .استخدم املخططات التفصيلية املذكورة هنا في كل مرة تن ّفذ النشاطات
التالية:
• الخالصة واملردود واملقدمة
• أغنيتنا
• تقييم ورشة العمل.

املخطط التفيصيلي  1الخالصة واملردود واملقدمة
تلخيص ورشة العمل األخيرةِ ،
أعط املردود عند التقييم وع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم.

WV 10

 .1اطلب من متط ّوع تلخيص ما قمتم به في ورشة العمل األخيرة .إذا لم يتذ ّكر هذا األخير ّ
كل النشاطات،
اطلب من األطفال اآلخرين أن يساعدوه في ذلك حتى يت ّم ذكر ّ
كل النشاطات.
 .2أعطِ األطفال مردو ًدا على تقييماتهم من املرة السابقة .اغتنم هذه الفرصة ملناقشة أي أنشطة لم يح ّبها
األطفال ،واذكرها في املالحظات املتع ّلقة باملراقبة.
 .3امدح األطفال وذ ّكرهم بمدى أهمية إعطاء تقييمات صادقة ،مؤك ًدا أن ذلك يساعدك على التخطيط لورش
عمل تلبي احتياجاتهم.
 .4ع ّرف عن الغرض من ورشة العمل (راجع النص في كل ورشة عمل).
 .5أجب عن أي أسئلة يريد أن يطرحها األطفال ث ّم ابدأ بورشة العمل.
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املخطط التفصيلي  :2أغنيتنا

WV 5

إنشاد أغنية يعرفها جميع األطفال وتعزّز الشعور باالنتماء والفخر الثقافي.

 .1اطلب من األطفال الوقوف وإنشاد األغنية التي اختاروها في نهاية ورشة العمل السابقة.
 .2يمكنهم إ ّما أن ينشدوا األغنية بالطريقة نفسها مثل امل ّرة السابقة أو االستناد إلى بعض األفكار املطروحة
في ورشة العمل  1إلنشاد األغنية بطريقة مختلفة.
املخطط التفصيلي  :3تقييم ورشة العمل

N

WV 5

تقييم ورشة العمل.
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب مع وجوه مبتسمة.

F

اجمع التقييمات واحتفظ بها من أجل املراقبة ومن أجل تقييم ما إذا كانت هناك حاجة
إلجراء تغييرات في النشاطات التي سبق أن ت ّم التخطيط لها .احرص على متابعة نتائج
التقييم في بداية ورشة العمل القادمة.
 .1اشرح ما كنتم تقومون به في ورشة عمل اليوم (راجع النص في كل ورشة عمل).
 .2اعرض اللوح القالب مع الوجوه املبتسمة على األطفال مرة أخرى واعطِ كل طفل ورقة واطلب منهم أن
يرسموا الوجه الذي يم ّثل شعورهم تجاه النشاطات التي ت ّم إجراؤها في ورشة العمل .ال تدعهم يكتبون
أسماءهم على الورقة ،ليكونوا صادقني في تقييمهم.
 .3عندما ينتهون من ذلك ،اشكرهم على املردود الذي أعطوه واحرص على توديع ّ
كل طفل ،فهذا يشعرهم
باألهمية والتقدير.
ورش العمل املتكررة
تتك ّرر بعض ورش العمل في أكثر من مسار واحد .في النسخة املطبوعة من هذا الدليل ،ث ّمة إرشادات حول
مكان ذكر ورش العمل املتكررة لدى الغوص أكثر فأكثر في املسارات .ولكن إذا استخدمت مفتاح الـUSB
واخترت ّ
ملف "مسارات ورش العمل الكاملة" ،يمكنك أن تطبع املسار الذي ترغب في استخدامه مع كامل
التعليمات حول ورشة العمل بالتسلسل ،بد ًءا من الرقم .6
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خلفية ورش العمل
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من املؤسف أنّنا نشهد في معظم املجتمعات حول العالم ،من أغناها إلى أكثرها فق ًرا ،اإلساءة إلى األطفال
واستغاللهمّ .إل أنّه في بعض املجتمعات املحلية ،تكون املخاطر الناجمة عن هذا السلوك أسوأ من غيرها،
وتكون اإلساءة إلى األطفال واستغاللهم أم ًرا شائ ًعا ومتك ّر ًرا .وغال ًبا ما تكون هذه املجتمعات املحلية تعاني
تأجج مشاعر اإلحباط واليأس التي غال ًبا ما تترافق
من الفقر املدقع وارتفاع معدالت البطالة ،م ّما يؤدي إلى ّ
مع ارتفاع معدالت إدمان الكحول وتعاطي املخدرات والعنف املنزلي أو العام.
لقد ت ّم تطوير سلسلة ورش العمل هذه للعمل مع األطفال الذي يعيشون في املجتمعات املحلية حيث تكون
املخاطر التي يتع ّرضون إليها مرتفعة وحيث من املعروف أنّ معدالت اإلساءة إلى األطفال واستغاللهم مرتفعة
للغاية وأنّ األطفال يواجهون هذه املخاطر في حياتهم اليومية .تهدف ورش العمل في هذه السلسلة إلى معالجة
القضايا العاطفية التي يواجهها األطفال الذين تع ّرضوا لإلساءة وتعزيز الوعي إزاء املخاطر ومنع أي إساءة
قد تطرأ في املستقبل .أ ّما من أجل منع حدوث هذه األمور ،فمن املمكن إجراء ورش العمل هذه في املجتمعات
املحلية ذات املخاطر املنخفضة مع هدف رئيسي يقضي بالتوعية ومنع اإلساءة.
آليات حماية الطفل
ال ب ّد من النظر بعناية في إمكانية إجراء ورش العمل التي تهدف إلى تعزيز الوعي إزاء العواقب املحتملة
لإلساءة لألطفال والتي تهدف إلى منع ظهور أي حوادث مرتبطة باإلساءة في املستقبل .فمن غير املستحسن
إجراء ورش عمل من هذا النوع في مجتمع ال يملك أي آلية لحماية الطفل .إذ يجب التنبه من خطر تشجيع
األطفال على مقاومة أي إساءة محتملة عندما ال يكون لديهم أحد لحمايتهم .فهذا قد يؤدي إلى حدوث إساءة
واستغالل أعنف بكثير و ُينتج عواقب وخيمة.
امليسرون مع منظمة الدعم واألهل ومقدمي
في املجتمعات التي تملك آليات لحماية الطفل ،ينبغي أن يعمل ّ
الرعاية لتعزيز آليات الحماية هذه.
امليسرون مع منظمات الدعم واألهل
في حال غياب آليات للحماية في مجتمع مع ّين ،فمن املستحسن أن يعمل ّ
ومقدمي الرعاية الستحداث آليات لحماية الطفل في املجتمع املحلي ،قبل البدء بسلسلة ورش العمل هذه.
هذا مهم ج ًّدا.
يمكن الحصول على مزيد من املعلومات حول نظم حماية الطفل من مؤسسة إنقاذ الطفل واليونيسف.
تملك هاتان املنظمتان سنوات عدة من الخبرة في التنسيق مع الحكومات الوطنية واملجتمعات املحلية في مجال
إنشاء آليات لحماية الطفل:
مؤسسة إنقاذ الطفل
http://www.savethechildren.net/what-we-do/child-protection
اليونيسف
http://www.unicef.org/protection/index.html

املسار األول • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

ردود فعل األطفال
على الرغم من اختالف تجارب اإلساءة أو االستغالل ،تظهر بعض ردود الفعل والعواقب الشائعة ج ًّدا لدى
األطفال الذين تعرضوا لإلساءة واالستغالل.

10

في ما يلي بعض منها:
• مشاعر الغضب واالرتباك والحزن والخوف
• عدم القدرة على الوثوق باآلخرين
• عدم احترام اآلخرين أو الذات
• غياب الحدود االجتماعية
• لوم الذات والشعور بالذنب
• صورة مدمرة عن الجسم
ّ
• إظهار استعداد للمشارك في التسلط على اآلخرين
• سلوك عدواني
• ارتفاع معدالت السلوكيات التي تنطوي على املخاطر
• نقص في مهارات الحماية الذاتية
• نمو صحي مه ّدد (ال س ّيما العاطفي ،ولكن ً
أيضا الجسدي)
• سلوك جنسي علني وغير الئق
• تدني التحصيل العلمي
• مخاطر عالية لإلصابة باألمراض املنقولة جنس ًّيا (بما في ذلك فيروس نقص املناعة البشرية)
• العزلة االجتماعية.
وعلى الرغم من أن هذه ردود فعل شائعة على تجارب اإلساءة أو االستغالل ،يمكنها ً
أيضا أن تكون ردود فعل
على تحديات أخرى يواجهها األطفال .لذلك ال ينبغي افتراض أن جميع األطفال الذين ُيظهرون ردود الفعل أو
السلوكيات هذه قد اختبروا أي إساءة أو استغالل.
ّ
تتض ّمن ورشة العمل  10تفسي ًرا عن االستمالة؛ تشكل االستمالة الخطة التي يتّبعها املستميل الستدراج الطفل
من أجل اإلساءة إليه ،إشار ًة إلى أنّه عاد ًة ما تكون اإلساءة جنس ّية .وهكذا ،يكتسب املستميل تدريج ًّيا ثقة
ّ
الطفل ،ليصبح أخي ًرا في موقف يم ّكنه من اإلساءة إليه جنس ًّيا .وفي هذه املرحلة ،يمكن أن يكون الطفل متعل ًقا
ج ًّدا باملستميل أو معتم ًدا عليه أو حتى خائ ًفا منه لدرجة أنّه لن يفصح عن اإلساءة إلى اآلخرين ،أو في أسوأ
الحاالت ،قد ال يفهم أنّ التجربة التي م ّر بها هي إساءة.
ويمكن أن تشمل عملية االستمالة التالعب ،والخداع ،وتقديم الهدايا ،والتهديدات .وتجدر اإلشارة إلى أنّ
االستمالة سائدة لألسف في معظم البلدان ،وبخاصة مع األطفال الضعفاء.
من املمكن ً
أيضا أن تت ّم استمالة األهل ومقدمي الرعاية؛ إذ قد يصادق املستميل األهل ومقدمي الرعاية ويخلق
ّ
ج ًّوا من التبعية ،سواء من الناحية املالية أو من حيث السالمة ،وهكذا ،يتمكن من خاللهم من الوصول بسهولة
إلى األطفال .لذا ،من املهم ج ًّدا أن يدرك األطفال هذه الظاهرة وتت ّم توعيتهم إزاء مخاطر االستمالة ،من دون أن
ّ
الشك باألشخاص أو يصبحوا غير قادرين على الوثوق بأحد.
يبالغوا في

املسار األول • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

ورش العمل التمهيدية والختامية
باإلضافة إلى ورش العمل التي ت ّم تقديمها في هذا املسارُ ،يرجى االطالع على "دليل امليسر  :1الشروع في
العمل" من أجل
• ورش العمل  1إلى  ،5وهي ورش العمل التمهيدية التي يجب إجراؤها قبل البدء باملسارات في هذا الدليل
• ورش العمل اإلضافية التي تتضمن ثالث ورش عمل اختيارية يمكن إجراؤها في أي وقت ،فض ً
ال عن خيارين
لورش العمل الختامية.
افتتاح ّ
كل ورشة عمل واختتامها
اتبع اإلجراءلت نفسها لدى افتتاح كل ورشة عمل واختتامها .فهذا يساعد األطفال على الشعور بالراحة ويبني
الثقة بينك وبني املجموعة .استخدم املخططات التفصيلية املذكورة هنا في كل مرة تن ّفذ النشاطات التالية:
• الخالصة واملردود واملقدمة
• أغنيتنا
• تقييم ورشة العمل.

ملحة عامة عن املسار  :1الحماية من اإلساءة واالستغالل
رقم ورشة العمل وعنوانها

املسار ،ورقم ورشة العمل،
وصفحة ورش العمل املتكررة

 .٦ما هي اإلساءة إلى األطفال؟
 .٧جسمي لي  -اللمسات الج ّيدة
واللمسات الس ّيئة
 .٨جسمي لي – حماية أنفسنا من اإلساءة

املسار  ،4ورشة العمل  ،12صفحة .178

 .٩رسائل "حماية أنفسنا من اإلساءة"

املسار  ،4ورشة العمل  ،13صفحة .179

 .١٠اإلساءة الجنسية واالستمالة
واملستميلون
 .١١ردود الفعل الطبيعية
على أحداث غير طبيعية

املسار  ،4ورشة العمل  ،14صفحة .179

 .١٢املشاعر تتغ ّير

املسار  ،3ورشة العمل  ،12صفحة .141
املسار  ،4ورشة العمل  ،16صفحة .93

املسار  ،2ورشة العمل  ،11صفحة .93
املسار  ،4ورشة العمل  ،11صفحة .178

املوضوع
تحديد مختلف أنواع اإلساءة إلى األطفال واملصادر
الضرورية ملساعدة األطفال على تخطي تجارب اإلساءة
تعلم املهارات لوضع حدود شخصية لحماية النفس
من املخاطر واإلساءة .التركيز بشكل خاص
على اإلساءة الجنسية والتس ّلط.

فهم املشاعر وردود الفعل إزاء التجارب الصعبة
وتعلم كيفية التأقلم مع الذكريات املؤملة

 .١٣التس ّلط
 .١٤الوثوق بأصدقائي

اكتشاف معنى الصداقة والتط ّرق إلى مسألة التس ّلط

 .١٥املزيد حول الثقة

تعزيز التوعية حول أهمية الثقة في الصداقة

11
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Kate Holt/ Save the Children
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ورشة العمل ٦
ما هي اإلساءة إلى األطفال؟
الغرض من ورشة العمل :تعزيز فهم معنى اإلساءة إلى األطفال والتوعية تجاه العالمات والنتائج املحتملة إلساءة
معاملة األطفال.
الغرض من النشاطات:
تعزيز فهم اإلساءة إلى األطفال واألشكال املختلفة التي قد تتّخذها.
تعزيز التوعية حول من هم األشخاص الذين يجب أن يطلب منهم األطفال املساعدة في حال تع ّرضوا هم أو أي طفل
يعرفونه لإلساءة.
النشاطات

املوارد

 ٦.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 10دقائق

 ٦.٢ما هي اإلساءة إلى األطفال؟

أوراق ومواد للرسم.

 ٤٥دقيق ًة

 ٦.٣لعبة سويمي

أساسا للنشاط.
غرضان يشكالن
ً

 ١٠دقائق

 ٦.٤من يستطيع املساعدة؟

قائمة بأسماء املنظمات واألشخاص في املنطقة (مع
أرقام الهاتف والعناوين الصحيحة) الذين يق ّدمون
خدمات الحماية و/أو خدمات االستشارة لألطفال
والعائالت التي تختبر اإلساءة.

 ١٥دقيق ًة

 ٦.٥أغنيتنا
 ٦.٦تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ١٠دقائق
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 ٦.١الخالصة واملردود واملقدمة
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 10

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:

C

سنتحدّث اليوم عن اإلساءة إىل األطفال وعن مختلف أنواعها والعواقب املحتملة لتعرضهم لإلساءة.

ما هي اإلساءة إلى األطفال؟
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WV 45

تعزيز فهم إساءة معاملة األطفال واألشكال املختلفة التي قد ت ّتخذها.

N

أوراق ومواد للرسم.

 .1أعطِ ّ
كل طفل ورقة ومواد للرسم واشرح لهم أنّكم ستكتشفون اليوم ما هي اإلساءة إلى األطفال:

C

كل
اإلساءة إىل األطفال هي عندما يعامل اآلخرون أي طفل بشكل يسء .ولألسف ،يتع ّرض األطفال لإلساءة يوم ًّيا يف ّ
األقل أو سمع عن طفل تعرض لإلساءة بطريقة أو بأخرى.
أنحاء العامل .يعرف معظمنا طفالً عىل ّ

 .2اطلب اآلن من األطفال أن يرسموا صورة عن اإلساءة إلى األطفال ،قائ ً
تجسد
ال لهم إنّ الصورة يمكن أن ّ
أي شيء يعرفونه عن اإلساءة إلى األطفال .أعطِ األطفال نحو  15دقيقة للرسم.
 .3بعد  15دقيقة اطلب من األطفال أن يحضروا رسوماتهم ويجسلوا على شكل دائرة .اطلب منهم اآلن أن
يوزّعوا الرسومات على بعضهم البعض بصمت ويتم ّعنوا بهدوء في رسومات بعضهم البعض ،من دون التف ّوه
بأي كلمة .بعد تبادل الرسومات ،ضعها ك ّلها في وسط الدائرة بحيث يمكن لجميع األطفال رؤيتها.
 .4أشكر األطفال على مشاركة رسوماتهم واشرح لهم أنّك ستتح ّدث اآلن عن مختلف أنواع اإلساءة إلى
األطفال ،مس ّل ًطا الضوء من خالل الصور التي رسموها على أنّه ث ّمة العديد من الطرق التي يمكن أن يتع ّرض
من خاللها األطفال لإلساءة أو االستغالل .استخدم الصور ملناقشة مختلف أنواع اإلساءة املذكورة في املربع
في الصفحة التالية.
 .5عند تبدأ بالتح ّدث عن ّ
كل نوع من أنواع اإلساءة ،اسأل األطفال ع ّما إذا كانوا يعرفون هذا النوع الذي
تتح ّدث عنه وعن الطرق التي يمكن أن يتع ّرضوا من خاللها لإلساءة .أضف إسهاماتك الشخصية إذا كنت
تشعر بنقص في بعض األمور امله ّمة .احرص على ذكر ّ
كل أنواع اإلساءة الواردة أدناه.
 .6عند مناقشة كل نوع من أنواع اإلساءة ،اسأل األطفال إذا كان لديهم أي سؤال وأجب عنه.
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أنواع اإلساءة
اإلساءة الجسدية هي إيذاء الطفل جسد ًيا عن قصد ،مث ً
ال من خالل ضربه أو لكمه أو إبراحه
ضر ًبا أو صفعه أو ركله أو قرصه أو عضه أو رميه أو طعنه أو خنقه أو حرقه أو إلحاق أي ضرر به.
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اإلساءة العاطفية (وتسمى ً
أيضا باإلساءة النفسية) هي عندما يعيق شخص التطور العاطفي للطفل
أو إحساسه بقيمة نفسه ،مث ً
ال من خالل :انتقاده على نحو مستمر أو تهديده أو نبذه أو عدم إظهار
محبة له أو عدم توفير الدعم أو التوجيه له.
اإلساءة الجنسية هي عندما يجبر املسيء الطفل أو يكرهه على املشاركة في أي نشاط جنسي.
ومن األمثلة عن هذه النشاطات هي إعطاء تعليقات موحية أو تعليقات حول جسم الطفل (التحرش
الجنسي اللفظي) ،أو االغتصاب أو ملس الطفل أو مداعبته بطريقة جنسية ،أو ملس أعضائه التناسلية
أو مداعبتها ،أو إجبار الطفل على ملس أعضائه التناسلية أو إجباره على ملس األعضاء التناسلية
ألشخاص آخرين بطريقة جنسية أو إجبار الطفل على املشاركة في أفالم إباحية.
اإلهمال هو عندما ال يو ّفر األهل أو مقدمو الرعاية االحتياجات األساسية للطفل عندما يكونوا قادرين
على القيام بذلك .قد يكون اإلهمال :جسد ًّيا (عدم توفير الغذاء أو املأوى أو اإلشراف للطفل)؛ أو طب ًّيا
(عدم توفير العالج الطبي الصحي أو النفسي الالزم للطفل)؛ أو تعليم ًّيا (عدم السماح للطفل بأن يتعلم
أو تجاهل االحتياجات التعليمية الخاصة به) أو عاطف ًّيا (عدم االستجابة الحتياجات الطفل العاطفية أو
عدم توفير الرعاية العاطفية له أو السماح له بتناول الكحول أو تعاطي املخدرات).
الخاصة .يمكن أن يكون ذلك ملتعتهم
االستغالل هو عندما يستخدم اآلخرون األطفال ملصلحتهم
ّ
الشخصية ،مث ً
ال في اإلساءة الجنسية ،أو ملصلحة مادية عندما يت ّم إجبار األطفال على القيام بأعمال
مع ّينة لجني املال منها ،مث ً
ال عندما ُيجبر األطفال على ممارسة البغاء أو املشاركة في الصور أو
األفالم اإلباحية .يت ّم استغالل األطفال ً
أيضا عندما يت ّم بيعهم للراشدين للعمل.

كل أنواع اإلساءة ،اسأل األطفال إذا كان من املمكن دائ ًما تمييز العالمات التي ّ
 .7عندما تتط ّرق إلى ّ
تدل على
تعرض طفل لإلساءة؟
ُّ
ً
ناقش موضوع اإلساءة "الخفية"  -مثال إذا كان الطفل يتع ّرض لإلساءة الجنسية عندما يكون بمفرده ويخاف
أن يخبر أح ًدا عن ذلك .ث ّم تط ّرق إلى سبب خوف األطفال من إخبار اآلخرين بأنّهم يتع ّرضون لإلساءة .اسأل
األطفال عن سبب خوف بعض األطفال من الكشف عن تجارب اإلساءة التي تع ّرضوا إليها.
 .8اختتم النشاط شاك ًرا األطفال على مشاركتهم واشرح لهم تفاصيل اللعبة التي سيلعبونها في ما يلي .ث ّم
قل لهم إنّك ستخبرهم عن األماكن التي من املمكن أن يلجأ إليها األطفال لطلب املساعدة إذا كانوا يتع ّرضون
لإلساءة.
ت ّم إعداده لزرمة املوارد.
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 ٦.٣لعبة سويمي

WV 10

تحفيز األطفال.

N
 Fكما هي الحال في ّ
امليسر ،قبل بداية اللعبة،
كل ألعاب املطاردة واللمس ،ينبغي أن يتح ّقق
ّ
ّ
أساسا للنشاط.
يشكالن
غرضان
ً

من عدم ممانعة األطفال أن يت ّم ملسهم خالل اللعبة .يجب أن تشرح كيف يجب أن يت ّم ملس الطفل.
إذا كان أي من األطفال يشعر بعدم االرتياح من املشاركة بهذه اللعبة ،دعه يشاهدها فقط .ال
تجبر أحدًا على املشاركة فيها إذا كان ال يرغب في ذلك.
إذا كان أي من األطفال يعاني من إعاقة تمنعه من الركض ،ضع قاعدة إضافية وهي أنه إذا كان
لدى الطفل "مساعد" ،فيكون هذا املساعد بأمان .يجب أن يكون "املساعدان" (طفلني آخرين)
قريبني من بعضهما البعض خالل اللعبة.
 .1أعد قاعدتني موازيتني لبعضهما البعض في مساحة مفتوحة ،تش ّكالن "كهوف األسماك اآلمنة".
 .2اشرح لألطفال بأنّهم سيؤدون دور األسماك وبأنهم يبقون بأمان عندما يلمسون أي قاعدة.
 .3يمكنهم السباحة (أي الركض) من كهف إلى كهف (أي من قاعدة إلى قاعدة) ك ّلما أرادوا ذلك.

(امليسر) بلطف طب ًعا .عليك أن تقف في الوسط بني القاعدتني.
 .4الهدف هو التن ّقل بأمان من دون أن تلمسهم أنت
ّ
 .5إذا ت ّم ملس طفل أثناء وجوده خارج القاعدة ،عليه الجلوس حيثما ت ّم ملسه ،حتى تح ّرره سمكة أخرى
(أي طفل آخر).
 .6تنتهي اللعبة إما عندما يتعب األطفال أو عندما يت ّم ملس ّ
كل األطفال.
ت ّم إعداده لزرمة املوارد.
 ٦.٤من يستطيع املساعدة؟

WV 15

تعزيز التوعية حول من هم األشخاص الذين يجب أن يطلب منهم األطفال املساعدة في حال تع ّرضوا هم
أو أي طفل يعرفونه لإلساءة.

N

قائمة بأسماء املنظمات واألشخاص في املنطقة (مع أرقام الهاتف والعناوين الصحيحة) الذين يقدّمون

خدمات الحماية و/أو خدمات االستشارة لألطفال والعائالت التي تختبر اإلساءة.

 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة .اشرح لهم أنكم ستتح ّدثون اآلن عن األشخاص الذين يجب
أن يقصدونهم في حال تع ّرضوا لإلساءة.
 .2وزّع على األطفال قائمات باسم الوكاالت واألشخاص الذين يمكن أن يساعدوا األطفال الذين يختبرون أي
نوع من اإلساءة و/أو االستغالل.
ّ
 .3تح ّدث عن ّ
كل وكالة أو شخص مذكور على القائمة واحرص على أن يتعلم األطفال كيفية التواصل معهم.
 .4استكمل النشاط بعد أن تتأكد من أنّه ما من أسئلة عالقة ،ومن ثم انتقل إلى النشاط الجماعي األخير وهو
إنشاد أغنية املجموعة.
ت ّم إعداده لزرمة املوارد هذه.
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 ٦.٥أغنيتنا

WV 5

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.
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 ٦.٦تقييم النشاط
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 10

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد اكتشفنا اليوم ما هي اإلساءة إىل األطفال ومختلف أنواع اإلساءة
التي يختربها األطفال .لقد تحدّثنا أيضً ا عن األشخاص الذين ميكن أن يقصدهم األطفال يف املجتمع يف حال تع ّرضوا لإلساءة.

ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدر رأيكم يف مختلف النشاطات كام يف ورشة العمل كلّها .سنستخدم مج ّددًا الوجوه
املبتسمة اليوم.

Helle Kjærsgaard/ Save the Children
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ورشة العمل ٧
جسمي لي اللمسات الجيدة
واللمسات السيئة
ُتستخدم ً
أيضا في املسار  :2ورشة العمل  11وفي املسار  :4ورشة العمل 11
الغرض من ورشة العمل :تعزيز الوعي تجاه الجسم واكتشاف ما هي اللمسات الجيدة والسيئة.

الغرض من النشاطات:
تعزيز الوعي تجاه حدود الجسم واللمسات الجيدة واللمسات السيئة.
مناقشة عبارات املودة ،وتقديم وتلقي املودة.
النشاطات

املوارد

 ٧.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 ٥دقائق

 ٧.٢أجسامنا

مساحة ليش ّكل األطفال دائرة وأوراق للرسم
وأقالم للتلوين.

 ٣٠دقيق ًة

 ٧.٣رسم الجسم

لكل طفل (مث ً
مساحة وورقة ّ
ال ،أوراق من اللوح القالب
موصولة ببعضها) ومواد للرسم.

 ٣٥دقيق ًة

 ٧.٤عناق أخوي

مساحة.

 ١٠دقائق

 ٧.٥أغنيتنا
 ٧.٦تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق وموا ّد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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 ٧.١الخالصة واملردود واملقدمة

WV 5

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

ع ّرف عن هدف هذا النشاط:

18

C

سنتحدّث اليوم عن أجسامنا وعن اللمسات الجيدة واللمسات السيئة ،كام سرنسم خريطة عن أجسامنا ،بحيث نحدّد
أماكن اللمسات الجيدة واللمسات سيئة .سننهي أنشطة اليوم بجولة من العناق.

 ٧.٢أجسامنا

N

تعزيز الوعي تجاه الجسم واكتشاف ما هي اللمسات الجيدة والسيئة.

WV 30

ّ
ليشكل األطفال دائرة وأوراق للرسم وأقالم للتلوين.
مكان

F

من خالل مناقشة وظائف األجسام ،سيتع ّلم األطفال من بعضهم البعض كيف ينظرون إلى
أجسامهم ويتعاملون معها .تهدف هذه النشاطات إلى توسيع آفاق األطفال وتشجيع تعاطفهم
حساسا للغاية لذا يجب التن ّبه جيدًا
مع اآلخرين .يمكن أن يكون التحدّث عن الجسم موضوعً ا
ً
امليسر املناقشات بحيث
يوجه
لتكون ورشة العمل هذه مجدية من الناحية الثقافية .يجب أن ّ
ّ
تشمل فقط املواد التي يجدها األهل ومقدمو الرعاية مناسبة.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة ملناقشة األسئلة التالية .احرص على إعطاء ّ
كل طفل فرصة
للمساهمة في املناقشة .ذ ّكر األطفال بأنّه ما من إجابات صحيحة أو خاطئة:
• ملاذا نستخدم أجسامنا؟
• ما هي أهم مناطق في أجسامنا؟
• هل يمكننا التعبير عن مشاعرنا بأجسامنا؟ كيف نفعل ذلك؟
• هل يمكننا أن نواجه مشاكل مع أجسامنا؟ ما هي أنواع هذه املشاكل؟
• كيف يمكننا التعبير عن الفرح بأجسامنا؟
 .2أعطِ اآلن كل طفل ورق ًة وقلم.
 .3اطلب من األطفال أن يرسموا شي ًئا يمكن أن يفعلونه بأجسامهم .امنحهم نحو  10دقيقة للقيام بذلك.
 .4عندما ينتهون من الرسم اطلب منهم أن يعطوا الصورة للشخص الذي يجلس إلى جانبهم ويشاركوا
رسومهم.
مقتبس من نشاط أجرته منظمة "كسر الصمت" في بنغالدش.
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 ٧.٣رسم الجسم

N

WV 35

تعزيز الوعي تجاه حدود الجسم واللمسات الجيدة واللمسات السيئة.
لكل طفل (مث ً
مساحة وورقة ّ
ال ،أوراق من اللوح القالب موصولة ببعضها) ومواد للرسم.

قسم األطفال إلى مجموعات تتأ ّلف من شخصني .اشرح لهم أن عليهم رسم مخطط ألجسامهم على الورق.
ّ .1
ينبغي أن يتناوبوا على االستلقاء على الورقة ،بينما يرسم طفل آخر الخطوط التي تح ّد أجسامهم.
 .2عندما ينتهي الجميع من الرسم ،قل التالي:
القوا نظرة عىل رسوماتكم .إنّها تظهر حدود أجسامكم.
أُنعمتم بهذا الجسم عند والدتكم .أجسامكم لكم ،لكم وحدكم.
فمن حقكم حاميتها من األذى .لديكم أيضً ا مسؤولية املشاركة
يف حامية أجسامكم .ومن الطرق التي ميكنكم بواسطتها
حامية أجسامكم هي تحديد ما هي اللمسات الجيدة
بكل ما يلزم ملنع أجسامكم
وما هي اللمسات السيئة ،والقيام ّ
من التع ّرض للمسة سيئة ميكن أن تؤذيكم وتحزنكم.

C

 .3اشرح لألطفال أنّك ستتح ّدث اآلن عن اللمسات الجيدة
واللمسات السيئة .اشرح لهم أن اللمسات الجيدة هي اللمسات
التي تجعلهم يشعرون بالراحة والتقدير ،فيما اللمسات السيئة هي
اللمسات التي تؤذيهم أو تجعلهم يشعرون بالحرج أو عدم االرتياح.
 .4اطلب من األطفال أو ًال أن يعطوا بعض األمثلة عن اللمسات الجيدة ومن ثم عن اللمسات السيئة .إذا لم
يفهموا ماذا تعنيه ،أعطهم أمثلة عن اللمسات الجيدة أو السيئة .في ما يلي بعض األمثلة:
اللمسات الجيدة :عناق من األصدقاء أو أفراد العائلة.
اللمسات السيئة :عندما يضربكم أحد أو يؤذيكم جسد ًّيا أو عندما يقوم شخص ما بلمسكم في مناطق
حساسة وخاصة.
 .5اطرح على األطفال األسئلة التالية:
• كيف يمكنكم أن تلمسوا أصدقائكم بشكل ج ّيد؟
• ما هي األمثلة عن اللمسات السيئة بني األصدقاء؟
 .6اطلب اآلن من األطفال أن ينظروا مع رفاقهم إلى رسومات أجسامهم .اشرح لهم أنّكم ستستم ّرون بتناول
موضوع اللمسات الجيدة والسيئة .اطلب منهم اختيار قلمني ملونني ،بحيث يستخدمون لونًا إلظهار اللمسات
الجيدة ولون آخر إلظهار اللمسات السيئة.
 .7اطلب اآلن منهم أن يد ّلوا بعضهم البعض على الرسومات على مناطق اللمسات الجيدة وتلوينها باللون
الذي اختاروه.
 .8عندما ينتهون من ذلك ،اطلب منهم أن يقوموا باملثل بالنسبة إلى اللمسات السيئة.
 .9عندما ينتهي الجميع من تلوين أماكن اللمسات الجيدة والسيئة ،أكمل التمرين قائ ً
ال ما يلي:
يقوم أحيانًا أشخاص بلمسنا بطرق ال نح ّبها .ومبا أ ّن أجسامنا ملكنا ،فمن حقنا أن نرفض هذا األمر .لديكم دامئًا الحق
بأن تقولوا "ال" لشخص إذا حاولوا ملسكم بطريقة ال تح ّبونها.

C

ت ّم إعداده لرزمة املوارد هذه.
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 ٧.٤عناق أخوي
مناقشة عبارات املودة ،تقديم وتلقي املودة.

N
20

WV 10

مساحة.

F

يتناول هذا النشاط االتصال الجسدي الوثيق ،إذ ُيطلب من األطفال أن ُيعطوا بعضهم
البعض عنا ًقا أخو ًّيا .احرص على أن يكون ذلك مناس ًبا من الناحية الثقافية.
قسم األطفال إلى مجموعات من الجندر نفسه ،حتى تعانق الفتيات بعضهنّ البعض واألمر
ّ
س ّيان بالنسبة إلى الفتيان.
قبل أن يبدأ النشاط ،أظهر ما املقصود من عناق قوي وكبير.
راقب من هم األطفال الذين ال يريدون املعانقة واسألهم في وقت الحق عن سبب ذلك .إذا لم
يريدوا املشاركة ال تجبرهم على ذلك .يمكنك إعطاء التعليق التالي" :ال بأس ،ربما سترغب في
الحصول على عناق في وقت آخر".
 .1ابدأ هذا النشاط بتناول موضوع املحبة واملودة بني الشقيقات واألشقاء ،قائ ً
ال ما يلي:
ميكن أن يظهر جميع األشخاص مح ّبتهم لشقيقاتهم وأشقائهم؛ فهي لفتة من املودة ووسيلة إلظهار الدعم لبعضنا
البعض يف املواقف الصعبة واللحظات السعيدة .ومن إحدى طرق التعبري عن هذا النوع من املودة هي إعطاء العناق .عادة ما
ُيعترب العناق من اللمسات الجيدة.

C

 .2اسأل األطفال ع ّما إذا كانوا يرغبون بالحصول على عناق أخوي .احرص على سماع ردهم واحترام
رغباتهم إذا كانوا ال يريدون ذلك.
 .3اآلن اطلب من األطفال ضمن املجموعات من الجندر نفسه ،أن يش ّكلوا دائرتني ،واحدة 'داخل' األخرى،
وأن يقف ّ
كل طفل أمام اآلخر .اطلب منهم أن يعطوا الشخص الذي يقف أمامهم عنا ًقا قو ًّيا وكبي ًرا ومن ثم
أن ينتقلوا إلى اليسار ،ليصبح لديهم رفيق جديد يعطونه عناق .تابع هذا النشاط حتى يعانق جميع األطفال
بعضهم البعض.
ما كان شعوركم وأنتم تتلقّون العناق وتعطونهم؟

Q

مقتبس من اليونيسف جمهورية الدومينيكان ( )2010العودة إلى السعادة
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 ٧.٥أغنيتنا

WV 5

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

 ٧.٦تقييم ورشة العمل
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد تحدثنا اليوم عن أجسامنا وكيف ميكننا التأقلم معها .وناقشنا أيضً ا
الفرق بني اللمسات الجيدة واللمسات السيئة ،وقمنا بتحديد مناطق اللمسات الجيدة والسيئة .لقد أنهينا ورشة عمل اليوم
بإعطاء بعضنا البعض عناقًا أخو ًّيا.

ومتا ًما مثل ســائر ورش العمل ،أقدر رأيكم يف مختلف النشــاطات كام يف ورشــة العمل كلّها .سنســتخدم مج ّددًا الوجوه
املبتسمة اليوم.
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Rob Few/ IFRC, Freelance
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ورشة العمل ٨
جسمي لي
حماية أنفسنا من اإلساءة
ُتستخدم ً
أيضا في املسار  ،4ورشة العمل 12
الغرض من ورشة العمل:
التوعية تجاه الجسم وحدود الجسم.
الغرض من النشاطات :اكتشاف مفاهيم املساحة الشخصية والتعبير عن الذات.
النشاطات
 ٨.١الخالصة واملردود واملقدمة

املوارد

 ٨.٢املساحة الشخصية

مساحة ليتم ّكن األطفال من فتح ذراعيهم
من دون ملس بعضهم البعض.

 ١٠دقائق

 ٨.٣حماية نفسي

مكان وأوراق من اللوح القالب.

 ٢٠دقيق ًة

 ٨.٤لعبة "املس اللون األزرق"

موسيقى (استخدام آلة موسيقية مثل الطبل،
أو قرص مدمج أو دي في دي).

 ١٠دقائق

 ٨.٥برنامج تلفزيوني

صندوق من الكرتون ّ
لكل مجموعة ،أو مقصات أو
لقص ثقب في الكرتون ،وموا ّد فنية – بما
سكني – ّ
يشمل الغراء والعيدان للدمى املصنوعة من الكرتون.
وإذا كان ذلك ممكنًا ،اصنع تلفزيونًا ودمية مسب ًقا
لتوضح لألطفال ماذا تطلب منهم أن يفعلوا.

 ٣٠دقيق ًة

 ١٠دقائق

 ٨.٦أغنيتنا
 ٨.٧تقييم ورشة العمل

الوقت

 ٥دقائق
أوراق وموا ّد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق

املسار األول • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

 ٨.١الخالصة واملردود واملقدمة
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5من أجل الحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 10

ع ّرف عن الغرض من ورشة العمل اليوم:
سنتحدّث اليوم أكرث عن أجسامنا وعن مساحتنا الشخصية وعن الطرق التي تساعدنا عىل حامية أنفسنا
من التعرض لألذى من اآلخرين .سنبدأ بإعداد مرسحية صغرية لربنامج تلفزيوين وهمي .سنبدأ النشاط األخري اليوم وننهيه
يف املرة القادمة.

C

23

WV 10

 ٨.٢املساحة الشخصية
اكتشاف مفهوم املساحة الشخصية.

N

ّ
ليتمكنوا من فتح ذراعيهم من دون ملس بعضهم البعض.
مساحة لألطفال

F

سيكتشف األطفال مساحتهم الشخصية ومساحة غيرهم من خالل التحدّث معً ا في هذا
ّ
ليتمكن األطفال من تحديد متى يتخطى
املوضوع .إنّ هذه املعرفة مفيدة في الحياة اليومية
اآلخرين حدودهم أو متى يتجاوزون هم حدود اآلخرين.
ينبغي تكييف هذه العملية مع السياق الثقافي .ففي بعض الثقافات قد تكون املساحة
الشخصية أوسع من مدى الذراعني.

غير مقبول

مقبول

 .1اطلب من األطفال أن يقفوا على شكل دائرة مع ترك مساحة كافية ليتم ّكنوا من فتح ذراعيهم من دون أن
يلمسوا الشخص الذي يقف إلى جانبهم .وقل لهم اآلن:
كل أنحاء العامل .واآلن ضعوا ذراعيكم
افتحوا ذراعيكم عىل الجانبني .هذه هي املساحة الشخصية ملعظم الناس يف ّ
أمامكم .هذا أيضً ا جزء من حدود الجسم واملساحة الشخصية.
واآلن أنزلوا ذراعيكم.

C
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C

إذا أراد أحد التسلّط عليك ،فغال ًبا ما سيتخطّى مساحتك الشخصية.
يشعر معظم الناس بأنه ميكن فقط لألشخاص الذين يعرفونهم ويثقون بهم أن يتخطّوا مساحتهم الشخصية.
معي ،فاحرصوا عىل البقاء بعيدين عنه حتى ال يتخطّى مساحتكم الشخصية.
إذا كنتم تشعرون بعدم االرتياح تجاه شخص ّ

مقتبس من نشاط أجرته منظمة "كسر الصمت" في بنغالدش
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 ٨.٣حماية نفسي

N

تعزيز الوعي تجاه الحماية الشخصية.

WV 20

مساحة وأوراق من اللوح القالب.

 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة.
 .2اطلب من األطفال أن يالحظوا كيف يجلسون إلى جانب بعضهم البعض .إنّهم ربما يجلسون ضمن
مساحتهم الشخصية .دع األطفال يف ّكرون في السبب وراء شعورهم باالرتياح لجلوسهم إلى جانب بعضهم
البعض .إذا لم يجب األطفال ،قل لهم إنّه عندما يثقون بشخص ما ،يمكنهم السماح له بالدخول إلى مساحتهم
الشخصية.
 .3اطلب من األطفال التفكير في الحاالت التي اخترق فيها أشخاص مساحتهم الشخصية.
اطلب منهم مناقشة هذا املوضوع أو ًال مع أحد رفاقهم ملدة خمس دقائق ،ثم اطلب منهم طرح املوضوع
مع املجموعة.
ّ
 .4إذا لم يتط ّرقوا إلى املوضوع ،فاشرح لهم أن الكلمات يمكن ً
تتخطى مساحتهم الشخصية.
أيضا أن
قد يحاول املتسلطون القيام بذلك باستخدام كلمات بذيئة أو وقحة أو جارحة.
 .5اطلب من األطفال أن يفكروا في الطرق التي تساعدهم على حماية أنفسهم ومساحتهم الشخصية.
د ّون ردود الفعل على ورقة من اللوح القالب.
 .6إذا لم يرد ذكر األمور التالية ،فاقترح إضافتها إلى القائمة:
• إذا تس ّلط عليك أحد ،انظر إليه وقل له بصوت عال وواضح حتّى يسمعك اآلخرون" :تو ّقف ،إنّ ما تقوم به
مزعج وال يعجبني".
• إذا حاول شخص أن يؤذيك ،ابتعد عنه واهرب إذا استطعت ذلك.
شخصا راش ًدا تثق به بأن هناك من يحاول أن يؤذيك جسد ًيا أو لفظ ًيا.
• أخبر
ً
شخصا راش ًدا يثقون به عندما يحاول
 .7ا ْن ِه النشاط مش ّد ًدا على فكرة أنّه على األطفال أن يخبروا دائ ًما
ً
شخص أن يؤذيهم .ذ ّكرهم أنّ حماية أنفسهم هي دليل ق ّوة ويجب أ ّال يشعروا بالحرج أو الخجل من إخبار
أحدهم.
مقتبس من نشاط أجرته منظمة "كسر الصمت" في بنغالدش
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 ٨.٤لعبة "املس اللون األزرق"
تحفيز األطفال وإشراكهم في النشاط البدني.

WV 20

N
 Fإذا كان غير مناسب للفتيات والفتيان أن يلمسوا بعضهم البعض ،احرص على أن يلعب
املوسيقى (استخدام آلة موسيقية مثل الطبل أو قرص مدمج أو دي في دي).

األطفال في مجموعات من نفس الجندر.

تفهّ م األطفال الذين يعانون من إعاقة وربما يكونون عاجزين عن التن ّقل كسائر األطفال.
 .1على امليسر أو أحد األطفال أن يعزف على آلة موسيقية أو يتحكم بعزف املوسيقى على إحدى اآلالت.
 .2أبلغ الجميع بأنّ عليهم أن يتن ّقلوا في أرجاء املكان أو أن يؤدوا رقص ًة سريعة عندما يت ّم عزف املوسيقى.
 .3عندما تتوقف املوسيقى ،على الشخص الذي يتح ّكم باملوسيقى أن يصرخ" :املس اللون األزرق" ،أو "املس
األنف" أو "املس حذا ًء" أو أي لون يرتديه الحاضرون .على الجميع أن يلمسوا هذا اللون أو الشيء على
شخص آخر  -وليس على أنفسهم.
 .4في كل مرة تعلو فيها املوسيقى ،يغ ّير امليسر األمر.
جمعية املتطوعني للخدمة الدولية ( )2003دليل املعلمني

 ٨.٥برنامج تلفزيوني
تشجيع التوعية حول الحماية الذاتية.

N

WV 30

صندوق من الكرتون لكل مجموعة (أو غيرها من املواد من أجل لعبة التلفزيون الوهمي ،مثل أوراق من

لقص ثقب في الكرتون ،ومواد فنية  -بما في ذلك الغراء
اللوح القالب مع مربع في وسطها) ،مقص أو سكني -
ّ
والعيدان للدمى املصنوعة من الكرتون .وإذا كان ذلك ممك ًنا ،اصنع تلفزيو ًنا ودمية مسب ًقا لتوضح لألطفال ماذا
تطلب منهم أن يفعلوا.

F

يكمن هدف التمرين في التأكيد على أهمية الحماية الذاتية .إذ يتم تشجيع األطفال من
خالل أعمالهم اإلبداعية على التفكير مل ًّيا في الحماية الذاتية والتعلم من بعضهم البعض.
إذا لم تتو ّفر لديك املوارد املذكورة ،الجأ إلى لعب األدوار بد ًال من ذلك .يمكن لألطفال أن يؤدّوا
أدوا ًرا وكأ ّنهم يظهرون على شاشات التلفزيون.
مالحظة :يجب متابعة هذا النشاط في ورشة العمل القادمة.
حاول خلق فرص لألطفال ألداء البرامج التلفزيونية في املجتمع املحلي .يمكن تطبيق ذلك مع
األطفال اآلخرين في املدرسة أو املجتمع املحلي األوسع ،أو مع األهل ومقدمي الرعاية أو غيرهم
من أفراد املجتمع املحلي.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة في حني تعطي تعليمات حول هذا النشاط.

25
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 .2اشرح لألطفال أنّهم سيبدأون العمل ضمن مجموعات إلعداد
عروض حول الحماية الذاتية .يمكنهم إكمالها في املرة القادمة
وعرضها على بعضهم البعض في ورشة العمل القادمة.
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 .3أرهم التلفزيون الذي ّ
حضرته لورشة العمل أو املثال
في الصورة.
اشرح لهم أن هذه مهمتهم األولى :أال وهي تحضير
صندوق التلفزيون.
يحضروا ً
ّ
أيضا الدمى
 .4اشرح لهم اآلن أنّ عليهم أن
املصنوعة من الكرتون .وبعد ذلك عليهم أن يستخدموا الدمى
والتلفزيون لتقديم عرض حول الحماية الذاتية أمام بعضهم
البعض ،وإذا كان ذلك ممكنًا ،أمام أشخاص آخرين في
مجتمعهم املحلي.
قسم اآلن األطفال إلى مجموعات تتأ ّلف من ستة أو سبعة أشخاص .أعطِ كل مجموعة أوراق وأقالم
ّ .5
وصندوق من الكرتون ومقص أو سكني واملواد الالزمة لصنع الدمى.
 .6اطلب من األطفال أن يؤلفوا قص ًة قصيرة حول الحماية الذاتية .يجب أن تذكر القصة أمو ًرا من حياتهم
اليومية مألوفة للجميع .وينبغي أن تنطوي على قسمني منفصلني أال وهما املشكلة وكيف يتم ّ
حل املشكلة.
وإذا لزم األمر ،أعطِ األطفال مثا ًال عن حاالت حمى فيها أطفال أنفسهم من العنف لتوضيح ما تعنيه.
 .7يجب أن يكتبوا القصة على شكل مسرحية م ّدتها دقيقتني فقط.
 .8عليهم أن يحاولوا خلق شخصية مختلفة لكل شخص في املجموعة ،بحيث ينال ّ
كل شخص في املجموعة
دو ًرا في القصة .يت ّم تمثيل ّ
كل شخصية بدمية.
 .9اطلب من األطفال أن يصنعوا الدمى .سيرى الجمهور الدمى املصنوعة من الكرتون خالل البرنامج
التلفزيوني.
 .10ذ ّكر األطفال بأنهم سيواصلون العمل على هذا النشاط في املرة القادمة ،لذا عليهم اليوم التركيز على هذه
القصة والشخصيات وكتابة املسرحية والبدء في صنع الدمى والتلفزيون( .إذا كان هناك متسع من الوقت،
فبإمكانهم أن يبدأوا بالتم ّرن على البرنامج التلفزيوني).
 .11عندما ينتهي وقت النشاط ،اجمع كل املواد واحرص على حفظها في مكان آمن إلى حني عودة األطفال
في املرة القادمة.
 .12اختتم النشاط شاك ًرا إ ّياهم على عملهم الشاق ومعر ًبا لهم عن حماسك ملشاهدة برنامجهم التلفزيوني
في ورشة العمل القادمة.
ت ّم إعداده لرزمة املوارد.
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 ٨.٦أغنيتنا
ّ
املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعلميات حول هذا النشاط.
ُيرجى مراجعة

 ٨.٧تقييم ورشة العمل
ّ
املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على تعلميات حول هذا النشاط
ُيرجى مراجعة

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد تحدثنا اليوم عن مساحتنا الشخصية وكيفية حامية أنفسنا من تخطّي
اآلخرين ملساحتنا الشخصية وأذيتنا ،إما جسد ًّيا أو لفظ ًّيا .باإلضافة إىل ذلك ،بدأتم بإعداد الربنامج التلفزيوين حول الحامية
الذاتية .إنني أتطلع إىل مشاهد عروضكم يف املرة القادمة .شك ًرا لكم مرة أخرى عىل عملكم الشاق اليوم.
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدر رأيكم يف مختلف النشاطات كام يف ورشة العمل كلّها .سنستخدم مج ّددًا الوجوه
املبتسمة اليوم.

27

املسار األول • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

Louise Dyring/ Save the Children
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ورشة العمل ٩
رسائل حماية أنفسنا من اإلساءة
ُتستخدم ً
أيضا في املسار  :4ورشة العمل 13
الغرض من ورشة العمل :تشجيع التعبير اإلبداعي عن الرسائل اإليجابية للحماية الذاتية.
الغرض من النشاطات:
مواصلة التعبير اإلبداعي عن رسائل الحماية الذاتية من ورشة العمل السابق.
النشاطات
 ٩.١الخالصة واملردود واملقدمة

املوارد

 ٩.٢البرنامج التلفزيوني

مواد للبرنامج التلفزيوني
من ورشة العمل السابقة.

 ٦٠دقيق ًة

 ٩.٣لعبة خدعة الكرة

كرة.

 ١٠دقائق

 ١٠دقائق

 ٩.٤أغنيتنا
 ٩.٥تقييم ورشة العمل

الوقت

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة وأوراق من
اللوح القالب مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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 ٩.١الخالصة واملردود واملقدمة

						

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 10

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:

C

سنتناول اليوم أيضً ا موضوع الحامية الذاتية كام فعلنا يف املرة السابقة .وستقدّمون الربامج التلفزيونية التي قمتم
بتحضريها أمام بعضكم البعض.

 ٩.٢البرنامج التلفزيوني 2

N
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WV 60

مواصلة التعبير اإلبداعي عن رسائل الحماية الذاتية من ورشة العمل السابقة.
موا ّد للبرنامج التلفزيوني من ورشة العمل السابقة.

 .1اطلب من األطفال أن يتوزّعوا في املجموعات التي كانوا ضمنها في ورشة العمل السابقة .إذا كان هناك
أطفال جدد لم يكونوا حاضرين في امل ّرة السابقة ،دعهم ينض ّمون إلى مجموعات مختلفة واطلب من األطفال
الذين كانوا في املجموعة في املرة السابقة أن يشرحوا لهم مختلف املهام.
 .2وزّع على املجموعة املوا ّد التي كانوا يستخدمونها في ورشة العمل السابقة واطلب منهم مواصلة العمل
على البرنامج التلفزيوني.
 .3تن ّقل بني املجموعات واستمع إلى القصص التي أ ّلفوها .احرص على أن تكون القصص تناسب الثقافة
والجمهور ،وأنه ما من مشاهد أو كلمات تحرج أو ّ
تذل أي شخص .ساعد األطفال على تغيير بعض األمور
في املسرحيات في حال حدوث أي مشاكل.
 .4اعط األطفال  30دقيقة لتحضير ّ
كل شيء (التلفزيون والدمى) ثم  15دقيقة إضافية للتم ّرن على البرنامج
ومن ثم عرضه أمام بعضهم البعض.
 .5أبلغهم عندما يتب ّقى أمامهم  15دقيقة إلنهاء التمرين.
 .6عندما ينتهي هذا الوقت ،اطلب من املجموعات أن تؤدي بالدور البرامج التلفزيونية.
 .7يجب وضع التلفزيون على طاولة أو كرسي مع قطعة قماش لحجب األطفال الذين يحملون الدمى .ينبغي أن
يكون الجمهور قاد ًرا فقط على رؤية الدمى على التلفزيون.
 .8ناقش كل عرض بعد انتهائه مع األطفال.
 .9عندما ينتهي جميع األطفال من العرض ،اطلب منهم إعطاء أفكار حول املكان الذي يمكن أن ين ّفذوا فيه هذه
البرامج التلفزيونية .من الذي سيستفيد من مشاهدتها؟
 .10اشرح لألطفال أنّك ستحاول اكتشاف أين يمكنهم تأدية هذه البرامج التلفزيونية أمام جماهير أخرى.

F

ناقش فرص عرض البرامج التلفزيونية مع مدير البرنامج و"جمعية األهل واملعلمني"
أو مجموعات أخرى معنية.
ت ّم اقتباسه من رزمة املوارد هذه ،استنادًا إلى أنشطة مؤسسة إنقاذ الطفل في بنغالدش
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 ٩.٣لعبة خدعة الكرة

N
30

تنشيط األطفال وتحفيزهم.

WV 10

كرة.

 .1اطلب من األطفال أن يقفوا على شكل دائرة .اطلب من أحدهم التطوع للوقوف في الوسط (القائد).
 .2اطلب اآلن من الجميع وضع أيديهم خلف ظهورهم.
 .3على القائد أن يرمي أحيانًا الكرة تجاه شخص ويدعي أنّه يرميها في أحيان أخرى .إذا حاول أحد األطفال
التقاط الكرة عندما ال يكون القائد قد رماها بل ا ّدعى ذلك ،عليه أن يقف في الوسط ويكون القائد الجديد.
املختصة باألطفال
مؤسسة الرؤية العاملية اإلبداع مع األطفال :دليل لألنشطة
ّ

 ٩.٤أغنيتنا
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

 ٩.٥تقييم ورشة العمل
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.
اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .كنت مرسو ًرا جدًّا مبشاهدة عروضكم – كانت مذهلة! شك ًرا مج ّددًا
عىل عملكم الدؤوب.
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدر رأيكم يف ورشة عمل اليوم .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة.

WV 5
WV 5
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Amr Abdallah Dalsh/ Reuters
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ورشة العمل ١٠
اإلساءة الجنسية واالستمالة واملسيئون
ُتستخدم ً
أيضا في املسار  ،4ورشة العمل 14
الغرض من ورشة العمل :تعزيز التوعية حول اإلساءة الجنسية واالستمالة واملسيئني
الغرض من النشاطات:
تعزيز التوعية حول اإلساءة الجنسية.
تعزيز التوعية حول املسيئني.
زيادة الثقة بالنفس واحترام الذات.
تعزيز التوعية حول االستمالة وحماية الذات.
النشاطات
 ١٠.١الخالصة واملردود واملقدمة

املوارد

 ١٠.٢ما هي اإلساءة الجنسية؟

لوح قالب وأقالم.

 ٢٠دقيق ًة

 ١٠.٣من هم املسيئون؟

لوح قالب عليه اختبار كما
هو مبني في ما يلي.
تذ ّكر أن تترك مكانًا ً
فارغا لإلجابات!

 ٢٠دقيق ًة

 ١٠.٤االستمالة

			
ألواح قالبة وأقالم تعليم

 ٢٠دقائق

 ١٠.٥مرآة في الصندوق

صندوق من الكرتون
مع غطاء .يجب لصق مرآة
في أسفل الصندوق.

 ١٠دقائق

 ٥دقائق

 ١٠.٦أغنيتنا
 ١٠.٧تقييم ورشة العمل

F

الوقت

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق

تتناول ورشة العمل هذه اإلساءة الجنسية ،وبالتالي تشمل مناقشات حول الجنس
والسلوك الجنسي .يجب أن يعي امليسر ّ
كل هذا ويحرص على أن تكون ورشة العمل مناسبة
من حيث ثقافة املجتمع والسياق املطروح.
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WV 5

 ١٠.١الخالصة واملردود واملقدمة
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

ع ّرف عن هدف ورشة اعمل اليوم:
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C

سنتحدّث اليوم عن اإلساءة الجنسية واملسيئني ،كام سنتحدّث عن االستاملة وهي عندما يحاول أحدهم كسب ثقتكم،
فيخذلونكم من بعدها ويحاولون إجباركم عىل املشاركة يف أنشطة مسيئة قد تؤذيكم .سوف نتحدّث أيضً ا عن كيفية حامية
أنفسكم من االستاملة.

WV 20

								
 ١٠.٢ما هي اإلساءة الجنسية؟
					
تعزيز الوعي حول اإلساءة الجنسية.

N

لوح قالب وأقالم.

F

يمكن أن تكون قضية اإلساءة الجنسية حساس ًة ج ّدًا .يجب الحرص على عدم الضغط
على األطفال وعلى أن تبقى املناقشات عامة .ال يكمن هدف هذه املناقشة في التحقيق في تاريخ
األطفال ،بل تعزيز التوعية والحماية الذاتية.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل نصف دائرة أمام اللوح القالب .ابدأ النشاط بالقول:
هل تتذكّرون أننا تحدّثنا عن اللمسات الجيدة واللمسات السيئة؟ سوف نتحدث اليوم عن أحد أنواع اللمسات السيئة،
شخصا راشدًا أو طفالً آخر ،مامرسة
وهو ما يسمى باإلساءة الجنسية .اإلساءة الجنسية هي عندما يطلب منكم أي شخص ،أكان ً
الجنس معه أو يجربكم عىل ذلك ،أو يلمس أعضاءكم الخاصة أو أي منطقة أخرى من أجسامكم بطريقة تجعلكم تشعرون بعدم
االرتياح ،أو يجربكم عىل مشاهدة صور جنسية .وهي عندما يتحدث شخص ما إليكم بطريقة جنسية ويعلّق عىل أجسامكم
أو يقوم بإيحاءات تجعلكم تشعرون بعدم االرتياح.

C

هل ميكنكم إعطاء أمثلة عن سلوك غري الئق ُيعترب إساء ًة جنسية؟
 .2اكتب ردود األطفال على اللوح القالب .إذا لم يذكروا األمور التالية ،احرص على إضافتها إلى القائمة
عندما:
• يلمس شخص ما أي منطقة من أجسامكم بطريقة تجعلكم تشعرون بعدم االرتياح
• يلمس أعضاءكم الخاصة
• يجبركم على ملس أعضائه الخاصة
• يريد رؤيتكم من دون مالبس
• يجبركم على مشاهدة الصور الجنسية
• يقوم بإيحاءات جنسية
• يعطي تعليقات جنسية حول جسمكم
• يقول إنّه يريد ممارسة الجنس معكم
• يجبركم على ممارسة الجنس معه
ت ّم إعداده لرزمة املوارد هذه استنادًا إلى نشاط أجرته منظمة "كسر الصمت" في بنغالدش.
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WV 20

 ١٠.٣من هم املسيئون؟

N

تعزيز التوعية حول املسيئني.
ً
لوح قالب عليه اختبار كما هو مبني في ما يليّ .
فارغا لإلجابات!
تذكر أن تترك مكا ًنا

السؤال

صح

33

خطأ

دائ ًما ما يكون املسيئون رجا ًال

x

دائ ًما ما يكون املسيئون مسنني

x

تتع ّرض الفتيات فقط لإلساءة

x

دائ ًما ما يكون املسيئون مصابني
بأمراض عقلية أو معاقني ذهن ًّيا

x

من السهل تمييز املسيء

x

يمكن أن يكون املسيئون ضمن
العائلة

x

أشخاصا
عاد ًة ما يكون املسيئون
ً
يعرفهم األطفال ويثقون بهم

x

يمكن دائ ًما معرفة متى يتع ّرض
طفل إلى إساءة جنسية

x

 .1اشرح لألطفال أنّ عليهم اآلن الخضوع الختبار حول املسيئني.
 .2اطرح األسئلة واحدة تلو األخرى وحاول أن تدع األطفال يعطون اإلجابة الصحيحة قبل أن تعطيها أنت،
ث ّم د ّونها على اللوح القالب.
 .3فيما تراجع النقاط املذكورة على القائمة ،أوضح ما يلي:
• يكون معظم املسيئني من الرجال ،ولكن في بعض الحاالت يمكن للمرأة أن تقوم بعمل مسيء ً
أيضا.
تعرضهم
• يمكن للشباب أن يسيئوا إلى األطفال أو أقرانهم الشباب .ويعود سبب ذلك في معظم األحيان إلى ُّ
إلى إساءة ساب ًقا أو ألنهم يشعرون بالحاجة إلى إظهار ق ّوتهم.
• يمكن ً
أيضا أن يتع ّرض الفتيان إلى اإلساءة.
• من غير الضروري أن يكون معظم املسيئني مصابني بأمراض عقلية أو معاقني ذهن ًّيا.
• من الصعب تمييز املسيء عبر النظر إليه.
• في بعض األحيان يكون املسيئون أفرا ًدا من العائالتة.
شخصا يعرفه الطفل ويكون قاد ًرا على الوثوق به.
• في معظم األحيان يكون املسيء
ً
• يمكن تمييز عالمات ّ
تدل على اإلساءة الجسدية (على سبيل املثال ،كدمات ج ّراء الضرب) ولكن أحيانًا
يحاول األطفال ،أو ُيج َبرون على ،إخفائها.
• من الصعب أكثر تمييز عالمات ّ
تدل على إساءة عاطفية أو لفظية أو جنسية.
 .4اسأل األطفال إذا ما كانت لديهم أي تعليقات أو أسئلة وأجب عنها.
ت ّم إعداده لرزمة املوارد هذه استنادًا إلى نشاط أجرته منظمة “كسر الصمت” في بنغالدش.
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 ١٠.٤االستمالة

N
34

WV 25

										

تعزيز الوعي حول االستمالة والحماية الذاتية.
لوح قالب وأقالم تعليم.

 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة.
 .2أبلغهم بأنّكم ستتح ّدثون اآلن عن "االستمالة".
 .3اطرح السؤال التالي على األطفال:
هل سمعتم عن االستاملة من قبل؟

C

إذا لم يجبك أحد منهم عن هذا السؤال ،اشرح لهم التالي:
االستاملة هي عندما يحاول شخص ما أن يهدّدكم أو يغشّ كم أو يقنعكم أن تفعلوا شيئا ال تفعلونه عادةً ،مثل أفعال
جنسية أو جرمية.

C

 .4اشرح لألطفال أن االستمالة تبدأ هكذا:
يحاول شخص ما أن يصبح صديقكم ،من خالل التظاهر بأنّه صديق ويف وقطع وعود كاذبة أو خداعكم لتقديم مساعدة
لكم أو حاميتكم.

C

بعد أن يتواصل معكم هذا الشخص ،ي ّتخذ املستميل الخطوة األوىل للقيام بأفعال جنسية أو جنائية.
يحاول املستميل القول إنه أمر طبيعي وال يشء يدعو للقلق .فقد يقول مثالً" :يفعل الجميع ذلك" ،أو "اآلخرون مخطئون،
وليس نحن".
رسنا  -ال يجب أن يعرف أحد عنه".
قد يقدّم لكم املستميل هدايا ويقول أيضً ا أشياء مثل" ،هذا ّ
تنطوي الخطوة التالية عىل قيام املستميل باملزيد من األعامل الجنسية أو الجنائية.
قد يهدّد املستميل بإيذاء الطفل أو عائلة الطفل .فقد يلوم الطفل عىل ما حصل قائالً" :أنت أردت ذلك".
ميكن أن يجعل املستميل الطفل يشعر بالخجل ،إذا قال الطفل إنّه سوف يخرب أهله/مقدمي الرعاية أو شخص ما عام يحدث.
فقد يقول املستميل" :لن يصدقك أحد" ،أو "سوف تجعل عائلتك تخجل منك".
وبهذه الطريقة يجعل املستميل الطفل يعتمد عليه وبالتايل يصعب عىل الطفل إيقاف
 .5اسأل اآلن األطفال كيف يظنّون أنّه بإمكانهم حماية أنفسهم من األشخاص الذين يسعون الستمالتهم.
اكتب إجاباتهم على اللوح القالب معنونًا إ ّياها" :كيف تحمون أنفسكم من االستمالة".
إذا لم يذكر األطفال اإلجابات التالية ،احرص على إضافتها إلى القائمة:
• ال تشعروا أب ًدا بضرورة إلى القيام بشيء مقابل الحصول على هدية.
• أبلغوا دائ ًما أهلكم أو مقدمي الرعاية عندما تتل ّقون هدية من شخص ما.
• تجنبوا االختالء بأشخاص ال يشعرونكم بالراحة.
• تفادوا أن تتع ّرضوا لألذى ،واهربوا إذا لزم األمر.
شخصا راش ًدا تثقون به إذا كنتم تشعرون بالقلق إزاء أي شيء.
• أخبروا
ً
• إذا تع ّرضتم لالستمالة ،انتبهوا من إمكانية أن يحاول املستميل أن يجبركم على إخفاء الحقيقة.
• يميل الكثير من األطفال إلى إخفاء اإلساءة ألنهم يشعرون بالخجل .تذكروا أنّ ما حصل ليس خطأكم!
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 .6ان ِه النشاط شاك ًرا األطفال على استماعهم .ذ ّكرهم بأنه من املهم ج ًّدا أن يحاولوا حماية أنفسهم من
شجعهم على التحدث إلى شخص راشد يثقون به ،إذا كانوا يشتبهون بشخص ما يحاول استمالتهم
اإلساءةّ .
وإجبارهم على القيام بتص ّرف خاطىء.
ت ّم إعداده لرزمة املوارد.

 ١٠.٥مرآة في صندوق

WV 10

									

تعزيز الثقة بالنفس واحترام الذات.

N

صندوق من الكرتون مع غطاء .يجب لصق مرآة في أسفل الصندوق.

 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة .ضع الصندوق في وسط الدائرة ،وتأ ّكد من أنّ الغطاء
موجه إلى األسفل.
ّ
 .2اشرح لألطفال بأنّهم سيتناوبون على إلقاء نظرة داخل الصندوق .قل لهم إنّ عليهم إلقاء نظرة داخل
الصندوق ومن ث ّم إغالق الغطاء ،من دون أن يخبروا أصدقاءهم عن محتوى الصندوق ،بل يجب أن يبقى
مفاجئة للجميع.
 .3قل اآلن لألطفال:

C

يحتوي هذا الصندوق عىل صورة شخص عزيز ومه ّم جدًّا ،عليكم احرتامه واالهتامم به.

 .4اطلب اآلن من األطفال أن ينظروا داخل الصندوق ،واح ًدا تلو اآلخر ،فسيرون انعكاس صورتهم في املرآة.
بعد أن ينظروا داخل الصندوق ،اطلب منهم أن يجلسوا مج ّد ًدا في الدائرة.
طارحا األسئلة التالية:
 .5تابع املوضوع معهم
ً

Q

هل أحببتم هذا التمرين؟

هل تفاجئتم؟
ما هي الرسالة املراد إيصالها من هذا التمرين؟
غير محدّد

 ١٠.٦أغنيتنا

										

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 5
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 ١٠.٧تقييم ورشة العمل

									

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 5

اشرح:
36

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد تحدثنا اليوم عن اإلساءة الجنسية واملسيئني والنشاطات املختلفة التي
تُعترب إساء ًة جنسية واألشخاص الذين ميكن أن يكونوا مسيئني .لقد تحدثنا أيضً ا عن االستاملة وكيف ميكن لألطفال أن يحموا
أنفسهم من االستاملة املحتملة .شك ًرا الستامعكم ومشاركتكم يف املناقشات مرة أخرى اليوم.

ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدر رأيكم يف ورشة عمل اليوم .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة.
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ورشة العمل ١١
ردود فعل طبيعية على أحداث غير طبيعية
الغرض من ورشة العمل :زيادة فهم ردود الفعل الطبيعية على أحداث غير طبيعية وتوفير أداة لألطفال تساعدهم على
التك ّيف مع الذكربات غير املرغوب فيها.
هدف النشاطات:
مساعدة األطفال على فهم أنّ ردود الفعل على اإلساءة هي ردود فعل طبيعية على أحداث غير طبيعية.
توفير أداة لألطفال تساعدهم على التك ّيف مع الذكربات غير املرغوب فيها أو األفكار السلبية.
تعزيز تركيز األطفال وتحفيزهم.
تقييم مزاج األطفال.
النشاطات
 ١١.١الخالصة واملردود واملقدمة

املوارد

 ١١.٢البحث عن قائد

مساحة للدائرة.

الوقت
 ١٠دقائق

 ١٠دقائق

 ١١.٣ردود فعل طبيعية
على أحداث غير طبيعية

 ٤٠دقيق ًة

 ١١.٤إيجاد مكان آمن

مكان هادىء حيث لن يتأ ّثر
		
األطفال بالضجة أو املارة.

 ١١.٥محاولة تقييم املزاج
(انضموا إلى الحافلة)

مساحة كافية للتن ّقل.

 ١١.٦أغنيتنا
 ١١.٧تقييم ورشة العمل

.

 ٢٠دقائق

 ٥دقائق
 ٥دقائق

أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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 ١١.١الخالصة واملردود واملقدّمة

					

ّ
امللخص  1صفحة  5للحصول على معلومات حول النشاط.
ُيرجى مراجعة
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WV 10

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:
سنتحدّث اليوم عن أنواع ردود الفعل التي يعرب عنها األطفال الذين اختربوا اإلساءة ،فمن الطبيعي جدًّا أن يختربوا
مشاعر مختلفة ،ويف بعض األحيان ،مواقف صعبة نتيج ًة لذلك.

C

 ١١.٢إيجاد القائد

N

تعزيز تركيز األطفال وتحفيزهم.

WV 10

مساحة ليجلس فيها األطفال على شكل دائرة.

 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على الكراسي أو على األرض على شكل قرفصاء ويش ّكلوا دائر ًة .يجب أن
يكون الجميع قادرين على رؤية بعضهم بوضوح والنظر إلى بعضهم بالعني.
شخصا واح ًدا ليترك الغرفة أو يبتعد عن املجموعة لكي ال يسمع أو يرى سائر أفراد
امليسر
ً
 .2يختار ّ
املجموعة.
امليسر قائ ًدا .يبدأ القائد بحركة يك ّررها الجميع ،ينبغي تكرار الحركة بضعة مرات ومن ث ّم يت ّم
 .3يختار ّ
تغييرها .مث ً
ال :فرك اليدين على الفخذين ،والتصفيق باليدين والطقطقة باألصابع إلخ .يك ّرر الجميع الحركة
عبر النظر مباشر ًة إلى الشخص الجالس أمامه – ال ينظرون إلى القائد .يعود الشخص الذي ترك املجموعة
و ُيعطى ثالث فرص ليحاول معرفة القائد .عندما يعرف القائد يصبح دور شخص آخر ليغادر الغرفة ويت ّم
اختيار قائد جديد.
االتحاد الدولي ألرض اإلنسان ( )2008دليل التدريب النفسي االجتماعي حول حماية الطفل

 ١١.٣ردود فعل طبيعية على أحداث غير طبيعية
مساعدة األطفال على فهم أنّ ردود الفعل على التجارب الصعبة هي ردود فعل طبيعية على أحداث
غير طبيعية.

F

WV 40

يشمل هذا النشاط قراءة قصة عن ثالثة أطفال تع ّرضوا لإلساءة الجسدية واللفظية ،كما
تع ّرضت الفتاة ً
أيضا لإلساءة الجنسية .اقرأ القصة مسب ًقا وتأكد أ ّنك قادر على قراءتها بارتياح
أمام املجموعة .في حال كان هناك ضرورة لتغيير أجزاء من القصة لتالئم املجموعة أكثر قم
بذلك مسب ًقا.
واثن على األطفال
يشمل هذا النشاط تشارك ذكريات وأحاسيس حساسة وصعبة ،تن ّبه لذلك
ِ
ملشاركتهم.
ً
قصة مماثلة حصلت معه أو مع شخص يعرفه
في حال قاطعك طفل
ّ
ليتطوع ويخبر املجموعة ّ
التطوع للكالم
شجعه واسمح له بالكالم .اثن تحديدًا على
(ليس
ّ
ً
شخصا من ضمن املجموعة) ّ
شخصي أو صعب.
عن شيء
ّ
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تذكر أنّ هدف هذا النشاط يكمن في تعليم األطفال وتذكيرهم أنّ ردود فعلهم طبيعية في ّ
ّ
ظل
وضع غير طبيعي .لذلك حاول أال ّ
اصغ إليهم جميعً ا على قدر
قصة يخبرها أي طفل بل
تعظم ّ
ِ
املساواة ،كون هذا سيساعد األطفال على أن يشعروا أنّ تجاربهم وردود فعلهم طبيعية.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة واشرح لهم أنّكم ستتح ّدثون اليوم عن ذكريات تتع ّلق بكارثة
ما وكيف يمكن التأقلم مع هذه الذكريات.
القصة التالية:
 .2أخبر األطفال
ّ
قص ًة عن ف ًتى أعرفه وعام حصل له .أنتم ال تعرفونه ،غري أ ّن بعض األشياء التي حصلت معه ممكن أن
أريد أن أخربكم ّ
تكون حصلت معكم أيضً ا.

C

كان مايكل من عمركم تقري ًبا عندما بدأت املشكلة ،كان يعيش يف منزل مع أمه وأبيه وأخواته الثالثة .وكانت والدة عاطلة
عن العمل منذ فرتة طويلة ،فكانت عائلته تناضل من أجل جني املال لرشاء الطعام واملالبس ودفع أقساط املدرسة .وأخريا نالت
يل .وهذا يعني أنّه كان عىل مايكل وشقيقه وشقيقته أن يبقوا لوحدهم
الوالدة وظيفة جديدة ،وهي العمل يف مستشفى بدوام لي ّ
يف املنزل يف املساء وخالل الليل .مل يرق هذا الوضع لألطفال هذا ،لذلك طلبت الوالدة من صديق للعائلة ليبقى معهم فيام
هي تعمل.
لئيم جدًّا مع األطفال.
ّإل أ ّن هذا الرجل مل يكن صديقًا ج ّيدًا ،ألنّه عندما كانت تذهب الوالدة إىل العمل ،كان يصبح ً
كان دامئًا ما يتناول الكثري من الكحول ويسكر جدًّا .ويف معظم الليايل كان يرضب األطفال إذا ارتكبوا أي خطأ صغر أمام عينيه
 أحيانًا كان حتى يرضبهم ولو مل يرتكبوا أي خطأ .وكان يو ّجه لهم كال ًما س ّي ًئا وينعتهم بأسامء مسيئة لهم ،ويجعلهم يشعرونبالخجل من أنفسهم.
كان مايكل وأشقائه يخافون جدًّا من الرجل ،ولكنهم اتّفقوا عىل أال يخربوا والدتهم عام كان يحدث ،خشية أن تستقيل من عملها،
فال يعد لديهم املال الكايف لرشاء الطعام واملالبس ودفع أقساط املدرسة .ويف إحدى الليايل ،خرج الرجل متا ًما عن سيطرته وأبرح
رض ًبا بق ّوة لدرجة أنه فقد وعيه .عندما استيقظ مايكل يف صباح اليوم التايل ،كانت شقيقة مايكل تجهش بالبكاء وقالت ملايكل
إ ّن الرجل قد حاول ملس أعضاء خاصة من جسمها .وكانت هذه هي القشة التي قسمت ظهر البعري ،فقرر مايكل وأشقائه إخبار
والدتهم الحقيقة – وهكذا ،مل يعد الرجل إىل منزلهم مج ّددًا.
وعىل الرغم من مغادرة الرجل ،بقي مايكل وأشقائه خائفني لفرتة طويلة .ويف الليل ،عندما كان يخلدون إىل النوم كانوا يخشون
أن ترتكهم والدتهم ويعود الرجل مرة أخرى .كان مايكل يرى صور الرجل يف منامه ،ويتذكر األمل الذي شعر به يف الليلة التي أبرحه
فيها الرجل رض ًبا .وكانت شقيقته تقول إنّها غالبا ما كانت تتذكّر كان الرجل يحاول ملس أعضائها الخاصة ،وأنها لن تثق بأحد
مرة أخرى.
أي شخص ،ففي الواقع ،يعاين معظم األطفال
ميكن أن تحصل ردود الفعل التي أبداها مايكل وشقيقته بعد هذه التجارب مع ّ
من مشاكل شبيهة مبشاكل مايكل وشقيقته بعد أن يختربوا أمو ًرا رهيبةً .من الطبيعي أن يكون لديهم هذا النوع من ردود الفعل.
 .3اسأل األطفال عن التجارب التي يمكن أن تؤدي إلى ذكريات بشعة .اسألهم إذا كانوا قد عاشوا تجارب
أو يعرفون أطفا ًال آخرين عاشوا تجارب و ّلدت لديهم ذكريات حزينة .ابدأ بتحضير قائمة عن هذه التجارب
الصعبة ،بمشاركة املجموعة واكتبها على اللوح الق ّ
الب.

F

إذا تبادل األطفال قصصهم الخاصة ،ال تسأل عن تفاصيل هذه التجارب .فبد ًال من ذلك،
حاول متابعة املوضوع مع الطفل في الوقت املناسب على انفراد.
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 .4قل لألطفال ما يلي:
ث ّمة لألسف العديد من األطفال في بالدنا الذين خاضوا تجارب مماثلة .لذا ،فإنّ الذكريات السيئة
أو األحاسيس العميقة من الخوف أو الحزن هي ردود فعل طبيعية على هذه األنواع من التجارب.
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 .5من امله ّم أن تسمع املجموعة أنّ ردود الفعل هذه شائعة وطبيع ّية وقد تحصل ألي كان وأن هناك ما يمكن
القيام به إزاءها .من دون أن تغوص في تفاصيل تجربة ّ
كل طفل أو تفاصيل مشاكله الحالية ،ابدأ بإعداد قائمة
عن ردود الفعل الطبيعية لإلساءة .اطرح بعض األسئلة املفتوحة وحاول عند الضرورة أن تستوحي من قصة
مايكل لتحصل على قائمة أساس ّية بردود الفعل .على سبيل املثال ،يمكنك أن تسأل:
هل يعرف أحدكم طفالً أو أطفاالً واجهوا مشاكل مشابهة ملشاكل مايكل؟ ما هو نوع هذه املشاكل؟ ماذا حصل مع هؤالء
األطفال بعدما اختربوا ( Xس ّم تجربة من قامئة التجارب الصعبة)؟

C

 .6عندما تضع قائمة عا ّمة بالعوارض قل التالي:
من الشائع جدًا أن يواجه األطفال والراشدون هذا النوع من املشاكل بعد خوض تجربة صعبة .بعدما ترى أو تخوض
تجربة مر ّوعة ،وعندما يحصل يشء يذكّرك مبا حدث قد تشعر وكأنه يحدث اآلن مجددًا مع أنك تعلم أ ّن هذا غري صحيح .من
املخيف جدًا أن تشعر كذلك ،لهذا يحاول األطفال أن يتفادوا األماكن التي تحيي فيهم مج ّددًا هذه الذكريات واملشاعر البشعة.
وهم يتفادون التفكري مبا جرى أو التكلّم عنه حتى مع األهل أو مقدّمي الرعاية .عندما تنتابك هذه املشاعر ،فهذا ال يعني أنك
فقدت صوابك بل عىل العكس يعني أنك كسائر األطفال اآلخرين .حتى ولو حاولت أن تتخلّص من هذه الذكريات ،فستعود ،رمبا
يف أحالمك أو عندما تسمع ضجة عالية أو غريها من األمور التي تذكّرك بالحدث.

C

 .7اسأل اآلن األطفال:
ما هي العنارص التي تذكّر األطفال باالختبارات التي م ّروا بها؟
اكتب قامئة بهذه العنارص .وأرش إىل أ ّن هناك العديد من العنارص املذكّرة يف محيطنا بحيث قد يكون من املستحيل تفاديها كلها.
حس السيطرة
يف بعض األحيان تجتاحنا الذكريات من حيث ال نتوقعها .ومن املهم أن يتعلّم األطفال ،كخطوة أوىل ،أن يسرتجعوا ّ
عىل أفكارهم.

C

 .8بعد أن ناقش األطفال التجارب الصعبة وردود الفعل والعناصر املذكرة وبعد معرفة أنّ ردود الفعل هذه
شائعة وطبيعية ،يحتاج األطفال إلى معرفة أنّ املساعدة متو ّفرة .قل شي ًئا من هذا القبيل:
حس ًنا ،مع أ ّن األطفال الذين عاشوا تجرب ًة مرير ًة قد يحاولون التخلص من ذكرياتهم ،ستعود مرا ًرا وتكرا ًرا إما بوجود
عنارص مذكرة أو حتى وهم نامئون ويف بعض األحيان ترتاود الذكريات من حيث ال يدرون .سنبدأ اليوم بتعلّم بعض الحيل واألمور
الخاصة لتكونوا أنتم مسؤولني عن ذكرياتكم ولتتحكموا بها بشكل أفضل .قد ال تستطيعون أن تنسوا ما حصل ولكنك ستكونون
قادرين عىل التذكر عندما تقررون ذلك ال عندما تقرر ذكرياتكم ،وهي لن تعود مخيف ًة بعد اآلن .ستتمكنون من استخدام هذه
الحيل اآلن إن كنتم تعانون من أي من هذه املشاكل أو إن اختربمتوها يف املستقبل .املهم هو أن تتد ّربوا عىل املهارات التي
تعلّمتموها اليوم لتكونوا مستعدين للتعامل مع الذكريات البشعة عندما تطرأ يف املستقبل.

C

مقتبس من مؤسسة األطفال والحرب ( ،)2002دليل األطفال والحرب :األطفال والكوارث .تعليم تقنيات
االنتعاش .النسخة املنقحة.
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 ١١.٤إيجاد مكان آمن

WV 20

توفير أداة لألطفال تساعدهم على التك ّيف مع الذكربات غير املرغوب فيها أو األفكار السلبية.

N

مكان هادئ حيث لن يتأ ّثر األطفال بالضجة أو باملارة.

F

يتط ّلب هذا النشاط بيئ ًة هادئة وتركيز .في حال كان أي من األطفال غير قادر على التركيز
وبدأ يثير الضجة أو يتململ ،اطلب منه بلطف أن يجلس بهدوء في حني يجري النشاط.
إذا دعت الحاجة ،يمكن مشاركة تعليمات هذا النشاط مع األهالي أو مقدمي الرعاية ليمارسونه
في املنزل .على سبيل املثال في حال كان الطفل يرى كوابيس ،يمكن لهذا النشاط أن يشكل أدا ًة
تساعده على تكوين أفكار إيجابية قبل الخلود إلى النوم.
 .1اطلب من األطفال أن يستلقوا أو يجلسوا بطريقة مريحة ويغمضوا عينيهم .اشرح لهم أنّك ستعلمهم اآلن
طريق ًة ليتعاملوا فيها مع الذكريات املريرة.
 .2اطلب من األطفال أن يكونوا غاي ًة في الصمت في حني تقوم بتمرين املخ ّيلة التالي .قل لهم إنّك عندما تطرح
عال .اقرأ الكلمات ببطء ووضوح .اعط األوالد الوقت
األسئلة يجب أن يفكروا فيها من دون أن يجيبوا بصوت ٍ
ليفكروا في ما تقوله مع تدوين لحظات الصمت في النص.

C

سنتمرن اليوم عىل كيفية استخدام مخيلتنا لنولّد صور ومشاعر جميلة وإيجابية .أحيانًا عندما نكون منزعجني من املفيد
أن نتخيل مكانًا يجعلنا نشعر بالهدوء واألمان .سوف أطلب منكم اآلن أن تتخيلوا مكانًا تشعرون فيه بالهدوء واألمان والسعادة.
قد يكون مكانًا تتذكرونه رمبا من العطلة أو مكانًا سمعتم عنه يف قصة رمبا أو مكانًا تخرتعونه أنتم بأنفسكم.
نفسا عميقًا .أغمضوا أعينكم واستمروا بالتنفس بشكل طبيعي .تخيلوا صور ًة للمكان الذي تشعرون فيه باألمان والهدوء
خذوا ً
والسعادة( .صمت ملدة قصرية) تخيلوا أنكم واقفني أو جالسني يف هذا املكان ( .صمت ملدة قصرية) يف خيالكم ،انظروا من
حولكم والحظوا ما ترونه( .صمت ملدة قصرية) انظروا إىل تفاصيل املكان الذي أنتم فيه وما ترونه بالقرب منكم( .صمت ملدة
قصرية) الحظوا األلوان املتعددة( .صمت ملدة قصرية) تخيلوا أنكم تلمسون األشياء( .صمت ملدة قصرية) واآلن القوا نظر ًة
أبعد .ماذا ترون من حولكم؟ انظروا ماذا يوجد يف البعيد .حاولوا أن تروا مختلف األلوان واألشكال والظالل .هذا مكانكم املميز
وميكنكم أن تتخيلوا ما تريدونه هناك.
عندما تكونون هناك تشعرون بالهدوء والسكينة .تخيلوا أنكم حفاة األقدام ،كيف تشعرون باألرض من تحتكم؟ (صمت ملدة
قصرية) سريوا ببطء محاولني أن تالحظوا األشياء املوجودة ،حاولوا أن تروا كيف تبدو .ماذا تسمعون؟ (صمت ملدة قصرية) رمبا
تسمعون صوت نسمة الهواء الناعمة أو زقزقة العصافري أو البحر .هل تشعرون بدفء الشمس عىل وجوهكم؟ (صمت ملدة
قصرية) ماذا تش ّمون؟ رمبا تش ّمون رائحة هواء البحر أو األزهار أو طعامكم املفضّ ل؟ (صمت ملدة قصرية) يف مكانكم املميز
ميكنكم أن تروا األشياء التي تريدون أن تروها وتت ّيلون أنّكم تلمسونها وتشمونها وتسمعون أصواتًا ممتعة .تشعرون بالهدوء
والسعادة.
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واآلن تخ ّيلوا أ ّن هناك شخص مميز يف هذا املكان( .مع مجموعات األطفال األصغر س ًنا قد يكون هذا الشخص من نسج الخيال
أو بطل خارق من الرسوم املتحركة) .هذا الشخص موجود ليكون صديقًا لكم وليساعدكم ،هو شخص قوي ولطيف .هو هنا
ملساعدتكم وسيهت ّم بكم .تخ ّيلوا أنكم متشون يف مكانكم املميز وتستكشفون معه هذا املكان( .صمت ملدة قصرية) تشعرون
بالسعادة ألنكم مع هذا الشخص( .صمت ملدة قصرية) فهذا الشخص هو مساعدكم ويجيد حل املشاكل.
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انظروا من حولكم مجددًا يف مخيلتكم .انظروا جيدًا( .صمت ملدة قصرية) تذكروا أ ّن هذا مكانكم املم ّيز .سيكون دامئًا موجودًا.
ميكنكم أن تتخ ّيلوا دامئًا أنكم فيه عندما تريدون الشعور باألمان والسعادة( .صمت ملدة قصرية) سيكون مساعدكم دامئًا موجود
عندما تطلبونه( .صمت ملدة قصرية) واآلن استعدوا لفتح أعينكم ومغادرة هذا املكان املميز( .صمت ملدة قصرية) ميكنكم
العود متى شئتم .عندما تفتحون أعينكم ستشعرون بالهدوء والسعادة.
 .3عندما يفتح الجميع أعينيهم ،اطلب من الراغبني أن يتشاركوا ما تخيلوه .اسألهم كيف شعروا.
 .4أشر إلى الرابط بني املخيلة واملشاعر .وب ّين لهم أنهم يسيطرون على ما يرونه في مخيلتهم وبالتالي
يسيطرون على شعورهم .ش ّدد على فكرة أنّ هذا شيء ممتع وأنه يمكنهم أن يتخيلوا أنهم هناك عندما
يشعرون بالتعاسة أو الخوف وأنه سيريحهم .قل لهم إنّه سيصبح أسهل تخيل املكان املميز كلما تمرنوا
على تخيله.

Q

ما كان شعوركم لدى قيامكم بهذا النشاط؟

هىل كان من الصعب الرتكيز؟ إذا كانت اإلجابة أجل ،ملاذا؟
هل تعتقدون أنكم قادرون عىل القيام بتمرين املخيلة مبفردكم؟ إذا كانت اإلجابة كال ،فلامذا؟
مؤسسة األطفال والحرب ( )2002دليل األطفال والحرب :األطفال والكوارث .تعليم تقنيات االنتعاش.
النسخة املنقحة.

 ١١.٥تقييم املزاج (انض ّم إلى الحافلة)

N
F

تقييم مزاج األطفال وتحفيزهم.

WV 5

مساحة كافية للتن ّقل.

تتضمن
وخصوصا كون ورشة العمل هذه
استخدم هذا النشاط لتق ّيم كيف يشعر األطفال
ً
ّ
نشاطات هادئة جدًا وانفعالية .انتبه لألطفال الذين يبدو أنهم يتجاوبون أكثر من غيرهم مع
املزاج السلبي واملشاعر السلبية .اعمل معهم على صعيد فردي لترى ما إذا كانوا بخير .تف ّقد ما
إذا كانوا يعانون من مشاكل أو إذا كان يحصل معهم شيء آخر .ال تختر أطفا ًال خالل النشاط
بطريقة تحرجهم أو تجعلهم غير مرتاحني للتعبير عن مزاجهم أو مشاعرهم.
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 .1اطلب من األطفال أن يقفوا.
 .2اشرح لألطفال أنّ الحافلة جاهزة للمغادرة .أرهم زاوية من الغرفة أو مكان ورشة العمل حيث يتخ ّيلون أنّ
الحافلة موجودة.
 .3قل لهم اآلن إنّ ّ
مزاجا أو شعو ًرا معينًا كالفرح أو التعب أو
كل شخص في هذه الغرفة يشعر بـ( :اختر
ً
ّ
يستقل الحافلة .عندما يصعدون على منت الحافلة ،اطلب منهم أن
الحزن أو الحماسة أو امللل إلخ) يجب أن
ً
يصطفوا ويتمسكوا بكتفي الشخص الواقف أمامهم .قد صف األطفال وامش قليال في الغرفة مع إصدار
صوت يشبه صوت قيادة الحافلة.
 .4بعد حوالى دقيقة ،أوقف الحافلة واختر بصوت مرتفع مزاج أو شعور جديد .ينبغي على ّ
كل املوجودين
يترجلوا في حني يصعد أشخاص جدد.
في الحافلة الذين ال يشعرون بهذا املزاج الجديد أن ّ
 .5استمر بالقيام بذلك مع مزاج أو مشاعر جديدة إلى أن يحصل ّ
الكل على دورة واحدة على األقل
في "الحافلة".
مقتبس من نشاطات مؤسسة إنقاذ الطفل في قيرغيزستان الرياح تهب

 ١١.٦أغنيتنا
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

 ١١.٧تقييم ورشة العمل
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد تحدّثنا اليوم عن ردود الفعل الطبيعية التي يقوم بها األطفال عندما
خاص عن كيفية تأثري الذكريات علينا وجعلنا خائفني .لقد تعلّمتم طريقة مميزة
مي ّرون بتجارب صعبة .وقد تحدّثنا بشكل ّ
للتعامل مع ذكريات كهذه يف حال اختربمتوها بأنفسكم.
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر رأيكم مبختلف النشاطات وبورشة العمل كلّها .سنستخدم مجددًا الوجوه املبتسمة اليوم.
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ورشة العمل ١٢
املشاعر تتغ ّير
ُتستخدم ً
أيضا في املسار  :3ورشة العمل  12وفي املسار  :4ورشة العمل 16
الغرض من ورشة العمل :تشجيع األطفال على املشاركة والتعبير عن أحاسيسهم وتعزيز التفاهم بني األطفال الذين يعربون
عن مشاعر مختلفة إزاء الحدث نفسه.
الغرض من النشاطات:
مساعدة األطفال على التعبير عن مشاعرهم واستيعاب فكرة أنّ املشاعر ممكن أن تتغ ّير.
القدرة على فهم مشاعر الطفل وكيف يمكنهم التعبير عن هذه املشاعر وتشجيع التآزر الحركي.
النشاطات

املوارد

 ١٢.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 ١٠دقائق

 ١٢.٢لعبة األفعى

مساحة يمكن أن يركض فيها األطفال.

 ١٠دقائق

 ١٢.٣مشاعرنا

ورقة وأقالم أو أقالم رصاص ّ
لكل مشارك
وأوراق من اللوح القالب وأقالم تلوين ونسخات
عن "مشاعركم باأللوان" من ملف "أوراق العمل"
على مفتاح الـ" "usbنسخة ّ
لكل مشارك.

 ٣٠دقيق ًة

 ١٢.٤املشاعر تتغ ّير

كرة كبيرة.

 ١٠دقائق

 ١٢.٥أرني كيف تبدو عندما تشعر بـ..

كرة.

 ٢٠دقائق
 ٥دقائق

 ١٢.٦أغنيتنا
 ١٢.٧تقييم ورشة العمل

أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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 ١٢.١الخالصة واملردود واملقدمة
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 10

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:
تغي
سنتابع اليوم محاولة اكتشاف املشاعر وبخاصة كيفية التعبري عن هذه املشاعر .سوف نتحدث أ ًيضا عن كيفية ّ
املشاعر .سنقوم أوالً بنشاط ممتع م ًعا.

C

 ١٢.٢لعبة األفعى

N

تنشيط األطفال وتشجيع التعاون فيما بينهم.

WV 10

مساحة كبيرة ليركض األطفال فيها.

F

إذا لم تكن هناك مساحة كبيرة ،حاول تشكيل مجموعات أكبر بقليل (أي ما يصل الى ثماني
كحد أقصى) وبعد ذلك يمكن لألطفال أن يتناوبوا في اللعبة .تتطلب هذه اللعبة مساح ًة كبيرة.
يحب األطفال هذه اللعبة كثي ًرا ،ولكن يمكنها أن تنحرف بسرعة عن هدفها األساسي إذا لم
ّ
امليسر قواعد صارمة لضمان سالمة األطفال .عند اندفاع األطفال على الركض ،يمكنهم أن
يضع
ّ
يمسكوا بعضهم البعض بقوة ومن ث ّم يتركون بعضهم بسرعة فيقعون بسهولة .وهذا ال يتناسب
مع هدف اللعبة وهو االنسجام والتعاون في املجموعة .ومن أجل ضمان سالمتهم،
يتمسكوا بمالبس بعضهم البعض ،بل بأكتاف بعضهم البعض ويبدوأ اللعب ببطء.
قل لهم ّأل
ّ
يكون رأس األفعى هو املسؤول عن عدم فقدان الجسم وقد يضطر إلى اإلبطاء بحيث يمكن
لآلخرين أن يجارونه.
يجب أن يبقى الذيل بعيدًا عن الرأس مهما كان األمر  -ولكن من دون التخلي عن الجسم.
إذ إنّ الذين يقفون في الوسط بحاجة إليهم لينالوا ثقة أصدقائهم!
من املهم ج ّدًا التأكد من أنّ األطفال يغ ّيرون مواقعهم وفق حركة جسم األفعى ،بحيث يمكن
أن يختبر الجميع مسؤوليات مختلفة في كل نقطة.
ما من نفع لبدء اللعبة مع عدد كبير من األطفال (أي أكثر من ثمانية العبني) ،ألنها تصبح
صعبة ج ّدًا.
ّ
عندما يتع ّلم األطفال الطريقة املثلى ملمارسة هذه اللعبة ،تصبح األفعى أكبر واللعبة محفزة أكثر.
ويتمسكوا
قسم األطفال إلى مجموعات تتألف من خمسة أشخاص .اطلب منهم أن يقفوا الواحد وراء اآلخر
ّ
ّ .1
بالشخص الذي يقف أمامهم ،إما بالكتفني أو الوركني ،لتشكيل األفعى .يكون الالعب الذي يقف في األمام هو
الرأس وذلك الذي يقف في الجزء الخلفي الذيل.
 .2اشرح لألطفال أنّ الهدف من اللعبة هو أن يمسك رأس األفعى بالذيل .يت ّم فعل ذلك عبر الركض ،ولكن مع
الحرص على أن جميع الالعبني يمسكون الشخص الذي يقف في األمام.
 .3ال يجب أن ينفصل أجزاء األفعى أب ًدا .عندما يتم ّكن الرأس من ملس الذيل ،على هذا الشخص (الرأس) أن يعود
كل طفل في املجموعة قد ج ّرب ّ
إلى الخلف ،ويصبح هو ذيل األفعى وهلم جرا ،حتى يكون ّ
كل األماكن املمكنة.
االتحاد الدولي ألرض اإلنسان ( )2007اضحكوا واركضوا وتح ّركوا لتساعدوا بعضكم على النمو:
ألعاب ذات هدف نفسي اجتماعي
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 ١٢.٣مشاعرنا

										

شجع األطفال على التحدّث عن املشاعر املختلفة التي يمكن أن يختبروها في مثل هذه التجارب
ّ
مثل فقدان أحدهم أو اإلساءة أو العنف أو االستغالل.
نسب خليط من األلوان إلى املشاعر.
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WV 30

N

ورقة وأقالم أو أقالم رصاص ّ
لكل مشارك وأوراق من اللوح القالب وأقالم تلوين ونسخات عن "مشاعركم
باأللوان" من ملف "أوراق العمل" على مفتاح الـ" - "usbنسخة ّ
لكل مشارك.

مشاعركم باأللوان
االسم

كل شكل بحسب التعليماتّ .
التعليمات :ل ّون ّ
لكل لون ،اكتب شعورين يتبادران إلى ذهنك على الفور ،ومن ث ّم شارك أفكارك مع تلميذ آخر.
ما هو اللون الجديد أو املثير لالهتمام الذي تريد إضافته إلى ورقتك؟ استم ّر بمشاركة هذه األلوان مع اآلخرين حتّى تكون قد ذكرت أربعة
مشاعر تحت ّ
كل لون.

أخضر

أصفر

أزرق

أرجواني

أحمر

اختر لونًا

 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة وابدأ النشاط بالقول:
يف ورشــات العمــل التــي أجريناها م ًعا ،تحدثنا عن مختلــف التجارب الصعبة التي يختربها بعض األطفال من حيث
اإلســاءة واالســتغالل .أ ّما اليوم فســنفكّر يف أنواع املشــاعر التي يختربها األطفال عند خوض هذه التجارب .ما هي برأيكم املشاعر
التي يختربها األطفال؟

C

 .2فيما يذكر األطفال مختلف أنواع املشاعر ،د ّونها على ورقة على اللوح القالب .عندما اكتمال القائمة ،ناقش
مع األطفال كيف يمكن أن تكون األحاسيس املختلفة مرتبطة بتجارب متع ّلقة باإلساءة و/أو االستغالل.
 .3وزّع نسخة عن "مشاعركم باأللوان" (في ملف "أوراق العمل" على مفتاح الـ )USBلكل مشارك .أعطِ األطفال
نحو خمس دقائق للتلوين في املكان املناسب داخل الفقاعات وكتابة شعورين مرتبطني بكل لون.
 .4اطلب اآلن من ّ
كل طفلني تشكيل مجموعة والجلوس سو ًّيا إلطالع بعضهما البعض على املشاعر التي د ّوناها
تحت لون .بعد دقيقتني ،اطلب منهم اختيار رفيق جديد ومشاركته هذه املشاعر .احرص على أن يقوم األطفال
بعملية التبديل هذه خمس مرات.
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 .5اطلب من األطفال أن يجلسوا على شل دائرة واطرح عليهم األسئلة التالية:
هل كان مزيج األلوان واملشاعر مامثالً لذلك الذي اختاره اآلخرون أو مشاب ًها له؟
ماذا اكتشفتم عندما تحدّثتم عن مختلف مشاعركم مع اآلخرين؟

C

 .6ناقش مع األطفال الفكرة التي تش ّدد على أنّنا نعرب جميعنا عن مشاعر مختلفة أمام مختلف املواقف التي
نواجهها ،وهذا أمر طبيعي.

Q

كيف ساعدكم هذا النشاط عىل تحديد مشاعركم؟

ماذا تعلّمتم عن مشاعر اآلخرين؟
الصليب األحمر األميركي ( )2007العواقب والحياة والخسارة والحزن .خطة الدرس  :3مشاعر وردود فعل

			
 ١٢.٤املشاعر تتغ ّير

N

			

		

مساعدة األطفال على إدراك أنّ املشاعر تتغ ّير.

WV 10

كرة كبيرة.

F

إذا لم يذكر األطفال بأنفسهم هذا املوضوع ،تحدّث عن كيفية تغ ّير املشاعر ،استنادًا إلى
ما يحدث في حياتنا ،أك ّنا لوحدنا أو نتفاعل مع اآلخرين .تحدّث عن كيف أنه من الطبيعي
واملقبول أن نشعر بالحزن في بعض األحيان ،لنعود ونشعر بالسعادة الح ًقا.
 .1التقط الكرة التي أحضرتها .أخبر األطفال أنك تنوي استخدام الكرة لتشرح لهم كيف يمكن أن تكون أيامنا
ممزوجة باملشاعر الجميلة والبشعة .أ ّلف قصة عن أحداث تجري خالل يوم عادي .يمكنك استخدام املثال
قصة بنفسك:
التالي أو تأليف ّ

C

يف طريقكم إىل ورشــة العمل األخرية ،التقيتم بصديقكم املفضّ ل الذي هتف لكم قائالً "مرح ًبا!" ألنه كان ســعيدًا
برؤيتكم .فشــعرتم بالسعادة واألمان والحب (انفخ الكرة).

يف وقت ســابق من ذلك اليوم ،وقعتم عىل ركبتكم وجرحتموها .فاســتهزأ بكم شــخص ما .لذا ،شــعرتم بالحرج والحزن وشارفتم
عــى البكاء (أخرج بعض الهواء من الكرة).
ومن ثم جئتم إىل مكان ورشــة العمل ووجدتم كتا ًبا كنتم تبحثون عنه وترغبون بقراءته .فشــعرتم بالســعادة والحامس
(انفخ الكرة).
يف ذلك اليوم ،تناولتم طعام الغداء املفضل لديكم .فشــعرتم بالســعادة والرىض واالمتنان (انفخ الكرة).
ويف نهاية اليوم ،تنافســتم مع أصدقائكم يف لعبة ما ولك ّنكم خرستم فيها .فشــعرتم بخيبة أمل وإحراج (أخرج بعض الهواء
من الكرة).
 .2إذا لم يذكر األطفال املوضوع ،تح ّدث عن كيفية تغ ّير األحاسيس استنا ًدا إلى ما يحدث في حياتنا ،أكنّا
لوحدنا أو نتفاعل مع اآلخرين .تح ّدث عن كيف أنه من الطبيعي واملقبول أن نشعر بالحزن في بعض األحيان،
لنعود ونشعر بالسعادة الح ًقا.
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Q

ماذا حدث للكرة أثناء النهار؟

كيف يرتبط ذلك مبشاعركم؟
كيف تعتقدون أنّه بإمكانكم مساعدة أصدقائكم عىل نفخ الكرة (تعزيز املشاعر اإليجابية)؟
48

مقتبس من الصليب األحمر األميركي ( )2007العواقب والحياة والخسارة والحزن .خطة الدرس  :3مشاعر
وردود فعل

 ١٢.٥أرني كيف تبدو عندما تشعر بـ.............

N

WV 20

القدرة على فهم مشاعر املرء وكيف يمكن التعبير عن هذه املشاعر وتشجيع التآزر الحركي.
كرة.

 .1اطلب من ّ
كل األطفال الوقوف في دائرة واشرح لهم أنّكم ستقومون بنشاط آخر يتعلق بإظهار مشاعر مختلفة.
 .2أعطِ الكرة إلى طفل (أو أي شيء آخر يمكنك رميه والتقاطه من دون أن تصيب أي طفل) .اطلب من الطفل رمي
الكرة إلى طفل آخر قائ ً
ال" :أرني كيف تبدو عندما تشعر بالحزن" (أو السعادة أو الغضب أو الغيرة  -أي شعور).
 .3يجب أن يع ّبر الطفل الذي يمسك الكرة عن شعوره بجسده ك ّله .ثم عليه أن يرمي الكرة إلى شخص آخر
والقيام بالشيء نفسه" ،أرني كيف تبدو (أو تتص ّرف) عندما تشعر بـ"...
 .4اشرح بأنّه على الطفل الذي يع ّبر عن مشاعره بأن يرمي الكرة إلى شخص لم يلتقط الكرة من قبل .فال
بأس من ذكر الشعور نفسه أكثر من مرة ،ألنّ ذلك يساعد على التوضيح بأن مختلف الناس يختبرون ويع ّبرون
عن املشاعر نفسها بطرق مختلفة.
 . .5من املهم إنهاء النشاط بالتعبير عن املشاعر اإليجابية .عندما يكون الجميع قد ع ّبروا عن شعورهم ،خذ
الكرة واطلب من الجميع أن ُيظهروا لك كيف يبدون عندما يشعرون بالسعادة أو الحماس أو االسترخاء.

F

إذا شعر األطفال بأن ذلك صعب ،يمكنك تغيير الجملة والقول" :أروني ماذا تفعلون عندما
تشعرون بالحزن/السعادة/الغضب".. /
يجد بعض األطفال صعوب ًة في التعبير عن مشاعرهم .إذا كان الطفل ال يعرف ماذا عليه أن
يفعل ،اطلب من أحد املتطوعني أن يع ّبر عن هذا الشعور بد ًال منه.
في بعض األحيان ال يستطيع األطفال أن يع ّبروا عن مشاعرهم على الفور ،لذا قد يكون من املفيد
القول" :فكروا يف آخر مرة شعرتم فيها بالغرية .أميكنكم أن تتذكّروا كيف شعرتم؟ حاولوا أن تتخ ّيلوا أنفسكم يف هذا املوقف
عم شعرتم به بجسمكم".
تعبوا ّ
مج ّددًا وحاولوا أن ّ
سرعان ما سيدرك األطفال األكبر س ًّنا أن هناك بعض املشاعر التي يع ّبر عنها الناس بالطريقة
نفسها نوعً ا ماّ ،إل أنّ مختلف الناس يع ّبرون عن مشاعر أخرى بطريقة مختلفة.
إ ّنها لعبة بسيطة ج ّدًا ،ولكنها تساعد األطفال على تحديد مشاعرهم فض ً
ال عن إيجاد سبل
للتعبير عن مشاعرهم.
منظمة " "Catholic Aids Actionفي ناميبيا ( )2003تعزيز املرونة لدى األطفال املصابني بفيروس نقص
املناعة البشرية/اإليدز
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 ١٢.٦أغنيتنا

										

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

								
 ١٢.٧تقييم ورشة العمل
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.
اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة العمل اليوم .كان يومنا ناج ًحا ،تحدّثنا فيه عن املشاعر وتشاركنا أنواع املشاعر
التي اختربناها وما زلنا نختربها إزاء التحديات التي نواجهها يف حياتنا .شك ًرا لكم جمي ًعا عىل مشاركتكم هذه األمور
مع بعضكم البعض.
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدر رأيكم يف ورشة العمل .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة اليوم.

WV 5
WV 5
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Rob Few/ Freelance
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ورشة العمل ١٣
التس ّلط
الغرض من ورشة العمل :تعزيز التوعية حول التس ّلط ومناقشة سبل منعه.
الغرض من النشاطات:
جعل األطفال يشعرون بالرضا عن أنفسهم وتشجيع االحترام من اآلخرين.
مناقشة التس ّلط.
تعزيز التوعية حول كيفية توقيف التس ّلط.
النشاطات

املوارد

 ١٣.١الخالصة واملردود واملقدمة
 ١٣.٢ذكر نقاط ق ّوتنا

الوقت
 ٥دقائق

مساحة لتشكيل دائرة.

 ١٣.٣ما هو التس ّلط؟

 ١٠دقائق
 ٣٠دقيق ًة

 ١٣.٤أوقفوا التس ّلط!

مساحة و 3ملصقات من أوراق من اللوح
القالب ُيكتب عليها "أوقفوا التس ّلط" قبل
بدء النشاط "راجع املثال في الرسم أدناه".

 ٢٥دقائق

 ١٣.٥افعل مثلي

مساحة.

 ١٠دقائق

 ١٣.٦أغنيتنا
 ١٣.٧تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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WV 5

 ١٣.١الخالصة واملردود واملقدّمة
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.
ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:

C

سنتحدّث اليوم عن التسلّط وكيفية توقيف التسلّط.

قوتنا
 ١٣.٢ذكر نقاط ّ
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WV 10

جعل األطفال يشعرون بالرضا عن أنفسهم وتشجيع االحترام من اآلخرين.

N

مساحة لتشكيل دائرة.

 .1اطلب من األطفال الوقوف على شكل دائرة بشكل يواجه ّ
كل منهم اآلخر.
 .2قل لهم اآلن إنّ على ّ
كل منهم قول اسمه مع صفة تع ّبر عن ميزة فيه .على سبيل املثال" :أنا أليس املدهشة"،
أو "أنا بن الشجاع" ،أو "أنا كريس الذكي" ،إلخ.
 .3إذا وجد أي طفل صعوبة في التفكير بصفة إيجابية ،اطلب من األطفال اآلخرين مساعدته على التفكير
بصفة مناسبة له.
جمعية املتطوعني للخدمة الدولية ( )2003دليل املعلمني

التسلط؟
 ١٣.٣ما هو
ّ
مناقشة التس ّلط.

WV 30

F

خذ بعض الوقت إلعطاء األطفال فرص ًة لإلجابة عن األسئلة التي تطرحها حول التس ّلط،
قبل التط ّرق إلى املعلومات املقدّمة مع كل سؤال في التعليمات أدناه .إذا كانت أجوبتهم تنطوي
على املعلومات الواردة أدناه ليس عليك تكرارها .من امله ّم إعطاء األطفال فرصة للمشاركة فذلك
سيجعلهم يشعرون بأنّ آرائهم ومعرفتهم ق ّيمة.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة واشرح لهم أنّكم ستتح ّدثون اآلن عن التس ّلط .اطرح عليهم
األسئلة التالية:
ماذا يعني أن يت ّم التسلّط عىل شخص ما؟

C

التس ّلط هو االستخدام املتع ّمد واملتك ّرر للعنف الجسدي أو العقلي من جانب طفل أو عدة أطفال ض ّد طفل آخر
أو مجموعة من األطفال.

C

ما هي األمثلة عىل هذا السلوك العدواين؟
التس ّلط اللفظي :إطالق تسميات مهينة أو اإلغاظة أو السخرية من شخص ما باستمرار أو إهانة شخص ما
أو تهديده.
التس ّلط االجتماعي :نشر شائعات حول شخص ما ،أو إبعاد شخص ما عن قصد عن مجموعة أو نشاط
اجتماعي ،أو تخريب صداقات اآلخرين.
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التس ّلط الجسدي :ضرب شخص ما أو ركله أو لكمه أو دفعه أو البصق عليه أو أخذ املال منه على أساس
منتظم أو إلحاق أضرار بممتلكاته.
التس ّلط اإللكتروني :استخدام اإلنترنت والهواتف النقالة أو غيرها من التكنولوجيات الرقمية إللحاق األذية
بشخص ما  -من خالل الرسائل النصية والصور واملكاملات الهاتفية ورسائل البريد اإللكتروني وما إلى ذلك.
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C

أين يجري التسلّط؟
يمكن أن يجري التس ّلط في أي مكان ،أي في مالعب املدرسة أو خارج املدرسة أو في الشارع أو في الحديقة
أو حتى في املنزل.

C

من الذي يتع ّرض عاد ًة للتسلّط؟
يمكن ألي طفل أن يتع ّرض للتس ّلط ،ولكن غال ًبا ما يتع ّرض األطفال الذين هم أضعف من املتس ّلطني بطريقة
أو بأخرى للتس ّلط .ويمكن أن يكونوا األضعف من الناحية األكاديمية أو االجتماعية أو الجسدية.
يتع ّرض أحيانًا للتس ّلط األطفال املختلفون بالنسبة إلى غالبية األطفال من حيث شكلهم أو تص ّرفاتهم
أو رائحتهم أو حديثهم ،إلخ.

C

من يقوم عاد ًة بالتسلّط؟
يمكن أن يقوم أي شخص بالتس ّلط ،ولكن غال ًبا ما يكون املتس ّلطون هم األطفال األكبر س ّنًا أو األقوى جسد ًّيا
من األطفال اآلخرين ،أو األطفال الذي يتمتّعون بوضع اجتماعي مرموق أو متدنّ .

C

ملاذا يتسلّط األطفال برأيكم عىل بعضهم البعض؟
أحيانًا ما يقوم األطفال بالتس ّلط ألنهم يريدون الهيمنة على اآلخرين ،ويعتقدون أن هذا سيعزّز مكانتهم في
األوساط االجتماعية ويس ّلط الضوء عليهم.
أحيانًا ما يشارك األطفال في التس ّلط بسبب رغبتهم في االنتماء إلى مجموعة األطفال التي تبدو أقوى.
يشارك بعض األطفال في التس ّلط ألنهم يخشون التع ّرض للتس ّلط ما لم يشاركوا فيه.
أحيا ًنــا مــا يقــوم األطفــال بالتسـ ّلط ألنهم هم ً
أيضا تع ّرضوا للتسـ ّلط أو مــا زالوا يتع ّرضون له من جانب
شخص آخر.

C

ما الذي يشعر به الشخص عندما يتع ّرض للتسلّط؟
إنّه ليس من شعور ج ّيد أن يتع ّرض الشخص للتس ّلط ،إذ يمكن أن ُيشعره ذلك بأنّه ضعيف وغير آمن وعديم
القيمة .كما يمكنه أن ُيشعره بالحزن أو الغضب أو الخجل.

C

كيف ميكن أن يؤث ّر التسلّط عىل األطفال؟
يشعر بعض األطفال باألسى لتعرضهم للتس ّلط لدرجة أنّهم يرفضون الذهاب إلى املدرسة أو أماكن أخرى حيث
يتم التس ّلط عليهم .ويمكن أن يؤثر ذلك على أدائهم في املدرسة.
يعاني بعض األطفال كثي ًرا من التس ّلط أحيانًا لدرجة أنّهم يهربون من املنزل أو ينخرطون في سلوك محفوف
باملخاطر ومد ّمر للذات .يحاول بعض األطفال حتى االنتحار.
يصبح بعض األطفال الذين يت ّم التس ّلط عليهم منعزلني على الصعيد االجتماعي ويرفضون التفاعل مع األطفال
اآلخرين أو حتى الكبار أو حتّى تع ّلم طرق التفاعل ،كما يصبحون عاجزين عن تكوين صداقات مع اآلخرين.
يفقد بعض األطفال القدرة على الثقة باآلخرين.
يكون ر ّد فعل بعض األطفال الذين يتع ّرضون للتس ّلط محاولة نيل اهتمام سلبي ،من خالل سلوك غير الئق.
على سبيل املثال ،قد يبدأون بالتس ّلط على اآلخرين.
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C

كيف ميكن أن يؤث ّر التسلّط عىل شخص ما؟
غال ًبا ما يكتسب الشخص الذي يتس ّلط على اآلخرين صور ًة مشوهة عن نفسه .وهذا يعني أنه يرى نفسه
بطريقة مخالفة ملا هو عليه في الواقع .على سبيل املثال ،قد يعتقد أنه أفضل من غيره ،ألنهم يستخدم العدائية
الكتساب السلطة في املواقف االجتماعية.
غال ًبا ما يكون الشخص الذي يتس ّلط وحي ًدا أو يصبح وحي ًدا بعد أن يبتعد عنه اآلخرون ألنّه يتس ّلط على غيره.
قد يعاني الشخص الذي يتس ّلط على اآلخرين من أضرار جسدية ج ّراء االنخراط في سلوك عنيف مع
أشخاص آخرين.
في بعض األحيان ،قد ال يدرك الشخص الذي يتس ّلط على اآلخرين بأنّ ما يقوم به يؤذي غيره .وعندما يدرك
ذلك ،غال ًبا ما يكون مستع ًدا وقاد ًرا على توقيف التس ّلط.
ت ّم إعداده لرزمة املوارد استنادًا إلى معلومات من الصليب األحمر الكندي االحترام :برنامج تفادي العنف
واإلساءة www.redcross.ca/respected

WV 25

 ١٣.٤أوقفوا التس ّلط

N

تعزيز التوعية حول كيفية توقيف التس ّلط.

مساحة و 3ملصقات ُيكتب عليها "أوقفوا التس ّلط" من أوراق من اللوح القالب قبل بدء النشاط (راجع
املثال في الرسم أدناه).

أوقفوا التس ّلط!
إذا كنت تتع ّرض للتس ّلط ،تص ّرف
ّ
اتخذ موق ًفا
ّ
ّ
وقل للمتسلط أن يكف عن إزعاجك

اطلب املساعدة

تفادى أن تكون بمفردك مع املتس ّلط

تجسد حاالت تع ّرض فيها
قسم األطفال إلى ثالث مجموعات .اطلب منهم تأليف بعض األدوار حول التس ّلط ّ
ّ .1
أطفال للتس ّلط ولكن ت ّم إيجاد ّ
حل لها من دون أن ينجم عنها تداعيات سلبية.
 .2أعط األطفال حوالي عشر دقائق ومن ثم اطلب منهم تمثيل األدوار أمام املجموعة.
 .3بعد أداء ّ
كل دور ،اطرح على املجموعة السؤال التالي:
"هل تعتقدون أن هذه وسيلة جيدة لوقف التسلّط؟ ب ّرروا إجابتكم؟"
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 .4عندما ينتهي األطفال من أداء أدوارهم ،راجع األوراق على اللوح القالب مع األطفال .ضعها في مكان حيث
يمكن لألطفال رؤيتها بوضوح.
ت ّم تطويره من أجل رزمة املوارد هذه ،استنادًا إلى معلومات من الصليب األحمر الكندي
برنامج تفادي العنف واإلساءة www.redcross.ca/respected
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االحترام:

WV 10

 ١٣.٥افعل مثلي 										

N

تنشيط األطفال وتحفيزهم.
مساحة.

 .1اطلب من األطفال أن يقفوا على شكل دائرة.
 .2قم بحركة جسدية ،ص ّفق مرتني مث ً
ال .اطلب اآلن من األطفال أن يقوموا باملثل.
 .3عندما يقومون بذلك مرة واحدة ،اطلب من الطفل الذي يقف إلى جانبك القيام بحركة أخرى ،على سبيل
املثال ،ضرب قدميه بقوة على األرض .اطلب اآلن من األطفال القيام بالحركتني – التصفيق ومن ث ّم ضرب
أقدامهم بقوة على األرض.
 .4أضف املزيد من الحركات الجسدية ليحظى ّ
كل طفل بدور .إذا كان هناك عدد كبير من األطفال ،أوفق
النشاط بعد حوالي  10دقائق.
مقتبس من أنشطة مؤسسة إنقاذ الطفل في قرغيزستان تعزيز الكرامة

 ١٣.٦أغنيتنا
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.
 ١٣.٧تقييم ورشة العمل
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد تحدثنا اليوم عن التسلّط وماهيته ومن يقوم به وما هي تأثرياته ،سواء عىل
األطفال الذين يت ّم التسلّط عليهم وعىل املتسلّطني .لقد ألّفتم أيضً ا بعض األدوار حول توقيف التسلّط ،وناقشنا فكرة أنّه عىل
الجميع تح ّمل مسؤولية املشاركة يف توقيف التسلّط.
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدر رأيكم يف ورشة العمل .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة اليوم.
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Russell Cheyne/ Reuters
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ورشة العمل ١٤
الوثوق بأصدقائي
الغرض من ورشة العمل :مناقشة موضوع الثقة لتعزيزها بني األصدقاء.
الغرض من النشاطات:
اكتشاف معنى الصداقة والثقة.
تعزيز الثقة والتماسك بني املجموعة وتشجيع األطفال على تح ّمل مسؤولية بعضهم البعض.
النشاطات

املوارد

 ١٤.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 ٥دقائق

 ١٤.٢من هو الصديق؟

مساحة.

 ٤٥دقيق ًة

 ١٤.٣لعبة السقوط

مساحة للقيام بحركات جسدية.

 ٣٠دقيق ًة

 ١٤.٤أغنيتنا
 ١٤.٥تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتاب ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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 ١٤.١الخالصة واملردود واملقدمة
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 5

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:

56

C

وعم يعني أن نثق بشخص آخر وبخاصةا الثقة بني األصدقاء.
سنتحدّث اليوم عن الثقة ّ

								
 ١٤.٢من هو الصديق؟

N

اكتشاف معنى الصداقة والثقة.

WV 45

مساحة.

F

من خالل مناقشة موضوع الصداقة والثقة ،سيكتشف األطفال أمو ًرا كثيرة عن بعضهم
مهمة في الصداقة .يمكن أن يساعد ذلك على
البعض إضاف ًة إلى األمور التي يشعر الطفل بأ ّنها ّ
توسيع آفاق األطفال وتعزيز االحترام والتعاطف تجاه بعضهم البعض.

F

ال تحتاج إلى تدوين مالحظات حول مناقشات األطفال .يهدف هذا التمرين باألساس إلى
االستماع واملشاركة .احرص على أن يكون الجو آم ًنا وشام ً
ال.
شجع
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة .اشرح لهم أنّكم ستتح ّدثون اآلن عن معنى الصداقةّ .
الجميع على املشاركة في املناقشة .ذ ّكرهم بأنّه ما من إجابات صحيحة أو خاطئة عند مناقشة املواضيع.
 .2استخدم األسئلة أدناه لتيسير إجراء مناقشة حول الصداقة .احرص على أن يحظى الجميع بفرصة
لإلجابة عن ّ
كل سؤال قبل االنتقال إلى السؤال التالي.

F

قد ال يكون لديك م ّتسع من الوقت ملناقشة كل األسئلة ،إذ قد ال يكون لبعض منها عالقة
باملوضوع أو قد تكون غير مناسبة .لذا ،يعود االختيار لك ،استنادًا إلى كيفية تطور املناقشات.
• من هو الصديق؟
• ملاذا لدينا أصدقاء؟
• كيف يكون شخص ما صدي ًقا جي ًّدا لآلخرين؟
• كيف يمكن أن يقوم صديق باملساعدة؟
• كيف تبدأ صداقة معينة؟
• هل من الصعب تكوين صداقات جديدة؟
• ماذا يحدث إذا فعلت شي ًئا يزعج أحد األصدقاء؟
• ملاذا تنتهي بعض الصداقات؟
• ملاذا تدوم بعض الصداقات؟
• هل يمكنك أن تبقى صدي ًقا ألحد حتى ولو كنتما ال تتوافقان على كل شيء أو ال تح ّبان األشياء نفسها؟
تحب أن تفعل مع أصدقائك؟
• ماذا ّ
مقتبس من مؤسسة إنقاذ الطفل في الدنمارك ( )2008توقيف التس ّلط
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 ١٤.٣لعبة السقوط

WV 30

تحمل مسؤولية بعضهم البعض.
تعزيز الثقة والتماسك بني املجموعة وتشجيع األطفال على
ّ

N

مساحة للقيام بحركات جسدية.

F

كن مستعدًا ألن ترى أن بعض األطفال قد يجدون صعوبة في أن يسمحوا ألنفسهم
بالسقوط .من املهم أن يتعلم األطفال أن يثقوا ببعضهم البعض .يتع ّلم األطفال في الدائرة
أما األطفال في الوسط ،فيختبرون معنى
الخارجية تحمل املسؤولية األطفال في الوسطّ .
االعتماد على اآلخرين وتل ّقي الحماية منهم .يختبر األطفال في الوسط مقدار الثقة التي
يحتاجون إليها لالعتماد على اآلخرين.
قسم األطفال إلى مجموعات تتأ ّلف من نحو عشرة أشخاص .على كل مجموعة أن تؤدي النشاط بدورها
ّ .1
للميسر اإلشراف عليها ،فيما يشاهدها األطفال اآلخرين.
يمكن
بحيث
ّ
 .2اطلب من جميع األطفال في املجموعة التي تقوم بالنشاط ،ما عدا طفل واحد ،أن يقفوا بالقرب من بعضهم
البعض في دائرة ويضعوا أيديهم أمامهم بحيث تكون كفوف أيديهم متّجهة نحو وسط الدائرة.
 .3اطلب من الطفل الباقي أن يقف في وسط الدائرة وأن يكون قو ًّيا.
امليسر أن يعطي إشارة ومن ث ّم على الطفل الذي يقف في الوسط أن يدع
 .4عند يصبح الجميع جاهزًا ،على ّ
نفسه يقع في أي اتجاه .يجب على األطفال في الدائرة أن يمسكوا الطفل ويدفعونه بلطف في اتجاه مختلف
بحيث يلتقطه شخص آخر في الدائرة.
 .5إذا بقي متّسع من الوقت ،أعطِ الجميع فرص ًة ليقفوا في الوسط.
 .6عندما يحظى الجميع في ّ
كل املجموعات بدور ،اطلب من األطفال أن يجلسوا في دائرة وباشر باألسئلة
التالية.

Q

ما كان شعوركم عندما كان عليكم الوقوع؟ ما كان شعوركم عندما سقط أحدهم تجاهكم وأمسكتم بهذا الشخص
ودفعتموه بلطف يف اتجاه آخر؟ ماذا يجب علينا أن نتذكر ملامرسة اللعبة بشكل صحيح؟ ما هي املخاطر التي تنطوي عليها
اللعبة؟ ماذا سيحدث إذا كان شخص ما يف الدائرة غري منتب ًها؟
.7ان ِه النشاط بالقول:

C

لقد أظهر لنا هذا النشاط مدى أهمية الثقة بني األصدقاء .إذا كان لدينا أصدقاء ميكننا الوثوق بهم ،إذًا سيكون لدينا
دامئًا شخص ما ميسكنا عندما نسقط وعندما ال تسري األمور كام ك ّنا نأمل يف الحياة .ومن املهم أيضً ا أن نكون نحن أصدقاء ميكن
لآلخرين الوثوق بنا.
منظمة " "Catholic Aids Actionفي ناميبيا ( )2003تعزيز املرونة لدى األطفال املصابني بفيروس نقص
املناعة البشرية/اإليدز.
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 ١٤.٤أغنيتنا

										

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.
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 ١٤.٥تقييم ورشة العمل
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقــد وصلنــا اآلن إىل نهايــة ورشــة العمل اليــوم .لقد تح ّدثنا اليوم بالتفصيل عن ماهية الصداقــة وعن أهم ّيتها يف حياتنا.
لقد مارســنا أيضً ا لعبة الســقوط ،بحيث تناوبتم عىل الســقوط بني أيدي أصدقائكم الذين أمســكوا بكم وحرصوا عىل ّأل
تتع ّرضوا لألذى.

ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدر رأيكم يف ورشة عمل اليوم .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة.
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Louise Dyring/ Save the Children
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ورشة العمل ١٥
املزيد حول الثقة
الغرض من ورشة العمل :تعزيز التوعية حول أهمية الثقة في الصداقات.
الغرض من النشاطات:
اكتشاف كيفية بناء الثقة في الصداقة وفقدانها.
تشجيع الثقة بني األطفال.
النشاطات

املوارد

 ١٥.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 ١٠دقائق

 ١٥.٢الحرس الشخصي

كرة لينة.

 ١٥دقيق ًة

 ١٥.٣الوثوق باألصدقاء

مساحة إلجراء نشاط جماعي
ولوح قالب وقلم تعليم.

 ٥دقائق

 ١٥.٤لعبة األفعى العمياء

مساحة.

 ١٥.٥أغنيتنا
 ١٥.٦تقييم ورشة العمل

 ١٠دقائق
 ٥دقائق

أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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 ١٥.١الخالصة واملردود واملقدمة
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 10

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:

60

C

مفصل أكرث وستقومون بتأدية أدوار إلظهار كيفية بناء الثقة يف الصداقات
سنتط ّرق اليوم إىل الثقة بني األصدقاء بشكل ّ
أو فقدانها.

 ١٥.٢الحارس الشخصي

WV 15

تنشيط األطفال وطرح نقاش حول حماية الطفل.

N

كرة لينة.

F

احرص على أن تدرك املجموعة أ ّنه يجب رمي الكرة بلطف في هذه اللعبة .من املهم
استخدام كرة لينة ،إذ إنّ هدف اللعبة يكمن في ضرب الشخص الذي يقف في الوسط .ال تجبر
أحدًا على الوقوف في الوسط إذا كان ال يرغب في ذلك.
 .1اطلب من األطفال أن يش ّكلوا دائرة واشرح لهم أنّه يجب أن يتط ّوع اثنان منهم للوقوف في وسط الدائرة.
 .2يكون أحدهما "الطفل املحمي" واآلخر "الحارس الشخصي".
 .3اآلن أعط املجموعة كرة لينة .يكمن هدف اللعبة في رمي الكرة باتجاه الطفل املحمي .أ ّما مهمة الحارس،
فهي منع الكرة من ضرب الطفل املحمي.
 .4قد ُيضرب الحارس الشخصي لدى حمايته للطفل.
 .5يبقى الطفالن املتطوعان بني  15إلى  30ثانية في وسط الدائرة ،قبل أن ّ
يحل مح ّلهما متط ّوعان آخران.
استم ّر باللعبة حتّى يحظى ّ
كل طفل بفرصة الوقوف في الوسط ،إذا أراد ذلك طب ًعا.
 .6أكمل النشاط بطرح أسئلة املتابعة التالية:

Q

ما كان شعوركم عندما وقفتم يف الوسط وكنتم "الطفل املحمي"؟

وعندما كنتم الحارس الشخيص؟
ما كان شعوركم عندما حاولتم رضب "الطفل املحمي"؟ كيف يرتبط ذلك باملوضوع الذي نتناوله؟
ّ
املنظم
مؤسسة إنقاذ الطفل ( )2006برنامج النشاط النفسي االجتماعي
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 ١٥.٣الوثوق باألصدقاء

N

									

اكتشاف ماذا تعنيه الثقة والدور الذي تؤديه في الصداقات.

WV 5

مساحة إلجراء نشاط جماعي ولوح قالب وقلم تعليم.

موسع مسألة الثقة.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة واشرح لهم أنكم ستتناولون بشكل ّ
اطلب من األطفال أن يتناقشوا مع الشخص الذي يجلس إلى جانبهم حول اثنني من األسئلة التالية:
• كيف يمكنك أن تعرف متى يمكنك الوثوق بشخص ما؟
• كيف يمكنك أن تظهر لآلخرين أنك جدير بالثقة؟
قسم األطفال إلى مجموعات تتألف من خمسة أشخاص.
 .2بعد حوالي خمس دقائقّ ،
 .3اشرح لهم أنّ عليهم تأليف أدوار حول موضوع الثقة وتأديتها .يجب أن تظهر هذه األدوار أم ًرا من شأنه
بناء الثقة بني األصدقاء أو أم ًرا ّ
يدل على فقدان الثقة بني األصدقاء.
 .4أعط األطفال حوالي عشر دقائق إلعداد األدوار والتم ّرن عليها ومن ثم اطلب منهم تأديتها أمام املجموعة.
 .5بعد أداء كل دور ،اطرح على األطفال الذين كانوا يشاهدون األسئلة التالية:

C

ما هو األمر الذي ساعد برأيكم عىل بناء الثقة؟ أو الذي كرس الثقة بني األصدقاء؟

طارحا على األطفال السؤال التالي ود ّون إجاباتهم على قائمة على اللوح القالب.
 .6أكمل النشاط
ً

Q

ما الذي يجعل الثقة تنمو يف صداقاتكم؟

ت ّم إعداده لرزمة املوارد.

WV 10

 ١٥.٤لعبة األفعى العمياء 									

N

تنشيط األطفال وتحفيزهم.
مساحة.

 .1اطلب من أحد األطفال أن يتط ّوع ليكون األفعى العمياء.
 .2تقوم األفعى العمياء بمطاردة املجموعة بأيديها املمدودة.
 .3يتن ّقل األطفال في جميع أنحاء املساحة املخصصة وأيديهم على صدورهم.
يتمسك بظهر األفعى ،فيصبح جز ًءا من جسمها مغل ًقا عيونه
 .4عندما تمسك األفعى بأحد األطفال ،عليه أن
ّ
طوال الوقت.
 .5تنتهي اللعبة عندما تمسك األفعى ّ
بكل األطفال ويش ّكلون جميعهم أفعى كبيرة بأجسامهم.
 .6على امليسر الحرص على ّأل يرتطم األطفال بالجدران أو األشياء في هذه اللعبة.
الصليب األحمر الدانماركي ( )2008دليل ورشة العمل حول األطفال املتضررين من النزاعات املسلحة
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 ١٥.٥أغنيتنا
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

 ١٥.٦تقييم ورشة العمل
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد اكتشفنا اليوم معنى الثقة يف الصداقات كام قمتم بتأدية أدوار مثرية
لالهتامم حول مسألة الثقة.
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدر رأيكم يف مختلف النشاطات كام يف ورشة العمل كلّها .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة
اليوم.

األطفال املتضررون
من النزعات املسلحة

Thomas Peter/ Reuters

األطفال املتضررون
من النزعات املسلحة

املسار
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خلفية ورش العمل
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َ
أهداف هذا النزاع
"إنّ األطفال هم الضحايا الرئيسيون للنزاع املسلح ،إذ باتوا يش ّكلون على نحو متزايد
وأدواته .تشمل معاناتهم أوجه كثيرة ،في خض ّم النزاع املسلح وتداعياته .إذ يت ّم قتل األطفال أو تشويههم ،أو
تيتيمهم ،أو حرمانهم من التعليم والرعاية الصحية ،وذلك يؤ ّثر عليهم بشكل سلبي ويس ّبب لهم صدمات نفسية
عميقة .وباإلضافة إلى ذلك ،يتم تجنيدهم في الجيش و ُيجبرون على التعبير عن كراهيتهم للراشدين .وعندما
يت ّم اقتالعهم من منازلهم ،يصبح األطفال املش ّردون عرض ًة لألذى .ومن جهة أخرى ،تواجه الفتيات مخاط َر
إضافية ،وبخاصة العنف الجنسي واالستغالل .وهكذا ،تصبح كل فئة من فئات األطفال من ضحايا النزاع
املسلح .لذا ،يستحقّ جميعهم االهتمام والحماية من املجتمع الدولي.
إنّ األطفال أبرياء وضعفاء ج ًّدا ،وهم أقل استعدا ًدا للتكيف مع النزاع أو مواجهته ،ومع أنّهم غير مسؤولني
يجسد األطفال آمال ّ
كل مجتمع ومستقبله؛ فإذا ت ّم
عن النزاعات ،ولكنّهم يعانون بصورة جائرة من كثرتهاّ .
دمر املجتمع بأكمله".
تدميرهمُ ،ي َّ
الخاص لألمني العام املعني باألطفال والصراعات املس ّلحة
عن مكتب املم ّثل
ّ
www.un.org/children/conflict/english/issues.html

لقد تم تطوير سلسلة ورش العمل هذه للعمل مع األطفال الذين عاشوا أو ما زالوا يعيشون في حاالت النزاع
املسلح .وتهدف سلسلة ورش العمل إلى تناول التحديات االجتماعية والعاطفية التي يواجهها هؤالء األطفال ّ
كل
يوم .ث ّمة العديد من التداعيات التي يواجهها األطفال الذين يعيشون في حاالت النزاع املسلح بما في ذلك:
• مشاعر الخوف والغضب واالرتباك والحزن
• عدم القدرة على الوثوق باآلخرين
• فقدان التضامن ومشاعر الخيانة
• خلق هوية الضحية على أساس العنف والنزوح
• غياب الحدود االجتماعية
• سلوك عدواني
• عدم احترام اآلخرين أو الذات
• ارتفاع معدالت السلوكيات التي تنطوي على املخاطرة
• نقص في مهارات الحماية الذاتية
• لوم الذات والشعور بالذنب
• نمو صحي مه ّدد (ال س ّيما العاطفي ،ولكن ً
أيضا الجسدي)
• تدني التحصيل العلمي
• العزلة االجتماعية.
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املقدمة
باإلضافة إلى ورش العمل التي ت ّم تقديمها في هذا املسارُ ،يرجى االطالع على "دليل امليسر  "1الشروع في
العمل :من أجل
• ورش العمل  1إلى  ،5وهي ورش العمل التمهيدية التي يجب إجراؤها قبل البدء باملسارات في هذا الدليل
• ورش العمل اإلضافية التي تتضمن ثالث ورش عمل اختيارية يمكن إجراؤها في أي وقت ،فض ً
ال عن
خيارين لورش العمل الختامية.
افتتاح ّ
كل ورشة عمل واختتامها

اتبع اإلجراءلت نفسها لدى افتتاح كل ورشة عمل واختتامها .فهذا يساعد األطفال على الشعور بالراحة ويبني
الثقة بينك وبني املجموعة .استخدم املخططات التفصيلية املذكورة هنا في كل مرة تن ّفذ النشاطات التالية:
• الخالصة واملردود واملقدمة
• أغنيتنا
• تقييم ورشة العمل.

ملحة عامة عن املسار  :2األطفال املتضررون من النزاعات املسلحة
رقم ورشة العمل وعنوانها

املسار ،ورقم ورشة العمل،
وصفحة ورش العمل املتكررة

املوضوع

.6ما هو العنف؟
.7الحامية من العنف

مناقشة العنف وكيفية الحماية من العنف

 .8ردود فعل طبيعية عىل أحداث غري طبيعية

فهم ردود الفعل إزاء العيش في حاالت النزاع املسلح
واملشاعر املرتبطة بردود الفعل هذه

 .9اكتشاف املشاعر
 .10املزيد حول املشاعر
 .11جسمي يل – اللمسات الجيدة
واللمسات السيئة
 .12الصداقة
 .13فهم النزاع
حل النزاعات
ّ .14
 .15عامل يسوده السالم

ملسار  ،1ورشة العمل  ،7صفحة 22 -17

الحماية الذاتية ووضع حدود شخصية
اكتشاف معنى الصداقة
تعزيز التوعية حول أنواع النزاعات واملهارات الضرورية
للتعامل معها بطريقة إيجابية
تشجيع التفكير بموضوع السالم وما هو الدور الذي
يمكن أن يؤديه األطفال لتعزيز السالم
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ورشة العمل ٦
ما هو العنف؟
الغرض من ورشة العمل :مناقشة تعريف العنف واكتشاف مدى ّ
اطالع األطفال على موضوع العنف.
الغرض من النشاطات:
بدء مناقشة حول تعريف العنف ومكان حدوثه ومن هم املعنّفون.
تشجيع التعاون بني املجموعة.
النشاطات

املوارد

 ٦.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 ١٠دقائق

 ٦.٢لعبة القفز بعد قول االسم

مساحة ليقف األطفال في دائرة.

 ١٠دقائق

 ٦.٣ما هو العنف؟

ألوح قالبة وأقالم تعليم وأقالم أو أقالم
رصاص ،وبطاقة أو أوراق للعمل الجماعي.

 ٥٠دقيق ًة

 ٦.٤القبضة

صحف للجزء الثاني من النشاط صحيفة
واحدة ّ
لكل مجموعة من  4أطفال.

 ١٥دقيق ًة

 ٦.٥أغنيتنا
 ٦.٦تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح ّ
قلب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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F

توفر هذه املالحظات املزيد من التوجيهات حول التط ّرق إلى موضوع العنف مع األطفال.
يمكن أن يثير موضوع العنف مشاعر قوية  -كالغضب واألذى والحزن والخوف والخجل وهي
ردود فعل طبيعية وعادية على التعرض لألذى .سيكون هناك أطفال في مجموعتك سبق أن
عانوا من نوع أو عدّة أنواع من العنف .قد ال تستطيع أن تعرف من هم ،ألن بعض األطفال ال
دائما التحدّث عن هذه القضايا.
يح ّبون
ً
اشرح لألطفال بأنه كونك شخص راشد حريص على رعاية األطفال ،فمن مسؤوليتك املساعدة
على حماية جميع األطفال من العنف .وهذا يعني أنه إذا أخبرك طفل بأنه يعاني حال ًّيا من
العنف ،أو أنه يخشى أن يتعرض للعنف ،فسوف ت ّتخذ اإلجراءات الالزمة ملساعدته.
يجب أن تأخذ برأي شخص آخر في حال أبلغك أطفال في املجموعة بأ ّنهم سبق أن تع ّرضوا
أو يتع ّرضون حال ًّيا للعنف أو غيرها من أعمال اإلساءةّ .
خطط مع زمالئك امليسرين ومديري
البرامج لكيفية التأقلم مع هذه األمور ،أي في حال أبلغك أحد األطفال أ ّنه يتع ّرض لإلساءة
أو أي تجارب أخرى من العنف.
ماذا لو كان يختبر طفل نوعً ا من العنف؟ إنّ الحفاظ على السرية مه ّم ،ولكن إذا كنت تعتقد أنّ
شجع الطفل على إخبار
طفل ما مع ّرض لخطر اإلصابة بضرر جسيم ،ناقش ذلك مع زميلكّ .
شخص راشد من املمكن الوثوق به ليت ّم وضع ح ّد لهذا العنف .حاول أن تساعد الطفل على
السيطرة على وضعه قدر اإلمكان.
قد يرفض بعض األطفال إبالغ أي شخص آخر  -فقد يخشون أ ّال يصدّقهم أحد أو يعتقدون أنهم
س ُيالمون على ما جرى أو أنّ إبالغ أحد سيع ّرضهم للخطر أو أن املنظمات التي من املفترض أن
تحميهم لن تفعل شي ًئا حيال األمر .في هذه الحالة ،تحدّث إلى مدير البرنامج حول ما يجب القيام
به .لديكم كراشدين مسؤوليات قانونية خاصة حول اإلبالغ عن اإلساءة والعنف ضد األطفال.
اعرف من أين يجب طلب املساعدة :قبل البدء بورش العمل ،وكجزء من التدخل لتقديم الدعم
النفسي واالجتماعي ،عليك إجراء بعض البحوث! اكتشف من هم األفراد أو املنظمات التي تقدّم
الدعم النفسي والقانوني أو غيره ،في حال احتاج طفل في مجموعتك ملساعدة للتعامل مع
العنف الذي يتع ّرض له .قد يكون هناك مراكز تقدّم املشورة أو خطوط هاتفية ساخنة أو مكاتب
للمساعدة القانونية في محيطك .أبلغ هذه املنظمات أنك سوف تعمل مع مجموعة حول قضايا
العنف ضد األطفال .وأبلغ مجموعتك عن األماكن التي يمكن أن يحصلوا فيها على املساعدة،
وقبل أن تبدأ بالنشاط و ّزع لهم قائمة بأسماء املنظمات وأرقام الهواتف.
مقتبس من دراسة األمني العام لألمم املتحدة املتعلقة بالعنف ضد األطفال ( )2006حقنا في الحماية
من العنف

 ٦.١الخالصة واملردود واملقدّمة
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:

C

WV 10

إذا سبق أن أجريت ورش العمل حول حقوق األطفال ،قل التالي:
لقد تحدثنا يف ورشة العمل السابقة عن حقوق األطفال .ومن بني تلك الحقوق ،الحق يف الحامية من العنف واألذى واإلساءة.
إذا لم تُجري بعد ورش العمل حول حقوق األطفال ،ابدأ بالقول:

67

املسار الثاني • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

سنتحدّث اليوم عن العنف ومختلف أنواع العنف التي يختربها األطفال يف بعض األحيان ومن هم املع ِّنفون واألماكن املختلفة
التي يحدث فيها العنف.
شخصا
ميكن أن يكون الحديث عن العنف يف بعض األحيان صع ًبا ،إما ألنكم قد تكونوا سبق أن تع ّرضتم للعنف أو أنّكم رأيتم ً
يه ّمكم أمره يتع ّرض للعنف .تذكّروا أنّه ليس عليكم إخبار قصص شخصية إذا كنتم ال ترغبون يف ذلك .وتذكّروا أنّكم يف حال
فكل ما يت ّم التحدّث عنه يف محيط ورشة العمل يبقى رس ًيا وأ ّن أحدًا لن يتحدّث عن املواضيع التي ت ّم
قصصا شخصيةّ ،
أخربتم ً
التط ّرق إليها هنا خارج ورشة العمل.
ّإل أنّه إذا كان أي أحد منكم يخترب العنف أو أي نوع آخر من اإلساءة ،فأنا أشجعكم إما عىل التحدث إ ّيل حول هذا املوضوع
أو إىل شخص راشد آخر ،ألنّه ال يجب أن يستم ّر هذا الوضع ولديكم الحق يف الحامية من العنف.
يف ورشة العمل القادمة سوف نتحدث مرة أخرى عن العنف ،وبخاصة حول كيفية توقيفه وإىل أين تذهبون لطلب املساعدة إذا
شخصا يتع ّرض للعنف.
كنتم تعرفون ً
								
 ٦.٢القفز بعد قول االسم
تحفيز األطفال.
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WV 10
G

N
 Fاحرص على أن يحظى جميع األطفال بفرصة لقول أسمائهم .تفهّ م األطفال الذين يعانون
مساحة ليقف األطفال في دائرة.

من إعاقة وربما ال يكونوا قادرين على التح ّرك مثل غيرهم من األطفال.
 .1اطلب من األطفال أن يقفوا على شكل دائرة.

 .2اطلب من طفل واحد أن يقول اسمه ،ومن ثم أن يقفز في أنحاء الدائرة ،في حني يقول اسم الشخص الذي
يتّجه إليه.
ال اسمه ،ومن ثم القفز نحو شخص آخر ،قائ ً
 .3على الشخص الثاني أن يترك مكانه على الفور قائ ً
ال اسم هذا
األخير وآخ ًذا مكانه .ومن ث ّم تستم ّر اللعبة حتّى يحظى الجميع بدور.
الصليب األحمر الدانماركي ( )2008دليل ورشة العمل حول األطفال املتضررين من النزاعات املسلحة

 ٦.٣ما هو العنف؟

WV 50

التعريف عن موضوع العنف ومناقشة مكان حدوثه في مجتمعات األطفال املحلية.

N

ألوح قالبة ،وأقالم تعليم ،وأقالم أو أقالم رصاص ،وبطاقة أو ورقة للعمل الجماعي.

F

ُيرجى قراءة املالحظات حول العمل مع األطفال بشأن موضوع العنف ،قبل البدء بأي
نشاط هنا .احتفظ باأللواح القالبة من هذا النشاط أل ّنك ستستخدمها في ورشة العمل القادمة.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة واشرح أنّه قد يرغب بعض األطفال اليوم بمشاركة خبرات
شخصية فيما قد يرفض البعض اآلخر ذلك ،مذ ّك ًرا إ ّياهم بأنّه ال بأس بذلك.
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 .2أو ًال ،اطرح السؤال التالي على األطفال" :ماذا تعني كلم
ة عنف بالنسبة إليكم؟" اسمح لهم بتبادل األفكار وقول
ّ
كل ما يتبادر إلى أذهانهم.
واآلن اعرض عليهم التعريف التالي عن العنف الذي كتبته
على الورقة على اللوح القالب:
 .3اسألهم ع ّما إذا كانوا يريدون إضافة أي نقطة إلى هذا
التعريف .اكتب أفكارهم على ورقة على اللوح القالب
عندما يذكرونها.
.4أخبر األطفال بأن هناك أنواع شتّى من العنف يختبرها
األطفال حول العالم .ابدأ النشاط بقراءة االقتباسات أدناه
املأخوذة من "تقرير دراسة حول العنف الذي يتع ّرض
له الشباب" .اشرح لألطفال أنّ هذه اقتباسات من أطفال
من جميع أنحاء العالم اختبروا العنف ض ّد األطفال
في مجتمعهم:

ما هو العنف؟
العنف هو عندما يؤذيك شخص
ما ويجعلك تشعر بالسوء عن قصد.
وهذا يعني إلحاق ضرر بجسم
شخص ما أو إيذاء مشاعره .حتى
عندما يقول شخص إنّه سوف يؤذيك،
فذلك يعتبر عن ًفا.
العنف هو ً
أيضا عندما يؤذي
األشخاص أنفسهم عن قصد.

"ألننا ش ّبانُ ،ي َّ
توقع منّا حماية شرف عائلتنا.
ّ
نحب ذلك".
وهذا ُيدخلنا في مشاكل ولكننا ال ّ
صبي 13 ،سنةً ،جنوب آسيا
مسدسا ...ونظ ًرا إلى وجود عدد كبير من األشخاص من حولهما ،لم
"كان صبيان يتقاتالن ،فسحب أحدهما
ً
يفعل شي ًئا ،ولكنّي أعتقد أنّه لو لم يكن هناك أحد لكان أطلق النار عليه".
صبي 11 ،سنةً ،شامل أمريكا
"الحياة صعبة هنا في الشوارع ،دائ ًما ما نتع ّرض ملضايقات من الجيش .يأتون في الليل ،في أي وقت بعد
العاشرة مسا ًء ويضربونا بأيديهم أو يركلونا بأحذيتهم .غال ًبا ما يطلبون منّا أن نعطيهم املال أو املواد التي
يمكن أن يبيعونها ،مثل الهواتف املحمولة .ويبقى فقط بأمان أولئك الذين يفرون وال يت ّم القبض عليهم .ولو عملنا
طوال اليوم مقابل  100فرنك ( ،)0.20$يمكنهم أن يسلبوا منّا هذا املبلغ".
صبي يتيم 14 ،سنةً ،أفريقيا الغربية والوسطى
"يعطونهنّ املخدرات كي يصبحن مدمنات ،ثم يضربونهنّ  ،ويغتصبونهن ،وال يحترمونهنّ  ،ويهدّدونهنّ  .يأخذونهنّ
إلى منازلهم ويمارسون الجنس معهنّ  .في بعض األحيان يختطفونهنّ ويطلبون فدية ومن ثم يقتلونهنّ ".
فتيات ،منطقة البحر الكاريبي
"أخشى من املشي إلى املدرسة .أخشى من الخاطفني .الفتيان يغيظون الفتيات ،ولكن إذا أخبرت أهلي،
فسيمنعونني من الذهاب إلى املدرسة".
فتاة 8 ،سنوات ،جنوب آسيا
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"يؤ ّثر أسوأ عنف على التلفزيون على األطفال .فهم ال يفهمون أن ما يرونه هو خطأ وليس مثا ًال يحتذى به ...بد ًال
من ذلك ،يعتقدون أنه بواسطة العنف يمكن ّ
حل الكثير من األمور" .شاب ،أوروبا وآسيا الوسطى
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 .5اآلن أجرِ مناقشة جماعية حول أنواع العنف ضد األطفال التي يعرفونها والتي تحدث في حياتهم اآلن .د ّون
هذه األنواع املختلفة على لوح قالب .في ما يلي بعض األمثلة من أطفال آخرين .إذا لم يرد ذكر هذه األنواع،
اسأل األطفال إذا سبق لهم أن سمعوا بهذه األنواع من العنف .إذا لم يسمعوا بها ،ال تد ّونها على اللوح القالب:
• العنف بني األطفال أو الشباب
• عنف العصابات
• العنف الجنسي في املجتمع
• العنف عند املواعدة
• العنف ضد األطفال في الشوارع
• السياحة الجنسية
• العنف في مخيمات الالجئني والنازحني
• االتجار والخطف
• العنف عبر وسائل اإلعالم واإلنترنت
• التسلط
• إطالق تسميات مهينة
• اإلساءة الفظية
• العنف في املدارس
• العنف في املنزل.

F

مالحظة :ستسخدم هذا اللوح القالب في النشاط  7.3في ورشة العمل التالية.

 .6اطلب اآلن من األطفال أن يش ّكلوا دائرتني ،دائرة داخلية ودائرة خارجية ،مع نفس عدد األطفال في كل
منهما .اطلب منهم أن يقفوا أو يجلسوا بحيث يكون ّ
كل منهم مقابل اآلخر – أي أن يقف شخص من الدائرة
الداخلية أمام شخص من الدائرة الخارجية .إذا كان هناك عدد فردي من األطفال ،عليك أن تنض ّم إلى الدائرة
بحيث يصبح لدى ّ
كل شخص شريك.
 .7اشرح لهم اآلن أنّك ستطرح سؤا ًال حول العنف في املجتمع املحلي.
على أحد الطفلني في الزوج أن يجيب عن السؤال .اطرح السؤال األول (راجع األسئلة النموذجية أدناه).
 .8ثم على األطفال في الدائرة الخارجية أن يخطوا خطوة واحدة إلى يسارهم (مثل عقارب الساعة) ،ليصبحوا
أمام شريك جديد .اطرح السؤال الثاني.
طارحا أسئلة مختلفة في كل مرة .في ما يلي بعض األسئلة النموذجية (يمكنك ً
أيضا وضع
 .9ك ّرر النشاط،
ً
أسئلة بنفسك):
• هل هناك من أماكن تشعركم باألمان؟ أين؟ ملاذا؟
• هل هناك من أماكن ال تشعركم باألمان؟ اذكر األسباب.
• ما هي برأيكم أخطر أنواع العنف في مجتمعكم؟ اشرحوا األسباب.
• ما هي أسباب العنف؟
• ما هي أنواع اإلجراءات التي من شأنها أن تساعد على وقف العنف في حياة األطفال؟
طارحا األسئلة التالية على األطفال.
 .10أكمل النشاط
ً

Q

ماذا تعلّمتم من املناقشات حول العنف اليوم؟

هل كان من الصعب مناقشة هذا املوضوع ؟ إذا كان الجواب نعم ،فلامذا؟
مقتبس من دراسة األمني العام لألمم املتحدة املتعلقة بالعنف ضد األطفال ( )2006حقنا في الحماية من العنف
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 ٦.٤القبضة

N

WV 15

تحفيز األطفال وجعلهم ّ
يفكرون كيف ُيعتبر العنف أم ًرا مقبو ًال على نطاق واسع و"طبيع ًّيا".
صحف للجزء الثاني من النشاط – صحيفة واحدة ّ
لكل مجموعة من  4أطفال.

 .1اطلب من الجميع إيجاد شريك .اطلب اآلن من واحد أن يغلق قبضته ومن اآلخر أن يجد سب ً
ال لفتح القبضة.
 .2أعطهم دقيقة واحدة للقيام بذلك.
 .3أوقف العمل وأسأل عن نوع املحاوالت التي قام بها الطفل الثاني .لربما ستكتشف أنّ معظم األطفال
حاولوا فتح القبضة بالقوة الجسد ّية ،في حني كان بإمكانهم ببساطة أن يطلبوا من شريكهم فتحها.
 .4اطلب من األطفال أن يش ّكلوا دائرة واطرح األسئلة التالية قبل االنتقال إلى الجزء الثاني من النشاط.

Q

لحل هذه املشكلة؟
ملاذا لجأ العديد من بينكم إىل الطرق الجسدية أوالً ّ

Q

ماذا يخربكم هذا النشاط عن العنف يف املجتمع؟

Q

هل تعتقدون أ ّن العنف مقبول عىل نطاق واسع يف هذا املجتمع؟
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 .5اطلب من األطفال أن يش ّكلوا مجموعات من أربعة أشخاص وأعط ّ
كل مجموعة صحيفة .اطلب منهم
االطالع على هذه الصحف وتحديد عدد القصص التي تتناول العنف في مجتمعهم.

Q

لحل املشاكل؟
ما هو عدد القصص التي تذكر طرقًا غري عنيفة ّ

 .6اختتم النشاط طال ًبا من األطفال إعطاء رأيهم به
مقتبس من دراسة األمني العام لألمم املتحدة املتعلقة بالعنف ضد األطفال ( )2006حقنا في الحماية
من العنف

 ٦.٥أغنيتنا
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

 ٦.٦تقييم ورشة العمل
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد تحدّثنا اليوم عن العنف وماهيته ومختلف أنواع العنف ومن هم املع ّنفون
ومكان حدوث العنف .شك ًرا لكم جمي ًعا عىل مشاركتكم ومساهمتكم الق ّيمة .لقد تعلّمنا أشياء كثرية من بعضنا البعض اليوم.

ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدر رأيكم يف ورشة عمل اليوم .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة.

Louise Dyring/ Save the Children
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ورشة العمل ٧
الحماية من العنف
الغرض من ورشة العمل :مناقشة العنف ض ّد األطفال في املجتمع وسبل الوقاية أو الحماية من العنف
الغرض من النشاطات:
تنشيط األطفال وإعدادهم ملناقشة حول حماية الطفل.
البحث في سبل منع أو حماية النفس من العنف في املنزل.
مناقشة وتعزيز الوعي حول األشخاص الذين يمكن أن يلجأ إليهم األطفال في مجتمعهم املحيط إذا كانوا يتع ّرضون للعنف
في منزلهم.
النشاطات

املوارد

 ٧.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 ٥دقائق

 ٧.٢الحارس الشخصي

كرة لينة.

 ١٥دقيق ًة

 ٧.٣النهايات السعيدة

اللوح القالب من النشاط .٦.٣

 ٧.٤امسك إصبعي

مساحة.

 ٤٥دقيق ًة
 ٥دقائق

 ٧.٥من بإمكانه املساعدة؟

أوراق وأقالم أقالم رصاص.
قائمات بأسماء املنظمات والهيئات املحلية التي تؤمن
خدمات املساعدة و/أو االستشارة إلى األطفال
والعائالت التي تختبر العنف في املنزل (اترك مساحة
إلضافة املزيد من األسماء) .احتفظ بتفاصيل
اتصال اتصال حديثة بما يشمل أرقام الهواتف والعناوين.

 ١٥دقيق ًة

 ٧.٦أغنيتنا
 ٧.٧تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق وموا ّد للكتابة ولوح
قالب مع وجوه مبتسمة

 ٥دقائق
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 ٧.١الخالصة واملردود واملقدمة

								

ّ
املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.
ُيرجى مراجعة

WV 5

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:

C

يف ورشة العمل األخرية بدأنا التحدّث عن موضوع العنف .سنكتشف اليوم السبل التي متكّن الطفل من منع أو حامية
نفسه من التعرض للعنف ،واألشخاص الذين ميكن أن يلجأ إليهم يف مجتمعه املحيط إذا كان يتع ّرض للعنف يف منزله.

 ٧.٢الحارس الشخصي

WV 15

تنشيط األطفال وتحفيز النقاش حول حماية الطفل والثقة.

N

كرة لينة.

F

احرص على أن تدرك املجموعة أ ّنه يجب رمي الكرة بلطف في هذه اللعبة .من املهم
استخدام كرة لينة ،إذ إنّ هدف اللعبة يكمن في ضرب الشخص الذي يقف في الوسط.
ال تجبر أحدًا على الوقوف في الوسط إذا كان ال يرغب في ذلك.
 .1اطلب من األطفال أن يش ّكلوا دائرة واشرح لهم أنّه يجب أن يتط ّوع اثنان منهم للوقوف في وسط الدائرة.
 .2يكون أحدهما "الطفل املحمي" واآلخر "الحارس الشخصي".
 .3اآلن أعط املجموعة كرة لينة .يكمن هدف اللعبة في رمي الكرة باتجاه الطفل املحمي .أ ّما مهمة الحارس،
فهي منع الكرة من ضرب الطفل املحمي.
 .4قد ُيضرب الحارس الشخصي لدى حمايته للطفل.
 .5يبقى الطفالن املتطوعان بني  15إلى  30ثانية في وسط الدائرة ،قبل أن ّ
يحل مح ّلهما متط ّوعان آخران.
استم ّر باللعبة حتّى يحظى ّ
كل طفل بفرصة الوقوف في الوسط ،إذا أراد ذلك طب ًعا.
 .6أكمل النشاط بطرح أسئلة املتابعة التالية:

Q

ما كان شعوركم عندما وقفتم يف الوسط وكنتم "الطفل املحمي"؟

وعندما كنتم الحارس الشخيص؟
ما كان شعوركم عندما حاولتم رضب "الطفل املحمي"؟ كيف يرتبط ذلك باملوضوع الذي نتناوله؟
ّ
املنظم
مؤسسة إنقاذ الطفل ( )2006برنامج النشاط النفسي االجتماعي
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 ٧.٣النهايات السعيدة

WV 45

اكتشاف سبل منع أو حماية النفس من العنف في املنزل.

N
 Fيعود األمر لك بتوقيف التمثيل خالل تأدية األدوار .إذ إنّ الهدف من توقيف التمثيل
اللوح القالب من النشاط .6.3

هو تشجيع الجمهور على طرح أفكار لنتائج مختلفة من شأنها أن تؤدي إلى نهايات سعيدة.
على سبيل املثال ،إذا كان أب على وشك أن يضرب ابنه في الدور – قم بتوقيف املشهد ،واسأل
وعما يمكن أن تكون النهاية السعيدة املناسبة
عما يمكن فعله ملنع حدوث العنف
ّ
الجمهور ّ
ّ
ّ
للقصة .اسمح لألطفال مناقشة مختلف األفكار التي ت ّم اقتراحها وذكرهم بأنه ما من أفكار
صحيحة أو خاطئة.
 .1اشرح لهم أنكم ستكتشفون اآلن السبل التي يمكن أن يعتمدها املرء ملنع العنف وحماية نفسه منه من خالل
التط ّرق أكثر إلى أمثلة عن العنف في املنزل التي ت ّم تقديمها في النشاط املاضي.
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 .2راجع القائمة التي تذكر األنواع املختلفة للعنف التي تع ّلمها األطفال من من النشاط  :6.3ما هو العنف؟
قسم األطفال إلى ثالث مجموعات صغيرة .يمكن لكل مجموعة أن تختار أحد األمثال املذكورة في القائمة.
ّ
امنح املجموعات عشر دقائق للتحضير لدور صغير (حوالي دقيقتني) يؤدونه أمام بقية األطفال.
 .3من امله ّم أن تشرح لألطفال أنه يجب أن يلجأوا إلى حركات رمزية فقط خالل تأديتهم األدوار .ال ينبغي
يجسد عن حقيقة العنف الجسدي أو الجنسي – ألنّ ذلك ليس آمنًا لهم .ينبغي أن يساعدوا
ألحد منهم أن ّ
بعضهم البعض على التفكير في طرق لتمثيل هذه األنواع من العنف.
 .4عندما تصبح املجموعات جاهزة ،اطلب منها الواحدة تلو األخرى تقديم األدوار أمام املجموعة ك ّلها.
واشرح لألطفال أنه خالل تأدية األدوار قد تقوم بتوقيف التمثيل ملناقشة ماذا يحدث أو طلب إسهامات
الجمهور .أعط ّ
كل مجموعة حوالي عشرة دقائق لتأدية الدور ،بما يشمل توقيف التمثيل.
طارحا هذه األسئلة:
 .5عند تنتهي املجموعات الثالث من تأدية ألدوار ،أن ِه النشاط
ً

C

ما كان شعوركم وأنتم تؤدون هذه األدوار؟
ما رأيكم باألفكار التي طُرحت يف ما يتعلّق مبختلف مسارات التمثيل يف األدوار؟

دراسة األمني العام لألمم املتحدة املتعلقة بالعنف ضد األطفال ( )2006حقنا في الحماية من العنف

 ٧.٤امسك إصبعي

N

تحفيز األطفال.
مساحة.

 .1اطلب من األطفال أن يقفوا على شكل دائرة كبيرة وقف أنت معهم.
 .2اشرح لهم اآلن أنّكم ستقومون بتمرين صغير لتحفيز تركيزهم وردود فعلهم السريعة.

WV 5
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 .3اطلب من الجميع أن يمسكوا إصبع السبابة
في أيديهم اليمنى.
 .4اطلب اآلن من الجميع أن يمسكوا كف اليد
اليسرى – ث ّم اطلب منهم أن يفتحوا أيديهم
ّ
وموج ًها نحو األعلى.
مصطحا
الكف
ليصبح
ً
ّ
 .5اطلب اآلن من الجميع أن يضعوا إصبع
الصبابة اليمني برفق على ّ
كف اليد اليسرى
للشخص الذي يقف إلى جانبهم على اليمني.
 .6دعهم يقفون هكذا لبضع ثوان ،واحرص على أنّ الجميع يقومون بالحركة الصحيحة.
 .7اشرح لهم أنّك عندما تصرخ" :جبنة!" (أو اختر أي كلمة أخرى بشكل عشوائي) ،على الجميع أن يحاول
مسك إصبع السبابة لرفيقهم على اليسار ،في حني يحاولون أن يتفادوا أن يمسك رفيقهم على اليمني إصبعهم.
 .8حاول أن تك ّرر ذلك حتّى تتأ ّكد من أنّ الجميع أتقن قوانني اللعبة.
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 .9بعد القيام بذلك م ّرات ع ّدة ،دع أحد املتطوعني يصرخ الكلمة التي ت ّم اختيارها.
 .10استم ّر بهذه اللعبة حتّى يت ّم تحفيز الجميع.
 ٧.٥من بإمكانه املساعدة؟

WV 15

تعزيز الوعي حول األشخاص الذين يمكن أن يلجأ إليهم األطفال إذا تع ّرضوا للعنف.

N

أوراق وأقالم/أقالم رصاص قائمات بأسماء املنظمات والهيئات املحلية التي تؤمن خدمات املساعدة و/

أو االستشارة إلى األطفال والعائالت التي تختبر العنف في املنزل (اترك مساحة إلضافة املزيد من األسماء) .احتفظ
بتفاصيل اتصال حديثة بما يشمل أرقام الهواتف والعناوين.

 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة .واشرح لهم أنّ هذا النشاط النهائي اليوم يقضي بالتح ّدث
عن األماكن التي يمكن أن يلجأ إليها األطفال إذا تع ّرضوا للعنف أو إذا كانوا يشعرون بأنهم مهددون بالعنف
بأي شكل من األشكال.
 .2اطلب من األطفال تشكيل مجموعات تتألف من أربعة أشخاص .اطلب منهم وضع قائمة باسم ّ
كل
األشخاص أو املنظمات التي يعلمون أنّها قادرة على مساعدة األطفال الذين تعرضوا للعنف.
 .3أعطهم حوالي خمس دقائق للقيام بذلك.
 .4اطلب اآلن من املجموعات مشاركة القوائم التي كتبتها ،ود ّون محتواها على إحدى األوراق على اللوح
القالب.
 .5عندما تنتهي ،اشكر األطفال على مساهمتهم ووزّع عليهم قائمة بأسماء املنظمات التي د ّونتها .إذا كان
هناك أي مؤسسات جديدة على اللوح القالب لم تذكرها ،اطلب من األطفال إضافتها بأنفسهم أو أخبرهم أنك
ستح ّدث القائمة وتمنحهم نسخة جديدة في املرة القادمة.
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 .6إلكمال النشاط ،اسأل األطفال ما الذي سيجعل من الصعب على شخص ما يتعرض للعنف في املنزل أن
شجع األطفال على التفكير في حلول لهذه
يتّصل بشخص ليخبره عن ذلك؟ خالل مناقشة هذا املوضوعّ ،
الحواجز.
على سبيل املثال ،إذا كان شخص ما يقول" ،يمكن أن يكون الطفل خائ ًفا من االتصال بالخدمات االجتماعية
ألن ذلك من شأنه أن يغضب أهله" ،يمكنك أن تجيب قائ ً
ال" :نعم ،هذا صحيح .ما رأي اآلخرين بهذا املوضوع؟
ما هي اقتراحاتكم؟"
إذا وجد األطفال صعوبة في التوصل إلى حلول ،عليك تقديم بعض الحلول بحيث ال يشعرون بالعجز .في هذا
شخصا آخر قريب منه عن العنف الذي يحدث في املنزل ،ويطلب منه االتصال
املثال ،يمكن للطفل أن يخبر
ً
بشخص للتدخل ،مما يريح الطفل نفسه من هذه املسؤولية.
 .7ذ ّكر األطفال بأن بعض املؤسسات ،إذا كانت متوفرة ،يمكن أن تق ّدم الدعم العاطفي بصورة مجهولة.
 .8أكمل النشاط متأك ًدا من أنّه ليس لدى األطفال أي أسئلة أخرى ،ومن ثم انتقل الى النشاط الجماعي األخير
ألداء أغنية املجموعة.
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ت ّم إعداده لرزمة املوارد.

 ٧.٦أغنيتنا
الرجاء مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

 ٧.٧تقييم ورشة العمل
الرجاء مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد تحدّثنا اليوم عن العنف وبخاصة عن كيفية منع وحامية النفس
من العنف.

ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدر رأيكم يف ورشة العمل كلّها .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة اليوم.

WV 5
WV 5

Anne-Sofie Helms/ Save the Children
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ورشة العمل ٨
ردود فعل طبيعية على أحداث غير طبيعية

77

الغرض من ورشة العمل :زيادة فهم ردود الفعل الطبيعية على أحداث غير طبيعية وتوفير أداة لألطفال تساعدهم
على التك ّيف مع الذكربات غير املرغوب فيها.
الغرض من النشاطات:
مساعدة األطفال على فهم أنّ ردود الفعل على اإلساءة هي ردود فعل طبيعية على أحداث غير طبيعية.
توفير أداة لألطفال تساعدهم على التك ّيف مع الذكربات غير املرغوب فيها أو األفكار السلبية.
تعزيز تركيز األطفال وتحفيزهم.
تقييم مزاج األطفال.
النشاطات

املوارد

 ٨.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 ١٠دقائق

 ٨.٢إيجاد قائد

مساحة للدائرة.

 ١٠دقائق

 ٨.٣ردود فعل طبيعية على أحداث
غير طبيعي

ألواح قالبة وأقالم تعليم.

 ٤٠دقيق ًة

 ٨.٤إيجاد مكان آمن

مكان هادىء حيث لن يتأ ّثر األطفال
بالضجة أو املارة.

 ٢٠دقائق

 ٨.٥تقييم املزاج (انضم إلى الحافلة)

مساحة كافية للتن ّقل.

 ٨.٦أغنيتنا
 ٨.٧تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
 ٥دقائق

أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
وملصقات الوجوه املبتسمة.

 ٥دقائق
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 ٨.١الخالصة واملردود واملقدّمة

F

ّ
امللخص  1صفحة  5للحصول على معلومات حول النشاط
ُيرجى مراجعة

WV 10

خالل ورشة عمل اليوم ،قد يكون من األنسب أن نتحدث عن "الصراع" بد ًال من "الحرب".
للميسر حرية اختيار الصيغة املألوفة أكثر لألطفال والتي تريحهم أكثر.
يعود
ّ
ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:
سنتحدّث اليوم عن الحرب وماذا يشعر به األطفال الذين يعيشون أو عاشوا يف حالة حرب .سأخربكم قصة صبي اخترب
حر ًبا مشابهة لهذه ،وكيف كان رد فعله .ثم سنتحدّث جمي ًعا عن ردود الفعل عىل الحرب والذكريات التي ترافقنا .ستتس ّنى لكم
فرصة لتبادل القصص الشخصية ،ولكن تذكروا ،لستم مجربين عىل القيام بذلك.

C

 ٨.٢إيجاد القائد
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N

تعزيز تركيز األطفال وتحفيزهم.

WV 10

مساحة ليجلس فيها األطفال على شكل دائرة.

 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على الكراسي أو على األرض على شكل قرفصاء ويش ّكلوا دائر ًة .يجب أن
يكون الجميع قادرين على رؤية بعضهم بوضوح والنظر إلى بعضهم بالعني.
شخصا واح ًدا ليترك الغرفة أو يبتعد عن املجموعة لكي ال يسمع أو يرى سائر أفراد
امليسر
ً
 .2يختار ّ
املجموعة.
امليسر قائ ًدا .يبدأ القائد بحركة يك ّررها الجميع ،ينبغي تكرار الحركة بضعة مرات ومن ث ّم يت ّم
 .3يختار ّ
تغييرها .مث ً
ال :فرك اليدين على الفخذين ،والتصفيق باليدين والطقطقة باألصابع إلخ .يك ّرر الجميع الحركة
ً
عبر النظر مباشرة إلى الشخص الجالس أمامه – ال ينظرون إلى القائد .يعود الشخص الذي ترك املجموعة
و ُيعطى ثالث فرص ليحاول معرفة القائد .عندما يعرف القائد يصبح دور شخص آخر ليغادر الغرفة ويت ّم
اختيار قائد جديد.
االتحاد الدولي ألرض اإلنسان ( )2008دليل التدريب النفسي االجتماعي حول حماية الطفل

 ٨.٣ردود فعل طبيعية على أحداث غير طبيعية
مساعدة األطفال على فهم أنّ ردود الفعل على التجارب الصعبة هي ردود فعل طبيعية على أحداث
غير طبيعية.

WV 40

N
 Fيشمل هذا النشاط قراؤة قصة عن طفل في حالة حرب .اقرأ القصة مسب ًقا وتأكد أ ّنك قادر
ألواح قالبة وأقالم تعليم.

على قراءتها بارتياح أمام املجموعة .في حال كان هناك ضرورة لتغيير أجزاء من القصة لتالئم
املجموعة أكثر قم بذلك مسب ًقا.
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واثن على األطفال
يشمل هذا النشاط تشارك ذكريات ومشاعر حساسة وصعبة ،تن ّبه لذلك
ِ
ملشاركتهم.
تذكر أنّ هدف هذا النشاط يكمن في تعليم األطفال وتذكيرهم أنّ ردود فعلهم طبيعية في ّ
ّ
ظل

وضع غير طبيعي .لذلك حاول أال ّ
اصغ إليهم جميعً ا على قدر
قصة يخبرها أي طفل بل
تعظم ّ
ِ

املساواة ،كون هذا سيساعد األطفال على أن يشعروا أنّ تجاربهم وردود فعلهم طبيعية.

 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة واشرح لهم أنّك ستتح ّدث اليوم عن ذكريات من الحرب
وكيف يصعب التأقلم مع هذه الذكريات.
القصة التالية:
 .2أخبر األطفال
ّ

C

قصة صبي أعرفه عاش يف ظروف حرب مامثلة لهذه .إليكم ما حصل معه:
أريد أن أخربكم ّ
كان مايكل عن عمركم عندما بدأت الحرب .كان يعيش يف املنزل مع والدته وشقيقاته الثالثةّ ،إل أ ّن شقيقه األكرب ووالده كانا يف
الجيش .ويف أحد األيام ،بينام كان يسري يف الشارع الرئييس م ّتج ًها إىل املدرسة ،دخلت شاحنة كبرية برسعة إىل الشارع وتوقّفت
بالقرب منه .وإذا بعدد كبري من الجنود يخرجون منها ويبدأون بالرصاخ وبإطالق النار برشاشاتهم يف الهواء .ث ّم اتّجه أربعة جنود
نحو رجلني مسنني كانا يجلسان مبحاذاة الطريق وسحبوهام نحو الشاحنة .فاعتقد مايكل أنهم سيجربون الرجلني املسنني عىل
دخول الشاحنة .ولكن بدالً من ذلك ،أجربوا الرجلني عىل الوقوف وقام جنديان بإطالق النار عىل الرجلني يف البطن عدة مرات.
فسقط الرجلني أرضً ا ورأى مايكل كمية كبرية من الدم وسمع رصاخًا كثريًا .وبعد ذلك ،انطلقت الشاحنة برسعة ،وركض مايكل إىل
املنزل باك ًيا وعلم الحقًا أن الرجلني قد توفيا.

لقد بقي مايكل يشعر بالخوف عىل مدى األيام القليلة املقبلة ومل يقبل باالبتعاد عن والدته ومل يتح ّمل أن يعود إىل املكان الذي
أُطلق فيه النار عىل الرجلني يف الشارع ،حتى أنّه توقّف عن الذهاب إىل املدرسة .مل يكن يرغب يف التفكري يف ما حصل أل ّن ذلك
كل م ّرة كان يجهش بالبكاء ،كام أنّه كان يرفض التحدّث عن املوضوع أمام أي أحد ألنه كان مزع ًجا
كان يجعله متوتّ ًرا وخائفًا ويف ّ
جدًّا بالنسبة إليه .وعىل الرغم من ذلك ،بقي عاج ًزا عن التخلّص من ذكرى الحادثة .وكلام كان يسمع صوت طلقات نارية ،كان
قلبه يخفق برسعة ويتذكّر صورة الرجلني اللذين أُطلق عليهام النار .وكان يشعر بأنّه عاد إىل مكان الحادثة ويتذكّر كم ّيات الدم
التي نزفها الرجالن ،كام كان بإمكانه أن يش ّم رائحة رصاصات الرشاشات مرة أخرى .لقد خاف كثريًا عندما وقعت هذه الحادثة
تجسد
أمامه ،وكان يشعر بأنّه سيفقد صوابه ألنه كان عاج ًزا عن التوقّف عن تذكُّر الصور .وباإلضافة إىل ذلك ،بدأ يرى
كوابيسا ّ
ً
مشاهد عملية القتل ،وكان أكرث ما يزعجه هو مشهد الدم .وقد استم ّر ذلك عىل مدى عدّة أسابيع .بقي مايكل عاج ًزا عن قصد
مكان الحادثة ،وكان يكره التفكري فيها أو التحدّث عنها ألنها كانت تثري رعبه .وبقيت الصور تراوده ليالً ونها ًرا .وكان يزداد توتّره،
ويفقد صوابه كلام كان يسمع طلقات نارية ،أو سيارة أو شاحنة قادمة ،أو أي أصوات أخرى عالية.
أي شخص ،ففي الواقع ،يعاين معظم األطفال
ميكن أن تحصل ردود الفعل التي أبداها مايكل بعد خوض تجربة الحرب هذه مع ّ
من مشاكل شبيهة بعد أن يختربوا أمو ًرا رهيبةً .من الطبيعي إبداء هذا النوع من ردود الفعل.
 .3اسأل األطفال عن نوع األحداث املؤملة التي يمكن أن تؤدي إلى هذا النوع من األفكار واملشاعر وردود الفعل.
ابدأ بتحضير قائمة باألجوبة التي يعطونها على اللوح الق ّ
الب .يمكن أن تكون األمثلة الفيضانات والحرائق
والحوادث املرورية وغيرها.
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 .4اسأل اآلن األطفال عن نوع األمور التي اختبروها نتيجة النزاع في بالدهم .على سبيل املثال ،الكوابيس
والشعور بالخوف بمفردهم ،ألخ .ضع قائمة بردود الفعل هذه على اللوح القالب.
 .5اشرح لألطفال ما يلي:
من الطبيعي جدًا أن يواجه الجميع هذا النوع من املشاكل التي ذكرناها بعد خوض تجارب مامثلة .بعدما ترى أو
تخوض تجربة مر ّوعة ،وعندما يحصل يشء يذكّرك مبا حدث قد تشعر وكأنه يحدث اآلن مجددًا مع أنك تعلم أ ّن هذا غري صحيح.

C

من املخيف جدًا أن تشعر كذلك ،لهذا يحاول األطفال أن يتفادوا األماكن التي تحيي فيهم مج ّددًا هذه الذكريات واملشاعر
البشعة .وهم يتفادون أيضً ا التفكري مبا جرى أو التكلّم عنه حتى مع األهل أو مقدّمي الرعاية .عندما تنتابك هذه املشاعر ،فهذا
ال يعني أنك فقدت صوابك بل عىل العكس يعني أنك كسائر األطفال اآلخرين .حتى ولو حاولت أن تتخلّص من هذه الذكريات،
فستعود ،رمبا يف أحالمك أو عندما تسمع ضجة عالية أو غريها من األمور التي تذكّرك بالحدث.
 .6قل اآلن لألطفال إنّكم ستتح ّدثون عن األمور التي تذ ّكرهم باالختبارات التي م ّروا بها .اسألهم عن هذه
األمور .ومن األمثلة على ذلك ،الضجيج من إطالق النار ورؤية الرشاشات والجنود .ضع قائمة على اللوح
القالب.
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.7اشرح التالي لألطفال:
عىل الرغم من أنكم قد تحاولون التخلّص من ذكرياتكمّ ،إل أنّها ستعود مرا ًرا وتكرا ًرا ،إما لوجود عنارص مذكّرة أو ح ّتى
وأنتم نامئون ،ويف بعض األحيان ترتاود الذكريات من حيث ال تدرون.

C

سنتعلم اليوم طريقة ملساعدتكم عىل أن تكونوا أنتم مسؤولني عن ذكرياتكم فتتحكمون بها بشكل أفضل .قد ال تستطيعون أن
تنسوا ما حصل ولكنكم ستكونون قادرين عىل التذكر عندما تقررون ذلك ال عندما تقرر ذكرياتكم ،وهي لن تعود مخيف ًة بعد
اآلن .ستكون أيضً ا قادرين عىل استخدام هذه الطريقة يف املستقبل للتعامل مع أحداث مشابهة.
مقتبس من مؤسسة األطفال والحرب ( ،)2002دليل األطفال والحرب :األطفال والكوارث .تعليم تقنيات
االنتعاش .النسخة املنقحة.

 ٨.٤إيجاد مكان آمن

WV 20

توفير أداة لألطفال تساعدهم على التك ّيف مع الذكربات غير املرغوب فيها أو األفكار السلبية.

N
F

مكان هادئ حيث لن يتأ ّثر األطفال بالضجة أو باملارة.

يتط ّلب هذا النشاط بيئ ًة هادئة وتركيز .في حال كان أي من األطفال غير قادر على التركيز
وبدأ يثير الضجة أو يتململ ،اطلب منه بلطف أن يجلس بهدوء في حني يجري النشاط.

املسار الثاني • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

إذا دعت الحاجة ،يمكن مشاركة تعليمات هذا النشاط مع األهالي أو مقدمي الرعاية ليمارسوه
في املنزل .على سبيل املثال في حال كان الطفل يرى كوابيس ،يمكن لهذا النشاط أن يشكل أدا ًة
تساعده على تكوين أفكار إيجابية قبل الخلود إلى النوم.
 .1اطلب من األطفال أن يستلقوا أو يجلسوا بطريقة مريحة ويغمضوا عينيهم .اشرح لهم أنّك ستعلمهم اآلن
طريق ًة ليتعاملوا مع الذكريات املريرة.
 .2اطلب من األطفال أن يكونوا غاي ًة في الصمت في حني تقوم بتمرين املخ ّيلة التالي .قل لهم إنّك عندما تطرح
عال .اقرأ الكلمات ببطء ووضوح .اعط األوالد الوقت
األسئلة يجب أن يفكروا فيها من دون أن يجيبوا بصوت ٍ
ليفكروا في ما تقوله مع تدوين لحظات التوقف في النص.

C

سنتمرن اليوم عىل كيفية استخدام مخيلتنا لنولّد صور ومشاعر جميلة وإيجابية .أحيانًا عندما نكون منزعجني من املفيد
أن نتخيل مكانًا يجعلنا نشعر بالهدوء واألمان .سوف أطلب منكم اآلن أن تتخيلوا مكانًا تشعرون فيه بالهدوء واألمان والسعادة.
قد يكون مكانًا تتذكرونه رمبا من العطلة أو مكانًا سمعتم عنه يف قصة رمبا أو مكانًا تخرتعونه أنتم بأنفسكم.
نفسا عميقًا .أغمضوا أعينكم واستمروا بالتنفس بشكل طبيعي .تخيلوا صور ًة للمكان الذي تشعرون فيه باألمان والهدوء
خذوا ً
والسعادة( .صمت ملدة قصرية) تخيلوا أنكم واقفني أو جالسني يف هذا املكان ( .صمت ملدة قصرية) يف خيالكم ،انظروا من
حولكم والحظوا ما ترونه( .صمت ملدة قصرية) انظروا إىل تفاصيل املكان الذي أنتم فيه وما ترونه بالقرب منكم( .صمت ملدة
قصرية) الحظوا األلوان املتعددة( .صمت ملدة قصرية) تخيلوا أنكم تلمسون األشياء( .صمت ملدة قصرية) واآلن القوا نظر ًة
أبعد .ماذا ترون من حولكم؟ انظروا ماذا يوجد يف البعيد .حاولوا أن تروا مختلف األلوان واألشكال والظالل .هذا مكانكم املميز
وميكنكم أن تتخيلوا ما تريدونه هناك.
عندما تكونون هناك تشعرون بالهدوء والسكينة .تخيلوا أنكم حفاة األقدام ،كيف تشعرون باألرض من تحتكم؟ (صمت ملدة
قصرية) سريوا ببطء محاولني أن تالحظوا األشياء املوجودة ،حاولوا أن تروا كيف تبدو .ماذا تسمعون؟ (صمت ملدة قصرية) رمبا
تسمعون صوت نسمة الهواء الناعمة أو زقزقة العصافري أو البحر .هل تشعرون بدفء الشمس عىل وجوهكم؟ (صمت ملدة
قصرية) ماذا تش ّمون؟ رمبا تش ّمون رائحة هواء البحر أو األزهار أو طعامكم املفضّ ل؟ (صمت ملدة قصرية) يف مكانكم املميز
ميكنكم أن تروا األشياء التي تريدون أن تروها وتت ّيلون أنّكم تلمسونها وتشمونها وتسمعون أصواتًا ممتعة .تشعرون بالهدوء
والسعادة.
واآلن تخ ّيلوا أ ّن هناك شخص مميز يف هذا املكان( .مع مجموعات األطفال األصغر س ًنا قد يكون هذا الشخص من نسج الخيال
أو بطل خارق من الرسوم املتحركة) .هذا الشخص موجود ليكون صديقًا لكم وليساعدكم ،هو شخص قوي ولطيف .هو هنا
ملساعدتكم وسيهت ّم بكم .تخ ّيلوا أنكم متشون يف مكانكم املميز وتستكشفون معه هذا املكان( .صمت ملدة قصرية) تشعرون
بالسعادة ألنكم مع هذا الشخص( .صمت ملدة قصرية) فهذا الشخص هو مساعدكم ويجيد حل املشاكل.
انظروا من حولكم مجددًا يف مخيلتكم .انظروا جيدًا( .صمت ملدة قصرية) تذكروا أ ّن هذا مكانكم املم ّيز .سيكون دامئًا موجودًا.
ميكنكم أن تتخ ّيلوا دامئًا أنكم فيه عندما تريدون الشعور باألمان والسعادة( .صمت ملدة قصرية) سيكون مساعدكم دامئًا موجود
عندما تطلبونه( .صمت ملدة قصرية) واآلن استعدوا لفتح أعينكم ومغادرة هذا املكان املميز( .صمت ملدة قصرية) ميكنكم العود
متى شئتم .عندما تفتحون أعينكم ستشعرون بالهدوء والسعادة.
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 .3عندما يفتح الجميع أعينهم ،اطلب من الراغبني أن يتشاركوا ما تخيلوه .اسألهم كيف شعروا.
 .4أشر إلى الرابط بني املخيلة واملشاعر .وب ّين لهم أنهم يسيطرون على ما يرونه في مخيلتهم وبالتالي
يسيطرون على شعورهم .ش ّدد على فكرة أنّ هذا شيء ممتع وأنه يمكنهم أن يتخيلوا أنهم هناك عندما
يشعرون بالتعاسة أو الخوف وأنه سيريحهم .قل لهم إنّه سيصبح أسهل تخيل املكان املميز كلما تمرنوا على
تخيله.

Q

ما كان شعوركم لدى قيامكم بهذا النشاط؟

هىل كان من الصعب الرتكيز؟ إذا كانت اإلجابة أجل ،ملاذا؟
هل تعتقدون أنكم قادرون عىل القيام بتمرين املخيلة مبفردكم؟ إذا كانت اإلجابة كال ،فلامذا؟
مؤسسة األطفال والحرب ( )2002دليل األطفال والحرب :األطفال والكوارث .تعليم تقنيات االنتعاش.
النسخة املنقحة.
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 ٨.٥تقييم املزاج (انض ّم إلى الحافلة)

N

تقييم مزاج األطفال وتحفيزهم.

WV 5

مساحة كافية للتنقل.

F

تتضمن
وخصوصا كون ورشة العمل هذه
استخدم هذا النشاط لتق ّيم كيف يشعر األطفال
ً
ّ
نشاطات هادئة جدًا وانفعالية .انتبه لألطفال الذين يبدو أنهم يتجاوبون أكثر من غيرهم مع
املزاج السلبي واملشاعر السلبية .اعمل معهم على صعيد فردي لترى ما إذا كانوا بخير .تف ّقد ما
إذا كانوا يعانون من مشاكل أو إذا كان يحصل معهم شيء آخر .ال تختر أطفا ًال خالل النشاط
بطريقة تحرجهم أو تجعلهم غير مرتاحني للتعبير عن مزاجهم أو مشارعرهم.
 .1اطلب من األطفال أن يقفوا.
 .2اشرح لألطفال أنّ الحافلة جاهزة للمغادرة .أرهم زاوية من الغرفة أو مكان ورشة العمل حيث يتخ ّيلون
أنّ الحافلة موجودة.
 .3اآلن ،قل لهم إنّ ّ
مزاجا أو شعو ًرا معينًا كالفرح أو التعب
كل شخص في هذه الغرفة يشعر بـ( :اختر
ً
ّ
يستقل الحافلة .عندما يصعدون على منت الحافلة ،اطلب منهم
أو الحزن أو الحماسة أو امللل إلخ) يجب أن
ً
أن يصطفوا ويتمسكوا بكتفي الشخص الواقف أمامهم .قد صف األطفال وامش قليال في الغرفة مع إصدار
صوت يشبه صوت قيادة الحافلة.
 .4بعد حوالى دقيقة ،أوقف الحافلة واختر بصوت مرتفع مزاج أو شعور جديد .ينبغي على ّ
كل املوجودين
يترجلوا في حني يصعد أشخاص جدد.
في الحافلة الذين ال يشعرون بهذا املزاج الجديد أن ّ
 .5استمر بالقيام بذلك مع مزاج أو مشاعر جديدة إلى أن يحصل ّ
الكل على دورة واحدة على األقل
في "الحافلة".
مقتبس من نشاطات مؤسسة إنقاذ الطفولة في قيرغيزستان الرياح تهب
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 ٨.٦أغنيتنا
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

 ٨.٧تقييم ورشة العمل
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد تحدّثنا اليوم عن بعض األمور الصعبة وكيف يؤثر علينا العيش يف ج ّو
من الحرب وما هي األشياء التي نتذكّرها عندما نكون لوحدنا .شك ًرا لكم جمي ًعا عىل مشاركة تجاربكم وأفكاركم الشخصية.
لقد أمضينا أيضً ا بعض الوقت يف تعلم أداة التحكّم بالخيال ،ملساعدتنا عىل تصور األشياء الجيدة ،إذا كانت تنتابنا ذكريات سيئة
أو مؤملة.

عىل الرغم من أننا تحدثنا عن أمور صعبة ،أعتقد أنه كان يو ًما ج ّيدًا ،ألنكم أجدتم الرتكيز وتعلم أداة التحكّم بالخيال.
أو ّد اآلن أن أعرف شعوركم حول هذا اليوم .سنستخدم مجددًا الوجوه املبتسمة اليوم.
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ورشة العمل ٩
اكتشاف املشاعر
الغرض من ورشة العمل :تشجيع املشاركة والتعبير عن املشاعر ،وتعزيز فهم األشخاص الذين لديهم مشاعر مختلفة
حول نفس الحدث.
الغرض من النشاطات:
تنشيط األطفال.
اكتشاف مشاعر مختلفة والتعبير عنها.
النشاطات

املوارد

 9.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 5دقائق

 9.٢أسماء الحركات

مساحة للوقوف في دائرة.

 ١٠دقائق

 9.٣اكتشاف املشاعر

مساحة ليجلس فيها األطفال على شكل دائرة.
أوراق من اللوح الق ّ
الب .مساحة على الجدران
لعرض األلواح القالبة .بطاقات ليكتب عليها
األطفال مختلف املشاعر التي يع ّبرون عنها.
علكة أو شريط الصق لتعليق البطاقات على
اللوح القالب .أقالم أو أقالم رصاص ّ
لكل طفل.

 50دقيق ًة

 9.٤تمثيليات صامتة لتقليد الحيوانات

مساحة ،أوراق صغيرة مع أسماء الحيوانات
مكتوبة أو مرسومة عليها.

 15دقيق ًة

 9.٥أغنيتنا
 9.٦تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
وملصقات الوجوه املبتسمة.

 ٥دقائق
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WV 5

 9.١الخالصة واملردود واملقدمة
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:
سنكتشف اليوم مشاعر مختلفة وماهية هذه املشاعر ومتى تنتابنا.

C

 9.٢أسماء الحركات

N

تنشيط األطفال.

WV 10

مساحة للوقوف في دائرة.

F

تعاطف مع األطفال الذين يعانون إعاقة وربما يكونوا غير قادرين على التح ّرك مثل
غيرهم من األطفال.
التغ ّير :هناك تغ ّير في هذه اللعبة وهو أن الشخص التالي يبدأ بقول اسم جاره
ومن ث ّم اسمه .على سبيل املثال" ،هذا هو جاك الواثب إلى جواري (ومن ث ّم يقفز الجميع) وأنا
كريس املنحني (ومن ث ّم ينحني الجميع)".
 .1اطلب من األطفال أن يقفوا على شكل دائرة.
 .2اشرح أنّه على أول شخص أن يقول اسمه ويختار عم ً
ال يبدأ بالحرف ذاته .على سبيل املثال" ،أنا جون
الواثب" أو "أنا سوزان املبتسمة".
على الطفل القيام بالحركة فيما يع ّرف عنها.
 .3على الجميع تقليده والقول "مرح ًبا يا جون الواثب".
 .4ثم يحني دور الشخص التالي.
جمعية املتطوعني للخدمة الدولية ( )2003دليل للمعلمني

 9.٣اكتشاف املشاعر

N

تشجيع األطفال على اكتشاف املشاعر والتعبير عنها.

WV 50

مساحة ليجلس فيها األطفال على شكل دائرة .أوراق من اللوح الق ّ
الب .مساحة على الجدران لعرض

األلواح القالبة .بطاقات ليكتب عليها األطفال مختلف املشاعر التي يع ّبرون عنها .علكة أو شريط الصق لتعليق
البطاقات على اللوح القالب .أقالم أو أقالم رصاص ّ
لكل طفل.

85

املسار الثاني • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

F

صادما أو سلسلة من األحداث والذين
هذا نشاط مفيد لألطفال الذين اختبروا حد ًثا
ً
يجدون صعوبة في التحدث عن مشاعرهم وردود فعلهم حول هذا الحدث .ال يشجع هذا النشاط
األطفال على مشاركة خبراتهم الشخصية ،بل يشجعهم على مشاركة أمثلة عن الخبرات التي
يمكن أن تؤدي إلى ظهور مشاعر محددة.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة ومن ثم قل لهم ما يلي:
لدى الناس مشاعر مختلفة .من املمكن أن تكون هذه املشاعر جيدة أو مخيفة أو حزينة .وهكذا ،تكون حياة الجميع ممزوجة
كل واحد م ّنا مشاعر مختلفة .ليس هناك من مشاعر صحيحة أو خاطئة .ولكن من املهم أن
مبشاعر مختلفة .حتى يف هذا الصف ،لدى ّ
تحدّدوا مشاعركم بحيث ميكنكم أن تطلبوا الراحة إذا كنتم خائفني ،وتدركون كيف يشعر أصدقاؤكم ،من أجل مساعدتهم وتف ّهمهم.

C

 .2اطلب من األطفال إعطاء بعض األمثلة عن املشاعر وإظهار تعابير بالوجه أم الجسم تالئم هذا الشعور.
أعطِ ّ
كل األطفال بطاقة وقلم أو قلم رصاص.
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 .3اطلب من األطفال اختيار شعور واحد ورسم تعبير الوجه أو الجسم على الورقة بحيث يقدر البعض تخمني
هذا الشعور .ال ينبغي عليهم أن يكتبوا اسم هذا الشعور على الورقة ،بل فقط رسم التعبير.
فيما يرسم األطفال ،أعد ورقتني على اللوح القالب .عنون األولى "سا ّر" والثانية "غير سا ّر".
قد تحتاج إلى أكثر من لوح ق ّ
الب عن ّ
كل فئة ،حسب عدد األطفال في املجموعة.

F

 .4عندما ينتهون ،اطلب منهم عرض رسوماتهم أمام املجموعة ،واعط املجموعة فرص ًة لتخمني الشعور املرسوم
عليها .عندما يخمنون اإلجابة الصحيحة ،على الطفل الذي رسم الصورة أن يكتب اسم الشعور في الجزء
السفلي من الرسم .احرص على أن تساعد أي طفل يحتاج إلى مساعدة على الكتابة.
 .5عندما يت ّم تحديد كل املشاعر ،اطلب من األطفال الذين رسموا الصور واح ًدا تلو اآلخر أن يضعوا البطاقة
على اللوح القالب الصحيح .اسمح لألطفال بمناقشة مكان تعليق البطاقة واالتفاق عليه من دون أن ّ
تتدخل.
 .6عندما تضع الشعور على اللوح القالب ،اسأل ما إذا كان أي شخص آخر قد رسم األحاسيس/املشاعر
نفسها .إذا سبق أن قاموا بذلك ،اجمع بطاقاتهم وضعها فوق البطاقة األولى .على سبيل املثال ،يجمع امليسر
كل األوراق التي ُكتب عليها ''سعادة" ويرتّبها على اللوح القالب.
 .7عندما يت ّم وضع كل األوراق على اللوح القالب ،اعط األطفال بعض الوقت للتم ّعن باملشاعر املكتوبة على اللوح
الق ّ
الب .اطلب منهم أن يف ّكروا في ما إذا كانت هناك أي مشاعر غير موجودة وناقش هذا األمر مع املجموعة .إذا
كانت هناك أي مشاعر ناقصة ،اطلب من األطفال رسمها وكتابتها على بطاقات أخرى وضعها على اللوح القالب.
ومن بني األمثلة عن هذه املشاعر/األحاسيس:
السعادة 					
االكتفاء
الحزن 					
اليأس
اإلثارة 					
الالمباالة
الكبرياء 					
امللل
			
االشتياق إلى شخص

اإلذالل
البؤس 					
الخجل
الخوف 					
خيبة األمل
االستياء 					
الشعور باألمان
الغضب
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 .8تحديد املشاعر في حاالت مختلفة :اطلب اآلن من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة أمام األلواح القالبة.
خذ ّ
كل بطاقة لوحدها واطلب من األطفال أن يفكروا في حاالت تؤدي إلى خلق هذا الشعور فيهم .ابدأ
ّ
باملشاعر املمتعة .ذكر األطفال أنه ما من إجابات صحيحة أو خاطئة.
 .9افعل األمر نفسه مع بطاقات "الشعور غير السار" .اشرح لألطفال أن املشاعر غير السارة ،مثل الخوف
أو الغضب ،هي مشاعر طبيعية وتخدم هد ًفا مه ًّما أال وهي إعالمنا عندما ينبغي أن نطلب الحماية أو الدفاع
عن أنفسنا.
 .10اشرح لألطفال أن الناس يختبرون حاالت مختلفة بطرق مختلفة وهذا أمر شائع وطبيعي .اطلب من
وشجعهم على مناقشة هذا املوضوع.
األطفال التفكير في كيف أعربوا عن مشاعر مختلفة في حاالت مماثلة
ّ

Q

ملاذا يكون من الصعب عليكم أحيانًا مشاركة مشاعركم مع اآلخرين؟

ملاذا من الج ّيد إطالع اآلخرين عىل مشاعركم؟

F

إذا كان األطفال ما زالوا صغار ج ّدًا وغير قادرين على معرفة أسماء املشاعر ،اكتبها عنهم.

الصليب األحمر الدانماركي ( )2008دليل ورشة العمل حول األطفال املتض ّررين من النزاعات املسلحة

 ٩.٤تمثيليات صامتة لتقليد الحيوانات
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WV 15

تشجيع األطفال على اكتشاف املشاعر والتعبير عنها.

N
 Fتأكد من اختيار الحيوانات التي يعرفها األطفال ج ّيدًا.

مساحة ،أوراق صغيرة مع أسماء الحيوانات مكتوبة أو مرسومة عليها.

قسم األطفال إلى مجموعات تتألف من خمسة أو عشرة أشخاص ،حسب عدد األطفال هناك .اعط ّ
كل
ّ .1
شخص اسم حيوان ،من األوراق التي ت ّم اختيارها من قبعة أو التي يت ّم همسها في األذن .يجب أن ُيبقي
األطفال األسماء س ًّرا.
 .2إذا كانت عدة مجموعات تلعب في الوقت نفسه ،يجب أن تحصل كل مجموعة على أسماء .تستطيع
استخدام الحيوانات نفسها أو أخرى مختلفة لكل مجموعة.
 .3يكمن الغرض من هذا النشاط في أن تصطف ّ
كل مجموعة وفق حجم الحيوان
 من األصغر إلى األكبر  -بصمت .عليهم أن يقوموا بتمثيليات صامتة لتقليد الحيوانات .إنّ التمثيلياتالصامتة هي التصرف من دون النطق بأي كلمة أو صوت.
 .4عند تنتهي املجموعة ،على امليسر أن يتحقق من الترتيب الدقيق طال ًبا من ّ
كل طفل أن يس ّمي الحيوان
املكتوب على ورقة رفيقه.
االتحاد الدولي ألرض اإلنسان ( )2007اضحكوا واركضوا وتح ّركوا لتساعدوا بعضكم على النمو :ألعاب
ذات هدف نفسي اجتماعي
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 ٩.٥أغنيتنا
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على معلومات حول هذا النشاط.

 ٩.٦تقييم ورشة العمل
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على معلومات حول هذا النشاط.
اشرح:

C

WV 5
WV 5

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليم .لقد اكتشفنا مختلف أنواع املشاعر ومتى ميكن أن تنتابكم هذه املشاعر.
يف املرة القادة التي نلتقي فيها ،ستقومون باملزيد من النشاطات حول هذا املوضوع .كان يو ًما ج ّيدًا بالنسبة إ ّيل ،إذ بدأت أشعر
بأين أتع ّرف إليكم أكرث .شك ًرا عىل مساهامتكم وعىل عملكم الدؤوب.

ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدر رأيكم يف يف ورشة العمل كلّها .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة اليوم.
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ورشة العمل ١٠
املزيد حول املشاعر
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الغرض من ورشة العمل :اكتشاف املشاعر والتعبير عنها
الغرض من النشاطات:
تنشيط األطفال.
اكتشاف مختلف املشاعر والتعبير عنها.
تغير املشاعر.
مناقشة كيفية وسبب ُّ
تشجيع التعاون بني األطفال.

النشاطات

املوارد

 ١٠.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 ١٠دقائق

 ١٠.٢لعبة األفعى

مساحة كبيرة ليركض فيها األطفال.

 ١٠دقائق

 ١٠.٣التعبير عن املشاعر

كرة.

 ١٠.٤املشاعر تتغ ّير

مساحة.

 ٤٠دقيق ًة
 ١٠دقائق

 ١٠.٥العقدة بني البشر

 ١٠دقائق

 ١٠.٦أغنيتنا
 ١٠.٧تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
وملصقات الوجوه املبتسمة.

 ٥دقائق
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 ١٠.١الخالصة واملردود واملقدمة

WV 10

								

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم: :
سنواصل اليوم اكتشاف املشاعر ،وال س ّيام كيفية التعبري عن املشاعر .سوف نتحدث أيضً ا عن كيفية تغري املشاعر.
أوالً ،سنقوم بنشاط ممتع م ًعا.

C

									
 ١٠.٢لعبة األفعى

N

تنشيط األطفال وتشجيع التعاون فيما بينهم.
مساحة كبيرة ليركض فيها األطفال.

WV 10

F

90

إذا لم تكن هناك مساحة كبيرة ،حاول تشكيل مجموعات أكبر بقليل (أي ما يصل الى
ثماني كحد أقصى) وبعد ذلك يمكن لألطفال أن يتناوبوا في اللعبة .تتطلب هذه اللعبة مساح ًة
كبيرة.
يحب األطفال هذه اللعبة كثي ًرا ،ولكن يمكنها أن تنحرف بسرعة عن هدفها األساسي إذا لم
ّ
امليسر قواعد صارمة لضمان سالمة األطفال .عند اندفاع األطفال على الركض ،يمكنهم
يضع
ّ
أن يمسكوا بعضهم البعض بقوة ومن ث ّم يتركون بعضهم بسرعة فيقعون بسهولة .وهذا ال
يتناسب مع هدف اللعبة وهو االنسجام والتعاون في املجموعة .ومن أجل ضمان سالمتهم،
يتمسكوا بمالبس بعضهم البعض ،بل بأكتاف بعضهم البعض ويبدوأ اللعب ببطء.
قل لهم ّأل
ّ
يكون رأس األفعى هو املسؤول عن عدم فقدان الجسم وقد يضطر إلى اإلبطاء بحيث يمكن
لآلخرين أن يجارونه.
يجب أن يبقى الذيل بعيدًا عن الرأس مهما كان األمر  -ولكن من دون التخلي عن الجسم .إذ إنّ
الذين يقفون في الوسط بحاجة إليهم لينالوا ثقة أصدقائهم!
من املهم ج ّدًا التأكد من أنّ األطفال يغ ّيرون مواقعهم وفق حركة جسم األفعى ،بحيث يمكن أن
يختبر الجميع مسؤوليات مختلفة في كل نقطة.
ما من نفع لبدء اللعبة مع عدد كبير من األطفال (أي أكثر من ثمانية العبني) ،ألنها تصبح صعبة
ج ّدًا.
عندما يتع ّلم األطفال الطريقة املثلى ملمارسة هذه اللعبة ،تصبح األفعى أكبر واللعبة مح ّفزة
أكثر.
ويتمسكوا
قسم األطفال إلى مجموعات تتألف من خمسة أشخاص .اطلب منهم أن يقفوا الواحد وراء اآلخر
ّ
ّ .١
بالشخص الذي يقف أمامهم ،إما بالكتفني أو الوركني ،لتشكيل األفعى .يكون الالعب الذي يقف في األمام هو
الرأس وذلك الذي يقف في الجزء الخلفي الذيل.
 .2اشرح لألطفال أنّ الهدف من اللعبة هو أن يمسك رأس األفعى بالذيل .يت ّم فعل ذلك عبر الركض ،ولكن مع
الحرص على أن جميع الالعبني يمسكون الشخص الذي يقف في األمام.

املسار الثاني • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

 .3ال يجب أن ينفصل أجزاء األفعى أب ًدا .عندما يتم ّكن الرأس من ملس الذيل ،على هذا الشخص (الرأس) أن يعود
كل طفل في املجموعة قد ج ّرب ّ
إلى الخلف ،ويصبح هو ذيل األفعى وهلم جرا ،حتى يكون ّ
كل األماكن املمكنة.
االتحاد الدولي أرض اإلنسان ( )2007اضحكوا واركضوا وتح ّركوا لتساعدوا بعضكم على النمو :ألعاب ذات
هدف نفسي اجتماعي

 ١٠.٣التعبير عن املشاعر
تشجيع األطفال على مناقشة مشاعرهم والتعبير عنها.

WV 40

F

صادما أو سلسلة من األحداث والذين
هذا نشاط مفيد لألطفال الذين اختبروا حد ًثا
ً
يجدون صعوبة في التحدث عن مشاعرهم وردود فعلهم حول هذا الحدث .ال يشجع هذا النشاط
األطفال على مشاركة خبراتهم الشخصية ،بل يشجع على مشاركة أمثلة عن الخبرات التي يمكن
أن تؤدي إلى ظهور مشاعر محددة.
شارحا التالي:
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة .ابدأ اآلن النشاط
ً
يتم التعبري عن املشاعر واألحاسيس يف عدّة طرق املختلفة .تظهر وضعية الجسم املشاعر الداخلية للشخص.
عىل سبيل املثال:
عندما يحافظ الشخص عىل ظهر مستقيم ،ويكون كفّا يديه مفتوحني ،ويبدو مسرتخ ًيا ،فإن ذلك يشري إىل االنفتاح والسعادة.
عندما يكون شخص ما متعب من االتصال الجسدي أو يبقى بعيدًا عند ملسه ،فإن ذلك يشري إىل عدم الثقة بنفسه أو عدم الثقة
باآلخرين.

C

تعطي تعابري الوجه معلومات كثرية عن العواطف .فمن السهل أن نرى عندما يكون شخص ما سعيدًا وهو يبتسم .عندما يكون
خاص عىل معرفة شعور الشخص.
حزي ًنا ،فقد يبيك .تساعد العيون بشكل ّ
قد تظهر الحركات التي يقوم بها شخص ما يفكّر به .عىل سبيل املثال ،عندما اإلمياء بالرأس ،فذلك ّ
يدل عىل ما إذا كنت مهت ّمني
بالحادثة أو أنكم توافقون عىل ما يقال .عندما تعقدون ذراعيكم عند التحدث إىل شخص ما ،ميكن أن يشري ذلك إىل أنّكم
تشعرون بعدم االرتياح.
 .2اشرح لألطفال بأنّهم سيقومون اآلن بتمرين حول تمييز املشاعر املختلفة التي يبديها اآلخرون وكيف يمكن
أن يظهروا لآلخرين كيف يشعرون.
قسم األطفال إلى مجموعات تتأ ّلف من ثالثة أشخاص .اطلب من كل مجموعة أن تع ّد تمثي ً
ال صامتًا لثالثة
ّ .3
مشاعر مختلفة سيق ّدمونها أمام املجموعة .تذكر أن التمثيل الصامت هو نشاط صامت.
 .4في كل مجموعة من ثالثة أطفال ،على كل مشارك أن يختار املشاعر التي يريد تقديمها .ومن ث ّم على
األطفال مساعدة بعضهم البعض على التم ّرن للقيام بحركات في الوجه والجسم تتناسب مع الشعور الذي
قاموا باختياره.
 .5بعد نحو  10دقائق ،اطلب من األطفال أن يش ّكلوا دائرة واحدة كبيرة مرة أخرى .على املجموعات التناوب
اآلن لعرض مشاعرهم .على كل طفل القيام بتمثيلية صامتة عن إحساسهم بمساعدة مجموعته الصغيرة إذا
لزم األمر ،وهكذا ،على املجموعة األكبر أن تخ ّمن ما هو هذا الشعور.
 .6عندما ينجح أحدهم في تخمني الشعور ،اسأله كيف استطاع أن يح ّدده.
 .7استم ّر بالنشاط حتّى يحظى الجميع بدور.
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 .8اشرح لألطفال أنه من املهم لجميع الناس أن ينتموا إلى مجموعة حيث يمكن لآلخرين أن يم ّيزوا شعورهم
ويتف ّهموا بعضهم البعض.

Q

ماذا كان شعوركم عند تعبريكم عن مشاعر مختلفة؟

أكان من الصعب التعبري عن بعض املشاعر؟ إذا كان الجواب نعم ،فلامذا؟
أي نوع من املشاعر ميكن أن يساء تقديرها يف بعض األحيان؟
ماذا يحصل إذا أسأنا متييز مشاعر اآلخرين؟
الصليب األحمر الدانماركي ( )2008دليل ورشة العمل حول األطفال املتضررين من النزاعات املسلحة

 ١٠.٤املشاعر تتغ ّير
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N

							

مساعدة األطفال على إدراك أنّ املشاعر تتغ ّير.

WV 10

كرة.

 .1التقط الكرة التي أحضرتها .أخبر األطفال أنك تنوي استخدام الكرة لتشرح لهم كيف يمكن أن تكون أيامنا
ممزوجة وباملشاعر الجميلة والبشعة .أ ّلف قصة عن أحداث تجري خالل يوم عادي .يمكنك استخدام املثال
قصة بنفسك:
التالي أو تأليف ّ

C

يف طريقكم إىل ورشة العمل األخرية ،التقيتم بصديقكم املفضّ ل الذي هتف لكم قائالً "مرح ًبا!" ألنه كان سعيدًا برؤيتكم.
فشعرتم بالسعادة واألمان والحب (انفخ الكرة).

ومن ثم جئتم إىل مكان ورشة العمل ووجدتم كتا ًبا كنتم تبحثون عنه وترغبون بقراءته.
فشعرتم بالسعادة والحامس (انفخ الكرة).
اختربت شعو ًرا رائ ًعا خالل التمرين يف املقدمة ،وهو السعادة واألمان (انفخ الكرة).
يف وقت سابق من ذلك اليوم ،وقعتم عىل ركبتكم وجرحتموها .فاستهزأ بكم شخص ما .لذا ،شعرتم بالحرج والحزن وشارفتم
عىل البكاء (أخرج بعض الهواء من الكرة).
يف ذلك اليوم ،تناولتم طعام الغداء املفضل لديكم .فشعرتم بالسعادة والرىض
واالمتنان (انفخ الكرة).
تنافستم مع أصدقائكم يف لعبة ما ولك ّنكم خرستم فيها .فشعرتم بخيبة أمل وإحراج (أخرج بعض الهواء من الكرة).
 .2واآلن اطرح األسئلة التالية على األطفال:
ماذا حدث للكرة أثناء النهار؟

C

كيف يرتبط ذلك مبشاعركم؟
تغي املشاعر استنادًا إىل ما يحدث يف حياتنا ،أك ّنا لوحدنا
كيفية
عن
ّث
د
تح
السؤالني،
هذين
عن
باإلجابة
إذا مل يرغب األطفال
ّ
أو نتفاعل مع اآلخرين .تحدّث عن كيف أنه من الطبيعي واملقبول أن نشعر بالحزن يف بعض األحيان ،لنعود ونشعر بالسعادة
الحقًا.
الصليب األحمر األميركي ( )2007العواقب والحياة والخسارة والحزن .خطة الدرس  :3مشاعر وردود فعل
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 ١٠.٥العقدة بني البشر

N

تحفيز األطفال وتشجيع التعاون بينهم.

WV 10

مساحة.

F

إذا كانت املجموعة مؤلفة من أكثر من عشرة أطفال ،ينبغي على امليسر تقسيم املجموعة
إلى قسمني بعد إعطائه التعليمات .قد يكون من املناسب تقسيم األطفال إلى مجموعات من
الجندر نفسه ،ألنّ هذا النشاط يتط ّلب اتصا ًال جسد ًّيا وثي ًقا.
 .1اشرح لألطفال أنّ عليهم أن يتشابكوا بوسطة عقدة ومن ثم أن يتعاونوا ليروا إلى أي مدى يمكنهم فك
أنفسهم.
 .2اطلب اآلن من األطفال أن يقفوا في دائرة .عليهم اآلن وضع أيديهم اليمنى في الوسط وأخذ يد أي طفل
آخر في الدائرة ،باستثناء الشخص الذي يقف إلى اليمني أو اليسار.
 .3عندما يكون ّ
كل طفل قد مسك بيده اليمنى يد طفل آخر ،عليهم بعد ذلك وضع أيديهم اليسرى في وسط
الدائرة ،مساكني يد أي أحد ،باستثناء األشخاص إلى اليسار أو اليمني
أو الطفل الذي يمسكون يده أص ً
ال.
.4يجب اآلن أن يحاولوا فك أنفسهم من دون إفالت أيدي بعضهم البعض.
ّ
املنظم
مؤسسة إنقاذ الطفل ( )2006برنامج النشاط النفسي االجتماعي

 ١٠.٦أغنيتنا
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

						
 ١٠.٧تقييم ورشة العمل
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .كنتم خالقني جدًّا يف إظهار طرق مختلفة للتعبري عن مشاعركم وأحاسيسكم.
تغي املشاعر خالل يوم واحد ،ومن يوم إىل آخر ،وكيف أن هذا أمر طبيعي جدًّا.
لقد تحدثنا أيضً ا عن كيفية ُّ
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدر رأيكم يف ورشة لعمل كلّها .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة اليوم.

ورشة العمل ١١
جسمي لي
استخدم ورشة العمل  7في املسار  1صفحة 17
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ورشة العمل ١٢
الصداقة
الغرض من ورشة العمل :التعبير عن معنى الصداقة بشكل ّ
خلق.
الغرض من النشاطات:
اكتشاف معنى الصداقة بالنسبة إلى األطفال.
إعطاء األطفال فرص ًة ليكونوا خالقني ويع ّبروا عن معنى الصداقة بالنسبة إليهم.
النشاطات

املوارد

 ١٢.١الخالصة واملردود واملقدمة
 ١٢.٢من هو الصديق؟

 ١٠دقائق
مساحة ليجلس فيها األطفال على شكل دائري.

 ١٢.٣رسومات حول الصداقة

 ٣٠دقيق ًة
 ٤٠دقيق ًة
 ٥دقائق

 ١٢.٤أغنيتنا
 ١٢.٥تقييم ورشة العمل

الوقت

أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
وملصقات الوجوه املبتسمة.

 ٥دقائق
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 ١٢.١الخالصة واملردود واملقدمة

WV 10

								

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:
سنتحدّث اليوم عن الصداقة واألصدقاء .سنتبادل الخربات ونقوم ببعض الرسومات.

C

 ١٢.٢من هو الصديق؟

N

WV 30

									

اكتشاف معنى الصداقة والثقة.
مساحة ليجلس فيها األطفال على شكل دائرة.

F

من خالل مناقشة موضوع الصداقة والثقة ،سيكتشف األطفال أمو ًرا كثيرة عن بعضهم
مهمة في الصداقة .يمكن أن يساعد ذلك على
البعض إضاف ًة إلى األمور التي يشعر الطفل بأ ّنها ّ
توسيع آفاق األطفال وتعزيز االحترام والتعاطف تجاه بعضهم البعض.
ليس عليك تدوين مالحظات حول مناقشات األطفال .يهدف هذا التمرين باألساس إلى االستماع
واملشاركة .احرص على أن يكون الجو آم ًنا وشام ً
ال.
شجع
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة .اشرح لهم أنّكم ستتح ّدثون اآلن عن معنى الصداقةّ .
الجميع على املشاركة في املناقشة .ذ ّكرهم بأنّه ما من إجابات صحيحة أو خاطئة عند مناقشة املواضيع.
 .2استخدم األسئلة أدناه لتيسير إجراء مناقشة حول الصداقة .احرص على أن يحظى الجميع بفرصة
لإلجابة عن ّ
كل سؤال قبل االنتقال إلى السؤال التالي .قد ال يكون لديك متّسع من الوقت ملناقشة كل األسئلة،
إذ قد ال يكون لبعض منها عالقة باملوضوع أو قد تكون غير مناسبة .لذا ،يعود االختيار لك الختيار األئلة،
استنا ًدا إلى كيفية تطور املناقشات .ها هي األسئلة:
• من هو الصديق؟
• ملاذا لدينا أصدقاء؟
• كيف يكون شخص ما صدي ًقا جي ًّدا لآلخرين؟
• كيف يمكن أن يقوم صديق باملساعدة؟
• كيف تبدأ صداقة معينة؟
• هل من الصعب تكوين صداقات جديدة؟
• ماذا يحدث إذا فعلت شي ًئا يزعج أحد األصدقاء؟
• ملاذا تنتهي بعض الصداقات؟
• ملاذا تدوم بعض الصداقات؟
• هل يمكنك أن تبقى صدي ًقا ألحد حتى ولو كنتما ال تتوافقان على كل شيء
أو ال تح ّبان األشياء نفسها؟
تحب أن تفعل مع أصدقائك؟
• ماذا ّ
مقتبس من مؤسسة إنقاذ الطفل في الدنمارك ( )2008توقيف التس ّلط
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 ١٢.٣رسومات حول الصداقة
تشجيع التعبير عن املشاعر والخبرات بشكل ّ
خلق.

WV 40

 .1أعط كل طفل مساحة وإمكانية استخدام اللوحة مواد الطالء أو الرسم.
 .2اشرح لهم أنّكم ستستم ّرون بمناقشة موضوع الصداقة .اطلب من األطفال أن يف ّكروا بموضوع الصداقة
وماذا تعني لهم ،واطلب منهم رسم لوحة عن الصداقة يت ّم عرضها عند االنتهاء من رسمها.
 .3أعطِ األطفال دقيقة أو اثنتني للتفكير ،ومن ثم اطلب منهم البدء .احرص على أن يكون ّ
مرتاحا بأداء
كل طفل
ً
هذه امله ّمة وساعدهم متى احتاجوا إلى ذلك.
 .4أبلغهم عندما يتب ّقى أمامهم عشرة دقائق فقط.
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 .5عندما ينتهي الجميع اجمع كافة الرسومات أو اللوحات واشكر األطفال على عملهم الشاق .اشرح لهم
أنك ستقوم بمعرض عن اللوحات خالل االجتماع القادم مع األهل ومق ّدمي الرعاية .اسأل األطفال إذا كان
لديهم اعتراض على تضمني لوحاتهم في املعرض .إذا اعترض أي من األطفال على ذلك ،احرص على احترام
رغبتهم.
 .6أكمل التمرين طال ًبا من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة واطرح السؤال التالي:

Q

ماذا شعرتم وأنتم ترسمون لوح ًة عن الصداقة؟

مقتبس من مؤسسة إنقاذ الطفل في الدنمارك ( )2008توقيف التس ّلط

 ١٢.٤أغنيتنا

										

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.
 ١٢.٥تقييم ورشة العمل
								

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد أجرينا يف البداية مناقشة حول ماهية الصداقة وماذا تعنيه بالنسبة إلينا.
ومن ث ّم رسمتم لوحات رائعة سنقوم بعرضها.
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدر رأيكم يف ورشة لعمل كلّها .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة اليوم.

Gerald Czech/ Austrian Red Cross
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ورشة العمل ١٣
فهم النزاع
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الغرض من ورشة العمل:
تعزيز التواصل والتعاون بشكل ج ّيد بني األطفال وتزويدهم باملهارات الالزمة لحل املشاكل من دون نزاع.
الغرض من النشاطات:
اكشاف مختلف أنواع النزاع.
تعزيز التوعية حول النزاعات اليومية واملهارات الالزمة لح ّلها.
النشاطات

املوارد

 ١٣.١الخالصة واملردود واملقدمة

لوحات من ورشة العمل .12

 ١٥دقيق ًة

 ١٣.٢أنواع النزاع
ّ ١٣.٣
حل النزاعات اليومية

لوح قالب وأقالم.

 ١٥دقيق ًة

مساحة وأوراق من اللوح			
القالب وأقالم.

 ٢٠دقيق ًة

 ١٣.٤النزاع في لوحة

مساحة ومالبس (إن وجدت)

 ٢٥دقيق ًة

 ١٣.٥صناعة املطر

مساحة.

 ٥دقائق

 ١٣.٦أغنيتنا
 ١٣.٧تقييم ورشة العمل

الوقت

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
وملصقات الوجوه املبتسمة.

 ٥دقائق
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 ١٣.١الخالصة واملردود واملقدمة

								

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 15

F

عند التحضير لورشة عمل اليوم ،اعرض ّ
كل الرسومات حول الصداقة التي قام بها
األطفال في ورشة العمل السابقة.
ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:
سنبدأ اليوم بالتحدّث عن النزاع الذي يشكّل جز ًءا من الحياة .عىل الرغم من أنّه من املمكن تج ّنب بعض الرصاعات،
فإنه ليس من املمكن دامئًا أن ي ّتفق جميع األشخاص عىل كل األمور.

C

 ١٣.٢أنواع النزاع								

N
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WV 15

مناقشة مختلف أنواع النزاع ،باستخدام الرسومات البسيطة.

أوراق من اللوح القالب وأقالم.

F

أساسا في املشاركة واالستماع.
ليس عليك تدوين املالحظات .يكمن هدف هذا التمرين
ً
احرص على أن يكون الجو آم ًنا وشام ً
ِ
وأعط الجميع
شجع الجميع على املشاركة في املناقشة
الّ .
فرص ًة لإلجابة عن ّ
كل سؤال قبل االنتقال إلى املرحلة التالية.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل نصف دائرة أمام اللوح القالب.
شخصا صغي ًرا على أحد جوانب اللوح القالب وقل التالي:
 .2ارسم
ً

C

كل
هذا شخص .ميكن أن يخترب ّ
معي،
شخص نزا ًعا مع ذاته يف وقت ّ
مثالً يف ما يتعلّق بأفكاره ،ورغباته ،إلخ.
هل ميكنكم إعطاء أي أمثال عن ذلك؟
شخصا إلى جانب
 .3ارسم اآلن
ً
األ ّول وقل التالي:
ميكن أن تقع النزاعات أيضً ا
بني شخصني .هل ميكنكم إعطاء أي
أمثال عن نزاع بني شخصني؟

C

 .4ارسم اآلن املزيد من
األشخاص إلى جانب الشخصني
اللذين سبق أن رسمتهما وقل
التالي:
الصف مثالً .هل ميكنكم إعطاء
هذه مجموعة من األشخاص .ميكن أن تقع النزاعات أيضً ا بني مجموعة من األشخاص ،يف ّ
أي أمثال عن النزاعات التي تقع بني مجموعة من األشخاص؟

C

 .5ارسم اآلن مجموعة مشابهة على الجانب اآلخر من الورقة وقل التالي:
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C

هاتان مجموعتان مختلفتان من األشخاص .أحيانًا ما تقع النزاعات بني املجموعات التي يكون لديها اختالفات .عىل
سبيل املثال ،يتم ّتع هؤالء األشخاص بأشكال مختلفة أو هم من أوساط اجتامعية مختلفة .هل ميكنكم إعطاء أي أمثلة
تعرفونهاعن نزاعات بني مجموعات مختلفة من الناس؟

مقتبس من مؤسسة إنقاذ الطفل في الدنمارك ( )2008توقيف التس ّلط

ّ ١٣.٣
				
حل النزاعات اليومية

WV 20

تعزيز التوعية حول النزاعات اليومية واملهارات الالزمة لتسوية النزاع بشكل بناء.

N

مساحة وأوراق من اللوح القالب وأقالم.

 .1اطلب من األطفال أن يش ّكلوا مجموعات تتأ ّلف من شخصني بحيث يقف ّ
كل منهما أمام اآلخر ،فيش ّكلوا
بذلك خطني.
 .2اعط التعليمات التالية للمجموعات:
أضاع أحدكم قلمه ،فاشتبهتم بأن يكون رفيقكم هو السارق .ألفّوا دو ًرا حول هذا الوضع .أظهروا لدى تأديتكم الدور
متمسك بوجهة نظره.
أنّكم ال تتفقون  -كل واحد منكم ّ

C

 .3بعد  3دقائق ،أوقف تأدية األدوار .اطلب اآلن من األطفال أن يع ّلقوا على ما شاهدونه.
 .4اطلب اآلن من األطفال أن يب ّدلوا األدوار ويؤدوا الدور من جديد ،ولكن هذه املرة ملحاولة إيجاد حل.
 .5بعد ثالث دقائق اسأل األطفال إذا تمكنوا من إيجاد ّ
التوصل
حل .واطلب منهم مشاركة الحلول التي تم
ّ
إليها.
 .6ناقش مع األطفال فكرة أن هناك العديد من الطرق املختلفة لتسوية النزاعات .فمن خالل تبادل الحلول
واالنفتاح على أفكار الناس ،يمكن بناء حياة سلمية .س ّلط الضوء على أي مواضيع مشتركة في كيفية قيام
األطفال ّ
بحل النزاعات ،مثل االستماع ،واملسامحة ،والتعويض عن الخسارة ،إلخ.
 .7اطلب اآلن من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة وقل التالي:
لحل النزاعات بطريقة إيجابية.
لقد تحدثنا كثريًا عن النزاعات .سنسعى اآلن ملعرفة ما هي املهارات الالزمة ّ

C

.8اسأل األطفال ع ّما هي املهارات الضرورية ّ
لحل النزاعات ود ّون إجاباتهم على اللوح القالب.
.9احرص على ذكر املهارات التالية ،واشرح معناها:
مهارات االستامع ،مثل عدم املقاطعة وطرح أسئلة واالنتباه.
إدراك الوضع من وجهة نظر اآلخر.

C

التشديد عىل قول "أنا" وليس "أنت" .ال تقوموا بافرتاضات نياب ًة عن األشخاص اآلخرين ،بل تحدّثوا عن أنفسكم فقط.
مقتبس من مؤسسة أطفال الحرب في هولندا ( )2009الوحدة املثالية للنزاع والسالم ،وعن جمعية املتطوعني
للخدمة الدولية ( )2003دليل املعلمني.
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 ١٣.٤النزاع في لوحة

WV 25

تعزيز فهم مختلف أنواع النزاع من خالل التعبير اإلبداعي.

N
 Fاللوحة هي صورة تتألف من أشخاص يقفون ليم ّثلوا مشهدًا معي ًنا .تكمن طريقة
مساحة ومالبس (إن وجدت) ومستلزمات.

التواصل من خالل اللوحة في تعابير الجسم والوجه لألشخاص املشاركني.

 .1اعرض الرسومات املستخدمة في النشاط  .13.2واشرح لألطفال أنّهم في هذا النشاط سيقومون بصورة
خاصة لتمثيل إحدى حاالت النزاع التي كانوا يتح ّدثون عنها.
 .2اطلب من متطوعني أن يقوموا بخالصة حول مختلف أنواع النزاع :النزاع الداخلي ،أي داخل الفرد،
والنزاع بني شخصني ،والنزاع بني مجموعة من األشخاص ،والنزاع بني مجموعات مختلفة من الناس.
100

قسم اآلن املجموعة إلى أربع مجموعات أصغر.
ّ .3
خصص ّ
لكل مجموعة أحد أنواع النزاع .اطلب منهم اآلن أن يف ّكروا في حالة تمثل هذا النوع من النزاع.
ّ .4
تسمى باللوح (.)Tableau
ا
ع
م
صورة
خلق
عليهم
لهم
اشرح
أنّ
ً ّ
 .5وزّع على املجموعات أي مالبس أو مستلزمات ،إن وجدت.
 .6عندما يصبح الجميع جاهزًا ،اطلب من كل مجموعة عرض هذه اللوحة أمام الجميع.
اطلب من الجمهور أن يع ّبروا ع ّما يرون ،قبل أن تشرح املجموعة ما هي الصورة.
.7استخدم األسئلة التالية لتحفيز املناقشة:
أ -ماذا ترون في حالة النزاع هذه؟
ب -ما هو برأيكم شعور مختلف األشخاص في هذه الحالة؟
ج -ماذا أ ّدى إلى وقوع هذا النزاع برأيكم؟
ح -ماذا يمكن فعله برأيكم لحل هذا النزاع بطريقة غير عدوانية؟
 .8انه النشاط شاك ًرا األطفال على عملهم الشاق .اشرح لهم أنه في املرة القادمة ستتط ّرقون أكثر إلى سبل
حل النزاعات ،وال سيما كيفية القيام بذلك بطريقة غير عدوانية.
مقتبس من مؤسسة أطفال الحرب في هولندا ( )2009الوحدة املثالية للنزاع والسالم

									
 ١٣.٥صناعة املطر
تحفيز األطفال.

N

مساحة.

 .1اطلب من األطفال أن يشكلوا دائرة.
 .2اشرح لهم أنّ عليهم القيام بنفس الخطوات التي تقوم بها.

WV 5
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 .3افرك يديك اآلن .على الجميع القيام باملثل.
 .4انقر اآلن بإصبعك على ّ
كف يدك ،وعلى الجميع القيام باملثل.
 .5انقر بإصبعني على ّ
كف يدك.
 .6واآلن ثالثة أصابع.
 .7قم بالتصفيق.
 .8ابدأ بتقليد صوت العاصفة.
 .9ابدأ بضرب رجلك على األرض.
 .10تستم ّر العواصف املمطرة وتشت ّد.
 .11اعكس اآلن ّ
كل الخطوات.
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 .12تو ّقف عن ضرب رجليك باألرض.
 .13تو ّقف عن تقليد صوت العاصفة.
 .14تو ّقف عن التصفيق وانقر بثالثة أصابع ،ومن ث ّم اثنني ،ومن ث ّم إصبع واحد.
 .15افرك يديك برفق حتّى تم ّر العاصفة.
املختصة باألطفال
مؤسسة الرؤية العاملية اإلبداع مع األطفال :دليل لألنشطة
ّ

 ١٣.٦أغنيتنا

										

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على معلومات حول هذا النشاط.
								
 ١٣.٧تقييم ورشة العمل
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على معلومات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد تحدّثنا اليوم عن النزاع وعن حقيقة أ ّن النزاع هي تجربة طبيعية ميكن
أن يخوضها شخص مع ذاته ،أو أن تحصل مع شخصني ،أو يف مجموعة ،أو بني مجموعتني .لقد تحدّثنا أيضً ا عن كيفية محاولة
تجسد حاالت النزاع .شك ًرا لكم جمي ًعا عىل عملكم
ّ
حل النزاعات التي تحدث يف مواقف الحياة اليومية .وقد قمتم بلوحات ّ
الدؤوب اليوم.
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدر رأيكم يف ورشة لعمل كلّها .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة اليوم.

Anna Kari/ Save the Children
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ورشة العمل ١٤
ّ
حل النزاعات
الغرض من ورشة العمل :تعزيز مهارات ّ
حل النزاع البناءة والسلمية.
الغرض من النشاطات:
تشجيع فهم أعمق ملراحل النزاع.
تعزيز مهارات األطفال التحليلية واملرتبطة ّ
بحل النزاع.
النشاطات

املوارد

 ١٤.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 ١٠دقائق

 ١٤.٢النار مثل النزاع

مساحة.

 ٢٠دقيق ًة

حل النزاعات ّ
ّ ١٤.٣
حل النزاع
على مراحل

مساحة وأوراق من اللوح القالب
وقلم تعليم.

 ٤٠دقيق ًة

 ١٤.٤التنني الصيني

مساحة.

 ١٥دقيق ًة

 ١٤.٥أغنيتنا
 ١٤.٦تقييم ورشة العمل

أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
 ٥دقائق
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 ١٤.١الخالصة واملردود واملقدمة

WV 10

								

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:

C

لحل الرصاعات يف مواقف الحياة
يف آخر مرة التقينا فيها ،بدأنا ننظر يف مختلف أنواع النزاع وما ميكنك القيام به ّ
اليومية .سنتحدّث اليوم أكرث حول ما يحدث يف حالة نزاع وبعد ذلك ستؤدون ببعض األدوار وتتم ّرنون عىل حل النزاعات
بطريقة سلمية.
 ١٤.٢النار مثل النزاع

N

WV 20

									

تعزيز فهم أعمق ملراحل النزاع.

مساحة.

F

ال تحتاج إلى تدوين مالحظات حول مناقشات األطفال .يهدف هذا التمرين باألساس إلى
االستماع واملشاركة .احرص على أن يكون الجو آم ًنا وشام ً
ال.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة .ابدأ النشاط قائ ً
ال التالي:

C

يجسد النزاع نا ًرا يتألّف من خمس مراحل .تشتمل املرحلة األوىل عىل جمع املواد الالزمة
ّ
إلشعال النار.

1

تحتاج النار الحقيقية إىل الخشب وغريه من املوادّ .إل أ ّن هذه املواد لوحدها ال تشعل نا ًرا بالطبع
– بل ذلك يحدث فقط عندما يقوم شخص ما بإشعال هذه املواد التي يجب جمعها لتصبح قابلة
لالشتعال.
وهذه هي حال النزاعات؛ فهي نتيجة اجتامع عوامل عدّة .ومن بني هذه املوادّ ،الغرية واألمور غري العادلة يف املجتمع وعدم
تف ّهم اآلخرين .هل ميكنكم إعطاء أمثلة أخرى؟
 .2تابع قائ ً
ال:
يف املرحلة الثانية ،يت ّم إشعال النار .يشعل أحدعم عود ثقاب وتبدأ املواد باالحرتاق .يشبه
عود الثقاب الذي يشعل النار املواجهة التي تتس ّبب بحدوث نزاع .ميكن أن تشتمل املواجهة عىل
خالف بني األحزاب السياسية ،أو ميكن أن تكون مالحظة مؤذية بني شخصني .هل ميكنم إعطاء أمثلة
أخرى عىل مواجهات أدّت إىل نزاعات؟

C

2

 .3تابع قائ ً
ال:
تشتمل املرحلة الثالثة عىل تصاعد ألسنة النار .يف هذه املرحلة ميكن أن تخرج النار عن السيطرة ،وتصبح ملتهبة جدًّا
وساخنة بحيث ميكن أن تتس ّبب باشتعال أي يشء بسهولة.

C

3

وهذا ما يحصل يف النزاع؛ إذ ميكن أن تزيد القضايا الكامنة األخرى ،التي عادة ما ال تس ّبب مشاكل،
النزاع سو ًءا .هل ميكنكم إعطاء أمثلة عىل النزاعات املشتعلة التي ميكن أن تزيدها أشياء صغرية سو ًءا؟
ذكّرهم بأن نزاعات مثل هذه ميكن أيضً ا أن تكون بسيطة يف البداية ولكنها تتفاقم مع الوقت وتخرج
عن نطاق السيطرة.
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 .4تابع قائ ً
ال:
املرحلة الرابعة هي الفحم املتو ّهج يف النار .تخمد النار ما مل تت ّم إضافة مواد جديدة عليه.
مل تنطفأ النار بعد يف هذه املرحلة ،وإذا صب أي شخص البنزين عليها ،فستشتعل من جديد .قد تبدو
خامدة ،ولكن ال يزال هناك احتامل بأن تشتعل من جديد .هذا هي حال نزاع يبدو وكأنّه انتهى ولكن
ال يحتاج سوى إىل مشكلة ضغرية ليعود ويشتعل من جديد .هل ميكنكم إعطاء أمثلة عىل حاالت
يبدو أ ّن النزاع انتهى فيها ،ولك ّنه يتأجج من جديد؟

C

4

 .5تابع قائ ً
ال:
كل يشء من جديد .فيبقى الرماد ما مل يتم تنظيف املوقع .ولك ّنه آمن .هناك احتامل
املرحلة الخامسة هي عندما يهدأ ّ
أخرى.
مرة
السالم
ويحل
ّ
اع
ز
الن
ينتهي
حني
ان
ي
س
أن تتط ّور أشياء جديدة يف هذا املكان .واألمر ّ
5
أميكنكم إعطاء أمثلة عىل مواقف مثل هذه؟

C

 .6انه هذا النشاط شاك ًرا األطفال على إسهاماتهم واشرح لهم أنّكم ستتط ّرقون إلى
موضوع النزاع في النشاط املقبل.
مقتبس من مؤسسة أطفال الحرب في هولندا ( )2009الوحدة املثالية للنزاع والسالم

104

ّ ١٤.٣
حل النزاع على مراحل

N

								 40

ّ
بحل النزاع.
تعزيز مهارات األطفال التحليلية واملرتبطة

مساحة وأوراق من اللوح القالب وقلم تعليم.

قسم األطفال إلى مجموعات تتألف من أربعة أشخاص .اطلب منهم اآلن اختيار حالة نزاع يعلمون بها
ّ .1
وتأليف دور تمثيلي حولها .اطلب منهم عرض النزاع ولكن ليس حله.
 .2بعد حوالي عشر دقائق ،أو عندما تصبح املجموعات جاهزة ،اطلب من األطفال تأدية األدوار أمام اآلخرين
ومناقشة كل دور على حدى ،من خالل األسئلة التالية:
• ما كانت احتياجات مختلف األطراف في النزاع؟
• ما كانت وجهات النظر املختلفة لألطراف املتع ّددة؟ كيف ق ّيموا هذا الوضع؟
• ما هو النزاع في الحقيقة؟ ما هي القضية الرئيسية؟
(شجع األطفال على طرح أكبر عدد ممكن من األفكار املختلفة)
• كيف يمكن حل هذا النزاع أو القضية؟
ّ
• كيف يمكن أن يحكم مختلف األطراف في النزاع على األفكار املختلفة؟
• ما هو أفضل حل لهذا النزاع؟
حل ّ
كل األدوار وإيجاد ّ
 .3عند االنتهاء من تأدية ّ
لكل النزاعات املطروحة فيها ،اختصر العملية واكتب ما يلي
على اللوح القالب:
أ -توضيح احتياجات مختلف األطراف ووجهات نظرهم
ب -تحديد املسألة األساسية
ج -إيجاد بدائل لحالة النزاع
ح -تقييم مختلف البدائل
خ -اختيار ّ
حل يناسب الطرفني.

VW
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اشرح لألطفال بأنّه من املمكن استخدام هذه الخطوات البسيطة في ّ
كل أنواع حاالت النزاع ،بد ًءا من النزاعات
التي تؤ ّثر على شخصني إلى النزاعات التي تؤ ّثر على عدد من األشخاص في الوقت نفسه.
مقتبس من مؤسسة أطفال الحرب في هولندا ( )2009الوحدة املثالية للنزاع والسالم

								
 ١٤.٤التنني الصيني

N

WV 15

تحفيز األطفال وتشجيع التعاون.

مساحة.

ّ
صف ويتبعوا الشخص الذي يقف أمامهم.
 .1اطلب من األطفال أن يقفوا في
 .2اطلب من األطفال التج ّول في الغرفة ،والقفز ،والسير ،والتظاهر بالطيران ،إلخ .وعلى ّ
كل طقل أن يق ّلد
الشخص الذي يقف أمامه.
امليسر املجموعة على شكل ذيل األفعى أو أن يطلب من األطفال الذين
 .3إلنهاء هذا النشاط ،يمكن أن يجمع ّ
يقفون في آخر الصف أن يمشكوا أيدي بعضهم البعض ويش ّكلوا دائرةً.
ّ
املنظم
مؤسسة إنقاذ الطفل ( )2006برنامج النشاط النفسي االجتماعي

 ١٤.٥أغنيتنا

										

WV 5

									

WV 5

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

 ١٤.٦تقييم ورشة العمل

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

اشرح:

C

حل النزاع بشكل إيجايب ومت ّرنا عىل هذا املوضوع.
لقد وصلنا إىل نهاية ورشة عمل اليوم التي تحدّثنا خاللها عن مهارات ّ
لقد قمتم بعمل ممتاز ومه ّم ألننا سنبقى نواجه جميعنا نزاعات يف حياتنا ،مبا أنّها جزء من حياتنا اليومية وتفاعالتنا مع بعضنا
البعض.

ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدر رأيكم يف ورشة لعمل كلّها .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة اليوم.
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ورشة العمل ١٥
عالم يسوده السالم
ّ
ليحل فيه السالم.
الغرض من ورشة العمل :مناقشة ما الذي يحتاج إليه بلدنا
الغرض من النشاطات:
تشجيع التعاون بني املجموعة.
مناقشة موضوع السالم وتشجيع املناقشة والتفكير في الطرق التي يمكن أن يساعد فيها األطفال على إحالل السالم
واملحافظة عليه.
النشاطات

الوقت

املوارد

 ١٥.١الخالصة واملردود واملقدمة
 ١٥.٢مناقشات عادلة

 ٥دقائق
عيدان ثقاب أو أي عيدان أخرى صغيرة
خمسة ّ
لكل طفل.
		
		

 ٣٠دقيق ًة

 ١٥.٣شجرة السالم

أوراق من اللوح القالب ملصقة
ببعضها البعض لتش ّكل رس ًما
لشجرة بحجم الجدار وورقة ومواد
للرسم وأقالم وأقالم رصاص وشريط
الصق ومقصات.

 ٣٠دقيق ًة

 ١٥.٤كيف يمكنني
املساهمة في إحالل السالم

بطاقات وأقالم رصاص.

 ٢٠دقائق

 ١٥.٥أغنيتنا
 ١٥.٦تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق وموا ّد للكتابة
ولوح قالب مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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 ١٥.١التقييم واملردود واملقدمة

								

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 5

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:

C

وعم نعتقد أنّه رضوري إلحالل السالم يف بالدنا.
سنتحدّث اليوم عن السالم ومعناه ّ

 ١٥.٢مناقشات عادلة

WV 25

									

تعزيز فهم املناقشة الديمقراطية وتشجيع املشاركة الفعالة من الجميع.

N
 Fتم تصميم هذا النشاط لتشجيع املشاركة والحرص على أنّ جميع األطفال يع ّبرون عن
عيدان ثقاب أو أي عيدان أخرى صغيرة – خمسة ّ
لكل طفل.

ّ
األقل .إنّ املناقشات الديمقراطية مفيدة بشكل خاص في الحاالت التي يميل فيها طفل
فكرة على
أو اثنني إلى الهيمنة على الحديث ،فيما يشعر األطفال ذو الطبع الهادىء بالخجل من التحدّث.
وفي أحيان أخرى ،عندما يتحدّث بعض األطفال ،يكون هناك من يحاول أن يقول شي ًئا.
موضوعا للمناقشة يفيد ّ
كل من في املجموعة ،أي يكون مه ًّما للفريق .ومن األمثلة على ذلك :الوشم،
 .1اختر
ً
والهواتف الخلوية ،والجريمة ،والتدخني ،وثقب األنف والجسم.
 .2اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة حيث يمكنهم جمي ًعا أن يروا بعضهم البعض .اعط خمسة
عيدان ثقاب لكل طفل.
 .3اشرح لهم أنّكم ستجرون مناقشة جماعية ،وفي كل مرة يتسنّى ألحدهم الكالم ،يضع عود ثقاب في وسط
الدائرة .عندما يستخدم طفل مع ّين ّ
كل عيدان الثقاب التي يملكها ،ال يعود بإمكانه قول أي شيء .يجب أن
يستخدم جميع األطفال ّ
ّ
كل عيدان الثقاب .على األطفال ذي الطبع الهادىء أن يفكروا بأي شي ليقولونه ،حتى
لو كان ملجرد املوافقة على أقوال طفل آخر أو معارضتها.
 .4على امليسر أن يشارك ً
أيضا ،ويتّبع نفس القواعد التي تنطبق على األطفال.

Q

ما كان شعوركم عندما مل يعد لديكم عيدان الثقاب؟

ما كان شعوركم عندما أُجربتم عىل التحدث من أجل استهالك عيدان الثقاب؟
هل اعتربتم أنفسكم "متكلمني كث ًريا" أو "متكلمني قليالً"؟ ناقشوا كيف ينظر إليكم اآلخرون يف املجموعة؟
هل ميكنكم ذكر بعض الفئات التي ليس لديها صوت يف بالدنا؟
تحدّثوا عن كيف أ ّن استخدام عيدان الثقاب يذكّرنا بأ ّن علينا االنتظار لنبني وجهة نظر ج ّيدة قبل التكلّم.
الجمعية الوطنية للعاملني في مجال رعاية الطفل إحداث فرق
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 ١٥.٣شجرة السالم

WV 30

									

تقديم أفكار للعمل املشترك لتعزيز السالم .،فإنه أيضا يعزز فكرة أن كل شخص لديه شيء يقدّمه ويحصل
عليه ضمن عملية بناء السالم.

N

ّ
رسما لشجرة بحجم الجدار وورقة ومواد
لتشكل
أوراق من اللوح القالب ملصقة ببعضها البعض
ً

للرسم وأقالم وأقالم رصاص وشريط الصق ومقصات.

 .1اطلب من متط ّوع أن:
 -1يرسم شجرة على ورقة كبيرة
 -2يرسم أشكال ورق الشجر على ورقة و
يقص أوراق الشجر.
ّ -٣
 .2ع ّرف عن النشاط من خالل مناقشة سلسة حول السالم :ماذا يعني السالم وما هو املطلوب لجعل السالم
حقيقة واقعة؟
108

 .3اطلب من األطفال أن يف ّكروا بما هو مطلوب في بالدهم إلحالل السالم .ش ّدد على فكرة أنّ السالم هو
الشيء الذي ال يمكن أن يتحقق إال من خالل جهود واعية من الجميع ،بما في ذلك الشباب واألطفال ،وأنّ على
الجميع أن يساهم وف ًقا لقدراتهم وأوضاعهم في إحالله .اشرح لألطفال أنّه يجب أن يكون من املمكن تطبيق
التعريف عن السالم واإلجراءات من أجل إحالل السالم ،وذلك ال يعني مجرد غياب الحرب.
 .4أعط كل طفل ورقة شجرة ، .اطلب منهم أن يكتبوا تعري ًفا عن السالم على جانب واحد .على الجانب اآلخر،
اطلب منهم أن يكتبوا أمرين - :الدعم الذي يمكن أن يعطوه والدعم الذي يحتاجون إليه.
 .5عندما يصبح الجميع جاهزًا ،على جميع األطفال أن يقرأوا أفكارهم بالدور ،ومن ث ّم أن يلصقوا ورقة
الشجرة على شجرة السالم ،بشكل يمكن قراءتها على كال الجانبني .اعرض الشجرة في مكان يتيح للجميع
الوصول إليها وقراءة األوراق.
الوكالة الكندية للتنمية الدولية ( )2003نوع من الصداقة :العمل مع األطفال والشباب املتضررين من الحرب

 ١٥.٤كيف يمكنني املساهمة في إحالل السالم؟

WV 20

						

تحفيز التفكير في كيف يمكن أن يساهم ّ
كل طفل في قيام بيئة سلمية.

N

بطاقات وأقالم رصاص.

.1اطلب من األطفال أن يجلسول على شكل دائرة.
.2اطلب منهم اآلن أن يتح ّدثوا إلى الشخص الجالس إلى جانبهم عن إمكانية مساهمتهم في بيئة سلمية .يمكن
أن يف ّكر األطفال في عائالتهم وأصدقائهم واملدرسة واملجتمع .ويمكن أن يكون ذلك في الوقت الراهن أو في
املستقبل.
كل طفل أن يكتب أكبر عدد ممكن من األفكار ،أي فكرة على ّ
 .3بعد  10دقائق ،على ّ
كل بطاقة.
 .4دع األطفال يتناوبون على تقديم بطاقة (فكرة واحدة) وعرض البطاقة في الوسط.
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يقسم البطاقات بحسب األفكار ،أكانت
امليسر أن ّ
 .5في حال تشابهت أي بطاقات ،ضعها فوق بعضها .على ّ
مرتبطة بالعائلة أو األصدقاء ،إلخ.
 .6على ّ
كل طفل اختيار فكرة واحدة يلتزم بتطبيقها في املستقبل.
 .7انه النشاط شاك ًرا األطفال على مشاركتهم وقائ ً
ال:

C

كل األفكار واالقرتاحات التي طرحتونها أنّه ميكن للجميع أن يؤدي دو ًرا يف قيام بيئة سلمية .تذكّروا أنّه ح ّتى
ي ّتضح من ّ
ولو شعرتم بأ ّن املساهامت التي قمتم بها صغرية ،فهي تُحدث فرقًا.

ت ّم إعداده لرزمة املوارد.

 ١٥.٥أغنيتنا

										

WV 5

									

WV 5

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

 ١٥.٦تقييم ورشة العمل

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

اشرح:

C

لقد وصلنا إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد أجرينا اليوم مناقشة جامعية .لقد أجدتم ذلك .ثم قمنا بشجرة السالم م ًعا
وتحدثنا عن السالم وكيف ميكن إحالل السالم يف بلدنا .وكان هذا النشاط مفيدًا جدًّا طرحتم فيه عددًا من األفكار الجيدة.
إىل ذلك ،قدّمتم بعض األفكار يف ما يتعلّق بقيام بيئة سلمية.
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدر رأيكم يف يف ورشة لعمل كلّها .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة اليوم.
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األطفال املتضررون
من الكوارث

املسار
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خلفية ورش العمل

في معظم دول العالم ،عاد ًة ما يش ّكل األطفال  %50من السكان .وهذا يعني أنه عند وقوع كارثة في املجتمع،
يمكن تقدير أنّ ما يساوي نصف السكان املتض ّررين سيكونون من األطفال .يكون األطفال معرضني لخطر معني
في الكوارث بسبب صغرهم واعتمادهم على اآلخرين للحصول على الرعاية .تكون أجسامهم الصغيرة قيد
التط ّور وقوتهم البدنية محدودة.
لقد تم تطوير هذه السلسلة من ورش العمل للعمل مع األطفال الذين نجوا من كارثة ،أو يعيشون في حالة
مستمرة من الكوارث .تشمل الكوارث في هذا السياق ،ك ّ
ال من الكوارث التي من صنع اإلنسان والطبيعية.
تستند ردود فعل األطفال على الكوارث إلى عدد من العوامل بما في ذلك:
• كيفية تعاملهم مع التحديات اليومية قبل وقوع الكارثة
• مدى خطورة الكارثة ،ومدى تأثيرها على حياة األطفال
• ما إذا كانوا قد شهدوا على إصابات اآلخرين بجروح بالغة ،أو حتى على موت أشخاص ،أو إذا خسروا
أشخاصا يح ّبونهم
ً
• ما إذا كانوا انفصلوا عن أهلهم أو غيرهم من مقدمي الرعاية
• أي نوع من نظم الدعم لديهم اآلن في أعقاب كارثة.
بعد وقوع كارثة ،عاد ًة ما يشعر األطفال بمزيج من املشاعر الصعبة واملؤملة ،مثل الغضب واالرتباك والحزن
والخوف والذنب بعد نجاتهم من حادثة س ّببت األذى أو املوت إلى اآلخرين .وهذه ردود فعل طبيعية وعادية .قد
يكون هناك بعض األطفال في مجموعتك شهدوا أموا ًرا مخيفة ج ًّدا تتعلق بالكارثة ،قد ال يكونوا مستعدين أو
يشعرون بالراحة للتح ّدث عن ذكرياتهم.
الح ّد من مخاطر الكوارث
يش ّكل تعزيز التوعية للحد من مخاطر الكوارث والتأهب للكوارث جز ًءا مه ًّما من العمل مع األطفال املتضررين
من الكارثة .غال ًبا ما ال يعرف األطفال كيف ّية التص ّرف في كارثة .فمن الطبيعي أن يخافوا من أنه بمجرد أن
تحدث الكارثة ،فمن السهل ج ًّدا أن تحدث مرة أخرى .هناك بعض النشاطات في هذه السلسلة من ورش العمل
التي تعرض املعرفة واملهارات العامة عن هذه األشياء لألطفال ملساعدتهم على التأقلم مع الكارثة.
من املهم جدا أن يدرك امليسرون ما هي النشاطات املرتبطة بالحد من مخاطر الكوارث أو التأهب لها التي سبق
أن ت ّم التخطيط لها (ويجري استخدامها) في مجتمعات األطفال وإدراج هذه الخطط في ورش العمل .في مناطق
الكوارث ذات املخاطر العالية ،من املهم أن يعرف كل أفراد املجتمع  -بمن فيهم األطفال – كيف ّية التص ّرف في
حال وقوع كارثة .ومن غير املستحسن العمل على خطة الطوارئ في معزل عن اآلخرين ،ألن ذلك قد يؤدي إلى
االرتباك وخسارة األرواح.
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ورشة العمل التمهيدية والختامية
باإلضافة إلى ورش العمل التي ت ّم تقديمها في هذا املسارُ ،يرجى االطالع على "دليل امليسر  "1الشروع في
العمل من أجل
• ورش العمل  1إلى  ،5وهي ورش العمل التمهيدية التي يجب إجراؤها قبل البدء باملسارات في هذا الدليل
• ورش العمل اإلضافية التي تتضمن ثالث ورش عمل اختيارية يمكن إجراؤها في أي وقت ،فض ً
ال عن خيارين
لورش العمل الختامية.
افتتاح ّ
كل ورشة عمل واختتامها

اتبع اإلجراءلت نفسها لدى افتتاح كل ورشة عمل واختتامها .فهذا يساعد األطفال على الشعور بالراحة ويبني
الثقة بينك وبني املجموعة .استخدم املخططات التفصيلية املذكورة هنا في كل مرة تن ّفذ النشاطات التالية:
• الخالصة واملردود واملقدمة
• أغنيتنا
• تقييم ورشة العمل.

ملحة عامة عن املسار  :3األطفال املتض ّررون من الكارثة
رقم ورشة العمل وعنوانها

املسار ،ورقم ورشة العمل،
وصفحة ورش العمل املتكررة

 .6ما هي الكوارث؟
 .7فهم ما حصل
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 .8مجتمعنا املحيل
 .9الحفاظ عىل السالمة يف املستقبل 1
 .10الحفاظ عىل السالمة يف املستقبل 2
 .11ردود فعل طبيعية ع
ىل أحداث غري طبيعية
تتغي
 .12املشاعر ّ
 .13التأقلم مع الخوف
 .14خسارة من تحبّون
 .15حامية أنفسنا من العنف

املوضوع
إدراك الكارثة وكيفية حدوثها وكيفية تأثيرها على األطفال
ومجتمعهم املحلي.
اكتشاف كيفية الحفاظ على السالمة في املستقبل
في حالة حدوث كارثة أخرى.

املسار  ،4ورشة العمل  ،16صفحة 186

فهم املشاعر وردود الفعل على الكارثة ،مع إيالء اهتمام
خاص للخوف والحزن حيال فقدان شخص أو شيء
تحبونه.

املسار  ،4ورشة العمل  ،10صفحة 178

اكتشاف كيفية حماية نفسك من العنف.

املسار  ،4ورشة العمل ،18صفحة 191

Lasse Norgaard
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ورشة العمل ٦
ما هي الكوارث؟
الغرض من ورشة العمل :تعزيز فهم ماهية الكوارث.
الغرض من النشاطات:
تعزيز فهم ماهية الكوارث والتمييز بني الكوارث الطبيعية وتلك من صنع اإلنسان والبدء في البحث عن تأثير الكوارث
على حياة الناس.
النشاطات

املوارد

 ٦.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 ٥دقائق
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 ٦.٢يقول سينا

مساحة.

 ١٠دقائق

 ٦.٣ما هي الكوارث؟

بطاقات ومواد للكتابة وألواح قالبة
وأقالم تعليم.

 ٥٥دقيق ًة

 ٦.٤لعبة سويمي

أساسا للنشاط.
غرضان يش ّكالن
ً

 ١٠دقائق

 ٦.٥أغنيتنا
 ٦.٦تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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 ٦.١الخالصة واملردود واملقدمة
ّ
املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.
يرجى مراجعة

WV 5

ع ّرف عن الغرض من ورشة العمل:

C

سنتحدّث اليوم عن مسألة الكوارث والفرق بني الكوارث اللطبيعية وتلك من صنع اإلنسان .وسنبدأ باكتشاف كيفية
تأثري مختلف الكوارث عىل حياة الناس .وسيكون هذا املوضوع محور عملنا يف املرة القادمة أيضً ا .ومتا ًما مثل سائر ورش العمل،
سنقوم بأنشطة مسلية.

								
 ٦.٢لعبة يقول سينا
رفع مستويات الطاقة والتركيز من خالل تنشيط املشاركني.

N

WV 10

مساحة.

 .1اطلب من األطفال أن يقفوا على شكل دائرة بحيث يمكنهم أن يروا بعضهم البعض واختر أحدهم بصورةٍ
عشوائية ليكون القائد.
ٍ
 .2على القائد أن يطلب من اآلخرين القيام بحركة ما ،مثل "يقول سينا ،ل ّوحوا بأيديكم" ،فيل ّوح األطفال
بأيديهم.
 .3على القائد أن يتابع طلب القيام بحركة ما ولكن حني يقول "ارفع رِ ً
جل واحدة" من دون قول عبارة "يقول
سينا" ،ال يجب أن ير ّد أعضاء املجموعة ،بل عليهم أن يجمدوا في مكانهم.
في حال قام طفل بالحركة عند امتناع القائد عن قول "يقول سينا" ،يجب أن يخرج من الدائرة.
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طفل آخر ،وابدأ اللعبة من جديد على أن يكون الجميع داخل الدائرة.
بعد بضع دقائق ،أولِ دور القائد إلى ٍ
استم ّر في تبديل القائد بني الحني واآلخر حتّى انتهاء الوقت املح ّدد للنشاط.
مؤسسة الرؤية العاملية اإلبداع مع األطفال :دليل لألنشطة املختصة األطفال
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 ٦.٣ما هي الكوارث؟

WV 55

تعزيز فهم الكوارث والتمييز بني الكوارث الطبيعية وتلك من صنع اإلنسان والبدء في البحث عن تأثير
الكوارث على حياة الناس.

N

بطاقات ومواد للكتابة وألواح قالبة وأقالم تعليم.

 .1ابدأ بشرح ما يلي:

C

كام تذكرون ،بدأنا ورش العمل هذه بالتحدّث عن األمور املشرتكة بيننا .ومن هذه األمور ،أ ّن جميعنا اختربنا كارث ًة
غيت الكثري يف حياتنا .سننظر اليوم عن كثب يف مفهوم الكارثة والفرق بني الكارثة الطبيعية وتلك من صنع اإلنسان كام
ّ
سنكتشف ما هو تأثريها عىل حياة الناس.
 .2ابدأ النشاط بطرح سؤال على األطفال حول ما إذا كانوا يعلمون معنى الكارثة .دعهم يق ّدمون اقتراحات
ومن ث ّم ّ
لخصها بهذا التعريف البسيط:

C

الكارثة هي حدث مفاجئ يس ّبب رض ًرا ومعاناة كبرية لألشخاص واألماكن .وغال ًبا ما يعني ذلك الحاجة إىل مساعدة
تغيا دامئًا يف حياة األشخاص.
خارجية .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن تس ّبب الكارثة ًّ
 .3اطلب من األطفال اآلن أن يش ّكلوا ثالث مجموعات واعطِ ّ
كل مجموعة رزمة بطاقات ليكتبوا عليها .ث ّم اطلب
منهم أن يجلسوا ويناقشوا أمثلة حول كوارث اختبروها في مجموعاتهم وأن يكتبوا ّ
مثل على بطاقة .وق ْل
كل ٍ
لهم إنّ بإمكانهم أن يتط ّرقوا إلى أي نوع من الكوارث التي يعرفونها أو سمعوا عنها.أعطهم  15دقيقة للقيام
بهذا التمرين.
 .4حاول مراقبة عمل املجموعات عن كثب وفي حال احتاج أحدهم إلى أي مساعدة ،إليك بعض األمثلة .ليس
عليك أن تعطيهم هذه األمثلة إذا كانوا يف ّكرون فيها بأنفسهم:
أمثلة عن بعض الكوارث:
• الحرائق
• العواصف الترابية
• الجفاف
• االنهيارات االرضية
• الفيضانات
• االنهيارات الثلجية
• األعاصير
• األعاصير  /األعاصير الحلزونية  /التيفون
• الزالزل
• التسونامي
• التلوث
• حوادث الطرق والسكك الحديدية والصناعية
• االنفجارات
• أعمال الشغب.
ّ .5
حضر لوحني قالبني ،معنونًا األول "الكوارث الطبيعية" ،والثاني "الكوارث من صنع اإلنسان".
 .6اشرح اآلن:

C

الفئتي أرضا ًرا كبرية عىل حياة األشخاص وممتلكاتهم .فالفئة
كل من
فئتي رئيسيتني .تس ّبب ّ
ْ
ميكن تقسيم الكوارث إىل ْ
األوىل تسببها القوى الطبيعية التي ال ميكن التحكّم بها ،وهي تحدث من دون إنذا ٍر مسبق وتس ّمى كوارث طبيعية.
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وتؤدي الفئة الثانية إىل أرضا ٍر كبرية أيضً ا كبرية عىل حياة األشخاص وممتلكاتهم ولك ّنها من صنع اإلنسان ،أي أنّها تحدث عن
قصد أو عن طريق الخطأ لذلك تُس ّمى كوارث من صنع اإلنسان.
 .7اطلب اآلن من املجموعات أن تلصق بالدور البطاقات على اللوح املناسب .ويجب أن تُلصق البطاقات
املتك ّررة فوق بعضها.
 .8عندما ينتهي الجميع ،اعطِ األوالد وقتًا لقراءة األلواح .اسألهم ما إذا كانوا بحاجة إلى الحصول على
تفسر أكثر ما
تفسير حول بعض البطاقات ،وفي هذه الحالة ،اطلب من املجموعة التي وضعت البطاقة أن ّ
كتبته.
 .9أذكر أنّ بعض الكوارث يمكن أن تكون من صنع اإلنسان وكوارث طبيعية في الوقت نفسه (مثل الحرائق)،
في حال لم تت ّم مناقشة ذلك.
 .10اطلب من األطفال أن يعودوا إلى املجموعات الصغيرة واخت ْر مثل ْين عن كوارث طبيعية كوارث من صنع
اإلنسان من بني البطاقات .واطلب من ّ
كل مجموعة أن تخبر عن نوع الكارثة التي اختارتها من أجل العمل على
أمثلة مختلفة.
 .11ث ّم اطلب منهم أن يف ّكروا بنوع التأثير الذي تحدثه هذه الكوارث على األشخاص الذين اختبروها واطلب
منهم أن يكتبوا عن هذا التأثير.
ً
مثل:

C

ميكن أن تؤدي الفيضانات إىل تدمري املنازل وغرق الناس وخسارة املوايش واملزروعات وغريها.

توصلوا إليه.
.12أعطهم نحو خمس دقائق للعمل على هذا املثل واطلب منهم مشاركة ما ّ
 .13اشكر األوالد على مشاركتهم وقل لهم إنّكم في امل ّرة القادمة ستتح ّدثون بالتفصيل عن هذه الكارثة التي
اختبرونها وكيف أثرت على مجتمعهم وحياتهم.
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مقتبس من الصليب األحمر األميركي ( )2003تدريب املع ّلمني التشغيلي للمناطق املتضررة من كارثة
التسونامي .دليل للمعلمني للتدريب الذي يستند إلى الدعم النفسي االجتماعي في املدارس ،الجزء .1
سلسلة برنامج التدريب على الدعم النفسي االجتماعي  -دليل 6 #

WV 10

 ٦.٤لعبة سويمي 										

N
F

تحفيز األطفال .
أساسا للنشاط.
غرضان يشكالن
ً

تح ّقق من عدم ممانعة األطفال أن يت ّم ملسهم خالل اللعبة .أرهم كيف ستلمس طف ً
ال.
إذا كان أي من األطفال يشعر بعدم االرتياح من املشاركة بهذه اللعبة ،دعه يشاهدها فقط وال
تجبر أحدًا على املشاركة فيها إذا كان ال يرغب في ذلك.
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إذا كان أي من األطفال يعاني من إعاقة تمنعه من الركض ،ضع قاعدة إضافية وهي أنه إذا
كان لدى الطفل “مساعد” ،فيكون هذا املساعد بأمان .يجب أن يكون “املساعدان” (طفلني آخرين)
قريبني من بعضهما البعض خالل اللعبة.
 .١أعد قاعدتني موازيتني لبعضهما البعض في مساحة مفتوحة ،تش ّكالن “كهوف األسماك اآلمنة”.
 .٢اشرح لألطفال بأنّهم سيؤدون دور األسماك وبأنهم يبقون بأمان عندما يلمسون أي قاعدة.
 .٣يمكنهم السباحة (أي الركض) من كهف إلى كهف (أي من قاعدة إلى قاعدة) ك ّلما أرادوا ذلك.
(امليسر) بلطف طب ًعا .عليك أن تقف في الوسط بني
 .4الهدف هو التن ّقل بأمان من دون أن تلمسهم أنت
ّ
القاعدتني.
 .٥إذا ت ّم ملس طفل أثناء وجوده خارج القاعدة ،عليه الجلوس حيثما ت ّم ملسه ،حتى تح ّرره سمكة أخرى
(أي طفل آخر).
 .٦تنتهي اللعبة إما عندما يتعب األطفال أو عندما يت ّم ملس ّ
كل األطفال.
									
 ٦.٥أغنيتنا

WV 5

								
 ٦.٦تقييم ورشة العمل

WV 5

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد تحدّثنا اليوم عن الكوارث ،أي الكوارث الطبيعية وتلك من صنع اإلنسان
وقد بدأنا نكتشف كيفية تأثريها عىل حياة األشخاص.
سنتحدّث أكرث عن الكوارث التي اختربناها يف ورش العمل القادمة كام سنتحدّث ً
قليل عن كيفية االستعداد لها يف حال حدثت
م ّرة أخرى.
متا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر رأيكم يف ورشة العمل كلّها .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة اليوم.
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ورشة العمل ٧
فهم ما حصل
الغرض من ورشة العمل :مناقشة الكارثة التي اختبرها األطفال وتفسيرها بالتفصيل ملساعدتهم على فهم ما حصل.
الغرض من النشاطات:
تسهيل مشاركة تجربة الكارثة وإعطاء األطفال تفسي ًرا عن سبب وقوع الكارثة.
تسهيل مشاركة تجربة الكارثة وتشجيع التفكير في كيفية تأثيرها على حياة األشخاص.
النشاطات

املوارد

 ٧.١الخالصة واملردود واملقدمة
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الوقت
 ٥دقائق

 ٧.٢فهم الكارثة

امليسر تفسير سبب
معلومات تس ّهل على ّ
حدوث الكارثة .استخدم مفتاح الـUSB
للحصول على معلومات عن الكوارث
املختارة في ّ
ملف (أوراق املعلومات
عن الكوارث)

 ٤٥دقيق ًة

 ٧.٣كيف تغ ّيرت حياتي

أوراق ومواد للرسم.

 ٢٠دقيق ًة

 ٧.٤جزيرتي

مساحة وطبشور وحلقات بالستيكية
أو حبل طويل (بطول  4أمتار).

 ١٠دقائق

 ٧.٥أغنيتنا
 ٧.٦تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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F

تحمل مسؤولية األحداث التي تؤذي األشخاص الذين يح ّبونهم
أحيا ًنا ما يحاول األطفال
ّ
وبخاصة إذا كانوا غاضبني منهم .لذلك من امله ّم أن يعرف األطفال ملاذا وقعت كارثة مع ّينة لكي ال
ٍ
ّ
يتوهّ موا بأنها حدثت بسببهم.
مما يعني أ ّنه يجب أن تستع ّد لها وتكون
ترك ّز ورشة العمل هذه على سبب حدوث الكارثة ّ
ً
ً
واضحا قدر اإلمكان خالل تفسير سبب الكارثة .مثل ،إذا كانت الكارثة فيضانا ،يجب أن تحاول
ً
ّ
تفسير سبب فيضان املياه من ضفة النهر أو سبب عدم قدرة األرض على تصريف املياه كما
ً
بمعلومات حول
تزود األطفال
يحدث عاد ًة .وإذا كانت الكارثة
ٍ
تفسر ملاذا حدث ّ
زلزال ،يجب أن ّ
الزلزال الحالي أي حجمه ومركزه.
ثمة بعض املعلومات في ّ
ملف "أوراق املعلومات حول الكوارث" على مفتاح الـ USBيمكن أن
ّ
تساعدك على تفسير الكوارث الطبيعية التالية:
• األعاصير  /التيفون  /األعاصير املدارية
• الجفاف والحرارة الشديدة
• الزالزل
• البارد القارس واالنهيارات الثلجية
• الفيضانات واالنهيارات االرضية
• البرق
• البراكني
• حرائق الغابات
• التسونامي
قد ترغب بإيجاد معلومات إضافية لتكملة ما سبق ذكره أعاله .في حال كانت الكارثة التي
اختبرتها غير مذكورة أعاله ،يجب أن تجد معلومات حولها من مصادر أخرى.
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 ٧.١الخالصة واملردود واملقدمة

								

ّ
التفصيلي  1صفحة  5للحصول على معلوامات حول هذا النشاط.
املخطط
ُيرجى مراجعة
ّ

WV 5

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:

C

مفصل وبخاص ٍة عن (اذكر الكارثة الحالية التي اختربها األطفال) .سنتحدّث عن
سنتحدّث اليوم عن الكوارث بشكلٍ ّ
سبب وكيفية حدوث الكارثة واكتشاف كيفية تأثريها عىل املجتمع املحيل .ستتاح للجميع فرصة التحدّث ومشاركة تجاربهم حول
عم جرى .لستم مرغمني عىل املشاركة إذا مل ترغبوا بذلك
هذه الكارثة إذا رغبوا بذلك .وقد يجد بعضً ا منكم صعوب ًة يف التحدّث ّ
وتذكّروا أن تظهروا االهتامم واالحرتام وأن تصغوا بصرب عندما يخرب اآلخرون قصصهم .إىل ذلك ،سنقوم ببعض النشطة املسلية.
									
 ٧.٢فهم الكارثة

WV 45

شرح سبب حدوث الكارثة لألطفال.

N

امليسر تفسير سبب حدوث الكارثة .استخدم مفتاح الـ USBللحصول على معلومات
معلومات تسهّ ل على
ّ

عن الكوارث املختارة في ّ
ملف "أوراق املعلومات عن الكوارث".

F

أيضا بعض األلعاب واملوا ّد اإلضافية حول تخفيض خطر الكارثة في ّ
ثمة ً
ملف "ألعاب عن
ّ
الكوارث ومعلومات أخرى" على مفتاح الـ.USB
مريح على شكل دائرة.
 .1اطلب من األوالد أن يجلسوا
ٍ
بشكل ٍ
 .2ابدأ النشاط ً
قائل:

C

يف املرة األخرية التي اجتمعنا فيها ،بدأنا بالتحدّث عن الكوارث التي تكون من صنع اإلنسان وتلك الطبيعية .سرنكّز اليوم
عىل الكوارث التي اختربناها يف هذا املجتمع املحيل .سنكتشف ما هو نوع هذه الكارثة املحدّدة وسبب حدوثها.
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 .3اطلب من األطفال أن يخبروك ماذا يعلمون عن الكارثة التي وقعت .يمكن أن يكونوا قد سمعوا عنها في
املدرسة أو من أقرانهم أو األشخاص البالغني الذين يعرفونهم.
 .4يمكن أن تساعدهم املعلومات التي سيتشاركونها مع أي معلومات إضافية على فهم نوع الكارثة وسبب
حدوثها.
لست قاد ًرا على
شجع األطفال على طرح أسئلة حول الكارثة وأجب عنها .وفي حال طرحوا أي أسئلة
َ
ّ .5
اإلجابة عنها اآلن ،حاول العثور على املعلومات التي يريريدون معرفتها في امل ّرة القادمة عندما تقابلهم.
ت ّم إعداده لرزمة املوارد.
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 ٧.٣كيف تغ ّيرت حياتي

WV 20

تسهيل مشاركة تجربة الكارثة وتشجيع التفكير حول كيفية تأثير الكارثة على حياة ألطفال وإعطائهم
تفسي ًرا حول سبب حدوث الكارثة.

N
 Fراقب األطفال الذين ُيظهرون ردود فعل قوية خالل هذا النشاط وقدّم لهم الدعم الذي
أوراق ومواد للرسم.

يحتاجون إليه.

 .1أعطِ ّ
طفل ورق ًة وموا ّد الرسم.
كل ٍ
قص ًة غ ّيرت حياتهم إثر حدوث كارثة.
يجسد الرسم ّ
 .2اشرح لهم أنّ لديهم عشر دقائق للقيام بهذا الرسم .يجب أن ّ
 .3عندما ينتهون من الرسم ،اطلب منهم أن يشاركوا الرسم مع الشخص الذي يجلس إلى جانبهم.
بإمعان إلى ما يخبرهم رفيقهم.
وذ ّكر األطفال أن يظهروا احترا ًما لدى إصغائهم
ٍ
 .4عندما ينتهون ،ق ْل لهم إنهم يقدرون أن يأخذوا الصور التي رسموها إلى املنزل أو أن يعطوك إ ّياها.
طارحا األسئلة التالية.
 .5أن ِه النشاط
ً

Q

ما كان شعوركم عندما تحدّثتم عن الكارثة اليوم؟

هل كان هناك بعض األمور التي كان من الصعب التحدّث عنها أكرث من غريها؟ إذا نعم ،ما هي؟
ت ّم إعداده لرزمة املوارد.

									
 ٧.٤جزيرتي

N

تنشيط األطفال وتحفيزهم.

WV 10

مساحة وطبشور وحلقات بالستيكية أو حبل طويل (بطول  4أمتار).

 .1اشرح لألطفال أن الغرفة هي املحيط وأنهم سيبنون جز ًرا فيه.
الخاصة مستخدمني الطبشور (أو الحلقات البالستيكية أو الحبل) من أجل
 .2اطلب منهم أن يبنوا جزيرتهم
ّ
تحديد شاطئ الجزيرة على األرض .عندما ينتهون ،اطلب منهم أن يقفوا في جزيرتهم.
امليسر "ابحث عن جزيرة أخرى" أو "انتقل إلى جزيرة أخرى" ،يجب أن يركض الجميع إلى
 .3عندما يقول ّ
ّ
جزيرة أخرى وأن يقفوا داخل الخط املرسوم بالطبشور.
امليسر إحدى الجزر ،م ّما يعني أنّ على
 .4وفي الوقت الذي يركض فيه األطفال من جزيرة إلى أخرى ،يلغي ّ
األطفال أن يحاولوا جميعهم الوقوف في جزيرة واحدة.
 .5ك ّرر هذا التمرين ع ّدة م ّر ٍات ،حتّى يتح ّفز األطفال.
الصليب األحمر الدانماركي ( )2008دليل ورشة العمل حول األطفال املتض ّررين من النزاعات املسلحة
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 ٧.٥أغنيتنا

										

WV 5

									

WV 5

ّ
املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.
يرجى مراجعة

 ٧.٦تقييم ورشة العمل

ّ
املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.
يرجى مراجعة

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد اكتشفنا اليوم أسباب وقوع الكارثة لذلك يجب أن تفهموا اآلن بشكلٍ
تغيت حياتكم بسبب الكارثة.
أفضل كيفية حدوث الكارثة وسببها .لقد قمتم ببعض الرسومات التي تظهر كيف ّ
متا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر رأيكم يف ورشة العمل كلّها .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة اليوم.
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ورشة العمل ٨
مجتمعنا املحلي
الغرض من ورشة العمل :مناقشة تأثير الكارثة على املجتمع املحلي.
الغرض من النشاطات:
املحلي نتيجة الكارثة.
تشجيع األطفال على مشاركة تجاربهم من خالل إخبار قصة ّعما حدث ملجتمعهم
ّ
النشاطات

املوارد

 ٨.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 ٥دقائق

 ٨.٢اتبع اليد

مساحة.

 ٥دقائق

 ٨.٣ماذا حصل ملجتمعنا املحلي؟

مساحة للعمل الجماعي.

 ٦٠دقيق ًة

 ٨.٤لعبة "املس اللون األزرق"

موسيقى (استخدام آلة موسيقية مثل
الطبل ،أو قرص مدمج أو دي في دي)

 ١٠دقائق

 ٨.٥أغنيتنا
 ٨.٦تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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 ٨.١الخالصة واملردود واملقدّمة
ّ
املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على معلومات حول هذا النشاط.
يرجى مراجعة

F

WV 5

اختر الصيغة املألوفة أكثر لألطفال عندما تتحدّث عن الكارثة التي اختبروها.

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:
سنتحدّث اليوم أكرث عن الكارثة التي اختربها الجميع وعن كيفية تأثريها عىل مجتمعنا املحيل .ستتاح للجميع فرصة
عم جرىلستم مرغمني
التحدّث ومشاركة تجاربهم حول هذه الكارثة إذا رغبوا بذلك .وقد يجد بعضً ا منكم صعوب ًة يف التحدّث ّ
عىل املشاركة إذا مل ترغبوا بذلك وتذكّروا أن تظهروا االهتامم واالحرتام وأن تصغوا بصرب عندما يخرب اآلخرون قصصهم .إىل ذلك،
سنقوم ببعض النشطة املسلية.

C

 ٨.٢اتبع اليد

										

WV 5

تشجيع املراقبة والتركيز واملرونة والتعاون والتواصل غير اللفظي.

N

مساحة.

قسم األطفال إلى مجموعات تتألف من شخص ْين.
ّ .1
 .2يجب أن يقف ّ
كل اثن ْين مقابل بعضهما.
 .3يجب أن يكون ّ
لكل مجموعة قائد ومتابع.
 .4يرفع القائد يده بشكل يكون ك ّفه بوجه رفيقه .ث ّم يحاول الشريك أن يضع وجهه أمام يد القائد وإبعاده
حوالي  “ 8أو  20سنتم طوال هذا التمرين.
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 .5يمكن أن يحرك القائد يده في أي اتّجاه ً
مثل إلى أعلى أو إلى أسفل وفي جميع أنحاء الغرفة أو فوق كتفه،
ً
محافظا على املسافة نفسها بني اليد والوجه.
إلخ ويجب أن يتبعه رفيقه
 .6تبديل األدوار.
التغير  :1حاول أن يتبع اثنني أو ثالثة أشخاص ي ًدا واحدة ،أو حتى خمسة أو ستة أشخاص.
 يشبه التأثير مجموعة من األسماك أو قطي ًعا من األغنام.كل طفل أن يتبع ّ
التغير  :2حاول أن تستخدم يدين وعلى ّ
كل يد ،فتصبح األيدي متشابكة وتتجه إلى األعلى
وإلى األسفل.
املختصة باألطفال
مؤسسة الرؤية العاملية اإلبداع مع األطفال :دليل لألنشطة
ّ
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 ٨.٣ماذا حصل ملجتمعنا املح ّلي

WV 60

								

تشجيع األطفال على مشاركة تجاربهم من خالل إخبار قصة عما حدث ملجتمعهم املح ّلي إثر الكارثة.

N

مساحة للعمل الجماعي.

 .1اطلب من األطفال أن يش ّكلوا مجموعات تتألف من أربعة أو خمسة أشخاص.
 .2اشرح لهم أنّ لديهم عشرة دقائق لتحضير قصة صامتة من خالل اإليماء عليهم أن يم ّثلوها أمام
املجموعات األخرى .يجب أن تتراوح م ّدة القصة بني ثالث إلى خمس دقائق وأن تتمحور حول حادثة وقعت في
املجتمع املحلي نتيجة كارثة.
 .3بعد عشر دقائق ،اطلب من ّ
كل مجموعة تمثيل القصة الصامتة واطلب من األطفال الذين يشاهدون أن
يحاولوا إيجاد الكلمات التي تع ّبر عن القصة وهم يراقبون التمثيلية الصامتة .وفي نهاية قصة كل مجموعة،
خذ بعض الوقت للتح ّدث ع ّما قامت به املجموعة .اطرح أسئلة تح ّفز التح ّدث مثل:

C

ماذا حدث؟ من قام مباذا؟
ما كانت مشاعر األشخاص خالل القصة؟
هل حدث ذلك عىل صعيد املجتمع املحيل كلّه أو يف بعض األماكن فحسب؟
ما الذي كان من املمكن تغيريه لو تك ّرر األمر؟

طارحا األسئلة التالية:
 .4أكمل النشاط
ً

Q

ما كان شعوركم وأنت تقومون بالتمثيليات الصامتة؟

ب َم جعلكم ذلك تفكّرون من حيث مجتمعكم ّ
املحل وتأثري الكارثة عليه؟
ت ّم إعداده لرزمة املوارد.

 ٨.٤لعبة "املس اللون األزرق"

N

تحفيز األطفال وإشراكهم في النشاط البدني.

125

WV 10

املوسيقى (استخدام آلة موسيقية مثل الطبل أو قرص مدمج أو دي في دي).

F

إذا كان غير مناسب للفتيات والفتيان أن يلمسوا بعضهم البعض ،احرص على أن يلعب
األطفال في مجموعات من نفس الجندر.
تف ّهم األطفال الذين يعانون من إعاقة وربما يكونون عاجزين عن التن ّقل كسائر األطفال.
 .1على امليسر أو أحد األطفال أن يعزف على آلة موسيقية أو يتحكم بعزف املوسيقى على إحدى اآلالت.
 .2أبلغ الجميع بأنّ عليهم أن يتن ّقلوا في أرجاء املكان أو أن يؤدوا رقص ًة سريعة عندما يت ّم عزف املوسيقى.
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 .3عندما تتوقف املوسيقى ،على الشخص الذي يتح ّكم باملوسيقى أن يصرخ" :املس اللون األزرق" ،أو "املس
األنف" أو "املس حذا ًء" أو أي لون يرتديه الحاضرون .على الجميع أن يلمسوا هذا اللون أو الشيء على
شخص آخر  -وليس على أنفسهم.
 .4في كل مرة تعلو فيها املوسيقى ،يغ ّير امليسر األمر.
جمعية املتطوعني في الخدمة الدولية ( )2003دليل املعلمني

									
 ٨.٥أغنيتنا
ّ
املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.
يرجى مراجعة

 ٨.٦تقييم ورشة العمل

									

يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على معلومات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد أخربتم اليوم قصة الكارثة التي وقعت يف مجتمعكم املحيل من خالل
التمثيليات الصامتة .غال ًبا ما تكون القصص الصامتة من الطرق الجيدة إلخبار أمو ٍر من الصعب التعبري عنها بالكالم .أشكركم
جمي ًعا عىل مشاركتكم يف القصص ومناقشتها.
متا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر رأيكم يف ورشة العمل كلّها .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة اليوم.
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ورشة العمل ٩
املحافظة على السالمة في املستقبل 1
الغرض من ورشة العمل :العمل مع األطفال على إجراءات السالمة في حال وقوع كارثة في املستقبل
الغرض من النشاطات:
مناقشة كيفية التص ّرف في حال وقوع كارثة أخرى.
النشاطات

املوارد

 ٩.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 ٥دقائق

 ٩.٢قوارب النجاة

مساحة.

 ٥دقائق

 ٩.٣املحافظة على السالمة
في املستقبل

معلومات حول املحافظة على السالمة في
املستقبل مرتبطة بالكارثة التي وقعت أو
الكوارث األخرى املألوفة في هذه املنطقة.
استخدم مفتاح الـ USBللحصول على
معلومات عن الكوارث املختارة في ّ
ملف
أوراق املعلومات عن الكوارث في املستقبل.

 ٦٠دقيق ًة

 ٩.٤لعبة األفعى العمياء

مساحة.

 ١٠دقائق

 ٩.٥أغنيتنا
 ٩.٦تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق

127

املسار الثالث • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

F

من امله ّم ج ّدًا الح ّد من مخاطر الكوارث ،كما يشير مسار مقدمة ورشة عمل (يرجى مراجعة
الصفحة  .)111حاول جمع أكبر قدر ممكن من املعلومات املحلية والوطنية إلعداد ورشة العمل هذه.
استخدم املعلومات املتع ّلقة بالتأهب للكوارث والح ّد من املخاطر املذكورة في ّ
ملف "أوراق
املعلومات حول الكوارث" على مفتاح الـ.USB
تشمل بعض املعلومات ً
أيضا أسئل ًة يمكن طرحها أو أنشطة يمكنك القيام بها مع األطفال وهي
ّ
امللف .إذا كانت
اختيارية .قد ترغب في الحصول على معلومات إضافية عن تلك املوجودة في
هناك كوارث تع ّرضك للخطر في مجتمعك املحلي غير مذكورة أعاله ،يجب أن تجد معلومات
عنها من مصادر أخرى.
إذا كان لديك وقت اضافي للتركيز على التأهب ملواجهة الكوارث والح ّد من مخاطرها ،هناك
بعض األدلة واأللعاب التي يمكن أن تج ّربها مع األطفال في ّ
ملف "ألعاب حول الكوارث
ومعلومات أخرى" على مفتاح الـ.USB
لقد أعد املكتب اإلقليمي لالتحاد الدولي في بانكوك املواد الخاصة للح ّد من مخاطر الكوارث
عند ألطفال ،وهي متو ّفرة باللغة اإلنجليزية ّ
وكل اللغات الوطنية في جنوب شرق آسيا على هذا
املوقع  .http://www.ifrcdrr.orgستجد ً
أيضا معلومات حول كيفية طلب الدي في دي مع املواد.

 ٩.١الخالصة واملردود واملقدمة
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على معلومات حول هذا النشاط.

WV 5

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:

C
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سنبدأ اليوم بالبحث عن طريقة االستعداد بشكلٍ أفضل يف حال حدوث كارثة أخرى .سنكتشف مجتمعنا ّ
املحل سو ًّيا
ونحدّد املناطق التي ممكن أن تكون خطرية وتلك اآلمنة.
								
 ٩.٢قوارب النجاة

N

تنشيط األطفال بدن ًّيا وتحفيزهم.

WV 5

مساحة.

 .1اطلب من الجميع أن يقفوا في وسط الغرفة واشرح لهم أنّ الغرفة هي "املحيط".
 .2اشرح اآلن أنه عند تصرخ أي رقم ،يجب أن ينض ّم الجميع إلى قارب النجاة وفق الرقم الذي قلته .على
ويتمسكوا
بسرعة وأن يش ّكلوا مجموعة من ستة أشخاص
سبيل املثال ،إذا قلت "ستة" ،يجب أن يركض الجميع
ٍ
ّ
ببعضهم البعض في "قارب نجاة" .وعلى أي شخص خارج املجموعة أن "يسبح"" حتى قول الرقم التالي.
بسرعة.
 .3قل األرقام بسرعة لحثّ الجميع على التح ّرك
ٍ
 .4ق ْم بذلك لبضع دقائق حتى تشعر أنّه قد ت ّم تحفيز الجميع.
دراسة األمانة العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال ( )2006ح ّقنا في الحماية من العنف
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 ٩.٣املحافظة على السالمة في املستقبل

WV 60

تعزيز التفاهم والوعي في أنشطة الح ّد من مخاطر الكوارث املتعلقة بكارثة املحددة أثرت على
املجتمع املحلي.

N

معلومات حول املحافظة على السالمة في املستقبل  -مرتبطة بالكارثة التي وقعت أو الكوارث األخرى

املألوفة في هذه املنطقة .راجع ملفي ""أوراق املعلومات حول الكوارث" و"ألعاب حول الكوارث واملزيد من العلومات"
على مفتاح الـ.USB

مريح على شكل دائرة.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا
ٍ
بشكل ٍ
 .2ابدأ النشاط بالقول:

C

لقد تحدّثنا مسبقًا عن الكوارث التي من صنع اإلنسان وتلك الطبيعية وكيفية حدوثها .سرنكّز اليوم عىل الكارثة التي
اختربناها يف هذا املجتمع املحيل .سنكتشف كيف ميكننا املحافظة عىل سالمتنا تجاه هذا النوع من الكوارث يف املستقبل.

 .3اسأل األطفال كيفية حماية أنفسهم إذا تك ّررت الكارثة .استعمل املعلومات على مفتاح الـ USBفي ملف
"أوراق املعلومات حول الكوارث" لتكملة األجوبة التي يعطيها األطفال .وفي حال وجود إجراءات مساعدة
يمكنك التم ّرن عليها كجزء من االستعداد للكارثة أو للح ّد من خطرها ،خ ْذ الوقت الالزم لذلك .راجع ملف
"ألعاب حول الكوارث ومعلومات أخرى" لتستوحي منه.
شجع األطفال على طرح أي سؤال حول االستعداد للكارثة أو الح ّد منها وأجب عنها .وفي حال طرحوا
ّ .4
أسئلة لست قاد ًرا على اإلجابة عليها ،حاول البحث عن املعلومات التي يحتاجون إليها للم ّرة القادمة.
ت ّم إعداده لرزمة املوارد.

 ٩.٤لعبة األفعى العمياء

WV 10

									

تنشيط األطفال وتحفيزهم.

N
أبق األطفال بعيدين عن الجدران واألغراض األخرى بما أ ّنهم يحتاجون إلى الركض في
ِ F
مساحة.

هذه اللعبة.

 .1اطلب من أحد األطفال أن يتط ّوع ليكون األفعى العمياء.
 .2تقوم األفعى العمياء بمطاردة املجموعة بأيديها املمدودة.
 .3يحاول األطفال اآلخرين تفادي أن يت ّم التقاطهم .يتن ّقل األطفال في جميع أنحاء املساحة املخصصة ويديهم
على صدورهم.
يتمسك بظهر األفعى العمياء ،فيصبح جز ًءا من جسمها ،مغل ًقا
 .4عندما تمسك األفعى بأحد األطفال ،عليه أن
ّ
عيونه طوال الوقت.
 .5تنتهي اللعبة عندما تمسك األفعى ّ
بكل األطفال ويش ّكلون جميعهم أفعى كبيرة بأجسامهم.
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 .6على امليسر الحرص على ّأل يرتطم األطفال بالجدران أو األشياء في هذه اللعبة.
الصليب األحمر الدانماركي ( )2008دليل ورشة العمل حول األطفال املتض ّررين من الصراعات املسلحة

									
 ٩.٥أغنيتنا

WV 5

 ٩.٦تقييم ورشة العمل

WV 5

يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صحفة  6للحصول على معلومات حول هذا النشاط.

يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صحفة  6للحصول على معلومات حول هذا النشاط.
اشرح:

C

لقد وصلنا آلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد تحدّثنا اليوم أكرث عن الكوارث التي اختربناها والطرق التي تساهم
يف املحافظة عىل سالمتنا يف املستقبل .شك ًرا لكم عىل إسهاماتكم ومشاركتكم.

متا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر رأيكم يف ورشة العمل كلّها .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة اليوم.
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ورشة العمل ١٠
املحافظة على سالمتنا في املستقبل 2
الغرض من ورشة العمل :العمل مع األطفال على إجراءات السالمة في حال حدوث كارثة في املستقبل.
الغرض من النشاطات:
تحديد مناطق الخطر والسالمة في مجتمعات األطفال املحلية.
النشاطات

املوارد

 ١٠.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 ٥دقائق

 ١٠.٢املخاطر والسالمة في مجتمعنا املحلي

مساحة لثالث محطات عمل وأوراق ومواد
للرسم مجتمعنا املحلي والكتابة ولوح قالب
لرسم خريطة املجتمع املحلي.

 ٧٠دقيق ًة

 ١٠.٣افعل مثلي

مساحة لتشكيل دائرة وللحركة البدنية.

 ٥دقائق

 ١٠.٤أغنيتنا
 ١٠.٥تقييم ورشة العمل

F
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 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق

حاول جمع أكبر قدر ممكن من املعلومات للتحضير لورشة العمل هذه .حاول معرفة
ما إذا كان سبق أن ت ّم وضع خطط الطوارئ في املجتمع املحلي في حال وقوع كارثة في
املستقبل .ينبغي أن تحدّد خطة الطوارئ األماكن ذات الخطورة العالية وتلك اآلمنة ،كما يجب
أن تو ّفر إرشادات حول األماكن التي يجب أن يقصدها األطفال والعائالت في حال وقوع كارثة
واألشخاص املستعدّين ملساعدتهم .إذا لم تكن هناك خطط طوارئ محلية ،حاول العثور على
مبادئ توجيهية وطنية للتأهب للكوارث.
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 ١٠.١الخالصة واملردود واملقدمة

WV 5

						

يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على معلومات حول هذا النشاط.

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:

C

سنقوم اليوم بإنشاء خريطة تتض ّمن مناطق الخطر والسالمة يف املجتمع املحيل.

 ١٠.٢املخاطر والسالمة في مجتمعنا

N

تحديد مناطق الخطر والسالمة في مجتمعنا.

WV 70

مساحة لثالث محطات عمل وأوراق ومواد للرسم مجتمعنا املحلي والكتابة ولوح قالب لرسم خريطة
املجتمع املحلي.

F

قم بتجهيز ثالث محطات عمل مسب ًقا مع أوراق من اللوح القالب ومواد للرسمّ .
خطط في
وقت مسبق للمجاالت الثالثة املتميزة للمجتمع املحلي التي ستقوم املجموعات الثالث في هذا
النشاط برسمها على الجزء املخصص لهم من الخريطة.
قسم األطفال إلى ثالث مجموعات .اشرح لهم أنّ على كل مجموعة أن ترسم جز ًءا من خريطة املجتمع
ّ .1
ّ
املحلي .وعندما تنتهي املجموعات الثالث ،تُلصق األجزاء الثالث ببعضها لتشكل خريطة كبيرة للمجتمع
املحلي.
 .2اشرح لألطفال أي مناطق من املجتمع املحلي يجب إظهارها على ّ
كل جزء من الخريطة .اختر املباني أو
املعالم املألوفة للجميع واحرص على أن يعرف األطفال ما هي املناطق التي سيرسمونها.
ً
مثل :تتولى املجموعة األولى رسم خريطة املجتمع املحلي من الكنيسة إلى املتجر .واملجموعة الثانية من
الكنيسة إلى املدرسة والثالثة من املدرسة إلى البحر.
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مفصلة أكثر:
 .3ق ّدم تعليمات ّ
• ارسموا خريطة ملنطقتكم تظهر فيها املباني والطرقات واألنهر وأي معالم أخرى مه ّمة.
كل ما يمكن أن يتع ّرض لخطر كبير عند وقوع كارثةً .
• ح ّددوا ّ
مثل ،هل هناك بعض املباني القديمة
وغير الثابتة وقابلة لالنهيار بسهولة في حال حدوث زلزال؟ هل هناك مناطق في املجتمع املحلي أكثر
عرضة للفيضانات؟
• ح ّددوا كافة املناطق اآلمنة في مجتمعكم املحلي بما في ذلك املناطق التي يوجد فيها مبانيً .
مثل ،هل
هناك بعض املنازل التي فيها أقبية والتي تع ّد آمنة بخاصة في حال حدوث إعصار أو عاصفة قوية؟
 .4اعط األطفال  30دقيقة للعمل على الخريطة.
 .5عندما ينتهون ،اجمع األقسام على خريطة كبيرة للمجتمع .واعط األطفال من خمس إلى عشر دقائق للتم ّعن
فيها.
 .6اسألهم اآلن ماذا يمكن أن يفعل األطفال في املجتمع املحلي في حال حدوث كارثة أخرى؟
ناقش معهم لبضعة دقائق هذا املوضوع واختم ً
قائل:
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C

تبي اليوم أنكم تدركون وجود مناطق خطرة وأخرى آمنة يف مجتمعنا املحيل .وهذه هي حال كافة املجتمعات.
لقد ّ
ال ميكن أن نتن ّبأ بحدوث أي كارثة ولكن ميكننا أن نكون عىل استعداد لها قدر اإلمكان .من امله ّم أن تتذكّروا ماذا يجب فعله
يف حال حدوث ذلك وأالّ تشعروا بالذعر .من الج ّيد وضع مخطّط مع عائالتكم ومع مقدمي الرعاية .ال ب ّد من تحديد نقطة لقاء،
يك ال تضيعوا بعضكم البعض إذا وقعت كارثة ما.
 .7اطلب منهم إظهار الخريطة أمام اآلخرين لكي يروا العمل الجيد الذي قاموا به.
مقتبس من مؤسسة إنقاذ الطفل ( )2007الح ّد من مخاطر الكوارث لدى األطفال :دليل عملي

									
 ١٠.٣افعل مثلي

N

WV 5

تنشيط األطفال بدن ًّيا وتوعيتهم.
مساحة لتشكيل دائرة وللحركة البدنية.

 .١اطلب من األطفال أن يقفوا على شكل دائرة.
 .٢قم بحركة جسدية ،ص ّفق مرتني مث ً
ال .اطلب اآلن من األطفال أن يقوموا باملثل.
 .3عندما يقومون بذلك مرة واحدة ،اطلب من الطفل الذي يقف إلى جانبك القيام بحركة أخرى ،على سبيل
املثال ،ضرب قدميه بقوة على األرض .اطلب اآلن من األطفال القيام بالحركتني – التصفيق ومن ث ّم ضرب
أقدامهم بقوة على األرض.
 .4أضف املزيد من الحركات الجسدية ليحظى ّ
كل طفل بدور .إذا كان هناك عدد كبير من األطفال ،أوفق
النشاط بعد حوالي  10دقائق.
مقتبس من أنشطة مؤسسة إنقاذ الطفل في قرغيزستان تعزيز الكرامة

 ١٠.٤أغنيتنا

										

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على معلومات حول هذا النشاط

								
 ١٠.٥تقييم ورشة العمل
ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على معلومات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .لقد قمتم اليوم بعملٍ ج ّيد خالل إنشاء خريطة مناطق املخاطر والسالمة
يف املجتمع.

متا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر رأيكم يف ورشة العمل كلّها .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة اليوم.
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ورشة العمل ١١
ردات فعل طبيعية على أحداث غير طبيعية
الغرض من ورشة العمل :زيادة فهم ردود العفل الطبيعية على أحداث غير طبيعية وتوفير أداة لألطفال تساعدهم على
التك ّيف مع الذكربات غير املرغوب فيها.
الغرض من النشاطات:
مساعدة األطفال على فهم أنّ ردود العفل على اإلساءة هي ردات فعل طبيعية على أحداث غير طبيعية.
توفير أداة لألطفال تساعدهم على التك ّيف مع الذكريات غير املرغوب فيها أو األفكار السلبية.
تعزيز تركيزاألطفال وتحفيزهم
تقييم مزاج األطفال.
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النشاطات

املوارد

 ١١.١الخالصة واملردود واملقدمة
 ١١.٢البحث عن قائد

 ١٠دقائق
مساحة للدائرة.

 ١١.٣ردات فعل طبيعية على

 ١١.٥محاولة تقييم املزاج
(انضموا إلى الحافلة)

مكان هادئ حيث لن يتأ ّثر األطفال
بالضجة أو املارة.
مساحة كافية للتنقل.

 ١١.٦أغنيتنا
 ١١.٧تقييم ورشة العمل

 ١٠دقائق
 40دقيق ًة

أحداث غير طبيعية
 ١١.٤إيجاد مكان آمن

الوقت

 ٢٠دقيق ًة
 ٥دقائق
 ٥دقائق

أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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 ١١.١الخالصة واملردود واملقدّمة
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 10

F

قد يكون من املالئم أكثر خالل ورشة عمل اليوم التحدّث عن حدث حقيقي (زلزال أو
مصطلحا
امليسر أن يختار
فيضان أو حريق إلخ) بجل التك ّلم عن "الكارثة" .يرجع األمر إلى
ً
ّ
اعتاد األطفال عليه ومرتاحني الستعماله.
ع ّرف عن هدف ورشة عمل اليوم:

C

يف املرات القليلة املاضية التي التقينا فيها تحدّثنا بالتفصيل عن الكارثة التي اختربناها جميعنا .يؤث ّر عيش تجربة كهذه
عىل الناس بطرق مختلفة وقد يعيش بعض األشخاص أوقاتًا صعب ًة أل ّن لديهم ذكريات واضحة حول ما حصل وال يستطيعون
التوقف عن التفكري فيها .سوف نستكشف اليوم طريقة مم ّيزة لتفادي أن تزعجك هذه الذكريات ،كام سنامرس نشاطات مرحة.

									
 ١١.٢إيجاد قائد

N

WV 10

لتعزيز تركيز األطفال وتحفيزهم.
مساحة ليجلس فيها األطفال على شكل دائرة.

 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على الكراسي أو على األرض على شكل قرفصاء ويش ّكلوا دائر ًة .يجب أن
يكون الجميع قادرين على رؤية بعضهم بوضوح والنظر إلى بعضهم بالعني.
شخصا واح ًدا ليترك الغرفة أو يبتعد عن املجموعة لكي ال يسمع أو يرى سائر أفراد
امليسر
ً
 .2يختار ّ
املجموعة.
امليسر قائ ًدا .يبدأ القائد بحركة يك ّررها الجميع ،ينبغي تكرار الحركة بضعة مرات ومن ث ّم يت ّم
 .3يختار ّ
تغييرها .مث ً
ال :فرك اليدين على الفخذين ،والتصفيق باليدين والطقطقة باألصابع إلخ .يك ّرر الجميع الحركة
عبر النظر مباشر ًة إلى الشخص الجالس أمامه – ال ينظرون إلى القائد .يعود الشخص الذي ترك املجموعة
و ُيعطى ثالث فرص ليحاول معرفة القائد .عندما يعرف القائد يصبح دور شخص آخر ليغادر الغرفة ويت ّم
اختيار قائد جديد.
االتحاد الدولي ألرض اإلنسان ( )2008دليل التدريب النفسي االجتماعي حول حماية الطفل

 ١١.٣ردات فعل طبيعية على أحداث غير طبيعية

WV 40

بهدف مساعدة األطفال على فهم أنّ ردود العفل على التجارب الصعبة هي ردات فعل طبيعية على أحداث

غير طبيعية.

F

يتضمن هذا النشاط قراءة قصة حول طفل في زلزال ،يمكن أن يت ّم استبدالها بقصة حول
ّ
طفل عاش كارث ًة مثيلة لتلك التي حصلت في املنطقة املتواجد أنت فيها .اقرأ القصة مسبقاً
وتأكد أ ّنك قادر على قراءتها بارتياح أمام املجموعة .في حال كان هناك ضرورة لتغيير أجزاء
من القصة لتالئم املجموعة أكثر قم بذلك مسب ًقا.

135

املسار الثالث • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

واثن على األطفال
يشمل هذا النشاط تشارك ذكريات ومشاعر حساسة وصعبة ،تن ّبه لذلك
ِ
ملشاركتهم.
ليتطوع ويخبر املجموعة قص ًة مماثل ًة حصلت معه أو مع شخص يعرفه
في حال قاطعك طفل
ّ
التطوع للكالم
شخصا من ضمن املجموعة) شجعه واسمح له بالكالم .واثن تحديدًا على
(ليس
ّ
ً
شخصي أو صعب.
عن شيء
ّ
تذكر أنّ هدف هذا النشاط يكمن في تعليم األطفال وتذكيرهم أنّ ردات فعلهم طبيعية في ّ
ّ
ظل
وضع غير طبيعي .لذلك حاول أال ّ
اصغ إليهم جميعً ا على قدر
قصة يخبرها أي طفل بل
تعظم ّ
ِ
املساواة ،كون هذا سيساعد األطفال على أن يشعروا أنّ تجاربهم وردات فعلهم طبيعية.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة واشرح لهم أنّك اليوم ستتح ّدث عن ذكريات تتع ّلق بكارثة ما
وكيف يمكن أن يصعب التعامل مع هذه الذكريات.
 .2اخبر األطفال القصة التالية:

C

وعم حصل له .أنتم ال تعرفونه غري أ ّن بعض األشياء التي حصلت معه ممكن أن تكون
أريد أن أخربكم عن ف ًتى أعرفه ّ
حصلت معكم أيضً ا.
كان مايكل من عمركم تقري ًبا عندما بدأت الكارثة ،كان يعيش يف املنزل مع أمه وأبيه وأخواته الثالثة .يف إحدى الليايل وهو نائم،
بدأ املنزل يه ّز بقوة وبدأت األشياء تتساقط .مل يعرف مايكل ماذا يجري غري أنه كان مرتع ًبا وبدأ ينادي أهله ولكنهام مل يسمعا
نداءه بسبب الضجيج .كان امليش صع ًبا جدًا ومع ذلك متكّن من النزول عن رسيره .غري أ ّن باب غرفته كان مقفالً .متكّن من
الخروج من النافذة ووجد أخته يف الخارج .سمعا صوت أمهام داخل املنزل ومتكنا من إخراجها مبساعدة الجريان .كانت يدها قد
انكرست وكانت ترصخ من األمل .يف وقت الحق من اليوم عينه ،يف الصباح ،رأى مايكل الجريان يخرجون والده من تحت الحطام.
كان رأسه محط ًّم ،لقد كان املنظر بش ًعا جدًا .مل يصدّق مايكل أ ّن والده قد مات ،كان األمر أشبه بالحلم .بعد قليل بدأ يبيك غري
كل يشء كان غري ًبا وكأنه ليس حقيق ًيا .يف اليوم التايل ،علم من بعض األصدقاء أن عددًا من زمالئه يف
أ ّن دموعه رسعان ما جفّتّ .
الصف مات أيضً ا.
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خالل األيام القليلة األوىل التي تلت الزلزال مل يكن هناك الكثري من املياه والطعام وكانوا ينامون يف الخارج .يف البداية كانوا ينامون
يف الهواء الطلق ومن ث ّم باتوا ينامون يف خيم .أىت الكثري من الناس من مدن ودول أخرى لتقديم يد العون ورسعان ما فتحوا
رضر املدرسة بقدر غريها من املباين ،كام أ ّن األشخاص الذين كانوا يعرفون عن الزالزل ذهبوا إىل املدرسة
املدرسة من جديد .مل تت ّ
للتأكد من أنها آمنة.
أي
شعر مايكل يف األيام القليلة التي تلت بالذعر مل يكن يرغب يف االبتعاد عن أمه ومل يحتمل العودة إىل منزله أو الدخول إىل ّ
مبنى .مل يرغب يف التفكري مبا رآه ألنه ُيشعره بالتوتر والخوف ويبدأ بالبكاء .مل يرغب يف التحدث عن املوضوع مع أي شخص ألنه
أمر محزن جدًا ومع ذلك ،مل يتمكن من التخلص من ذكرى ما حصل ،كلام وقعت هزة الحقة أو سمع صوت رصاخ يقفز فلبه من
مكانه وفجأ ًة ترتاءى لذهنه صورة والده ،كأنه عاد إليه ويتذكر صورة الدم وصورة رأس والده ويشعر وكأنه يش ّم الرائحة .كان
يجن أل ّن ما بيده حيلة ليوقف عودة هذه الصور إىل ذاكرته .بدأ يحلم
يرتعب خوفًا عندما يحصل هذا له وشعر وكأنه سوف ّ
أي يشء آخر .بقيت الحال كذلك لبضعة أسابيع.
بأشياء س ّيئة حيث يرى الرأس من جديد والدم أيضً ا وهو ما كان يزعجه أكرث من ّ
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مل يستطع مايكل االقرتاب من مكان وقوع الحادث وكره التفكري أو الكالم باملوضوع ألنه مخيف جدًا .مل ّ
تنفك الصور تتوارد إىل
ذهنه ليالً نها ًرا ،وازداد توتره وبات يرتعب خوفًا عند وقوع أي هزة الحقة أو إذا سمع صوت سيارة أو شاخنة آتية أو أي ضجة
عالية.
أي شخص ،يف الواقع ،يعاين معظم األطفال من مشاكل شبيهة
ردود العفل التي اختربها مايكل بعد الزلزال ميكن أن تحصل مع ّ
مبشاكل مايكل بعد أن يختربوا أمو ًرا رهيبةً .من الطبيعي أن يكون لديهم هذا النوع من ردود العفل.
 .3اسأل األطفال عن التجارب التي يمكن أن تؤدي إلى ذكريات بشعة .اسألهم إذا كانوا قد عاشوا تجارب أو
يعرفون أطفا ًال آخرين عاشوا تجارب و ّلدت لديهم ذكريات حزينة .اكتبها على لوح ق ّ
الب.
شجع املجموعة على مشاركة تجاربها الخاصة من دون أن تطلب تفاصيل أو تسأل عن ردات فعلهم في هذه
ّ .4
املرحلة .وبنا ًء على القائمة التي تنجم عما تقدمه املجموعةّ ،
وضح ما يم ّيز التجارب التي يمكن أن تعرقل حياتهم
ّ
وتعطلها .هي تجارب مفاجئة وحادة وتش ّكل خط ًرا على الحياة وتتس ّبب باإلصابة بجروح وتؤدي إلى الحرمان
وتنطوي على تجارب حسية حادة ،مشاهد وروائح وأصوات ،مقرفة ومريعة وتجعلك تشعر بالذعر والعجز.
 .5قل لألطفال ما يلي:

C

عاد ًة اليخترب األطفال هذا النوع من األمور ولكن ،لسوء الح ّظ بسبب الكوارث أصبحت ردود العفل من هذا النوع شائعة
جدّا ومعظمنا اخترب بعضها يف مرحلة مع ّينة .تكون هذه التجارب فريدة من نوعها ألننا نعرف أنها عاد ًة تتسبب بردود العفل
التي تحدثنا عنها والذكريات السيئة التي سمعتموها عن مايكل.
 .6من امله ّم للمجوعة أن تسمع أنّ ردود العفل هذه شائعة وطبيع ّية وقد تحصل ألي كان وأن هناك ما يمكن
القيام به إزاءها .ابدأ بتجميع قائمة بالعوارض من خالل تجربة أفراد املجموعة من دون أن تغوص في تفاصيل
تجربة ّ
كل طفل أو تفاصيل مشاكله الحالية .اطرح بعض األسئلة املفتوحة وحاول عند الضرورة أن تستوحي
من قصة مايكل وذلك لتحصل على قائمة أساس ّية بالعوارض .على سبيل املثال ،يمكنك أن تسأل:
هل عاىن أي منكم من مشاكل مشابهة ملشاكل مايكل؟ ما هو نوع املشاكل؟ ماذا حصل معك بعد أن اختربت
(س ّم تجربة من القامئة)؟

C

 .7عندما تجمع قائمة عا ّمة بالعوارض قل التالي:

C

من الشائع جدًا بني األطفال والراشدين أن يواجهوا هذه املشاكل بعد عيش تجربة صعبة .بعدما تخترب أو تعيش تجربة
مر ّوعة ،عندما يحصل شي ًئا يذكّرك مبا حدث قد تشعر وكأنه يحدث اآلن مجددًا مع أنك تعلم أ ّن هذا غري صحيح .من املخيف
جدًا أن تشعر كذلك ،لهذا يحاول األطفال أن يتفادوا األماكن التي تحيي فيهم هذه الذكريات واملشاعر البشعة ويتفادون التفكري
تجن بل عىل العكس يعني
مبا جرى أو الكالم عنه حتى مع األهل أو مقدّمي الرعاية .عندما تنتابك هذه املشاعر هذا ال يعني أنك ّ
أنك مثل معظم األطفال اآلخرين .حتى ولو حاولت أن تتخلّص من هذه الذكرى ستعود ،قد تعود يف أحالمك أو عندما تسمع
ضجة عالية أو غريها من األمور التي تذكّرك بالحدث.
 .8واآلن اسأل األطفال:

C

ما هي األشياء التي تذكّركم مبا حدث؟
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 .9ج ّمع قائمة بالعناصر املذكرة من املجموعة وشر إلى أنّ هناك العديد من العناصر املذ ّكرة في محيطنا
بحيث قد يكون من املستحيل تفاديها كلها .في بعض األحيان تجتاحنا الذكريات من حيث ال نتوقعها .ومن
حس السيطرة وينبغي ممارسة ذلك اآلن.
املهم أن يتع ّلم األطفال ،كخطوة أولى ،أن يسترجعوا ّ
 .10بعد مناقشة الحدث الصعب وردود العفل والعناصر املذكرة وبعد معرفة أنّ ردود العفل هذه شائعة
وطبيعية ،يحتاج األطفال إلى معرفة أنّ املساعدة متو ّفرة .قل شي ًئا من هذا القبيل:

C

حس ًنا ،مع أ ّن األطفال الذين عاشوا تجرب ًة مرير ًة قد يحاولون التخلص من ذكرياتهم ،ستعود مرا ًرا وتكرا ًرا إما بوجود
عنارص مذكرة أو حتى وهم نامئون ويف بعض األحيان ترتاود الذكريات من حيث ال يدرون .سنبدأ اليوم بتعلّم بعض الحيل
واألمور الخاصة لتكونوا أنتم مسؤولني عن ذكرياتكم ولتتحكموا بها بشكل أفضل .قد ال تستطيعون أن تنسوا ما حصل ولكنكم
ستكونون قادرين عىل التذكر عندما تقررون ذلك ال عندما تقرر ذكرياتكم ولن تعود مخيف ًة بعد اآلن .ستتمكنون من استخدام
هذه الحيل اآلن إن كنتم تعانون من أي من هذه املشاكل أو إن اختربمتوها يف املستقبل .املهم هو أن تتد ّربوا عىل املهارات التي
تتعلّموها اليوم لتكونوا مستعدين للتعامل مع الذكريات البشعة عندما تطرأ يف املستقبل.
مؤسسة األطفال والحرب ،)2002( .دليل األطفال والحرب :األطفال والكوارث .تعليم تقنيات االنتعاش.
النسخة املنقحة.

 ١١.٤إيجاد مكان آمن

WV 20

توفير أداة لألطفال تساعدهم على التك ّيف مع الذكربات غير املرغوب فيها أو األفكار السلبية.

N

مكان هادئ حيث لن يتأ ّثر األطفال بالضجة أو باملارة.

F

يتط ّلب هذا النشاط بيئ ًة هادئة وتركيز .في حال كان أي من األطفال غير قادر على التركيز
وبدأ يثير الضجة أو يتململ ،اطلب منه بلطف أن يجلس بهدوء في حني يجري النشاط.
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إذا دعت الحاجة ،يمكن تشارك تعليمات هذا النشاط مع األهالي أو مقدمي الرعاية ليمارسوه
في املنزل .على سبيل املثال في حال كان الطفل يرى الكوابيس ،يمكن لهذا النشاط أن يشكل
أدا ًة تساعده على تكوين أفكار إيجابية قبل الخلود إلى النوم.
 .1اطلب من الطفل أن يستلقي أو يجلس بطريقة مريحة ويغمض عينيه .اشرح أنك ستعلمه اآلن طريق ًة ليتعامل
مع الذكريات املريرة.
 .2اطلب من األطفال أن يكونوا غاي ًة في الصمت في حني تقوم بتدريب املخ ّيلة التالي .قل لهم أنك عندما تطرح
األسئلة يجب أن يفكروا فيها بعقلهم من دون أن يجيبوا بصوت مرتفع .اقرأ الكلمات ببطء ووضوح .اعط
األوالد الوقت ليفكروا في ما تقوله مع مالحظة أماكن التوقف في النص.

C

سنتمرن اليوم عىل كيفية استخدام مخيلتنا لنولّد صو ًرا ومشاعر جميل ًة وإيجابيةً .أحيانًا عندما نكون منزعجني من املفيد
أن نتخيل مكانًا يجعلنا نشعر بالهدوء واألمان .سوف أطلب منكم اآلن أن تتخيلوا مكانًا تشعرون فيه بالهدوء واألمان والسعادة.
قد يكون مكانًا تتذكرونه رمبا من العطلة أو مكانًا سمعتم عنه يف قصة رمبا أو مكانًا تخرتعونه أنتم بأنفسكم.
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نفسا عميقًا .أغمضوا عينيكم واستمروا بالتنفس بشكل طبيعي .تخيلوا صور ًة للمكان الذي فيه تشعرون باألمان والهدوء
خذوا ً
والسعادة( .صمت ملدة قصرية) تخيلوا أنكم واقفون أو جالسون يف هذا املكان ( .صمت ملدة قصرية) يف الخيال ،انظروا من
حولكم والحظوا ما ترونه( .صمت ملدة قصرية) انظروا إىل تفاصيل أين أنتم وما ترونه بالقرب منكم( .صمت ملدة قصرية)
الحظوا األلوان املتعددة ( .صمت ملدة قصرية) تخيوال أنكم تلمسون األشياء ( .صمت ملدة قصرية) واآلن القوا نظر ًة أبعد.
ماذا ترون من حولكم؟ انظروا ماذا يوجد يف البعيد .حاولوا أن تروا مختلف األلوان واألشكال والظالل .هذا مكانكم املميز
وميكنكم أن تتخيلوا ما تشاؤون هناك.
عندما تكونون هناك تشعرون بالهدوء والسكينة .تخيلوا أنكم حفاة ،كيف تشعرون باألرض من تحتكم؟ (صمت ملدة قصرية)
سريوا ببطء محاولني أن تالحظوا األشياء املوجودة ،حاولوا أن تروا كيف تبدو .ماذا تسمعون؟ (صمت ملدة قصرية) رمبا
تسمعون صوت نسمة الهواء الناعمة أو زقزقة العصافري أو البحر .هل تشعرون بدفء الشمس عىل وجهكم؟ (صمت ملدة
قصرية) ماذا تشمون؟ رائحة هواء البحر أو األزهار أو طعامكم املفضّ ل؟ (صمت ملدة قصرية) يف مكانكم املميز ميكنكم أن تروا
األشياء التي تريدون أن تروها وتتخيلون أنكم تلمسونها وتشمونها وتسمعون أصواتًا ممتعة .تشعرون بالهدوء والسعادة.
واآلن تخ ّيلوا أ ّن هناك شخص مميز يف هذا املكان( .مع مجموعات األطافال األصغر س ًنا قد يكون هذا الشخص شخصية من
نسج الخيال أو شخصية بطل خارق من الرسوم املتحركة) .هذا الشخص موجود ليكون صديقًا لكم وليساعدكم ،هو شخص
قوي ولطيف .هو هنا ملساعدتكم وسيهتم بكم .تخيلوا أنكم متشون يف مكانكم املميز وتستكشونفه معه( .صمت ملدة قصرية)
تشعرون بالسعادة ألنكم مع هذا الشخص( .صمت ملدة قصرية) فهذا الشخص هو مساعدكم ويجيد حل املشاكل.
انظروا من حولكم مجددًا يف مخيلتكم .انظروا جيدًا( .صمت ملدة قصرية) تذكروا أ ّن هذا مكانكم املم ّيز .سيكون دامئًا موجودًا.
ميكنكم أن تتخ ّيلوا دامئًا أنكم فيه عندما تريدون الشعور باألمان والسعادة( .صمت ملدة قصرية) مساعدكم سيكون دامئًا موجودًا
عندما تريدونه( .صمت ملدة قصرية) واآلن استعواد لتفتحوا عينيكم وتغادروا مكانكم املميز( .صمت ملدة قصرية) ميكنكم أن
تعودوا عندما تشاؤون .عندما تفتحون عينيكم ستشعرون بالهدوء والسعادة.
 .3عندما يفتح الجميع عينيهم ،اطلب من الراغبني أن يتتشاركوا ما تخيلوه .اسألهم كيف شعروا.
 .4شر إلى الرابط بني املخيلة واملشاعر .بني لهم أنهم يسيطرون على ما يرونه في مخيلتهم وبالتالي يسيطرون
على شعورهم .شدد على فكرة أنّ هذا شيء ممتع وأنه يمكنهم أن يتخيلوا أنهم هناك عندما يشعرون بالتعاسة
أو الخوف وأنه سيريحهم .قل لهم إنه سيصبح أسهل تخيل املكان املميز كلما تمرنوا على تخيله.

Q

كيف شعرتم لدى قيامكم بهذا النشاط؟

هل كان من الصعب الرتكيز؟ إذا كانت اإلجابة أجل ،ملاذا؟
هل تعتقدون أنكم قادرون عىل القيام بتمرين املخيلة مبفردكم؟ إذا كانت اإلجابة كال ،ملاذا؟
مؤسسة األطفال والحرب ( )2002دليل األطفال والحرب :األطفال والكوارث.تعليم تقنيات االنتعاش.
النسخة املنقحة.
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 ١١.٥تقييم املزاج (انض ّم إلى الحافلة)
تقييم مزاج األطفال وتحفيزهم.

WV 5

N
تتضمن
وخصوصا كون ورشة العمل هذه
 Fاستخدم هذا النشاط لتق ّيم كيف يشعر األطفال
ً
ّ
مساحة تسمح بالسير.

نشاطات هادئة جدًا وانفعالية .انتبه لألطفال الذين يبدو أنهم يتجاوبون أكثر من غيرهم مع
املزاج السلبي واملشاعر السلبية .اعمل معهم على صعيد فردي لترى ما إذا كانوا بخير .تف ّقد ما
إذا كانوا يعانون من مشاكل أو إذا كان يحصل معهم شيء آخر .ال تختر أطفا ًال خالل النشاط
بطريقة تحرجهم أو تجعلهم غير مرتاحني للتعبير عن مزاجهم أو مشارعرهم.
 .1اطلب من األطفال أن يقفوا.
 .2اشرح لألطفال أنّ الحافلة جاهزة للمغادرة .أرهم زاوية من الغرفة أو مكان ورشة العمل حيث نتخيل أنّ
الحافلة موجودة.
 .3اآلن ،قل لهم إنّ ّ
مزاجا أو شعو ًرا معينًا كالفرح أو التعب أو الحزن
كل من في هذه الغرفة يشعر بـ(اختر
ً
ّ
أو الحماسة أو امللل إلخ) يجب أن يأتي ويستقل الحافلة .عندما يصعدون على منت الحافلة ،اطلب منهم أن
يصطفوا ويتمسكوا بكتفي الشخص الواقف أمامهم .قد صف األطفال وامش قلي ً
ال في الغرفة مع إصدار
صوت يشبه صوت قيادة الحافلة.
 .4بعد حوالى دقيقة ،أوقف الحافلة واختر بصوت مرتفع مزاج أو شعور جديد .ينبغي على ّ
كل املوجودين في
الحافلة الذين ال يشعرون بهذا املزاج الجديد أن يترجلوا في حني يصعد أشخاص جدد.
 .5استمر بالقيام بذلك مع مزاج جديد أو مشاعر جديدة إلى أن يحصل ّ
الكل على دورة واحدة على األقل في
الحافلة.
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هذا النشاط مقتبس عن نشاطات مؤسسة إنقاذ الطفولة في قيرغيزستان الرياح تهب

 ١١.٦أغنيتنا
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

 ١١.٧تقييم ورشة العمل

WV 5
WV 5

يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

اشرح:

C

وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .تحدثنا اليوم عن ردود العفل عىل الكوارث مثل تلك التي اختربناها – وتحديدًا
تحدثنا عن كيف أ ّن ردة الفعل هذه طبيعية عىل ما نسميه "حدث غري طبيعي" .وكان الف ًتا جدًا أن نستمع إىل تجربتكم وكيف
أثرت فيكم الكارثة.
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كام قمنا بتمرين يساعدنا عىل السيطرة عىل الذكريات الصعبة غري املرغوب فيها .إن مارستم هذا التمرين مرا ًرا ،ستتمكنون يف
النهاية من اتخاذ قرار متى تريدون أو ال تريدون التفكري بهذه األمور.
شك ًرا لكم جمي ًعا عىل مشاركتكم اليوم.
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر رأيكم بورشة عمل اليوم .سنستخدم مجددًا الوجوه املبتسمة.

ورشة العمل 12
املشاعر تتغ ّير
راجع ورشة العمل  12صفحة 44
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Louise Dyring/ Save the Children
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ورشة العمل ١٣
التأقلم مع الخوف
يستخدم ً
أيضا في املسار  :4ورشة العمل 18
الغرض من ورشة العمل :استكشاف شعور الخوف وطرق التأقلم معه.
الغرض من النشاطات:
تحديد مختلف املشاعر .استكشاف الشعور ودور الخوف والطرق املختلفة للتأقلم معه.
تنشيط األطفال جسد ًيا وإيجاد طرق للتأقلم مع الخوف.
النشاطات

املوارد

 ١٣.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 ٥دقائق
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 ٥دقائق

 ١٣.٢لعبة الطابة

طابة.

 ١٣.٣التأقلم مع الخوف

لوح قالب عليه جدول فيه عناوين.
بطاقات لكتابة املشاعر.

 ٦٠دقيق ًة

 ١٣.٤عبور النهر

صندوق لوضع البطاقات فيه
مساحة وأوراق.

 ١٠دقائق

 ١٣.٥أغنيتنا
 ١٣.٦تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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 ١٣.١الخالصة واملردود واملقدمة
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 5

عرف عن هدف ورشة عمل اليوم:
سنتحدّث اليوم مجددًا عن املشاعر ،سوف نستكشف شعو ًرا محددًا وهو شعور الخوف .سنتحدث عنه م ًعا ،وعن أنواع
املواقف التي تولد الخوف و األمور التي ميكن القيام بها للتعامل معه.

C

 ١٣.٢لعبة الطابة

N

لتنشيط وتحفيز األطفال.

WV 5

طابة.

شخصا ليتطوع للوقوف في الوسط (القائد).
 .1اطلب من األطفال أن يقفوا على شكل دائرة .اطلب
ً
 .2واآلن ،اطلب من الجميع في الدائرة أن يضعوا يديهم وراء ظهرهم.
 .3يرمي القائد أحيانًا الطابة وأحيانًا أخرى يدعي أنه يرميها .في حال حاول شخص أن يلتقط الطابة مع أنه
سيتوجب على هذا الشخص أن يقف في وسط الدائرة ليصبح القائد الجديد.
لم يت ّم رميها
ّ
املنظمة الدولية للرؤية العاملية اإلبداع مع األطفال .دليل لنشاطات األطفال

 ١٣.٣التأقلم مع الخوف

WV 60

لتحديد املشاعر املختلفة واستكشاف شعور الخوف ومناقشة طرق متعددة للتأقلم معه.

N

لوح قالب عليه جدول فيه عناوين .بطاقات لكتابة املشاعر .صندوق لوضع البطاقات.

F

احرص على منح األطفال الوقت ليفكروا ويجيبوا على األسئلة عندما يحني دورهم
للمشاركة .إذا كان بعض األطفال ال يشعرون بالراحة للمشاركة في هذا التمرين ال تجبرهم فمن
املفيد لهم ً
أيضا أ يستمعوا إلى أقرانهم يتحدثون في هذا املوضوع.
يهدف التمرين إلى تشجيع األطفال على قبول ردود العفل الطبيعية على أحداث غير طبيعية.
مث ً
ال ،من الطبيعي أن تكون خائ ًفا كردة الفعل على وقوع زلزال دمر منطقة كبيرة أو عندما تلتقي
جنودًا ماسألحني أو أن تخاف من خسارة أهلك/مقدمي الرعاية ألنهم مرضى.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة (أو بطريقة أخرى طاملا أنهم مرتاحني) .ابدأ النشاط عبر
تذكيرهم بورشة العمل السابقة التي قمت بها معهم ،حيث تكلمتم عن معرفة املشاعر والتحدث عنها .اطلب
منهم أن يعددوا أنواع املشاعر واألحاسيس املختلفة التي نشعر بها .األمثلة:
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السعادة

الحزن

الحماسة

الفخر

االشتياق لشخص ما

البؤس

الخوف

عدم الرضى

الغضب

اإلنجاز

اليأس

الالمباالة

امللل

الذل

الخجل

خيبة األمل

الشعور باألمان
 .2عندما تتم تسمية شعور ما ،اكتبه على بطاقة وضع هذه األخيرة في الصندوق .حاول أن تن ّوع األحاسيس
بقدر عدد األطفال.
 .3واآلن اطلب من األطفال أن يختاروا بطاق ًة من الصندوق.
 .4امنح األطفال بضع ثوان للتفكير في كيفية التعبير عن الشعور الذي اختاروه .اطلب منهم أن يبينوا عن تعبير
الوجه املرافق لهذا الشعور .بعدما يحظى كل طفل بدور أشكرهم جمي ًعا.
 .5اشرح اآلن أنك اليوم سوف تحدثهم عن الخوف .في حال لم يكن الخوف قد ُذكر ساب ًقا ،اسأل األطفال عما
يعنيه "الخوف" لهم.
 .6اشرح أنك سترسم جدو ًال على اللوح القالب يضم معلومات حول الخوف .اطلب من األطفال أن يتشاركوا معك
تجارب شعروا خاللها بالخوف .عندما يتشاركون تجربتهم ،اطرح عليهم األسئلة التالية لتتعمق أكثر باملوضوع:
• ما الذي أخافك؟
• ماذا فعلت عندما كنت تشعر بالخوف؟
• أين شعرت بالخوف في جسمك؟
• ماذا يمكنك أن تفعل لتتفادى الشعور بالخوف؟
• ماذا يمكنك أن تفعل لتحمي نفسك عندما تشعر الخوف؟
واآلن امأل الجدول املوجود على اللوح القالب.
إن كان من الصعب على األطفال أن يعطوا أمثل ًة حول التأقلم مع الخوف ،أخبرهم هذه القصة:

F
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مصدر الخوف
أين أشعر به في جسمي
كيف أتأقلم مع الخوف

كنت أعرف بعض األوالد الذين كانوا
دائما موجودة
يخافون من القطط التي تكون
ً
في صناديق القمامة تبحث عن الطعام.
عندما يرمي الناس النفايات في صندوق
القمامة ،تشعر القطط بالخوف وتقفز خارج ًة
منه ما يخيف األطفال .من ث ّم علم األطفال
أنهم إن أصدروا ضج ًة قبل أن يصلوا إلى
صناديق القمامة ستقفز القطط منها قبل أن
يصلوا إليها ،وهكذا لن يخاف األطفال.
هذه طريقة للتأقلم مع خوفهم .لقد تصرفوا
إزاء األمر الذي يخيفهم.
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في حال لم يتمكنوا من إعطاء أمثلة حتى بعد إخبارهم القصة ،اعطهم األمثلة التالية حول
كيفية التأقلم مع الخوف:
• الرياضة.
• الحفاظ على روتني يومي.
• معرفة الفرق بني الوقائع والخيال.
• توقف ،انظر ،اصغ .ال تهلع ،راقب وفكر واعرف خياراتك والعواقب.
• تنفس بهدوء.
• استخدم وسيلة “املكان اآلمن” التي تعلمتها خالل ورشة العمل .11
• اعترف بخوفك واعطه اس ًما.
• العب مع أصدقائك.
• تحدث مع أشخاص تثق بهم حول خوفك.
• اعلم أن الجميع يخاف أحيانًا.
• اضحك كثي ًرا (املرح مفيد لك).
• حاول أال تكون وحدك.
• إذا دعت الحاجة ابتعد عن الخطر.
 .7عندما يحظى ّ
كل األطفال الذين يرغبون بمشاركة تجاربهم مع الخوف بفرصة للقيام بذلك ،اطلب من
األطفال أن يجلسوا بهدوء لبضع دقائق ويتنفسوا بعمق وبطء .وفي ما هم يسترخون ،أخبرهم أنه من الطبيعي
أن نشعر بالخوف ،فالجميع يشعر به في وقت معني .تحدث عن أهمية الخوف كونه يؤدي دو ًرا في حمايتنا
وجعلنا نعي الظروف الخطرة.
 .8انه النشاط عبر شكر األطفال ملشاركتهم تجاربهم ومشاعرهم الخاصة وشدد مجد ًدا على أنّه ما من أجوبة
صحيحة وأخرى خاطئة عندما نتشارك ونتحدث عن مشاعرنا.

Q

مبا أ ّن هذا النشاط يتطلّب طرح العديد من األسئلة عىل األطفال ،ان ِه النشاط عرب التأكذ أن الجميع يشعر بخري .إذا كان
هناك أي طفل يشعر باالنزعاج احرص عىل أخذ الوقت لتتكلم معه فرد ًيا.

الصليب األحمر الدنماركي ( )2008دليل األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة

 ١٣.4عبور النهر
لزيادة مستوى النشاط وتشجيع التعاون.

WV 10

N
 Fلن يتمكن األطفال من عبور النهر ما لم يتواصل الفريقان .ال تشرح هذا لألطفال قبل أن
مساحة وأوراق.

يبدأ النشاط  -انتظر لترى ماذا سيفعلون.
 .1اقسم األطفال إلى فريقني.

 .2ارسم نه ًرا على األرض واطلب من كل األطفال أن يقفوا على ضفة واحدة من النهر.
 .3اشرح لهم أنهم يجب أن يعبروا إلى الضفة األخرى بسرعة .قل لهم أنّ هناك تماسيح في النهر وأنهم لن
يستطيعوا العبور إال إذا استخدموا األحجار (األوراق).
 .4اعط كل فريق ثالث أوراق (وهي ليست كافية لعبور النهر) واطلب منم االنطالق.
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 .5عندما يعبر األطفال النهر ،أو إذا وجدوا أنهم غير قادرين على ذلك ،اشرح أنه في غالب األحيان في الحياة
لن نتمكن من تحقيق النجاح إال إذا تعاونّا مع اآلخرين.
العمل من أجل حقوق الطفل رزمة مورد العمل من أجل حقوق الطفل

 ١٣.5أغنيتنا
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

 ١٣.6تقييم ورشة العمل
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم ،تكلمنا اليوم عن شعور الخوف وعن مختلف الطرق التي يشعر بها أجسامنا
بالخوف كام تكلمنا أيضً ا عن طرق للتأقلم مع الخوف.
من املهم التكلم عن الخوف ألنه شعور يختربه الجميع يف مرحلة ما من الحياة .ومن املفيد معرفة كيفية التأقلم معه بحيث أنك
عندما تشعر بالخوف يف املرة املقبلة لن يسيطر عليك.
تعلمت الكثري من مشاركتكم اليوم ،شك ًرا لكم.
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر لكم رأيكم بورشة عمل اليوم .سنستخدم مجددًا الوجوه املبتسمة.
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ورشة العمل 13
خسارة ما تحبه
الغرض من ورشة العمل :تشجيع األطفال على التحدث عن األشخاص الذين خسروهم واألشياء التي خسروها بسبب
الكارثة ومنحهم أدوات للتأقلم مع هذه الخسائر.
الغرض من النشاطات:
بناء الثقة وتماسك الفريق وتشجيع األطفال على تحمل مسؤولية بعضهم.
تشجيع تشارك الخسائر والتأقلم معها.
النشاطات

املوارد

 14.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 ٥دقائق

 14.٢لعبة الطابة

أوراق ومواد للكتابة ومواد لإلبداع
(رسم وتلوين) مجالت أو صحف
قديمة غراء .شريط الصق.
لوح ورقي قالب وصندوق كبير.

 45دقيق ًة

 14.٣التأقلم مع الخوف

مساحة.

 ١٠دقائق

 ١4.٤أغنيتنا
 ١4.٥تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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WV 5

 ١4.١الخالصة واملردود واملقدمة
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

عرف عن هدف ورشة عمل اليوم:
سنتحدّث اليوم عن الكارثة التي وقعت وتحديدًا حول األشخاص الذين خرسناهم واألشياء التي خرسناها بسبب الكارثة.
سنقوم جميعنا برسم أو تحضري ملصق يبني ما خرسناه ومن ث ّم سنتحدث عن هذه الصور.

C

 ١4.٢ما خسرناه

WV 45

للتشجيع على مناقشة وتشارك األشياء التي خسرها األطفال واألشخاص الذين خسروهم نتيج ًة لألزمة.

N

أوراق ومواد للكتابة واإلبداع (رسم وتلوين) .مجالت وصحف قديمة .غراء .شريط الصق .لوح ورقي
قالب .صندوق كبير.

F

يشجع هذا النشاط على تشارك الخسائر الشخصية التي قد تؤدي إلى مشاعر حزن
ّ
ً
وأسى .في حال أصبح أي من األطفال حزينا جدًا وشعر بالحاجة إلى البكاء ،ذكره أن هذا أمر
وعادي .عّ زه وتحدث معه بانفتاح حول أن البكاء أمر عادي عندما يتذكر األشخاص
طبيعي
ّ
الذين يحبهم ،بل هذا ألن لديه ذكريات جميلة عن الشخص ومن الصعب أال نراه مجددًا .عند
انتهاء ورشة العمل ،احرص على أنّ كل األطفال يشعرون أنهم بخير .في حال كان أي من
األطفال ما زال يشعر بالحزن احرص على متابعة املسألة قبل أن يغادر مكان ورشة العمل.
 .1ابدأ النشاط بشرح أنّه من أصعب نتائج الكارثة هي خسارة الناس الذين نح ّبهم واألشياء التي نحبها،
فهذا ما يجعلك تشعر فعل ًيا أنّ حياتك تغ ّيرت .وقد يكون من الصعب ج ًدا تقبل األمر والتعامل معه .مع ذلك،
اشرح أنه من املهم ً
أيضا أن نتذكر األشخاص الذين كنا نحبهم وفقدناهم واألشياء التي كنا نحبها وفقدناها.
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 .2اطلب من األطفال اآلن أن يجلسوا بهدوء ويفكروا لبرهة باألشخاص الذين خسروهم واألشياء التي
خسروها نتيجة الكارثة.
 .3واآلن ،اطلب منهم أن ينقسموا إلى مجموعات مؤلفة من أربعة أشخاص واشرح لهم أنهم سيعملون على
رسومات وملصقات فردية .يمكنهم طلب املساعدة من بعضهم إذا ارادوا.
 .4واآلن اعطهم موا ّد الرسم والتلوين واملجالت والصحف القديمة أو غيرها من املواد التي يمكنهم أن
يستخدموها للقيام بملصق أو رسم.
 .5اطلب منهم أن يصنعوا صور ًة للشخص أو الشيء الذي أحبوه وخسروه بسبب األزمة.
 .6اعطهم حوالى  20دقيق ًة ليعملوا على الصورة.
 .7عندما ينتهون ،اطلب منهم أن يجلسوا على شكل دائرة وادعهم ملشاركة خسارتهم .قل لهم أنك ترغب في
سماع كل منهم يتحدث عن شخص أو شيء أحبه وخسره.
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 .8اسأل األطفال مباشر ًة إذا كانوا يريدون قول من كان هذا الشخص وماذا شعروا (حزن ،غضب ،خوف أو ال
مباالة) .اطلب من الجميع التك ّلم عن هذا املوضوع ومن ث ّم اطلب منهم أن يخبروك ما أكثر شيء كانوا يحبونه
بهذا الشخص وماذا كانوا يفعلون معه ،فليتحدثوا عن ذكرياتهم مع هذا الشخص .إن شعروا بالحزن أو بدأوا
بالبكاء اسمح لهم بالقيام بذلك .قل لهم شي ًئا من قبيل" :ال بأس إن بكيت في حال كنت حزينًا .أنا أفهم أنك
حزين بسبب الشخص الذي توفي".
 .9احرص على أن تحترم املجموعة الطفل الذي يتك ّلم عن خسارته وتصغي إليه .وعندما ينهي كالمه اشكره
على املشاركة وثقته باملجموعة.
 .10في حال كان هناك طفل ال يرغب في الكالم عن خسارته ،ال تجبره ،قل له" :ال تريد الكالم عن املوضوع
اآلن ،ال مشلكة .قد ترغب في ذلك في وقت الحق ،ال بأس" .يجب أن تكون مستع ًدا الحتمال أن يرغب أحد
األطفال في أن يتحدث باملوضوع في وقت الحق عندما تزداد ثقته.
 .11عندما يشارك كل األطفال الذي أرادوا التكلم عن تجربتهم ،ادع الذين لم يتك ّلموا ليفعلوا ذلك ،إذا أصروا
على عدم الكالم ال تصر.
 .12عندما يحني وقت الرحيل ،اطلب من األطفال أن يأخذوا امللصقات التي صنعوها معهم واسألهم ماذا
سيفعلون بها .اقترح عليهم أ يو ّدعوا األشياء أو الحيوانات التي خسروها أو األشخاص الذين خسروهم فقد
تكون هذه حركة رمزية .اطلب من األطفال أن يكونوا هادئني وهم ينظرون إلى ملصقاتهم ويتذكرون األشياء التي
خسروها أو األشخاص الذين خسروهم حسبما هو موجود على امللصق .اطلب منهم أن يشكروا من أو ما
شخصا ما) .من ث ّم
في امللصق على األوقات التي عاشوها م ًعا ،على مح ّبتهم وعاطفتهم (إذا كانوا قد خسروا
ً
اطلب منهم أن يضعوا امللصق في الصندوق الذي تكون قد وضعته في وسط الدائرة.
 .13عندما تصبح كل امللصقات في الصندوق ،اقفله واطلب من اإلطفال أن يجلسوا على شكل دائرة ويمسكوا
يدي بعضهم للتأمل لدقيقة ويص ّلوا أو يفكروا على طريقتهم بالخسائر.
 .14انه النشاط بقول ما يلي:
من املؤمل أحيانًا التفكري باألشخاص الذين ك ّنا نحبهم وخرسناهم وباألشياء التي كنا نحبها وخرسناها .هذا أمر صعب عىل
الجميع إالّ أنّه من امله ّم أن نتذكرهم ونتذكر األوقات الجميلة التي أمضيناها معهم .فهذا يساعد أحيانًا عىل املحافظة عىل يشء
أي منكم صور ًة أو شي ًئا آخر يذكره مبن خرس ،احفظوه يف مكان
يذكّرنا مبن نح ّبهم وخرسناهم كلّام اشتقنا إليهم .إن كان لدى ّ
آمن.

C

يف بعض األحيان نواجه صعوب ًة يف النوم ألننا ال نستطيع أن مننع نفسنا من التفكري مبا حصل خالل الكارثة ونشتاق إىل األشخاص
الذين خرسناهم .إذا حصل معكم هذا ،ميكنكم أن تحاولوا أن تتمدّدوا عىل رسيركم وتفكروا باألفكار الجميلة :إما ذكريات عن
يشء يجعلكم سعداء أو فكّروا بيشء لطاملا رغبتم يف تجربته يف املستقبل .تقبلوا أنكم غري قادرين عىل النوم وحاولوا أالّ تقلقوا
بسبب ذلك .عىل العكس جدوا فكر ًة هادئ ًة ومسامل ًة لتهدّئوا جسمكم وعقلكم .يف نهاية املطاف ستغطّون يف النوم .تذكروا أنكم
أنتم تسيطرون عىل أفكاركم.
منظمة األمم املتحدة للطفولة جمهورية الدومينيكان ( )2010العودة إلى السعادة

149

املسار الثالث • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

 ١4.٣قطار السير السخيف

N

تنشيط األطفال.

WV 10

املساحة.

 .1اطلب من األطفال أن يقفوا على شكل دائرة واطلب منهم جمي ًعا أن يستديروا إلى اليمني.
امليسر الدائرة ليصبح لها بداية ونهاية .واآلن قل لقائد الصف أن يبدأ بالسير.
 .2يخرق ّ
أي مكان ويمكن للقائد أن يغ ّير املسار ويصدر الضجة ويل ّوح بيده إلخ .في حني
 .3يمكن للقطار أن يسير إلى ّ
ينبغي على الباقني أن يقلدوا الحركات واألصوات عينها.
 .4بعد حوالى  30ثاني ًة ،اطلب من شخص آخر أن يكون القائد .استم ّر بالتبديل إلى أن ينتهي وقت النشاط.
املنظمة الدولية للرؤية العاملية اإلبداع مع األطفال .دليل لنشاطات األطفال

 ١٤.٤أغنيتنا
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.
 ١٤.٥تقييم ورشة العمل
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.
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WV 5
WV 5

اشرح:
حضنا رسومات وملصقات لألشخاص الذين خرسناهم واألشياء التي خرسناها يف الكارثة.
وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليومّ .
عملتم م ًعا بطريقة ج ّيدة جدًاوتشاركتم الكثري من األمور الشخصية .شك ًرا لكم عىل ذلك.
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر لكم رأيكم بورشة عمل اليوم .سنستخدم مجددًا الوجوه املبتسمة.

Anne-Sofie Helms/ Save the Childrenta
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ورشة العمل ١٥
حماية أنفسنا من العنف
يستخدم ً
أيضا في املسار  :4ورشة العمل10
الغرض من ورشة العمل :منح األطفال أدوات لحماية أنفسهم من العنف
الغرض من النشاطات:
لتنشيط األطفال وتحضيرهم ملناقشة حماية الطفل.
مناقشة ماهية العنف وماهي أنواع العنف الشائعة في مجتمع الطفل املحلي.
استكشاف طرق لتفادي العنف وحماية الفرد من العنف.
مناقشة ونشر الوعي حول إلى من يمكن للطفل أن يلجأ في مجتمعه املحلي في حال تع ّرض للعنف أو يخشى التع ّرض للعنف.
النشاطات

املوارد

 ١٥.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 ٥دقائق

 ١٥.٢حرس شخصي

طابة ناعمة.

 ١٠دقائق

 ١٥.٣ما هو العنف

لوح ورقي قالب مكتوب عليه تعريف

 ٣٠دقيق ًة

للعنف ،لوح ورقي قالب ،أقالم تعليم،
أقالم ،بطاقات أو أوراق للعمل الجماعي.
 ١٥.٤النهايات السعيدة

مساحة.

 ٣٠دقيق ًة

 ١٥.٥من يمكنه أن يقدم املساعدة

أوراق وأقالم .قائمة باملنظمات التي تقدم
خدمات الحماية و/أو االستشارة مع أرقام
الهاتف والعناوين الحالية.

 ١٥دقيق ًة

 ٥دقائق

 ١٥.٦أغنيتنا
 ١٥.٧تقييم ورشة العمل

أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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F

يو ّلد موضوع العنف مشاعر قوية كالغضب واألذية والحزن والخوف والعار وهي كلها
ردات فعل طبيعية وعادية عندما تتم أذيتنا .قد يكون هناك أطفال في مجموعتك عاشوا نوع أو
دائما بمشاركة مواضيع كهذه.
أكثر من أنواع العنف وقد ال تعرف من هم ألن الناس ال يرغبون
ً
اشرح لألطفال أنك كراشد تهتم باألطفال تتحمل مسؤولية املساعدة في حماية كل األطفال من
العنف ،هذا يعني أنه إن قال لك أحد أنه يعيش اآلن تجربة عنف أو يخشى من أن يكون عرضةً
للعنف يجب أن تعمل ملساعدته.
تحتاج ً
أيضا إلى شخص يمكنك أن تلجأ إليه في حال كان هناك أطفال ضمن املجموعة يبلغون
أنهم عاشوا أو اختبروا العنف أو أنواع أخرى من اإلساءة .خطط مع مدراء املشروع وامليسرين
املساعدين كيف ستتعامل مع األمور إذا أبلغ أحدهم عن إساءة أو التعرض للعنف.
ماذا لو قال أحدهم أن يعيش تجربة عنف؟ السرية مهمة جدًا ولكن إن كنت تظن أن أحدهم
معرض لخطر األذى الفعلي ناقش املوضوع معه .شجعه على إخبار راشد يثق به ليتصرف إزاء
العنف .حاول ن تساعد الطفل على السيطرة قدر املستطاع على الوضع.
قد ال يرغب بعض األطفال بإخبار شخص آخر – قد يخشون أال يصدقوهم أو أن يلوموهم ،أو
قد يظنون أن اإلخبار سيعرضهم للخطر أو أن املنظمة التي من املفترض أن تساعدهم لن تنجح
بذلك .في هذه حال ،ناقش مع مدير املشروع ما ينبغي فعله .كراشد ،تتحمل مسؤولية قانونية
خاصة من حيث اإلبالغ عن اإلساءة والعنف ض ّد األطفال.
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اعرف من أين تحصل على املساعدة :قبل بدء ورشة العمل وكجزء من مداخلة الدعم النفسي
قم ببعض األبحاث! حاول أن تجد األفراد املتوفرون واملنظمات املتوفرة لتقديم الدعم العاطفي
والقانوني وغيرهما من أنوع الدعم في حال احتاج شخص من مجموعتك إلى املساعدة في
مسألة عنف .قد يكون هناك مراكز استشارية أو خطوط هاتف ساخنة أو مكاتب مساعدة قانونية
في مجتمعك املحلي .اعلم هذه املنظمات أنك ستعمل مع املجموعة حول مسائل العنف ضد
زود أعضاء املجموعة بقائمة
األطفال ،واعلم املجموعة لتحصل على املساعدة قبل أن تبدأ – ّ
باملنظمات مع أرقام الهاتف.
مالحظة :تحتاج إلى هذه املعلومات للنشاط األخير ضمن ورشة العمل هذه.
هذا النشاط مقتبس عن أمانة األمم املتحدة ( )2006دراسة األمانة العامة حول العنف ضد األطفال :حقنا في
الحماية ضد العنف
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 ١٥.١الخالصة واملردود واملقدمة
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

WV 5

عرف عن هدف ورشة اليوم:

C

كل أنحاء العامل ويف كل بلد وكل
سنتحدّث اليوم عن العنف وكيفية حامية أنفسنا من العنف .تجري أعامل العنف يف ّ
مجتمع محيل .عندما تتغري الحياة ويزداد عدد األشخاص الذين يعانون قد تكون ردة فعل بعضهم االنخراط يف أعامل عنف.

سنتكلم اليوم عن ماهية العنف ومختلف أنواع العنف التي يتعرض لها األطفال وكيف ميكنك حامية نفسك منه وأين ميكنك أن
تجد املساعدة.
قد يكون يف بعض األحيان الكالم عن العنف صع ًبا إما ألنك قد تكون أنت شخص ًيا قد عشت هذه التجربة أو شهدتها تحصل مع
شخص يهمك أمره .تذكر أنه ال يتوجب عىل أي شخص أن يتشارك أمو ًرا شخصية .كل يشء نتحدث عنه يف ورشة العمل رسي ولن
يتحدث أي شخص عام يحصل فيها خارج نطاق ورشة العمل.
 ١٥.٢الحارس الشخصي

WV 10

تنشيط األطفال وتحضيرهم لحوار حول حماية الطفل.

N

طابة ناعمة.

تأكد أنّ املجموعة تفهم أن الطابة يجب أن تُرمى فقط بهدوء في هذه اللعبة .من املهم استعمال طابة ناعمة كون
الهدف هو إصابة الشخص الواقف في الوسط .ال تجبر أح ًدا على الوقوف في الوسط.
 .1اطلب من األطفال أن يشكلوا دائر ًة واشرح لهم أنك تحتاج إلى متطوعني ليقفا في وسط الدائرة.
 .2يؤدي أحد املتطوعني دور "الطفل املحمي" واآلخر دور "حارسه الشخصي".
 .3واآلن اعط املجموعة طابة ناعمة .تهدف هذه اللعبة إلى رمي الطفل املحمي بالطابة في حني أن عمل الحارس
الشخصي يكمن في منع الطابة من إصابة الطفل املحمي.
 .4قد ُيصاب الحارس الشخصي خالل أدائه عمله في حماية الطفل.
ُ .5يعطى املتطوعان  15إلى  30ثانية في وسط الدائرة قبل أن يتم استبدالهما بمتطوعني آخرين .استمر باللعبة
إلى أن يحصل األطفال الذين يريدون على دور.
 .6انه النشاط باألسئلة التالية:
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Q

كيف شعرتم عندما وقفتم يف الوسط وأديتم دور "الطفل املحمي"ودور "الحارس الشخيص"؟

كيف شعرتم عندما حاولتم أن ترضبوا "الطفل املحمي"؟ كيف يرتبط هذا باملوضوع الذي نعمل عليه؟
مؤسسة إنقاذ الطفولة ( )2006برنامج النشاط النفسي االجتماعي املمنهج

 ١٥.٣ما هو العنف

WV 30

عرف عن موضوع العنف وتحدث عنه في سياق مجتمعات األطفال املحلية.

N

لوح قالب مع ورقة مكتوب عليها تعريف للعنف وورقة أخرى بيضاء وأقالم تعليم وأقالم وبطاقة أو ورقة
للعمل الجماعي.

اقرأ املالحظات حول العمل مع األطفال على مسألة العنف قبل بدء أي نشاط يتطرق إلى العنف.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة واشرح لهم أنه خالل ورشة عمل اليوم قد يرغب البعض
بتشارك تجربتهم الشخصية في حني قد ال يرغب اآلخرون .ذكرهم أنه ال بأس بذلك.
 .2أو ًال ،اطلب من األطفال أن يفكروا بكلمة "عنف" .من ثم أرهم تعريف العنف الوارد على اللوح القالب .انظر
إلى التعريف املوجود على الرسم البياني.
 .3اسألهم إذا كانوا يريدون إضافة شي ًئا إلى هذا
التعريف املكتوب على اللوح القالب.
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ما هو العنف؟
العنف هو عندما يؤذيك شخص
ما عن قصد.

 .4قل لألطفال إنّ هناط طر ًقا عديد ًة يتعرض لها
الفتيان والفتيات للعنف .اطلب من األطفال أن
يجلسوا على شكل دائرة.

يعني إيذاء جسد أو مشاعر شخص ما

 .5اقرأ االقتباسات املوجودة أدناه من دراسة
األمانة العامة لألمم املتحدة حول العنف ضد
األطفال ( )2006حقنا في الحماية من العنف .اشرح
لهم أن هذه اقتباسات من األطفال حول العالم
عاشوا تجربة عنف في مجتمعهم املحلي:
"كان هناك طفالن يتشاجران وسحب أحدهما
مسدسا  ...ألنه كان هناك الكثير من الناس لم
ً
يفعل شي ًئا ولكنني أعتقد أنّه كان ليطلق النار عليه
لو لم يكن هناك ناس من حوله".
فتى عمره  11سنة يف أمريكا الشاملية.

حتى عندما يقول شخص ما كالم
يؤذيك ،هذا ً
أيضا عنف.
العنف هو ً
أيضا عندما يؤذي الناس
بعضهم عن قصد.

"يعطوهم مخدرات ليصبحوا مدمنني من ث ّم يضربوهم ويغتصبونهم .ال يحترمونهم ويهددونهم .يأخذونهم إلى
منزلهم وينامون معهم .أحيانًا يخطفونهم ويطلبون املال ويقتلونهم".
فتاة يف الكاريبي.
"أخشى أن أسير إلى املدرسة .أخاف من الخطف والفتيان يزعجون الفتيات ولكن إن قلت ألهلي/مقدمي الرعاية
سيتوقفون عن إرسالي إلى املدرسة" .فتاة عمرها  8سنوات من جنوب آسيا.
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 .6واآلن اجر مناقشة جماعية حول مجتمعات األطفال املحلية وأنواع العنف التي يرونها تُمارس ضد األطفال.
ّ
حضر قائمة بكل ما يذكره األطفال .تجد أدناه أمثل ًة من مجتمعات محلية أخرى ،وفي حال لم ُيذكر بعض منها
اسأل األطفال إذا كانوا قد سمعوا بهذا النوع من العنف في مجتمعهم املحلي( .إذا قالوا كال ،ال تضفه
إلى القائمة).
• عنف بني األطفال والراشدين
• عنف العصابات
• العنف الجنسي في املجتمعات املحلية
• العنف عند التعارف بني الرجل واملرأة
• اإلساءة اللفظية :التعيير ،املالحظات املهينة
• التاسأل
• تجاهل شخص وإقصائه
• عنف ض ّد أطفال الشوارع
• السياحة الجنسية
• العنف في مخيمات الالجئني واملشردين
• االتجار بالبشر والخطف
• العنف من خالل اإلعالم واإلنترنت.
 .7واآلن اطلب من األطفال أن يقفوا على شكل دائرتني واحدة في قلب األخرى وفي كل منها نفس عدد األطفال.
شخصا
اطلب منهم أن يقفوا أو يجلسوا بحيث يقف واحد مقابل اآلخر – شخص في الدائرة الداخل ّية يقابل
ً
من الدائرة الخارجية .في حال كان عدد األطفال فرد ًيا انض ّم إلى الدائرة ليصبح لكل طفل شريك.
 .8واآلن اشرح أنك ستطرح سؤا ًال حول العنف في املجتمع املحلي .سيجيب كل شخص بالثنائي عن السؤال.
 .9من ث ّم يخطو األطفال الواقفني في الدائرة الخارجية خطو ًة إلى الشمال (مثل اتجاه عقارب الساعة) بحيث
يواجه شري ًكا جدي ًدا .من ث ّم يحني دور اإلجابة عن سؤال جديد.
 .10كرر األمر عينه لبضعة أسئلة .تجد أدناه بعض النماذج عن األسئلة كما يمكنك أن تضع أسئلة أخرى:

C

يف أي أماكن يف املجتمع املحيل تشعر باألمان وملاذا؟

يف أي أماكن يف املجتمع املحيل ال تشعر باألمان؟ علل.
ما هي برأيك أكرث أنواع العنف أذًا يف مجتمعك املحيل؟ ارشح ملاذا.
ما هي برأيك أسباب العنف يف مجتمعك املحيل؟
ما هي أنواع األعامل التي قد تساهم يف إيقاف العنف يف مجتمعك املحيل؟
 .11عندما تتم اإلجابة على كل األسئلة ،اشطر األطفال على مشاركتهم وقل لهم إنك ستقود بلعب األدوار حول
حماية أنفسهم من العنف.
هذا النشاط مقتبس عن أمانة األمم املتحدة ( )2006دراسة األمانة العامة حول العنف ضد األطفال :حقنا في
الحماية ضد العنف
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 ١٥.٤النهايات السعيدة

WV 20

استكشاف طرق لتفادي وحماية أنفسنا من العنف في املنزل.

N

مساحة.

 .1اشرح أنك ستستكشف أنك اآلن طر ًقا لتفادي العنف وحماية أنفسهم منه.
 .2ارجع إلى اللوح القالب من النشاط  :15.3ما هو العنف؟ اقسم مجموعة األطفال إلى ثالث مجموعات
أصغر .اطلب من كل مجموعة أن تختار أحد األمثلة من القائمة .اعط املجموعات حوالى خمس دقائق
للتحضير للعب دور (دقيقتان).

F

مهم :يجب أال يم ّثل األطفال أي عنف جسدي أو جنسي في لعبة تمثيل األدوار – فهذا ليس
آم ًنا ألي شخص .يجب أن يجد األطفال طر ًقا لتمثيل العنف بشكل رمزي.

 .3عندما تصبح املجموعات جاهز ًة اطلب من أفرادها جمي ًعا أن يلعبوا األدوار .قل إنك ستج ّمد الحركة في
مرحلة معينة لتناقش ما يحصل ويسألهم عن رأيهم .اعط كل منهم حوالى سبع دقائق ،بما فيها وقت التجميد،
ليلعبوا الدور.

F

يعود قرار وقت تجميد لعب األدوار لك .يكمن هدف التجميد في تشجيع الجمهور على
ابتكار أفكار لنتائج مختلفة تؤدي إلى نهايات سعيدة.
جمد الحركة واسأل الجمهور
على سبيل املثال ،إذا كان لعب األدوار يظهر والدًا يضرب ابنه – ّ
ماذا يمكن أن نفعل لتفادي حصول هذا العنف وما قد تكون النهاية السعيدة للعب األدوار هنا.
دع األطفال يناقشون االقتراحات املختلفة ّ
وذكرهم أنه ما من أفكار صح أو خطأ.
 .4عندما ينهي الجميع ،انه النشاط باألسئلة أدناه.
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Q

كيف شعرت وأنت تلعب الدور؟

ما رأيك باألفكار املتعلقة مبختلف مسارات العمل يف لعب األدوار.
ماذا تعلمت من النقاشات حول العنف؟
هل كان صعب النقاش بهذا املوضوع؟ إذا كانت اإلجابة أجل ،ملاذا؟
هذا النشاط مقتبس عن أمانة األمم املتحدة ( )2006دراسة األمانة العامة حول العنف ضد األطفال :حقنا في
الحماية ضد العنف

املسار الثالث • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

 ١٥.٥من يمكنه املساعدة؟

WV 15

نشر الوعي لدى األطفال حول املنظمات املحلية في حال واجهوا حالة عنف في مجتمعهم املحلي.

N

أوراق وأقالم .قوائم باملنظمات التي تقدم خدمات الحماية و/أو االستشارة لألطفال والعائالت التي تواجه

العنف مع أرقام الهاتف والعنوانني الحالية.

 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة واشرح أنّ النشاط األخير الذي ستقوم به حول موضوع
العنف هو الكالم عن األشخاص في املجتمع املحلي الذين يمكن لألطفال أن يلجأوا إليهم في حال كانوا
يعيشون حالة عنف أو يخشون من أنهم معرضني لها في مجتمعهم املحلي.
 .2اطلب من األطفال أن ينقسموا إلى مجموعات مؤلفة من أربعة أشخاص .يجب على هذه املجموعات أن
ّ
تحضر قائم ًة باألشخاص الذين يعرفوهم واملنظمات التي يعرفونها والتي يمكن أن تساعد األطفال الذين
يعيشون حالة عنف.
 .3امنحهم حوالى خمس دقائق ليقوموا بذلك.
 .4واآلن اطلب من املجموعات أن تشارك قوائمها وتسجل كل املنظمات التي تتم تسميتها على لوح قالب.
 .5اشكر األطفال على أفكارهم وعلى املعلومات التي قدموها واعطهم قوائم حضرتها أنت مسب ًقا .إذا كان
هناك وكاالت جديدة على القائمة املوجودة على اللوح القالب اطلب من األطفال أن يضيفوها أو قل لهم أنك
ستجدد القائمة وتعطيهم نسخة جديدة في املرة املقبلة التي تراهم فيها.
 .6إلنهاء النشاط ،اسأل األطفال ما الذي قد يص ّعب على شخص يعاني من العنف في املنزل أن يتصل
بشخص ما ليتحدث عن املوضوع؟ خالل النقاش ،شجع األطفال على التفكير بحلول للعقبات أو التحديات
التي يتحدثون عنها.
على سبيل املثال في حال قال أحدهم "قد يخاف طفل ما من االتصال بالخدمات االجتماعية ألن هذا قد يغضب
أهله أو مقدمي الرعاية"يمكنك أن تقول "أجل هذا صحيح .ما رأي اآلخرين باملوضوع؟ ما هي االقتراحات
التي لديكم للتعامل مع هذا الخوف؟"
في حال كان من الصعب على األطفال أن يتوصلوا إلى حلول يجب أن تعطيهم أنت بعضها لكي ال يشعروا
أنهم متروكون ال حول لهم وال قوة .في هذا املثال ،قد يقول الطفل لشخص آخر قريب منه حول العنف الذي
يعانيه في املنزل ويطلب منه أن يجري االتصال أو ليتحملوا املسؤولية هم بدل الطفل.
 .7عندما اإلمكان ،ذ ّكر األطفال أن بعض الوكاالت يمكن أن تؤمن الدعم العاطفي من دون ذكر األسماء.
 .8انه النشاط بسؤال األطفال إن كان لديهم أي سؤال قبل االنتقال إلى آخر نشاط وهو أداء أغنية املجموعة.
تم تطويرها لرزمة املوارد هذه
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 ١٥.٦أغنيتنا
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

 ١٥.٧تقييم ورشة العمل
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

وصلنا إىل نهاية ورشة عمل اليوم .تحدثنا اليوم عن العنف وأنواع العنف التي تعرف أنها تحصل يف مجتمعك املحيل.
كام أننا لعبنا األدوار لنتأمل بطرق لحامية أنفسنا من العنف .وأخ ًريا تحدثنا عن األشخاص الذين ميكنكم أن تلجأوا إليهم إن كنتم
تعانون من العنف أو تخشون من أن يكون هناك شخص سيؤذيكم يف املستقبل.

شك ًرا لكم جمي ًعا عىل مشاركتكم اليوم.
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر لكم رأيكم بورشة عمل اليوم .سنستخدم مجددًا الوجوه املبتسمة.
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األطفال املتضررون
من فيروس نقص املناعة البشرية
ومتالزمة نقص املناعة املكتسب

املسار
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خلفية عن سياق ورش العمل هذه
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تم إعداد سلسلة ورش العمل هذه للعمل مع األطفال الذي يعيشون في مجتمعات محلية ذات انتشار كبير
لفيروس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب .يتشارك هؤالء األطفال واحدة أو أكثر من
التجارب التالية:
ربما:
شخصا يحبوه
خسروا
•
ً
شخصا يحبوه يمرض بشكل متزايد
• شهدوا أفرا ًدا من العائلة أو
ً
• حضروا عد ًدا من الجنازات
ً
• أصبحوا يتامى أو يعرفون أطفاال أصبحوا يتامى
شخصا عاشهما عندما انكشفت إصابته بفيروس نقص املناعة
• عاشوا وصمة العار والتمييز أو عرفوا
ً
البشرية
• أصيب بفيروس نقص املناعة البشرية
قد يصبحوا أكثر عرض ًة لـ:
• اإلقصاء االجتماعي من مجتمعهم املحلي
• اإلساءة الجسدية والعاطفية والجنسية
• تداعيات اقتصادية سلبية (زيادة الفقر وخسارة امللكية أو الحق في اإلرث)
• ازدياد الحاجات املادية وحاجات اإليواء
• رعاية صحية غير مناسبة
• خسارة األهل
• خسارة توجيه األهل أو القدوة التي يمكن أن يحتذون بها
• نقص الحنان
• اللجوء إلى السلوك الخطر كالتدخني أو معاقرة الخمرة أو اإلدمان على املخدرات وبعض األطفال ُيجبرون
على ممارسة الدعارة ليعيشوا
• التشرد
يختبر األطفال الذين يعيشون في مجتمعات محلية ذات انتشار واسع لفيروس نقص املناعة البشرية ومتالزمة
مزيجا من املشاعر الصعبة واملؤملة مثل الحزن والخوف والغضب والضياع والشعور
نقص املناعة املكتسب
ً
بالذنب لكونهم نجوا في حني غيرهم لقي حتفه .هذه كلها ردات فعل طبيعية وعادية .قد يكون لديك بعض
األطفال في مجموعتك شهدوا أو عاشوا تجارب مر ّوعة تتعلق بوفاة أشخاص يحبونهم أو بالتعرض إلى
اإلساءة ،وقد ال يشعرون أنهم مستعدون أو مرتاحون للتحدث عن هذه الذكريات .تذكر أن تحترم السرية عندما
يشاركك األطفال تجاربهم الشخصية ،ألنّ عدم القيام بذلك قد يكون له تداعيات سلبية خطيرة في املجتمعات
املحلية حيث من الشائع الوصم بالعار والتمييز.
تختلف هذه املجموعة عن مثيالتها في رزمة املوارد فهي تتضمن  21ورشة عمل بدل  15فقط.

املسار الرابع • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

تشمل ورشة العمل  8دعوة شخص مصاب بفيروس نقص املناعة البشرية ليأتي ويتحدث مع األطفال .حاول أن
شخصا يمكنهم أن يتعاطفوا معه ويحترموه ويقدروه.
نموذجا يحتذي به األطفال ،أن يكون
شخصا يشكل
تدعو
ً
ً
ً
ً
شخصا مماثال ،اتصل بمنظمات تقدم الدعم واملعلومات حول فيروس نقص املناعة
في حال لم تكن تعرف أنت
ً
البشرية كونها غال ًبا ما تعمل مع أشخاص من هذا النوع.
ّ
يحضروا سؤا ًال أو اثنني قبل اللقاء وارسل األسئلة إلى الشخص املدعو قبل أن يأتي
اطلب من األطفال أن
ليتمكن من تحضير اإلجابات .كن مستع ًدا لتطرح األسئلة باسم األطفال خالل اللقاء في حال شعروا بالخجل
أو عدم االرتياح إزاء طرح السؤال بأنفسهم.
نموذجا ُيحتذى به لألطفال أن الحياة تستمر
تُب ّين دعوة شخص مصاب بفيروس نقص املناعة البشرية يكون
ً
بشكل طبيعي .فهذا يساعد على إعطاء األمل لألطفال باملستقبل في حال كانوا هم أو أشخاص يحبونهم
مصابني بالفيروس .كما يساعد على تخطي وصمة العار والتمييز.
يحضر املسيء طف ً
ّ
ال ليسيء إليه ،عاد ًة ما
شرحا عن االستمالة .إنّ االستمالة هي حني
تشمل ورشة العمل 14
ً
تكون اإلساءة جنسي ًة .يكتسب املسيء ثقة الطفل أو اعتماده عليه تدريج ًيا ليصبح الح ًقا في مركز يسمح له
باإلساءة جنس ًيا إلى الطفل .في هذه املرحلة قد يكون الطفل قد أصبح متعل ًقا ج ًدا باملسيء أو معتم ًدا عليه أو
يخافه إلى درجة أنّه لن يفصح عن اإلساءة إلى اآلخرين وفي أسوأ الحاالت قد ال يفهم حتى ما يجري على أنه
إساءة.
قد تشمل عملية االستمالة االستغالل والخداع والهدايا والتهديدات وهي لسوء الحظ منتشرة في معظم الدول
وتحدي ًدا بني األطفال الضعفاء .ويمكن ً
أيضا استمالة األهل ومقدمي الرعاية بحيث يصادقهم املسيء أو يوجد
عندهم حاجة له إما مادية أو حاجة إلى الحماية ما يس ّهل عليه الوصول إلى األطفال .من املهم نشر التوعية في
صفوف األطفال حول مخاطر االستمالة من دون أن نجعلهم شكاكني أو غير قادرين على وضع ثقتهم في أحد.

ورش العمل التمهيدية والختامية
باإلضافة إلى ورش العمل املعروضة في هذا املسار ،يرجى مراجعة ما يلي من “دليل امليسر :االستعداد”:
• ورش العمل  1إلى  5وهي ورش عمل تمهيدية ويجب القيام بها قبل البدء بورش العمل املوجودة في هذا
املسار
• ورش العمل اإلضافية التي تتضمن ثالث ورش عمل إضافية اختيارية يمكن القيام بها في أي وقت باإلضافة
إلى ورشتي عمل ختاميتني اختياريتني.
افتتاح واختتام كل ورشة عمل
استخدم الروتني عينه الفتتاح واختتام كل ورشة عمل فهذا يساعد األطفال على الشعور بالراحة ويبني الثقة
بينك وبني املجموعة
استخدم الخطوط العريضة املوجودة هنا في كل مرة تقوم بالنشاطات التالية:
• الخالصة واملردود واملقدمة
• أغنيتنا
• تقييم ورشة العمل
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ملحة عن املسار  :4األطفال املتضررين من فيروس نقاص املناعة البشرية أو متالزمة نقص
املناعة املكتسب
رقم ورشة العمل وعنوانها

املسار ،ورقم ورشة العمل،
وصفحة ورش العمل املتكررة

اكتشاف ما هو فيروس نقص املناعة البشرية وما هي
متالزمة نقص املناعة املكتسب كيف نقوم باالختبار وأين،
كيف هي الحياة عند اإلصابة بفيروس نقص املناعة
البشرية (زيارة الشخص الذي يشكل مثا ًال ُيحتذى به)
وكيف يؤثر كل من فيروس نقص املناعة البشرية وما هي
متالزمة نقص املناعة املكتسب على مجتمعاتنا املحلية.

 .6فهم فريوس نقص املناعة البرشية ومتالزمة
نقص املناعة املكتسب
 .٧االختبار ومكان الحصول عىل املساعدة
 .٨اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية
 .٩مجتمعنا املحيل وفريوس نقص املناعة البرشية
ومتالزمة نقص املناعة املكتسب
 .١٠حامية أنفسنا من العنف
 .١١جسمي مليك-اللمسات الجيدة واللمسات
السيئة
 .١٢جسمي يل  -حامية أنفسنا من اإلساءة

املسار  ،3ورشة العمل  15صفحة 151
إلى 158
املسار  ،1ورشة العمل  ،7صفحة 17
إلى 21
املسار  ،1ورشة العمل  ، 8صفحة 22
إلى 27

 .١٣رسائل جسمي يل  -حامية أنفسنا من اإلساءة

املسار  ،1ورشة العمل  ،9صفحة 28
إلى 30

 .١٤اإلساءة الجنسية واالستاملة واملسيئون

املسار  ،1ورشة العمل  ،10صفحة 31
إلى 36

 .١٥ردات فعل طبيعية عىل أحداث غري طبيعية
 .١٦املشاعر تتغري
 .١٧التعامل مع الخسارة
 .١٨التأقلم مع الخوف
 .١٩تفادي التمييز
 .٢٠مساعدة العائالت املترضرة من فريوس نقص
املناعة البرشية
 .٢١القيام بخيارات جيدة
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املوضوع

استكشاف كيف يمكن لألطفال أن يحموا أنفسهم من
العنف مع التركيز على اإلساء الجسدية والجنسية

املسار  ،1ورشة العمل ،12

فهم املشاعر وردود العفل إزاء التحديات التي تواجهها
املجتمعات املحلية ذات االنتشار الواسع لفيروس نقص
املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب ،مع
التركيز على الخوف والحزن الناتج عن خسارة شخص
أو شيء والتأقلم مع الخوف

املسار  ،3ورشة العمل  ،1صفحة 142
إلى 146

استكشاف التمييز وكيفية تفادي حصوله

صفحة  44إلى 49

تشجيع التعاطف مع العائالت املتضررة من فيروس نقص
املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب وإعطاء
األفكار ملساعدتهم
التحدث عن السلوك الخطير وما هي الخيارات التي
تحافظ على سالمة األطفال
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ورشة العمل ٦
فهم فيروس نقص املناعة البشرية
ومتالزمة نقص املناعة املكتسب
الغرض من ورشة العمل :تعزيز فهم فيروس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب ومضادات الفيروسات
العكوسة وكيفية انتقال فيروس نقص املناعة البشرية.
الغرض من النشاطات:
تعزيز فهم ماهية فيروس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب ومضادات الفيروسات العكوسة.
نشر الوعي ودحض الخرافات حول كيفية انتقال فيروس نقص املناعة البشرية.
النشاطات

املوارد

 ٦.١الخالصة واملردود واملقدمة
 ٦.٢ما هو فيروس نقص املناعة
البشرية ومتالزمة نقص املناعة
املكتسب ومضادات الفيروسات

الوقت
 ٥دقائق

بطاقات تعليمية موجودة في ملف (بطاقات
تعليمية حول فيروس نقص املناعة البشرية)
على شريحة الذاكرة العكوسة ومطبوعة.

 ٦.٣التقط اصبعي

 ٣٠دقيق ًة
 ١٠دقائق

 ٦.٤كيف تُصاب بفيروس نقص
املناعة البشرية؟

أسئلة (معروضة أدناه) على لوح قالب.
اترك عامود الصح والخطأ ً
فارغا.
قلم تعليم.

 ٢٥دقيق ًة

 ٦.٥السباحة

غرضان ليشكال قاعدةً.

 ١٠دقائق
 ٥دقائق

 ٦.٦أغنيتنا
 ٦.٧تقييم ورشة العمل
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أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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 ٦.١الخالصة واملوردود واملقدمة
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

WV 5

عرف عن ورشة عمل اليوم:

C

سنتحدث اليوم عن فريوس نقص املناعة البرشية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب ومضادات الفريوسات العكوسة.
سنتحدث عام هي وكيف ينترش فريوس نقص املناعة البرشية وكيف ميكن ملضادات الفريوسات العكوسة أن تساعد املصابني
بفريوس نقص املناعة البرشية.

 ٦.٢ما هي فيروس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب ومضادات
الفيروسات العكوسة

N

WV 30

تعزيز فهم فيروس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب ومضادات الفيروسات العكوسة
بطاقات تعليمية يمكن إيجادها على شريحة الذاكرة في ملف "بطاقات تعليمية حول فيروس نقص املناعة

البشرية" أو مطبوعة.

 .1ابدأ بشرح ما يلي:

C

كام تتذكرون ،بدأنا ورش العمل هذه عرب التحدث عن األمور املشرتكة يف ما بيننا ،ومن بني هذه األمور يف املجتمع
أشخاصا يحبهم
املحيل هذا أن العديد من الناس الذين نعرفهم مصابون بفريوس نقص املناعة البرشية .حتى أن البعض منا خرس
ً
ألنهم أصيبوا بأمراض مرتبطة بهذا الفريوس ،يف حني أ ّن بعض األشخاص الذين نعرفهم ومصابون بالفريوس يعيشون حيا ًة صحي ًة
ألنهم يتناولون األدوية املضادة للفريوسات العكوسة.

 .2اطلب متطوعني ليشرحوا ما هو فيروس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب ومضادات
الفيروسات العكوسة.
 .3عندما يتشارك املتطوعون معرفتهم ،استخدم البطاقات التعليمية لتشرح املزيد .فيما تمسك كل بطاقة بحيث
تظهر الصورة في املقدمة ،تقرأ النص املكتوب من الخلف.
 .4عندما تنتهي من عرض البطاقات ،اسأل األطفال إذا كان لديهم أي سؤال حول املوضوع.
تم إعداده لزرمة املوارد
 ٦.٣التقط إصعبي

N
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تنشيط األطفال.
مساحة.

 .1اطلب من األطفال أن يقفوا على شكل دائرة وأنت
معهم.
 .2واآلن اشرح أنك ستقوم بتمرين صغير لتحفز تركيزهم
وردات فعلهم السريعة.
 .3اطلب منهم أن يمسكوا سبابتهم بيدهم اليمنى

WV 10
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 .4واآلن اطلب من الجميع أن يرفعوا كفهم ،اطلب منهم أن يديروا يديهم بحيث يكون الكف مسطح ومواجه
لألعلى.
 .5واآلن اطلب من الجميع أن يضعوا سبابتهم برفق على الكف اليسار للشخص الواقف على يمينهم.
 .6اتركهم يقفون هكذا لبضع ثوان وتأكد إن كان الجميع يقوم باألمر بالطريقة الصحيحة.
 .7اشرح لهم أنك عندما تصرخ يجب على الجميع أن يحاول أن يمسك سبابة زميله الواقف على اليسار في
حني يحاول ً
أيضا تفادي أن يمسك سبابته زميله الواقف على يمينه.
 .8جرب األمر بضع مرات لتحرص على أن الجميع فهم التمرين.
 .9بعدها ،اطلب من متطوع أن يكون هو الشخص الذي سيصرخ الكلمة املُختارة.
 .10كرر حتى يتنشط الجميع.
تم إعداده لزرمة املوارد

 ٦.٤كيف تصاب بفيروس نقص املناعة البشرية
نشر الوعي ودحض الخرافات حول كيفية اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية.

N

WV 25

ً
فارغا ،قلم تعليم.
ضع أسئلة لالختبار (معروضة أدناه) على لوح قالب ولكن اترك عامو الصح والخطأ

F

قد تكون مناقشة موضوع فيروس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب
مسأل ًة حساس ًة في مجتمع محلي حيث نسبة انتشارهما مرتفعة .احرص على تشجيع األطفال
على الكالم معك بمفردهم في حال كان لديهم أسئلة أو مخاوف بعد ورشة العمل.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا واشرح لهم أنك ستحدثهم اليوم حول كيف يمكن لشخص ما أن يصاب
بفيروس نقص املناعة البشرية.
 .2قل لهم أنك ستقوم باختبار .اخبرهم أنك ستقرأ بعض الجمل عن فيروس نقص املناعة البشرية ويتعني
عليهم أن يعرفوا ما إذا كانت الجملة صح أم خطأ .في حال أعطوا إجاب ًة خاطئ ًة احرص على أن تشرح
اإلجابة الصحيحة مباشر ًة وضع اإلجابة الصحيحة على اللوح القالب.
 .3ابدأ االختبار بقول" :كما تعرفون فيروس نقص املناعة البشرية يعيش بالسوائل املوجودة في جسم
اإلنسان".
 .4واآلن اقرأ كل جملة بدورها مع قول التالي في بداية كل جملة ”تصاب بفيروس نقص املناعة البشرية"...
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اختبار "تصاب بفيروس نقص املناعة البشرية"...
تصاب بفيروس
نقص املناعة البشرية

صح
x

 ...إن لعبت مع شخص مصاب
بالفيروس.
 ...إن استخدمت إبرة ملوثة
تحتوي على الفيروس.

x

 ...إن عانقت شخص مصاب
بالفيروس.
 ...إن مارست الجنس مع
شخص مصاب بالفيروس من
دون استخدام الواقي الذكري.

x

x

 ...إن صافحت يد شخص
مصاب بالفيروس.

 ...إن ملست دم شخص مصاب
بفيروس نقص املناعة البشرية
خو ًفا من أن يدخل دمه إلى
دمك.

x

x

x

 ...إن شربت من كوب أو
استعملت شوكة وسكينة شخا
مصاب بالفيروس.

 ...إن ُولدت من أم مصابة
بالفيروس.
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خطأ

x

 ...من البعوض.

x

 ...إن سبحت مع شخص
مصاب بالفيروس.

x

 .5اسأل األطفال إذا كان لديهم أي تعليقات أو أسئلة.
تم إعداده لزرمة املوارد
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 ٦.٥السباحة

N

تنشيط األطفال.

WV 10

غرضان ليشكال قاعدة.

F

تماما مثل سائر ألعاب التسليم ،ينبغي على امليسر ،قبل بدء اللعبة ،أن يحرص على أنّ
ً
ما من مشكلة عند األطفال أن يتم تسليمهم اللعبة .يجب أن تشرح لهم كيف سيتم التسليم ،وفي
حال كان أي من األطفال غير مرتاح اتركه يشاهد ال تجبره على املشاركة إذا لم يرد.
في حال كان هناك أطفال ذوي إعاقة تمنعهم من الركض ،ضف قاعدة إلى اللعبة وهي إذا كان
للطفل "معاونون" يكون املعاونون آمنني .ينبغي على املعاونني (طفلني) أن يبقيا قريبني طيلة
وقت اللعبة.
متواز ضمن مساحة مفتوحة ،تشكالن كهفا األسماك اآلمنني.
 .1ضع قاعدتني بشكل
ٍ
 .2اشرح أن األطفال يمثلون األسماك وهم في أمان عندما يلمسون إحدى القاعدتني.
 .3يمكنهم عندما يريدون أن يسبحوا (عبر الركض) من كهف إلى آخر (قاعدة إلى أخرى).
 .4يكمن الهدف في أن يتنقل الطفل بأمان من دون أن تسلمه أنت ،أي امليسر .تقف في الوسط بني القاعدتني.
 .5في حال تم تسليم طفل وهو خارج القاعدة ،يجب عليه أن يجلس تما ًما حيث تم تسليمه إلى أن تصل إليه
سمكة أخرى (طفل) لتحرره.
 .6تنتهي اللعبة إما عندما يظهر التعب على األطفال أو عندما يتم تسليمهم كلهم.
تم إعداده لزرمة املوارد

 ٦.٦أغنيتنا
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

 ٦.٧تقييم ورشة العمل
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم ،لقد تحدثنا عن فريوس نقص املناعة البرشية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب
ومضادات الفريوسات العكوسة .هذه كلها مصطلحات نسمعها كثريًا وتؤثر عىل حياتنا يف املجتمع املحيل.
شك ًرا لكم جمي ًعا عىل مشاركتكم اليوم.
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر رأيكم بورشة عمل اليوم .سنستخدم مجددًا الوجوه املبتسمة.
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ورشة العمل ٧
الفحص ومكان الحصول على املساعدة
الغرض من ورشة العمل:نشر الوعي حول فحص فيروس نقص املناعة البشرية ومكان الحصول على مساعدة.
الغرض من النشاطات:
أن نشرح لألطفال ماذا يحصل في منشآت فحص الفيروس وتوجيههم إلى حيث يمكن للمصابني به أن يحصلوا على املساعدة.
النشاطات
 ٧.١الخالصة واملردود واملقدمة

املوارد

 ٥دقائق

معلومات حول إجراءات الفحص املحلية

 ٣٠دقيق ًة

 ٧.٣افعل مثلي

مساحة كافية إلجراء دائرة والحركة

 ٥دقائق

 ٧.٤من يمكنه تقديم املساعدة؟

نشرات مع قائمة (قائمة املتصلني) باملنظمات
املحلية التي تقدم الدعم لألشخاص املصابني
بالفيروس أو املتضررين منه.

 ٣٠دقيق ًة

 ٧.٥التحضير لورشة العمل املقبلة

أوراق ومواد للكتابة.

 ١٠دقائق

 ٧.٢إجراء فحص لفيروس نقص
املناعة البشرية

يشكال قاعدةً.

 ٥دقائق

 ٧.٦أغنيتنا
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الوقت

 ٧.٧تقييم ورشة العمل

أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق

املسار الرابع • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

F

يكمن هدف ورشة العمل هذه في الشرح لألطفال ماذا يحصل في وحدة فحص فيروس
نقص املناعة البشرية وأين يمكن للعائالت أن تحصل على املساعدة في حال تبني أن أحد
أفرادها أصيب بالفيروس.
ّ
يحضر امليسر لورشة العمل هذه عبر الحصول على معلومات دقيقة من الخدمات
من املهم أن
ّ
تماما ما هي إجراءات الفحص .حضر منشورات أو غيرها من املواد حول
املحلية وأن يعرف
ً
ّ
فحص فيروس نقص املناعة البشرية لتعطيها لألطفال في حال توفر ذلك.
 ٧.١الخالصة واملردود واملقدمة
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

WV 5

عرف عن هدف ورشة عمل اليوم:
سنتحدث اليوم عن فحص فريوس نقص املناعة البرشية ،أين يجري وماذا يحصل يف منشآت الفحص .كام سنتحدث عن
حيث ميكن للمصابني بالفريوس أن يحصلوا عىل املساعدة.

C

 ٧.٢فحص فيروس نقص املناعة البشرية

N

أن نشرح لألطفال ماذا حصل في منشآت فحص الفيروس.

WV 30

معلومات حول اإلجراءات املحلية لفحص الفيروس.

F

يجب أن يحصل امليسر على أكبر قدر ممكن من املعلومات حول إجراءات فحص فيروس
نقص املناعة البشرية .قد يكون من املفيد دعوة شخص يعمل في منشأة فحص لإلجابة عن
األسئلة.
اذكر أنه يجب إجراء فحص الفيروس في منشآت تقدم االستشارة قبل الفحص وبعده.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة واشرح لهم أنك ستتحدث اآلن عن حول كيف يمكن لشخص
ما أن يخضع لفحص فيرس نقص املناعة البشرية.
 .2ابدأ بسؤال األطفال حول من يجب أن يخضع للفحص.
إن لم يجيبوا بأنفسهم ،اشرح أنه مع االنتشار الواسع للفيروس يجب على جميع املوجودين هنا أن يخضعوا
للفحص فهذا يسمح للمصابني به أن يحصلوا على املساعدة الطبية التي يحتاجون إليها .وشدد ً
أيضا على أن
معرفة وضعك من حيث اإلصابة بالفيروس تمنحك القوة لحماية نفسك وصحة األشخاص الذن تحبهم.
 .3قدم لألطفال معلومات قدر املستطاع حول منشآت فحص الفيروس املحلية وما يحصل عندما تتوجه إليها.
مث ً
ال:
• أين يمكنك الخضوع للفحص؟
• متى؟ هل هناك أيا ًما محددة إلجراء الفحص أم يمكنك الذهاب في أي يوم؟
• هل يمكن لألطفال أن يجروا الفحص من دون موافقة األهل أو مقدمي الرعاية؟
• ما هي االستشارة قبل الفحص وبعده؟
• كيف يجري الفحص الفعلي؟ هل يتم سحب الدم بإبرة أو وخزة في اإلصبع؟
• كم تنتظر إلى حني ظهور النتيجة؟
• كيف تحصل على النتيجة؟
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• هل يكلف الفحص املال؟
• هل الفحص سري؟
شخصا من
 .4شجع األطفال على طرح أي سؤال يطرأ على بالهم وحاول أن تجيب عليه .إذا كنت قد دعوت
ً
منشأة الفحص دعه يجيب.
 .5في حال كان هناك أسئلة ال يمكنك اإلجابة عنها ،ال توفر جه ًدا لتجد اإلجابة في املرة التالية.
تم إعداده لزرمة املوارد

WV 5

 ٧.٣افعل مثلي

N

لتنشيط األطفال جسد ًيا وجعلهم أكثر تركيزًا.

مساحة إلجراء دائرة والحركة الجسدية.

 .1اطلب من األطفال أن يقفوا على شكل دائرة.
 .2قم بحركة ما مثل التصفيق مرتني واطلب من األطفال أن يكرروا الحركة.
 .3عندما يفعلون ذلك ،اطلب من الشخص الواقف إلى جانبك أن يقوم بحركة أخرى مثل النقر بقدميه .ويتع ّين
اآلن على األطفال أن يقوموا بالحركتني – أوال التصفيق ومن ث ّم النقر.
 .4أكمل في إضافة الحركات معط ًيا كل شخص في الدائرة دوره .إذا كان عدد األطفال كبير أوقف النشاط
بعد عشرة دقائق.
هذا النشاط مقتبس عن نشاطات مؤسسة إنقاذ الطفولة في قيرغيزستان تحسني الكرامة

 ٧.٤من يمكنه تقديم املساعدة؟

WV 30

نشر الوعي حول ما يجب فعله وأين يجب الذهاب للحصول على املساعدة في حال تبني لشخص ما عند
الفحص أنه مصاب بالفيروس.

N

منشورات مع قائمة نشرات مع قائمة (قائمة املتصلني) باملنظمات املحلية التي تقدم الدعم لألشخاص
املصابني أو بالفيروس أو املتضررين منه.
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 .1ابدأ النشاط عبر سؤال األطفال ماذا برأيهم يجب أن يفعل الشخص إذا اكتشف أنه مصاب بفيروس نقص
املناعة البشرية .احرص على أن يتم ذكر املسائل التالية:
شخصا تثق به عن وضعك.
• أخبر
ً
• زر طبي ًبا لتحصل على تقييم طبي ومعرفة ما إذا كنت تحتاج إلى مضاد للفيروسات العكوسة.
• حافظ على صحتك وتناول أدويتك إذا كنت بحاجة إليها.
• مارس السلوك اآلمن للحد من خطر نقل العدوى لآلخرين (اشرح أنك ستتكلم أكثر عن هذا املوضوع في
ورشة عمل الحقة).
 .2اسأل األطفال ما إذا كانوا يعرفون أي يمكن للمصابن بالفيروس أن يحصلوا على املساعدة ،قد تكون
مساعدة طبية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غذائية أو أي نوع من الخدمة .وزّع النشرات التي حضرتها على
األطفال.
 .3انه النشاط عبر شكر األطفال على مشاركتهم وقل لهم ما يلي:
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C

ليس من السهل أن يكتشف شخص ما أنه مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية ألننا شهدنا الكثري من الذين نحبهم
ميرضون ويفارقون الحياة نتيج ًة لهذا الفريوس .إنها حقيقة مروعة يصعب التعامل معها ،ولكن اليوم بات هناك أدوية تساعد
معظم الناس ليعيشوا حيا ًة مديد ًة متا ًما كام لو أنهم غري مصابني بالفريوس طاملا يتابعون تناول أدويتهم ويحافظون عىل صحتهم
وقوتهم .من املهم أن يهتم املصابون بالفريوس بصحتهم ويتبعوا نظا ًما غذائ ًيا صح ًيا ويحظون بقسط مناسب من النوم وميارسون
التامرين الرياضية.
تم إعداده لزرمة املوارد

 ٧.٥التحضير لورشة العمل املقبلة

N

تحضير أسئلة للزائر (اآلتي من أجل ورشة العمل املقبلة).

WV 10

أوراق ومواد للكتابة.

شخصا مصا ًبا بالفيروس ليأتي ويتحدث معهم.
 .1اشرح لألطفال أنك في اللقاء التالي ستدعو
ً
 .2اطلب من األطفال أن يفكروا في أسئلة يرغبون بطرحها على الزائر .امنحهم حوالى  5دقائق ليفكروا في
هذه األسئلة ويكتبوها.
 .3عندما ينتهون ،اجمع األوراق واشرح لهم أنك ستضع كل هذه األسئلة مع بعضها ضمن قائمة واحدة
لتوجه الحديث مع الزائر في املرة املقبلة.
ّ
تم إعداده لزرمة املوارد

 ٧.٦أغنيتنا
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

 ٧.٧تقييم ورشة العمل
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .تحدثنا عن أين ميكن لألشخاص أن يحصلوا عىل فحص فريوس نقص املناعة
البرشية وماذا يحصل يف منشآت الفحص .كام تحدثنا عام يجب للشخص أن يفعله يف حال اكتشف أنه مصاب بالفريوس وأين
ميكنه أن يحصل عىل املساعدة.

شك ًرا لكم جمي ًعا عىل مشاركتكم اليوم.
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر رأيكم بورشة عمل اليوم .سنستخدم مجددًا الوجوه املبتسمة.
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ورشة العمل ٨
اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية
الغرض من ورشة العمل :أن نبرهن لألطفال أنّ الحياة تستمر حتى ولو كان الشخص مصا ًبا بالفيروس.
الغرض من النشاطات:
نموذجا يحتذون به ويطرحون عليه األسئلة.
إعطاء األطفال فرصة لقاء شخص مصاب بالفيروس يشكل
ً
النشاطات

املوارد

 ٨.١الخالصة واملردود واملقدمة

 ١٠دقائق

 ٨.٢إجراء فحص لفيروس نقص

مساحة.

 ١٠دقائق

 ٨.٣افعل مثلي

قائمة األسئلة من الورشة السابقة .

 ٦٠دقيق ًة
 ٥دقائق

 ٨.٤أغنيتنا
 ٨.٥تقييم ورشة العمل

F
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الوقت

أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق

تكمن فكرة ورشة العمل هذه في دعوة شخص مصاب بفيروس نقص املناعة البشرية
ليخبر األطفال عن تجربته .تهدف ورشة العمل إلى برهنة أنّ الحياة تستمر حتى مع اإلصابة
بالفيروس على الرغم من التحديات التي يواجهها الشخص .في معظم الدول هناك أشخاص
ناجحون يعيشون مع فيروس نقص املناعة البشرية واختاروا أن يشاركوا تجربتهم للعلن .في
حال لم تكن تعرف أحدًا من هؤالء اتصل ببعض املنظمات التي تعمل مع األشخاص املصابني
بفيروس نقص املناعة البشرية.
شخصا شا ًبا اختبر تحديات مشابهة لتلك التي تواجهها مجموعة األطفال التي
إذا أمكن ،ادعُ
ً
تعمل معها ليتعاطوا بسهولة معه.
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بعدما تنتهي من التحضير للزيارة ،حاول أن تلتقي بالزائر قبل أن يحضر الورشة لتشرح له ما يلي:
• ملا دعوته إلى ورشة العمل
• ما كان تركيز النقاشات مع األطفال حتى اآلن
• ما قد يكون مفي ًدا أن يتعلمه األطفال
• األسئلة التي قد يرغب األطفال في طرحها
هذا سيساعد الزائر على التحضير لورشة العمل لتلبية حاجات مصلحة األطفال.
كتب األطفال في نهاية ورشة العمل السابقة أسئل ًة يريدون طرحها على الضيف .تحضي ًرا لورشة
وحد قائمة األسئلة ولتكن جاهز ًة “لوقت طرح األسئلة” على الزائر .استخدمها لطرح
العمل هذهّ ،
أي سؤال لم يتذكر األطفال أن يطرحوه أو خجلوا من طرحه .قد ال يشعرون بالراحة لطرح بعض
األسئلة ولكن لديهم الحشرية ملعرفة ما سيقوله الزائر.
 ٨.١الخالصة واملردود واملقدمة
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

WV 10

C

عرف عن هدف ورشة عمل اليوم:
لدينا اليوم زائر ،إنه شخص مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية وسيخربنا عن حياته وكيف هو العيش مع الفريوس وكيف تأقلم
مع هذا التحدي.

 ٨.٢سينا يقول

N

زيادة مستويات النشاط والتركيز عبر تحفيز املشاركني.

WV 10

املساحة.

.1اطلب من األطفال أن يقفوا على شكل دائرة بحيث يرون جمي ًعا بعضهم واختر عشوائ ًيا طف ً
ال ليكون القائد.
 .2يصرخ القائد بحركة قائ ً
ال" :سينا يقول لوحوا بذراعكم" فيستجيب األطفال الباقني.
 .3يستمر القائد بصراخ الحركات ولكن عندما يقول مثال “ارفع رجلك” من دون أن يصرخ “سينا يقول” يجب
أال تيطع املجموعة ويجب أن يبقى أفرادها جامدين.
في حال ن ّفذ أحد األطفال الحركة مع أنّ القائد لم يقل "سينا يقول" يخرج من الدائرة.
بعد بضع دقائق اعط دور القائد لطفل آخر واستأنف اللعبة بعد عودة الجميع إلى الدائرة .استمر في تبديل
القادة كل بضعة دقائق إلى أن ينتهي وقت اللعبة.
املنظمة الدولية للرؤية العاملية اإلبداع مع األطفال .دليل لنشاطات األطفال
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 ٨.٣زائرنا

WV 60

إعطاء األطفال فرصة لقاء شخص مصاب بفيروس نقص املناعة البشرية يكون مثا ًال يحتذون به ويطرحون
عليه األسئلة.

N

قائمة باألسئلة التي تم تحضيرها خالل ورشة العمل السابقة.

F

ال تكفي الساعة للقيام بالعرض وطرح األسئلة واإلجابة عنها لذلك تحتاج إلى إدارة
الوقت جيدًا.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة وعرف عن الزائر .عندما يخبر هذا األخير األطفال عن نفسه
و ُينهي عرضه شجع األطفال على طرح أسئلتهم.
 .2قد يكون من املفيد أن تطرح األسئلة بدل األطفال في حال لم يطرحوا كل األسئلة الواردة في القائمة إما
ألنهم خجولون أو غير مرتاحني.
 .3عندما تنتهي أسئلة األطفال اسأل الزائر إذا كان لديه أي نقاط نهائية ليقولها لألطفال.
 .4اشكر الزائر على مجيئه ومشاركته في ورشة العمل واشكر األطفال على سلوكهم الجيد.
 .5ادع الزائر إلى البقاء واالستماع إلى األغنية التي ستنشدها في نهاية ورشة العمل.
تم إعداده لزرمة املوارد

 ٨.٤أغنيتنا
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.
 ٨.٥تقييم ورشة العمل
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

اشرح:

C

وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم ،التقينا بشخص مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية وحظيتم بفرصة طرح
األسئلة التي تراود ذهنكم حول الحياة مع هذا الفريوس.

شك ًرا لكم جمي ًعا عىل مشاركتكم اليوم.
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ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر رأيكم بورشة عمل اليوم .سنستخدم مجددًا الوجوه املبتسمة.

WV 5
WV 5

Grete Thoroe/ Save the Children
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ورشة العمل ٩
مجتمعنا املحلي وفيروس نقص املناعة البشرية
ومتالزمة نقص املناعة املكتسب
الغرض من ورشة العمل :مناقشة كيف أثر وباء فيروس نقص املناعة البشرية على حياة األطفال.
الغرض من النشاطات:
تشجيع األطفال على مشاركة تجاربهم حول كيف أثر فيروس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب على حياتهم.
التركيز على أثر فيروس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب على مجتمعهم املحلي
النشاطات

املوارد

 ٩.١الخالصة واملردود واملقدمة
 ٩.٢اتبع اليد

 ٥دقائق
مساحة.

 ٩.٣أثر فيروس نقص
املناعة البشرية ومتالزمة
نقص املناعة املكتسب على حياتهم
 ٩.٤تمثال نقاط القوة

 ١٠دقائق
 ٤٥دقيق ًة

مساحة للعمل الجماعي ومواد لصناعة تمثال

 ٢٠دقيق ًة

بسرعة مثل عصا أو خرق أو أوراق.

 ٩.٥أغنيتنا
 ٩.٦تقييم ورشة العمل

الوقت

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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 ٩.١الخالصة واملردود واملقدمة
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

عرف عن هدف ورشة عمل اليوم:
سنتحدث اليوم عن كيف أثر االنتشار الواسع لفريوس نقص املناعة البرشية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب عىل
مجتمعنا املحيل .سنتحدث عن كيف يؤثر فينا يف منازلنا ومجتامعتنا املحلية ككل.

WV 5

C

 ٩.٢اتبع اليد

WV 10

تشجيع املراقبة والتركيز واملرونة والتعاون والتواصل من دون الكالم.

N

مساحة.

قسم األطفال إلى أزواج.
ّ .1
 .2يقف كل اثنني مقابل بعضهما ،أحدهما القائد واآلخر التابع.
 .3يرفع القائد يده بحيث يواجه كفه الشريك .من ثم يقف شريكه بحيث يكون وجهه مواج ًها ليد القائد بعي ًدا
عنها حوالى  8بوصات (أو  20سنتم) طيلة مدة التمرين.
 .4يمكن للقائد أن يحرك يده كما يحلو له (مث ً
ال صعو ًدا ونزو ًال في أرجاء الغرفة فوق كتفه) ويتعني على
ً
محافظا على املسافة عينها.
الشريك أن يتبعها
 .5تبديل األدوار.
املنظمة الدولية للرؤية العاملية اإلبداع مع األطفال .دليل لنشاطات األطفال

 ٩.٣أثر فيروس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب

WV 45

تشجيع األطفال على مشاركة تجاربهم حول كيف أ ّثر أثر فيروس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص
املناعة املكتسب على حياتهم.

 .1اطلب من األطفال أن ينقسموا إلى مجموعات مؤلفة من أربعة إلى خمسة أشخاص.
 .2اشرح أنهم اآلن معهم  10دقائق لتحضير إيماء (قصة صامتة) تمتد على مدى  3إلى  5دقائق .يمكن أن
تتمحور القصة حول املنزل أو املدرسة أو املجتمع املحلي – أي شيء يتعلق بكيفية تأثير فيروس نقص املناعة
البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب.
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 .3بعد  10دقائق ،اطلب من كل مجموعة أن تؤدي اإليماء واطلب من األطفال أن يحاولوا أن يضعوا كلمات
للقصة .عندما تنتهي قصة كل مجموعة ،خذ بعض الوقت لتتحدث عما أدته املجموعة .إليك بعض األسئلة
لتحفز النقاش:
• ماذا حصل في القصة؟
• ماذا برأيك شعر األشخاص في القصة؟
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 .4عندما تنتهي كل املجموعات من تأدية اإليماءات والتحدث عن القصص ،انه النشاط بطرح األسئلة التالية:

Q

كيف شعرتم وأنتم تأدون اإلمياء؟

مباذا جعلتكم اإلمياءات تفكرون من حيث ما يجري يف منزلكم أو مدرستكم ومجتمعكم املحيل وأثر فريوس نقص املناعة البرشية
ومتالزمة نقص املناعة املكتسب؟
تم إعداده لزرمة املوارد

 ٩.٤تمثال القوة

WV 20

تشجيع التركيز على نقاط القوة التي شهدها أو عاشها األطفال في سياق كيفية تأثير وأثر فيروس نقص
املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب على مجتمعهم املحلي.

N

مساحة لعمل الفريق ومواد لصنع تمثال بسرعة مثل العصا أو الخرق واألوراق.

 .1قسم األطفال إلى مجموعات مؤلفة من  4أشخاص.
ّ
سيحضرون تمثال القوة باستخدام املواد املتوفرة لهم.
 .2اشرح أنهم
 .3اطلب منهم أوال أن يجلسوا ويفكروا لبضع لحظات حول اإليماءات التي عرضوها واآلثار املختلفة لكل من
الفيروس واملتالزمة.
 .4واآلن اطلب منهم أن يتحدثوا في مجموعاتهم عن نقاط القوة التي شهدوها إما في عائالتهم أو مجموعات
أقرانهم أو في املدرسة أو املجتمع املحلي .يمكن أن تكون نقاط قوة عند األفراد أو مجموعات األشخاص أو
منظمات أو أي شيء آخر يبني عن قوة ما في مواجهة التحديات التي يسببها كل من الفيروس واملتالزمة.
ّ
يحضروا تمثا ًال باستخدام يديهم أو املواد املتوفرة لهم ليحاولوا أن يعبروا عن نقطة
 .5واآلن اطلب منهم أن
القوة التي شهدوها .اعطهم  5دقائق ليقوموا بذلك.
 .6اطلب من املجموعة أن تعرض التمثال ومن ثم تتحدث عنه.
 .7انه النشاط بقول ما يلي:

C

ولّد كل من فريوس نقص املناعة البرشية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب العديد من التحديات بالنسبة إلينا كأفراد
ومجموعات يف املجتمع املحيل .مرض وتويف العديد من األشخاص الذين نعرفهم ونحبهم ما جعل العديد من العائالت ضعيفةً.
ولكن هناك الكثري من األشخاص مصابني بالفريوس ويعيشون حيا ًة صحي ًة والبعض منهم يتناول مضادات الفريوسات العكوسة يف
حني أ ّن آخرين ال يحتاجون إليها .وهناك أيضً ا العديد من األشخاص من داخل وخارج املجتمعات املحلية ب ّينوا عن قوة من خالل
مساعدة العائالت التي تحتاج إىل املساعدة.
كام أريتموين اليوم ،ومع أ ّن فريوس نقص املناعة البرشية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب أثرا عىل حياتنا جمي ًعا بطرق صعبة
جدًا ،مثة دامئًا نقاط قوة إيجابية متنحنا األمل .ب ّينتم لبعضكم من خالل هذه التامثيل نقاط القوة .من املهم أن تتذكر أن األمل
دامئًا موجود ،ولنتمكن من الرتكيز عىل نقاط القوة علينا جمي ًعا أن نتخطى التحديات التي نواجهها يوم ًيا.
الجمعية الوطنية لعمال رعاية الطفولة طريق املحارب السلمي
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 ٩.٥أغنيتنا
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

 ٩.٦تقييم ورشة العمل
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .تشاركنا اليوم أثر فريوس نقص املناعة البرشية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب
عىل حياتنا .وبينتم ليعضكم نقاط القوة التي ترافق التحديات التي نواجهه ،ما ذكرنا أنه يجب أ نتذكر أن نركز عىل النقاط
اإليجابية ونحفظ عىل تفاؤلنا حتى يف األوقات الصعبة.

متا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر لكم رأيكم بورشة عمل اليوم .سنستخدم مجددًا الوجوه املبتسمة

ورشة العمل ١٠
حماية أنفسنا من العنف
راجع ورشة العمل  15من املسار  3صفحة 151

ورشة العمل ١١
جسمي ملكي-اللمسات الجيدة واللمسات السيئة
راجع ورشة العمل  7من املسار  1صفحة 17
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ورشة العمل ١٢
جسمي ملكي  -حماية أنفسنا من اإلساءة
راجع ورشة العمل  8من املسار  1صفحة 22

املسار الرابع • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

ورشة العمل ١٣
رسائل "حماسة أنفسنا من اإلساءة"
راجع ورشة العمل  9من املسار  1صفحة 28

ورشة العمل ١٤
اإلساءة الجنسية ،االستمالة واملسيئون
راجع ورشة العمل  10من املسار  1صفحة 31
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ورشة العمل ١٥
ردات فعل طبيعية على أحداث غير طبيعية
الغرض من ورشة العمل :زيادة فهم ردود العفل الطبيعية على أحداث غير طبيعية وتوفير أداة لألطفال تساعدهم على التك ّيف
مع الذكربات غير املرغوب فيها.
الغرض من النشاطات:
النشاطات

املوارد

 ١٥.١الخالصة واملردود واملقدمة
 ١٥.٢البحث عن قائد

 ١٠دقائق
مساحة للدائرة.

 ١٥.٣ردات فعل طبيعية على
أحداث غير طبيعية

 ١٠دقائق
 ٤٠دقيق ًة

 ١٥.٤إيجاد مكان آمن

مكان هادئ حيث لن يتأ ّثر األطفال بالضجة
أو املارة.

 ٢٠دقيق ًة

 ١٥.٥محاولة تقييم املزاج
(انضموا إلى الحافلة).

		
مساحة كافية للتنقل.

 ٥دقائق

 ١٥.٦أغنيتنا
 ١٥.٧تقييم ورشة العمل
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الوقت

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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 ١٥.١الخالصة واملردود واملقدمة
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 10

عرف عن هدف ورشة عمل اليوم:
تحدثنا لوقت عن فريوس نقص املناعة البرشية وكيف أثر عىل حياتنا ،كام عملنا عىل قضايا حامية أنفسنا من العنف
واإلساءة .ميكن للعيش يف بلد ذي انتشار واسع لفريوس نقص املناعة البرشية أن يؤدي إىل عيش تجارب صعبة للعديد من الناس
مثل رؤية شخص نحبه ميرض أو ميوت أو رمبا االضطرار إىل االنتقال من العيش يف املنزل إىل العيش مع أناس آخرين أو عدم
توفر الفرص عينها كام يف السابق ألن عائلتك مل تعد متلك املال أو عيش العنف أو غريه من أشكال اإلساءة إلخ .يخترب الناس أمو ًرا
عديد ًة وهي تؤثر عليهم بطرق مختلفة.

C

يعاين بعض الناس ألن لديهم ذكريات مروعة ألشياء حصلت معهم تحزنهم أو تخيفهم .قد تكون هذه ذكريات ليشء يسء حصل
الكف عن التفكري فيها .سنستكشف اليوم طريقة مميزة لتفادي أن تزعجكم هذه
معهم أو مع أشخاص يحبونهم وال يستطيعون ّ
الذكريات .كام أننا سنقوم بنشاطات ممتعة.

 ١٥.٢إيجاد قائد

N

تعزيز تركيز األطفال وتنشيطهم.

WV 10

مساحة ليجلس فيها األطفال على شكل دائرة.

 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على الكراسي أو على األرض على شكل قرفصاء ويش ّكلوا دائر ًة .يجب أن
يكون الجميع قادرين على رؤية بعضهم بوضوح والنظر إلى بعضهم بالعني.
شخصا واح ًدا ليترك الغرفة أو يبتعد عن املجموعة لكي ال يسمع أو يرى سائر أفراد
امليسر
ً
 .2يختار ّ
املجموعة.
امليسر قائ ًدا .يبدأ القائد بحركة يك ّررها الجميع ،ينبغي تكرار الحركة بضعة مرات ومن ث ّم يت ّم
 .3يختار ّ
تغييرها .مث ً
ال :فرك اليدين على الفخذين ،والتصفيق باليدين والطقطقة باألصابع إلخ .يك ّرر الجميع الحركة
عبر النظر مباشر ًة إلى الشخص الجالس أمامه – ال ينظرون إلى القائد .يعود الشخص الذي ترك املجموعة
و ُيعطى ثالث فرص ليحاول معرفة القائد .عندما يعرف القائد يصبح دور شخص آخر ليغادر الغرفة ويت ّم
اختيار قائد جديد.
االتحاد الدولي ألرض اإلنسان ( )2008دليل التدريب النفسي االجتماعي حول حماية الطفل
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 ١٥.٣ردات فعل طبيعية على أحداث غير طبيعية
طبيعية.

WV 40

مساعدة األطفال على فهم أن ردود العفل على التجارب الصعبة هي ردات فعل طبيعية على أحداث غير

N
يتضمن هذا النشاط قراءة قصة حول طفل خسر والديه نتيج ًة للمرض .اقرأ القصة مسب ًقا
ّ
F
لوح ورقي قالب وأقالم تعليم.

وتأكد أ ّنك قادر على قراءتها بارتياح أمام املجموعة .في حال كان هناك ضرورة لتغيير أجزاء من
القصة لتالئم املجموعة أكثر قم بذلك مسب ًقا.
واثن على األطفال
يشمل هذا النشاط تشارك ذكريات ومشاعر حساسة وصعبة ،تن ّبه لذلك
ِ
ملشاركتهم.
تذكر أنّ هدف هذا النشاط يكمن في تعليم األطفال وتذكيرهم أنّ ردات فعلهم طبيعية في ّ
ّ
ظل
وضع غير طبيعي .لذلك حاول أال ّ
اصغ إليهم جميعً ا على قدر
قصة يخبرها أي طفل بل
تعظم ّ
ِ
املساواة ،كون هذا سيساعد األطفال على أن يشعروا أنّ تجاربهم وردات فعلهم طبيعية.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة واشرح لهم أنّك اليوم ستتح ّدث عن ذكريات تتع ّلق بكارثة ما
وكيف يمكن أن يصعب التعامل مع هذه الذكريات.
 .2اخبر األطفال القصة التالية:

C

وعم حصل له .أنتم ال تعرفونه غري أ ّن بعض األشياء التي حصلت معه ممكن أن تكون
أريد أن أخربكم عن ف ًتى أعرفه ّ
حصلت معكم أيضً ا.
كان مايكل من عمركم تقري ًبا عندما بدأت املشاكل يف حياته .كان يعيش يف املنزل مع والديه وأخواته الثالث .قبل بضعة أعوام
بدأ والده يرتك املنزل ألشهر عديدة للعمل يف املدينة ويأيت إىل املنزل يف عطلة نهاية األسبوع مر ًة بني الحني واآلخر أو حتى لبضعة
أسابيع يف السنة .من ث ّم ،أىت يف إحدى املرات إىل املنزل وكان مريضً ا جدًا ،كان يسعل طيلة الوقت ويبدو عليه أنه ضعيف جدًا.
ذهب ليستشري الطبيب ولكن هذا األخري قال أن ما باليد الحيلة ألنّه بات مريضً ا جدًا .شاهد مايكل والده يضعف أكرث فأكرث إىل
أن توقف عن التنفس يف أحد األيام ومات.
كان كل من مايكل وأمه وأخواته حزي ًنا جدًا ويشتاق كثريًا إىل أبيه .بعد مرور بضعة أشهر عىل وفاة والده ،مرضت أمه أيضً ا
وبدأت تسعل بالطريقة عينها مثل والده وبات مايكل خائفًا جدًا من أن متوت هي األخرى.
أرادها مايكل أن تذهب لرتى الطبيب ولكن مبا أن والده قد مات مل يكن لديهم املال لدفع تكاليف الطبيب .مل تنفك حالته أمه
تسوء إىل أن ماتت هي أيضً ا وبقي مايكل وأخواته الثالث وحدهم .أىت بعض الجريان ليقدموا يد العون وبعضهم قدم لهم الطعام
ولكن البعض اآلخر كان يتفاداهم ،ما كانوا لينظروا حتى إليهم عندما كانوا يسريون يف السوق.
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يف الليل ،عندما يخلد مايكل إىل النوم ،كان يشعر بالخوف الشديد ،مل يتمكن من النوم ألنه يتخيل صو ًرا ألمه وأبيه عندما كانا
مريضني وتوفيا ،وكان يخىش أن يحصل األمر عينه له وألخواته وأن ميوتوا جمي ًعا.
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استخدم قصة مايكل كوسيلة لتشجيع املجموعة على بدء التحدث عن التجارب الصعبة .في حال قاطعك طفل
شخصا من ضمن املجموعة)
ليتط ّوع ويخبر املجموعة قص ًة مماثل ًة حصلت معه أو مع شخص يعرفه (ليس
ً
شخصي أو صعب .في حال لم يكن ألي
شجعه واسمح له بالكالم .واثن تحدي ًدا على التط ّوع للكالم عن شيء
ّ
فرد من املجموعة شيء ليقوله ،قل شي ًئا من هذا القبيل:

C

أي شخص ،يف الواقع ،يعاين معظم األطفال
ردود العفل التي اختربها مايكل بعد رؤية والديه يتوفيان ميكن أن تحصل مع ّ
من مشاكل شبيهة مبشاكل مايكل بعد أن يختربوا أمو ًرا رهيب ًة ومن الطبيعي أن يكون لديهم هذا

النوع من ردود العفل .فلنفكر أوالً باألشياء التي قد تولد ردات فعل شبيهة.
ابدأ بتحضري قامئة بالتجارب الصعبة مع مساهمة املجموعة .اكتبها عىل اللوح القالب واسأل األطفال عن التجارب التي ميكن أن
تؤدي إىل ذكريات بشعة .ما هي التجارب التي عاشوها والتي ولّدت لديهم ذكريات حزينة؟
ش ّجع املجموعة عىل مشاركة تجاربها الخاصة من دون أن تطلب تفاصيل أو تسأل عن ردات فعل األطفال يف هذه املرحلة .وبنا ًء
عىل القامئة التي تنجم عام تقدمه املجموعة ،وضّ ح ما مي ّيز التجارب التي ميكن أن تعرقل حياتهم وتعطّلها .هي تجارب مفاجئة
وحادة وتشكّل خط ًرا عىل الحياة وتتس ّبب باإلصابة بجروح وتؤدي إىل الحرمان وتنطوي عىل تجارب حسية حادة ،مشاهد وروائح
وأصوات ،مقرفة ومريعة وتجعلك تشعر بالذعر
والعجز.
 .3قل لألطفال ما يلي:
لسوء الح ّظ مثة العديد من األطفال يف بلدنا عاشوا تجارب مشابهة لتجاربكم ،ومن الطبيعي جدًا أن يكون لدينا ذكريات
سيئة أو مشاعر خوف عميقة أو حزن كردة فعل عىل هذا النوع من التجارب.

C

 .4من امله ّم للمجوعة أن تسمع أنّ ردود العفل هذه شائعة وطبيع ّية وقد تحصل ألي كان وأن هناك ما يمكن
القيام به إزاءها .ابدأ بتجميع قائمة بالعوارض من خالل تجربة أفراد املجموعة من دون أن تغوص في تفاصيل
تجربة ّ
كل طفل أو تفاصيل مشاكله الحالية .اطرح بعض األسئلة املفتوحة وحاول عند الضرورة أن تستوحي
من قصة مايكل وذلك لتحصل على قائمة أساس ّية بالعوارض .على سبيل املثال ،يمكنك أن تسأل:
شخصا ما عاىن من مشاكل مشابهة ملشاكل مايكل؟ ما هو نوع املشاكل؟ ماذا برأيك ميكن أن يحدث عندما
هل تعرف ً
يعيش شخص ما تجارب مامثلة؟

C

 .5عندما تجمع قائمة عا ّمة بالعوارض قل التالي:
من الشائع جدًا بني األطفال والراشدين أن يواجهوا هذه املشاكل بعد عيش تجربة صعبة .بعدما تعيش تجربة مر ّوعة،
عندما يحصل شي ًئا يذكّرك مبا حدث قد تشعر وكأنه يحدث اآلن مجددًا مع أنك تعلم أ ّن هذا غري صحيح .من املخيف جدًا أن
تشعر كذلك ،لهذا يحاول األطفال أن يتفادوا األماكن التي تحيي فيهم هذه الذكريات واملشاعر البشعة ويتفادون التفكري مبا جرى
تجن بل عىل العكس يعني أنك
أو الكالم عنه حتى مع األهل أو مقدّمي الرعاية .عندما تنتابك هذه املشاعر هذا ال يعني أنك ّ
مثل معظم األطفال اآلخرين .حتى ولو حاولت أن تتخلّص من هذه الذكرى ستعود ،قد تعود يف أحالمك أو عندما تسمع ضجة
عالية أو غريها من األمور التي تذكّرك بالحدث.

C

 .6واآلن اسأل األطفال:
ما هي األشياء التي تذكّركم مبا حدث؟

C

183

املسار الرابع • دليل امليسر  • ١برنامج مرونة األطفال

ج ّمع قامئة بالعنارص املذكرة من املجموعة ورش إىل أ ّن هناك العديد من العنارص املذكّرة يف محيطنا بحيث قد يكون من
املستحيل تفاديها كلها .يف بعض األحيان تجتاحنا الذكريات من حيث ال نتوقعها .ومن املهم أن يتعلّم األطفال ،كخطوة أوىل ،أن
حس السيطرة وينبغي مامرسة ذلك اآلن.
يسرتجعوا ّ
 .7بعد مناقشة الحدث الصعب وردود العفل والعناصر املذكرة وبعد معرفة أنّ ردود العفل هذه شائعة
وطبيعية ،يحتاج األطفال إلى معرفة أنّ املساعدة متو ّفرة .قل شي ًئا من هذا القبيل:

C

مع أنكم قد تحاولون التخلص من ذكرياتكم ،ستعود مرا ًرا وتكرا ًرا إما بوجود عنارص مذكرة أو حتى أنتم نامئون ويف
بعض األحيان ترتاود الذكريات من حيث ال تدرون .سنبدأ اليوم بتعلّم بعض الحيل واألمور الخاصة لتكونوا أنتم مسؤولني عن
ذكرياتكم ولتتحكموا بها بشكل أفضل .قد ال تستطيعون أن تنسوا ما حصل ولكنكم ستكونون قادرين عىل التذكر عندما تقررون
ذلك ال عندما تقرر ذكرياتكم ولن تعود مخيف ًة بعد اآلن .ستتمكنون من استخدام هذه الحيل اآلن إن كنتم تعانون من أي من
هذه املشاكل أو إن اختربمتوها يف املستقبل .املهم هو أن تتد ّربوا عىل املهارات التي تتعلموها اليوم لتكونوا مستعدين للتعامل
مع الذكريات البشعة عندما تطرأ يف املستقبل.

مؤسسة األطفال والحرب ،)2002( .دليل األطفال والحرب :األطفال والكوارث.تعليم تقنيات االنتعاش.
النسخة املنقحة.

 ١٥.٤إيجاد مكان آمن

WV 20

توفير أداة لألطفال تساعدهم على التك ّيف مع الذكربات غير املرغوب فيها أو األفكار السلبية.

N

مكان هادئ حيث لن يتأ ّثر األطفال بالضجة أو باملارة.

 .1اطلب من الطفل أن يستلقي أو يجلس بطريقة مريحة ويغمض عينيه .اشرح أنك ستعلمه اآلن طريق ًة ليتعامل
مع الذكريات املريرة.
 .2اطلب من األطفال أن يكونوا غاي ًة في الصمت في حني تقوم بتدريب املخ ّيلة التالي .قل لهم أنك عندما تطرح
األسئلة يجب أن يفكروا فيها بعقلهم من دون أن يجيبوا بصوت مرتفع .اقرأ الكلمات ببطء ووضوح .اعط
األوالد الوقت ليفكروا في ما تقوله مع مالحظة أماكن التوقف في النص.

C

سنتمرن اليوم عىل كيفية استخدام مخيلتنا لنولّد صو ًرا ومشاعر جميل ًة وإيجابيةً .أحيانًا عندما نكون منزعجني من املفيد
أن نتخيل مكانًا يجعلنا نشعر بالهدوء واألمان .سوف أطلب منكم اآلن أن تتخيلوا مكانًا تشعرون فيه بالهدوء واألمان والسعادة.
قد يكون مكانًا تتذكرونه رمبا من العطلة أو مكانًا سمعتم عنه يف قصة رمبا أو مكانًا تخرتعونه أنتم بأنفسكم.
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نفسا عميقًا .أغمضوا عينيكم واستمروا بالتنفس بشكل طبيعي .تخيلوا صور ًة للمكان الذي فيه تشعرون باألمان والهدوء
خذوا ً
والسعادة( .صمت ملدة قصرية) تخيلوا أنكم واقفون أو جالسون يف هذا املكان( .صمت ملدة قصرية) يف الخيال ،انظروا من
حولكم والحظوا ما ترونه( .صمت ملدة قصرية) انظروا إىل تفاصيل أين أنتم وما ترونه بالقرب منكم( .صمت ملدة قصرية)
الحظوا األلوان املتعددة( .صمت ملدة قصرية) تخيوال أنكم تلمسون األشياء( .صمت ملدة قصرية) واآلن القوا نظر ًة أبعد .ماذا
ترون من حولكم؟ انظروا ماذا يوجد يف البعيد .حاولوا أن تروا مختلف األلوان واألشكال والظالل .هذا مكانكم املميز وميكنكم أن
تتخيلوا ما تشاؤون هناك.
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عندما تكونون هناك تشعرون بالهدوء والسكينة .تخيلوا أنكم حفاة ،كيف تشعرون باألرض من تحتكم؟ (صمت ملدة قصرية)
سريوا ببطء محاولني أن تالحظوا األشياء املوجودة ،حاولوا أن تروا كيف تبدو .ماذا تسمعون؟ (صمت ملدة قصرية) رمبا
تسمعون صوت نسمة الهواء الناعمة أو زقزقة العصافري أو البحر .هل تشعرون بدفء الشمس عىل وجهكم؟ (صمت ملدة
قصرية) ماذا تشمون؟ رائحة هواء البحر أو األزهار أو طعامكم املفضّ ل؟ (صمت ملدة قصرية) يف مكانكم املميز ميكنكم أن تروا
األشياء التي تريدون أن تروها وتتخيلون أنكم تلمسونها وتشمونها وتسمعون أصواتًا ممتعة .تشعرون بالهدوء والسعادة.
واآلن تخ ّيلوا أ ّن هناك شخص مميز يف هذا املكان( .مع مجموعات األطفال األصغر س ًنا قد يكون هذا الشخص شخصية من
نسج الخيال أو شخصية بطل خارق من الرسوم املتحركة) .هذا الشخص موجود ليكون صديقًا لكم وليساعدكم ،هو شخص
قوي ولطيف .هو هنا ملساعدتكم وسيهتم بكم .تخيلوا أنكم متشون يف مكانكم املميز وتستكشونفه معه( .صمت ملدة قصرية)
تشعرون بالسعادة ألنكم مع هذا الشخص( .صمت ملدة قصرية) فهذا الشخص هو مساعدكم ويجيد حل املشاكل.
انظروا من حولكم مجددًا يف مخيلتكم .انظروا جيدًا( .صمت ملدة قصرية) تذكروا أ ّن هذا مكانكم املم ّيز .سيكون دامئًا موجودًا.
ميكنكم أن تتخ ّيلوا دامئًا أنكم فيه عندما تريدون الشعور باألمان والسعادة( .صمت ملدة قصرية) مساعدكم سيكون دامئًا موجودًا
عندما تريدون( .صمت ملدة قصرية) واآلن استعواد لتفتحوا عينيكم وتغادروا مكانكم املميز( .صمت ملدة قصرية) ميكنكم أن
تعودوا عندما تشاؤون .عندما تفتحون عينيكم ستشعرون بالهدوء والسعادة.
 .3عندما يفتح الجميع عينيهم ،اطلب من الراغبني أن يتتشاركوا ما تخيلوه .اسألهم كيف شعروا.
 .4شر إلى الرابط بني املخيلة واملشاعر .ب ّين لهم أنهم يسيطرون على ما يرونه في مخيلتهم وبالتالي يسيطرون
على شعورهم .شدد على فكرة أنّ هذا شيء ممتع وأنه يمكنهم أن يتخيلوا أنهم هناك عندما يشعرون بالتعاسة
أو الخوف وأنه سيريحهم .قل لهم إنه سيصبح أسهل تخيل املكان املميز كلما تمرنوا على تخيله.

Q

كيف شعرتم لدى قيامكم بهذا النشاط؟

هل كان من الصعب الرتكيز؟ إذا كانت اإلجابة أجل ،ملاذا؟
هل تعتقدون أنكم قادرون عىل القيام بتمرين املخيلة مبفردكم؟ إذا كانت اإلجابة كال ،ملاذا؟
مؤسسة األطفال والحرب ،)2002( .دليل األطفال والحرب :األطفال والكوارث.تعليم تقنيات االنتعاش.
النسخة املنقحة.

 ١٥.٥تقييم املزاج (انض ّم إلى الحافلة)
تقييم مزاج األطفال وتحفيزهم.

WV 5

N
تتضمن
وخصوصا كون ورشة العمل هذه
 Fاستخدم هذا النشاط لتق ّيم كيف يشعر األطفال
ً
ّ
مساحة تسمح بالسير.

نشاطات هادئة جدًا وأخرى انفعالية.

انتبه لألطفال الذين يبدو أنهم يتجاوبون أكثر من غيرهم مع املزاج السلبي واملشاعر السلبية.
اعمل معهم على صعيد فردي لترى ما إذا كانوا بخير .تف ّقد ما إذا كانوا يعانون من مشاكل أو
إذا كان يحصل معهم شيء آخر.
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ال تختر أطفا ًال خالل النشاط بطريقة تحرجهم أو تجعلهم غير مرتاحني للتعبير عن مزاجهم
أو مشارعرهم.
 .1اطلب من األطفال أن يقفوا.
 .2اشرح لألطفال أنّ الحافلة جاهزة للمغادرة .أرهم زاوية من الغرفة أو مكان ورشة العمل حيث نتخيل أنّ
الحافلة موجودة.
 .3اآلن ،قل لهم إنّ ّ
مزاجا أو شعو ًرا معينًا كالفرح أو التعب أو الحزن
كل من في هذه الغرفة يشعر بـ(اختر
ً
ّ
أو الحماسة أو امللل إلخ) يجب أن يأتي ويستقل الحافلة .عندما يصعدون على منت الحافلة ،اطلب منهم أن
يصطفوا ويتمسكوا بكتفي الشخص الواقف أمامهم .قد صف األطفال وامش قلي ً
ال في الغرفة مع إصدار
صوت يشبه صوت قيادة الحافلة.
 .4بعد حوالى دقيقة ،أوقف الحافلة واختر بصوت مرتفع مزاج أو شعور جديد .ينبغي على ّ
كل املوجودين في
الحافلة الذين ال يشعرون بهذا املزاج الجديد أن يترجلوا في حني يصعد أشخاص جدد.
 .5استمر بالقيام بذلك مع مزاج جديد أو مشاعر جديدة إلى أن يحصل ّ
الكل على دورة واحدة على األقل في
الحافلة.
هذا النشاط مقتبس عن نشاطات مؤسسة إنقاذ الطفولة في قيرغيزستان الرياح تهب

 ١٥.٦أغنيتنا
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

 ١٥.٧تقييم ورشة العمل
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم ،تحدثنا عن ردود العفل الطبيعية التي يشعر بها األطفال عندما ميرون بتجارب
صعبة .وركزنا عىل الذكريات التي تزعجنا وتخيفنا .تعلمتم طريق ُة للتعامل مع الذكريات التي تزعجكم وتخيفكم.

شك ًرا لكم جمي ًعا عىل مشاركتكم اليوم.
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر رأيكم بورشة عمل اليوم .سنستخدم مجددًا الوجوه املبتسمة.
186

ورشة العمل ١٦
املشاعر تتغير
راجع ورشة العمل  12في املسار  1صفحة 44

Kazbek Basayev/ Reuters
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ورشة العمل ١٧
التعامل مع الخسارة
الغرض من ورشة العمل :تشجيع األطفال على التحدث عن األشخاص الذين خسروهم واألشياء التي خسروها بسبب الكارثة
ومنحهم أدوات للتأقلم مع هذه الخسائر.
الغرض من النشاطات:
بناء الثقة وتماسك الفريق وتشجيع األطفال على تحمل مسؤولية بعضهم.
تشجيع تشارك الخسائر والتأقلم معها.
النشاطات

املوارد

 ١٧.١الخالصة واملردود واملقدمة

الوقت
 ٥دقائق

 ١٧.٢ما خسرناه

أوراق ومواد للكتابة ومواد لإلبداع
(رسم وتلوين) .مجالت أو صحف قديمة غراء.
شريط الصق.لوح ورقي قالب وصندوق كبير

 ٧٠دقيق ًة

 ١٧.٣قطار السير السخيف

مساحة.

 ١٠دقائق

 ١٧.٤أغنيتنا
 ١٧.٥تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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 ١٧.١الخالصة واملردود واملقدمة
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 5

عرف عن ورشة عمل اليوم:

C

سنتحدث اليوم عن الخسائر التي عاشها العديد منكم نتيجة وباء فريوس نقص املناعة البرشية .وهذا يشمل خسارة
األشخاص الذين نحبهم أو بالنسبة إىل البعض خسارة منزلهم أو القدرة عىل الحصول عىل األشياء التي كان معتادًا عليها قبل أن
يتأثر املجتمع املحيل بوباء نقص املناعة البرشية.
 ١٧.٢ما خسرناه

WV 70

للتشجيع على مناقشة وتشارك األشياء التي خسرها األطفال واألشخاص الذين خسروهم نتيج ًة لألزمة.

N

أوراق ومواد للكتابة واإلبداع (رسم وتلوين) .مجالت وصحف قديمة .غراء .شريط الصق .لوح ورقي
قالب .صندوق كبير.

F

يشجع هذا النشاط على تشارك الخسائر الشخصية التي قد تؤدي إلى مشاعر حزن
ّ
وأسى .إذا أمكن ،من الجيد إحضار ميسرين داعمني إضافيني لورشة العمل هذه للحرص على أنّ
دعما إضاف ًيا يحصلون عليه.
كل األطفال الذين يحتاجون ً
وعادي .عّ زه وتحدث معه
في حال أصبح أي من األطفال حزي ًنا جدًا ،ذكره أن هذا أمر طبيعي
ّ
بانفتاح حول أن البكاء أمر عادي عندما يتذكر األشخاص الذين يحبهم ،بل هذا ألن لديه ذكريات
جميلة عن الشخص ومن الصعب أال نراه مجددًا.
عند انتهاء ورشة العمل ،احرص على أنّ كل األطفال يشعرون أنهم بخير .في حال كان أي من
األطفال ما زال يشعر بالحزن احرص على متابعة املسألة قبل أن يغادر مكان ورشة العمل.
 .1ابدأ النشاط بشرح ما يلي:
من بني أصعب التحديات التي يسببها فريوس نقص املناعة البرشية هو الخسارة ،أي خسارة من نحبهم وخسارة الحياة
التي كنتم معتادين عليها قبل أن يتأثر كل من عائلتكم أو مجتمعكم املحيل بالفريوس .تجعلكم الخسائر تشعرون أن حياتكم
تغريت فعالً وقد يكون من الصعب جدًا تقبلها والتعامل معها .ولكن من املهم أن نتذكر األشخاص الذين نحبهم وخرسناهم وأن
نتذكر كيف كانت الحياة معهم.

C
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شخصا يحبونه يمكنك أن تسألهم مباشر ًة إذا كانوا يريدون أن يقولوا من
 .2في حال عبروا عن أنهم خسروا
ً
هو هذا الشخص وكيف شعروا (حزن أو راحة أو غضب أو إرهاق أو خوف أو أي شعور آخر) .اطلب من كل
طفل أن يتحدث عن هذا املوضوع واجعله يخبر ما كان يحبه بهذا الشخص وما كان يفعله معه – ذكرياته معه.
إن شعروا بالحزن أو بدأوا بالبكاء اسمح لهم بالقيام بذلك .قل لهم شي ًئا من قبيل" :ال بأس إن بكيت يف حال كنت
حزي ًنا .أنا أفهم أنك حزين بسبب الشخص الذي تويف" .كما يمكنك أن تسأل األطفال اآلخرين كيف يمكنهم أن يعزوا
بعضهم البعض عندما يشعرون بالحزن وشجعهم على القيام بذلك.
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 .3في حال هناك طفل ال يرغب في الكالم عن خسارته ،ال تجبره ،قل له" :ال تريد الكالم عن املوضوع اآلن ،ال
مشلكة .قد ترغب في ذلك في وقت الحق ،ال بأس" .يجب أن تكون مستع ًدا الحتمال أن يرغب أحد األطفال في
أن يتحدث باملوضوع في وقت الحق عندما تزداد ثقته.
 .4واآلن اعطهم موا ّد الرسم والتلوين واملجالت والصحف القديمة أو غيرها من املواد التي يمكنهم أن
يستخدموها للقيام بملصق أو رسم.
 .5اطلب منهم أن يصنعوا صور ًة تعبر تجسد الخسائر التي اختبروها ،ليس من الضروري أن تكون صور ًة
لشخص أو شيء خسروه ،بل صورة لشيء يرتبط بالخسائر التي عاشوها.
 .6اعطهم حوالى  20دقيق ًة ليعملوا على الصورة.
 .7عندما ينتهون ،اطلب منهم أن يجلسوا على شكل دائرة وادعهم ملشاركة خسارتهم .قل لهم أنك ترغب في
سماع أي شخص من بينهم يرغب في أن يتحدث عن شخص أو شيء أحبه وخسره .ال تضغط على أي شخص
ليس جاهزًا ليتشارك التجربة مع املجموعة.
شخصا يحبونه يمكنك أن تسألهم مباشر ًة إذا كانوا يريدون أن يقولوا من
 .8في حال عبروا عن أنهم خسروا
ً
هو هذا الشخص وكيف شعروا (حزن أو راحة أو غضب أو إرهاق أو خوف أو أي شعور آخر) .اطلب من كل
طفل أن يتحدث عن هذا املوضوع واجعله يخبر ما كان يحبه بهذا الشخص وما كان يفعل معه – ذكرياته معه.
إن شعروا بالحزن أو بدأوا بالبكاء اسمح لهم بالقيام بذلك .قل لهم شي ًئا من قبيل" :ال بأس إن بكيت في حال
كنت حزينًا .أنا أفهم أنك حزين بسبب الشخص الذي توفي" .كما يمكنك أن تسأل األطفال اآلخرين كيف
يمكنهم أن يعزوا بعضهم البعض عندما يشعرون بالحزن وشجعهم على القيام بذلك.
 .9احرص على أن تحترم املجموعة الطفل الذي يتك ّلم عن خسارته وتصغي إليه .وعندما ينهي كالمه اشكره
على املشاركة وثقته باملجموعة.
 .10في حال كان هناك طفل ال يرغب في الكالم عن خسارته ،ال تجبره ،قل له" :ال تريد الكالم عن املوضوع
اآلن ،ال مشلكة .قد ترغب في ذلك في وقت الحق ،ال بأس" .يجب أن تكون مستع ًدا الحتمال أن يرغب أحد
األطفال في أن يتحدث باملوضوع في وقت الحق عندما تزداد ثقته.
 .11عندما يشارك كل األطفال الذي أرادوا التكلم عن تجربتهم ،ادع الذين لم يتك ّلموا ليفعلوا ذلك ،إذا أصروا
على عدم الكالم ال تصر.
 .12عندما يحني وقت الرحيل ،اطلب من األطفال أن يأخذوا امللصقات التي صنعوها معهم واسألهم ماذا
سيفعلون بها .اقترح عليهم أ يو ّدعوا األشياء أو الحيوانات التي خسروها أو األشخاص الذين خسروهم فقد
تكون هذه حركة رمزية .اطلب من األطفال أن يكونوا هادئني وهم ينظرون إلى ملصقاتهم ويتذكرون األشياء التي
خسروها أو األشخاص الذين خسروهم حسبما هو موجود على امللصق .اطلب منهم أن يشكروا من أو ما
شخصا ما) .من ث ّم
في امللصق على األوقات التي عاشوها م ًعا ،على مح ّبتهم وعاطفتهم (إذا كانوا قد خسروا
ً
اطلب منهم أن يضعوا امللصق في الصندوق الذي تكون قد وضعته في وسط الدائرة.
 .13عندما تصبح كل امللصقات في الصندوق اقفله واطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة ويمسكوا
أيدي بعضهم ويتأملوا لدقيقة ويقولوا صال ًة شخصي ًة أو فكر ًة عن خسارتهم.
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 .14في حال رغب أحد األطفال في أن يقول الصالة بصوت عال يمكنه ذلك.
 .15انه النشاط بقول ما يلي:
من املؤمل أحيانًا التفكري باألشخاص الذين ك ّنا نحبهم وخرسناهم وباألشياء التي كنا نحبها وخرسناها .هذا أمر صعب عىل
الجميع إالّ أنّه من امله ّم أن نتذكرهم ونتذكر األوقات الجميلة التي أمضيناها معهم .فهذا يساعد أحيانًا عىل املحافظة عىل يشء
أي منكم صور ًة أو شي ًئا آخر يذكره مبن خرس ،احفظوه يف مكان
يذكّرنا مبن نح ّبهم وخرسناهم كلّام اشتقنا إليهم .إن كان لدى ّ
آمن.

C

يف بعض األحيان نواجه صعوب ًة يف النوم ألننا ال نستطيع أن مننع نفسنا من التفكري مبا حصل خالل الكارثة ونشتاق إىل األشخاص
الذين خرسناهم .إذا حصل معكم هذا ،ميكنكم أن تحاولوا أن تتمدّدوا عىل رسيركم وفكروا باألفكار الجميلة :إما ذكريات عن
يشء يجعلكم سعداء أو فكّروا يف يشء لطاملا رغبتم يف تجربته يف املستقبل .تقبلوا أنكم غري قادرين عىل النوم وحاولوا أالّ تقلقوا
بسبب ذلك .عىل العكس ،جدوا فكر ًة هادئ ًة ومسامل ًة لتهدّئوا جسمكم وعقلكم .يف نهاية املطاف ستغطّوا يف النوم .تذكروا أنكم
أنتم تسيطرون عىل أفكاركم.
منظمة األمم املتحدة للطفولة ( )2010العودة إلى السعادة

 ١٧.٣قطار السير السخيف

N

تنشيط األطفال.

WV 10

مساحة.

 .1اطلب من األطفال أن يقفوا على شكل دائرة واطلب منهم جمي ًعا أن يستديروا إلى اليمني.
امليسر الدائرة ليصبح لها بداية ونهاية .واآلن قل لقائد الصف أن يبدأ بالسير.
 .2يخرق ّ
أي مكان ويمكن للقائد أن يغ ّير املسار ويصدر الضجة ويل ّوح بيده إلخ .في حني
 .3يمكن للقطار أن يسير إلى ّ
ينبغي على الباقني أن يقلدوا الحركات واألصوات عينها.
 .4بعد حوالى  30ثاني ًة ،اطلب من شخص آخر أن يكون القائد .استم ّر بالتبديل إلى أن ينتهي وقت النشاط.
املنظمة الدولية للرؤية العاملية اإلبداع مع األطفال .دليل لنشاطات األطفال

 ١٧.٤أغنيتنا
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.
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 ١٧.٥تقييم ورشة العمل
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

WV 5

اشرح:

C

حضنا رسومات وملصقات لألشخاص الذين خرسناهم واألشياء التي خرسناها يف
وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليومّ .
الكارثة .عملتم م ًعا بطريقة ج ّيدة جدًاوتشاركتم الكثري من األمور الشخصية .شك ًرا لكم عىل ذلك.

ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر لكم رأيكم بورشة عمل اليوم .سنستخدم مجددًا الوجوه املبتسمة.

ورشة العمل ١٨
التأقلم مع الخوف
راجع ورشة العمل  13في املسار  3صفحة 142
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ورشة العمل ١٩
تفادي التمييز
الغرض من ورشة العمل :نشر الوعي حول أثر التمييز وكيفية تفاديه.
الغرض من النشاطات:
تشجيع النقاش حول مسائل وتجارب التمييز .تعزيز االحترام وقبول االختالف.
تشجيع األفكار املتعلقة بما يمكن لألطفال القيام به ملساعدتهم على تفادي التمييز في مجتمعهم املحلي.
النشاطات

املوارد

 ٥دقائق

 ١٩.١الخالصة واملردود واملقدمة
 ١٩.٢لقاء ناس مختلفون

مساحة ليتنقل فيها األطفال.
لوح ورقي قالب وقلم تعليم.

 ٣٥دقيق ًة

 ١٩.٣تفادي التمييز

مساحة للعمل الجماعي ولعب األدوار.

 ٣٠دقيق ًة

 ١٩.٤العقدة البشرية

مساحة.

 ١٠دقائق

 ١٩.٥أغنيتنا
 ١٩.٦تقييم ورشة العمل
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الوقت

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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WV 5

 ١٩.١الخالصة واملردود واملقدمة
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

عرف عن ورشة عمل اليوم:
سنتحدث اليوم عن التمييز .التمييز هو عندما تتم معاملة شخص بطريقة سيئة أو غري عادلة بسبب هويتهم أو شكلهم
أو موطنهم أو لكونهم يعانون من مرض معني يراه اآلخرين بعني سيئة.

C

عىل سبيل املثال ،تتم معاملة بعض األشخاص بطريقة سيئة بسبب لون برشتهم أو ألنهم يعانون من إعاقة أو بسبب معتقداتهم
أو ألنهم مصابون بفريوس نقص املناعة البرشية أو متالزمة نقص املناعة املكتسب.
ستتسنى لنا اليوم فرصة مشاركة قصصنا املتعلقة بالتمييز وسنتحدث عن الوضع بالنسبة للذين يتعرضون للتمييز .وأخ ًريا،
سننظر يف ما ميكننا أن نفعله بصفتنا أصدقاء ،لتفادي التمييز.
 ١٩.٢لقاء أشخاص جدد

WV 35

تشجيع النقاش حول قضايا التمييز والتجارب املتعلق به .تعزيز االحترام وقبول االختالف.

N

مساحة ليتنقل فيها األطفال .لوح ورقي قالب وقلم تعليم.

F

يعيش العديد من األطفال الذين في املجتمعات محلية ذات انتشار واسع لفيروس نقص
املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب في الفقر املدقع الذي يؤدي إلى خطر تعرض
أكبر للعنف واإلساءة واعتماد سلوك خطر .كما يكون األطفال الذين يعيشون في هذه املجتمعات
معرضني لخطر التمييز.
تنبه إلى العوامل املتعددة التي قد تؤدي إلى اختبار الطفل التمييز .كما ينبغي أن تكون
حساسا تجاه أي مشاعر وعواطف صعبة قد تنشأ عند مناقشة التمييز فقد يكون موضوعً ا
ً
صع ًبا كونه يذكر الطفل بتجربة سلبية أو قد يتعارض مع معايير وقيم تر ّبى عليها .تأمل
باآلراء االجتماعية الحالية املتعلقة بهذا املوضوع في السياق الذي تعمل فيه.
يشمل النشاط تأدية األطفال أدوا ًرا مزدوج ًة أي الشخص املعرض للتمييز والشخص الذي
يقوم بالتمييز .تم تصميم هذا النشاط بحيث ال يتم التمييز تجاه طفل أكثر من غيره بحيث
يخبر الجميع ناحيتي التمييز .احرص على أخذ الوقت في آخر النشاط لتتحدث مع األطفال عن
تجربتهم وللحرص على أنّ كل األطفال مرتاحون عند نهاية النشاط.
 .1اطلب من األطفال أن يعطوا أمثلة عن مجموعات الناس الذين يتعرضون للتمييز في مجتمعهم املحلي مثل
الناس الذي يحاول اآلخرون تفاديهم أو الذين يتعرضون للتنمر أو السخرية .عدد هذه املجموعات واكتبها
على اللوح القالب.
 .2قل لألطفال أنه عليهم اآلن أن يتصرفوا مثل مجموعات الناس هذه ويعاملوا بعضهم بالطريقة التي يعاملهم
بها هؤالء الناس في مجتمعهم املحلي .احرص على أن يلعب األطفال كل األدوار.
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 .3واآلن قل لألطفال أنهم في السوق ويريدون أن يح ّيوا الناس بالطريقة التي يفعلها األشخاص الذين يقومون
بالتمييز تجاه الناس .قم بذلك ملدة  5دقائق.
 .4اطلب من الجميع أن يجلس على شكل دائرة ملناقشة األسئلة التالية:
كيف شعرتم وأنتم تنفذون هذا النشاط؟

Q

كيف شعرتم وأنتم تحاولون تفادي الناس أو السخرية منهم؟
كيف شعرتم عندما أديتم دور األشخاص الذين يريد اآلخرون تفاديهم أو السخرية منهم؟
ناسا يف مجتمعكم املحيل تتفادوهم عاد ًة أو تسخر منهم؟
ماذا برأيكم ستفعلون يف املستقبل عندما تلتقون ً
تم إعداده لرزمة املوارد هذه ،مستوحى من مؤسسة إنقاذ الطفل ( )2007الحد من مخاطر الكوارث القائم على
األطفال :دليل عملي مع مدخالت من لوتي الديغارد

 ١٩.٣تفادي التمييز

WV 30

تشجيع األفكار املتعلقة بما يمكن لألطفال القيام به ملساعدتهم على تفادي التمييز في مجتمعهم املحلي.

N

مساحة للعمل الجماعي ولعب األدوار

 .1اطلب من األطفال أن ينقسموا إلى مجموعات مؤلفة من  4إلى  5شخاص .اشرح لهم أنهم اآلن سيتحدثون
أكثر عن التمييز في مجموعتهم وسيتشاركون تجارب شخصية متنوعة إذا رغبوا في ذلك .بعدها سيطلب منهم
أن يلعبوا األدوار ليبينوا كيف يمكن املساعدة على تفادي التمييز تجاه شخص معني.
 .2اكلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة ويتشاركوا تجاربهم املتعلقة بالتمييز بالدور( .ذكر األطفال
أنه يجب أال يضغطوا على شخص ما ليشارك قصته إذا لم يرغب في ذلك .وذكرهم ً
أيضا أن يكونوا داعمني
ورؤوفني عند إصغائهم لقصص أصدقائهم).
 .3امنح األطفال حوالى  10دقائق ليتشاركوا قصصهم ومن ث ّم اطلب منهم أن يفكروا بدور ليلعبوه أمام
املجموعة الكبرى .يجب أن ُيظهر لعب األدوار تفاع ً
شخصا يتم التمييز تجاهه والعمل الذي يتم
ال ،أي يبني
ً
تنفيذه لتفادي حصول هذا في املستقبل.
على سبيل املثال :طفل يسخر من طفل آخر فيتدخل طفل ثالث ويوقفه.
 .4امنح األطفال  10دقائق أخرى للتحضير للعب األدوار ومن ثم اطلب منهم أن يعرضوها.
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 .5بعد كل دور اسأل األطفال الذين يشاهدون:
 .1ما رأيك بهذه الطريقة لتفادي التمييز في املستقبل؟
 .2هل ستنفع هذه الطريقة في مجتمعكم املحلي؟ إذا كانت اإلجابة كال اشرح ملاذا؟
 .3كيف يمكنك أن تقدم الدعم لشخص يتعرض للتمييز؟
 .4ماذا يمكنكم أنتم أن تفعلوا لتفادي أن تكونوا عرض ًة للتمييز؟
تم إعداده لرزمة املوارد
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 ١٩.٤العقدة البشرية

N

تنشيط األطفال وتشجيعهم على التعاون في ما بينهم .مساحة.

WV 10

مساحة.

F

في حال كان هناك أكثر من  10أطفال ،ينبغي على امليسرين أن يقسموهم إلى مجموعتني
وقد يكون من املفيد تنظيم مجموعات من الجنس عينه كون هذا النشاط يتطلب اتصال جسدي.
 .1اشرح أن أفراد املجموعة سيتشابكون إلى أن يصنعوا عقد ًة ومن ثم سيعملون م ًعا على حلها.
 .2واآلن اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة .يجب أن يضعوا يدهم اليمنى في الوسط ويمسكوا
يد أي شخص آخر في الدائرة إال الشخص الجالس مباشر ًة على يمينهم أو يسارهم.
 .3بعد تشابك األيدي بشكل مناسب ،اطلب من الجميع أن يضعوا يدهم اليسرى في وسط الدائرة ويمسكوا يد
أي شخص آخر في الدائرة إال الشخص الجالس مباشر ًة على يمينهم أو يسارهم أو الشخص الذي يمسكون
يده.
 .4يجب اآلن أن يحاولوا أن يحلوا أنفسهم من دون أن يفلتوا يدي بعضهم البعض.
مؤسسة إنقاذ الطفولة ( )2006برنامج النشاط النفسي االجتماعي املمنهج

 ١٩.٥أغنيتنا
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

 ١٩.٦تقييم ورشة العمل
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على التعليمات حول هذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة عمل اليوم .قمنا ببعض النشاطات وتحدثنا عن مسألة التمييز املهمة .معظمنا اخترب تجرب ًة
حيث شعر أنه عرض ًة للتمييز أو مارس التمييز تجاه شخص ما .حظيتم اليوم بفرصة تجربة االثنني ورأيتم كم من الصعب أن
يكون الشخص عرض ًة للتمييز .كام ابتكرتم اقرتاحات ممتازة حول كيفية تفادي التمييز .شك ًرا لكم عىل عملكم الدؤوب وجهودكم
اليوم.
ومتا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر لكم رأيكم بورشة عمل اليوم .سنستخدم مجددًا الوجوه املبتسمة.
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ورشة العمل ٢٠
مساعدة العائالت املتضررة من فيروس نقص املناعة البشرية
الغرض من ورشة العمل :تعزيز الوعي حيال التحديات التي تواجهها العائالت عندما يكون أحد أفرادها مصا ًبا بفيروس
نقص املناعة البشرية.

الغرض من النشاطات:
تعزيز الوعي حيال املشاعر العملية التي تشهدها عائلة متض ّررة من فيروس نقص املناعة البشرية.
تشجيع التعاطف واألفكار حول كيفية دعم اآلخرين للعائالت املتض ّررة من فيروس نقص املناعة البشرية.
النشاطات

املوارد

 ٥دقائق

 ٢٠.١الخالصة واملردود واملقدمة
٢٠.٢

مساحة للعمل الجماعي واأللواح القالبة
وأقالم تعليم ،ومساحة لعرض األلواح القالبة الثالثة.

 ٤٠دقيق ًة

 ٢٠.٣قوارب النجاة

مساحة.

 ٥دقائق

 ٢٠.٤مساعدة بعضنا البعض

مساحة ليش ّكل فيها األطفال دائرة وكرة
وإذا كان ذلك ممكنًا شخص ليد ّون أفكار األطفال.

 ٣٠دقيق ًة

 ٢٠.٥أغنيتنا
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الوقت

 ٢٠.٦تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق
أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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 ٢٠.١الخالصة واملردود واملقدمة

								

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 5

ع ّرف عن غرض ورشة عمل اليوم:

C

سنتحدّث اليوم عن رعاية األشخاص الذين يعانون من فريوس نقص املناعة البرشية ،ما يتس ّبب بإصابتهم بأمراض
مرتبطة بفريوس نقص املناعة البرشية وزيادة حالتهم سو ًءا.

يف ورشة العمل السابقة ،تحدثنا عن كيفية شفاء األشخاص الذين يصابون بفريوس نقص املناعة البرشية إذا استطاعوا الحصول
عىل األدوية املضادة للفريوسات الرجعية.
ّإل أ ّن بعض األشخاص يعجزون عن الحصول عىل الدواء ،أو أنّهم ال يستجيبون بشكل جيد له .لذلك ،يصاب هؤالء األشخاص
مم يعني أ ّن مناعتهم تصبح عاجزة عن
بأمراض مرتبطة بفريوس نقص املناعة البرشية .وبعد ذلك ُيشخّصون مبرض اإليدزّ ،
حاميتهم من األمراض الخطرية ،ويزداد يف نهاية املطاف مرضهم سو ًءا فيستعدّون ملواجهة املوت .سوف نتحدث عن هذه
الحاالت املختلفة وكيفية التعامل مع أحاسيسكم أو مساعدة األشخاص من حواليكم.
 ٢٠.٢الحياة مع فيروس نقص املناعة البشرية

WV 40

						

تعزيز الوعي حيال املشاعر العملية التي تشهدها عائلة متض ّررة من فيروس نقص املناعة البشرية.

N

مساحة للعمل الجماعي واأللواح القالبة وأقالم تعليم ،ومساحة لعرض األلواح القالبة الثالثة.

F

عند مناقشة التغييرات العملية لألطفال ،احرص على مناقشة واقع العائالت التي يعيلها
أطفال والتحديات التي تواجهها .أضف هذه النقاط إلى قائمة التغييرات املحتملة إذا لم يتم
وشجع إجراء مناقشة حول كيفية شعور األطفال حيال هذا املوضوع.
ذكرها
ّ
 .1ابدأ النشاط مخب ًرا القصة القصيرة التالية .ال تستخدم األسماء الشائعة في مجتمعك املحلي وال أسماء أي
شخص في املجموعة .قل لألطفال إن هذه األسماء وهمية وإن هذه القصة ال تتمحور حول أي شخص يعرفه
األطفال شخص ًّيا.

C

يف قرية ال تبعد كثريًا عن هنا ،كان هناك فتاة صغرية من عمركم ،اسمها ليندا .كانت ليندا تعيش مع شقيقتيها األصغر
سن الثامنة ،طلب األهل من األطفال الدخول إىل الغرفة إلخبارهم أمر مه ّم .فقال والد
س ًّنا ومع أهلها .بعد يومني من بلوغ ليندا ّ
ليندا إنّه يحمل هو والوالدة ،فريوس نقص املناعة البرشية.
خافت ليندا كثريًا وأجشهت بالبكاء ألنّها كانت قد سمعت من أصدقائها أ ّن األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية
ميوتون يف غضون بضعة أشهر .فسألت والدها عام إذا كان هو ووالدتها سيموتان ،ليجيبها الوالد إنّه يف مرحلة مع ّينة سنموت
جميعنا ،ولكّنهام كانا بصحة ج ّيدة وهو ال يعتقد أنّه سيموت قري ًبا.
بعد بضعة أشهر ،بدأ والد ليندا بالسعال كثريًا ،فطأمن ليندا قائالً لها إنّهام كانا يتناوالن األدوية املضادة للفريوسات الرجعية،
وهي األدوية التي من املمكن أن تخفّف انتشار فريوس نقص املناعة البرشية يف الجسم .فرسعان ما توقّف عن السعال
وتحسنت حالته.
ّ
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بعد نحو سنتني ،مرض والد ليندا مج ّددًا .ويف هذه املرة استم ّر السعال والحمى لفرتة طويلة .فشعرت ليندا بالذعر أل ّن الكثري من
األشخاص كانوا ميوتون يف قريتها ج ّراء األمراض املرتبطة بفريوس نقص املناعة البرشية .استمر والد ليندا بالسعال وبقيت الحمى
تصيبه لعدة أسابيع .بدأت ليندا تخىش من موت والدها بعد وقت قريب .وبعد ذهابه إىل املستشفى ،اكتشفت أنه مصاب
وتحسنت حالته .ومع ذلك ،بقيت ليندا تخىش من وفاة والدها.
بالتهاب يف الصدر ،وبدأ يتلقّى عال ًجا ّ
قسم اآلن األطفال إلى ثالث مجموعات .اشرح لهم أنه في تلك املجموعات ،سيتح ّدثون ع ّما يعتقدون أو
ّ .2
يعرفون أنّه يحدث في العائالت عندما يصاب أحد الوالدين أو مقدمي الرعاية بأمراض مرتبطة بفيروس نقص
املناعة البشرية ويتو ّقع أن يموتوا قري ًبا.
• تر ّكز املجموعة  1على شخص مريض.
• تر ّكز املجموعة  2على الراشدين اآلخرين في العائالت و
• تر ّكز املجموعة  3على األطفال في العائالت.
 .3اطلب منهم أن يف ّكروا في أنواع املشاعر التي قد تراود أفراد العائالت وما هي التغييرات التي يمكن أن
تحدث في العائالت.
 .4اعط األطفال أورا ًقا وأقالم رصاص لتدوين مالحظاتهم واشرح لهم أنّه بعد  15دقيقة س ُيطلب منهم مشاركة
مناقشاتهم مع املجموعة الكبيرة.
 .5أعد ثالثة ألواح قالبة معنونًا األولى "شخص مريض" والثاني "راشدين آخرين" والثالث "األطفال" .ارسم
ً
خطا في الوسط واكتب "مشاعر" على أحد الجانبني و"التغيرات املمكنة" على جانب آخر .ع ّلق األلواح القالبة
ّ
على جدار بشكل يتمكن األطفال من رؤيتها.
 .6بعد  15دقيقة ،اطلب من املجموعات أن يعطوا ردود فعلهم ويكتبونها على األلواح القالبة .مث ً
ال:
 .7عندما يحظى الجميع بدور ،اشرح لهم أنّك ستتك ّلم أكثر عن هذه األمور بعد إجراء نشاط تحفيزي قصير.
ت ّم إعداده لرزمة املوارد.

األطفال املشاعر التغيرات املحتملة
املزيد من املسؤولية
الخوف
وقت ّ
أقل للمدرسة
الغضب
كميات أقل من الطعام
االرتباك
وقت ّ
أقل للعب
فقدان األمل
أصدقاء ّ
		
أقل
الحزن
تمييز
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 ٢٠.٣قوارب النجاة

N

									

تنشيط األطفال بدن ًّيا وتحفيزهم.

WV 5

مساحة.

 .1اطلب من الجميع أن يقفوا في وسط الغرفة واشرح لهم أنّ الغرفة هي "املحيط".
 .2اشرح اآلن أنه عند تصرخ أي رقم ،يجب أن ينض ّم الجميع إلى قارب النجاة وفق الرقم الذي قلته.
بسرعة وأن يش ّكلوا مجموعة من ستة أشخاص
على سبيل املثال ،إذا قلت "ستة" ،يجب أن يركض الجميع
ٍ
ويتمسكوا ببعضهم البعض في "قارب نجاة" .وعلى أي شخص خارج املجموعة أن "يسبح" حتى قول الرقم
ّ
التالي.
بسرعة.
 .3قل األرقام بسرعة لحثّ الجميع على التح ّرك
ٍ
 .4ق ْم بذلك لبضع دقائق حتى تشعر أنّه قد ت ّم تحفيز الجميع.
دراسة األمانة العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال ( )2006ح ّقنا في الحماية من العنف

 ٢٠.٤مساعدة بعضنا البعض

WV 30

								

تشجيع التعاطف واألفكار حول كيفية دعم اآلخرين للعائالت املتض ّررة من فيروس نقص املناعة البشرية.

N

ليدون أفكار األطفال.
مساحة ليجلس فيها األطفال على شكل دائرة وكرة وإذا ممكن ،شخص
ّ

F

هذا نشاط جيد للمساعدة على البدء بنشاط أو برنامج على صعيد املجتمع املحلي يهدف
إلى مساعدة العائالت املتضررة من فيروس نقص املناعة البشرية .احتفظ باأللواح القالبة من
النشاط السابق وقائمة األفكار من هذا النشاط ملواصلة املناقشة في االجتماع مع األهل ومقدمي
ّ
وتدل على أنك
الرعاية أو مع املنظمة التي تتعاون معها .تعزّز متابعة أفكار األطفال التزامهم
تق ّيم آراءهم.
 .1اشرح لألطفال بأنّكم ستتحدثون اآلن عن كيفية مساعدة العائالت التي تعاني من فيروس نقص املناعة
البشرية ،وعن كيفية تل ّقي املساعدة من املجتمع املحلي والعائالت األخرى ،وما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه
األطفال ملساعدتها .اطلب من األطفال أن يقرأوا خالل بضع دقائق األلواح القالبة من النشاط األخير بصمت.
ميسر
 .2بعد نحو خمس دقائق ،اطلب من األطفال أن يجلسوا في دائرة واطرح األسئلة أدناه .إذا كان لديك ّ
مساعد ،اطلب منه تدوين املالحظات عن إجابات األطفال .اعط الكرة ألحد األطفال واشرح أنه عندما تكون
الكرة بني يدي طفل ما ،عليه تقديم اقتراح للمساعدة .ذ ّكر األطفال بأنه ما من إجابات صحيحة أو خاطئة وأن
جميع األفكار ق ّيمة.
إذا لم يكن لدى الطفل أي اقتراح ،ال تضغط عليه بل اطلب منه تمرير الكرة إلى الشخص التالي.
دع الكرة تم ّر على جميع األطفال في الدائرة قبل أن تطرح السؤال التالي لكي يحظى كل طفل بفرصة تقديم
إسهام إلى كل سؤال.
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Q

كيف ميكن أن يدعم املجتمع املحيل العائالت التي يعاين أحد أعضائها من فريوس نقص املناعة البرشية وتدهورت ص ّحته
بسببه؟ ما هي املساعدات التي ميكن أن تقدّمها العائالت األخرى؟ كيف ميكنكم أنتم املساعدة كأطفال؟

 .3انه النشاط شاك ًرا األطفال على مشاركتهم وعلى األفكار التي طرحوها ملساعدة غيرهم .ذ ّكرهم بأنّه يمكننا
دائ ًما تقديم املساعدة إلى اآلخرين ولو كانت بسيطة.
ت ّم إعداده لزرمة املوارد.
									
 ٢٠.٥أغنيتنا

WV 5

 ٢٠.٦تقييم ورشة العمل 									

WV 5

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  2صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

ُيرجى مراجعة املخطط التفصيلي  3صفحة  6للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

اشرح:

C

لقد وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة العمل اليوم .لقد تحدثنا اليوم عن نوعية الحياة بالنسبة إىل العائالت عندما يصاب أحد
أعضائها بأمراض مرتبطة بفريوس نقص املناعة البرشية.

أيض املساعدة إىل
لقد طرحتم أيضً ا بعض األفكار الجيدة حول كيف ميكن أن يقدّم املجتمع املحيل والعائالت األخرى وأنتم ً
العائالت املترضرة من فريوس نقص املناعة البرشية .شك ًرا لك عىل عملكم الدؤوب اليوم.
متا ًما مثل سائر ورش العمل ،أقدّر رأيكم يف ورشة العمل كلّها .سنستخدم مج ّددًا الوجوه املبتسمة اليوم.
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ورشة العمل ٢١
اتخاذ قرارات جيدة
الغرض من ورشة العمل :نشر الوعي حول السلوك الخطر وتداعياته وتحفيز اتخاذ الخيارات الجيدة.
الغرض من النشاطات:
جعل األطفال يرضون عن أنفسهم وتشجيعهم على فرض احترامهم على اآلخرين.
نشر الوعي حول ومناقشة السلوك الذي يعرض رفاه األطفال أو مستقبلهم إلى الخطر.
النشاطات

املوارد

الوقت
 ٥دقائق

 ٢١.١الخالصة واملردود واملقدمة
٢١.٢

مساحة لدائرة.

 ١٠دقائق

 ٢١.٣قوارب النجاة

لوح قالب وأقالم تعليم.

 ٢١.٤مساعدة بعضنا البعض

 ٥٠دقيق ًة

من ورشتي العمل  7و:10
الئحة باملنظمات واألشخاص الذين
يقدمون الدعم للمصابني بفيروس نقص املناعة
البشري وخدمات الحماية و/أو االستشارة لألطفال
والعائالت الذين يعيشون حالة عنف.

 ١٠دقائق

 ٢١.٥مساعدة بعضنا البعض

مساحة.

 ٥دقائق

 ٢١.٦أغنيتنا
 ٢١.٧تقييم ورشة العمل

 ٥دقائق

أوراق ومواد للكتابة ولوح قالب
مع وجوه مبتسمة.

 ٥دقائق
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 ٢١.١الخالصة واملردود واملقدمة
يرجى مراجعة املخطط التفصيلي  1صفحة  5للحصول على تعليمات حول هذا النشاط.

WV 5

عرف عن هدف ورشة عمل اليوم:

C

سنتحدث اليوم عن السلوك الخطر .سنتحدث عن السلوك الخطر الذي يجري يف مجتمعنا املحيل – وسنتحدث أيضً ا
عن التداعيات املحتملة .سنتحدث عن كم من املهم اتخاذ الخيارات الجيدة وتفادي االنخراط يف السلوك الخطر .وسننهي ورشة
العمل عرب تذكري بعضنا بحيث ميكننا الحصول عىل مختلف أنواع الدعم.

 ٢١.٢تحديد نقاط قوتنا

WV 10

جعل األطفال يشعرون بالرضى عن أنفسهم ةتشسجيعهم على فرض احترامهم على اآلخرين.

N

مساحة لدائرة.

 .1اطلب من األطفال أن يقفوا على شكل دائرة بحيث يواجهون بعضهم.
 .2قل لهم أنه عليهم اآلن أن يقولوا اسمهم مع صفة إيجابية تصف حسن ًة فيهم.
 .3في حال وجد أحدهم صعوب ًة في إيجاد صفة إيجابية ،اطلب من باقي األطفال أن يساعدوه على التفكير
في واحدة.
رابطة املتطوعني للخدمة الدولية ( )2003دليل للمعلمني.
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WV 50

 ٢١.٣السلوك الخطر في مجتمعنا املحلي
نشر الوعي حول ومناقشة السلوك الذي يعرض رفاه األطفال أو مستقبلهم إلى الخطر.

N

لوح قالب وأقالم تعليم.

F

في حال قال األطفال أنهم غير قادر على تفادي بعض املخاطر املذكورة هنا -على سبيل
املثال السير في مكان غير آمن – ثمة أمور يمكنك أن تثيرها مع مدير البرنامج واجتماعات
األهل ومقدمي الرعاية .احمل هذه األمور على محمل الج ّد وابذل جهدك لتتابعها.
 .1اطلب من األطفال أن يجلسوا على شكل دائرة وابدأ النشاط عبر طرح سؤال ما معنى عبارة بعض
السلوكيات خطرة.
 .2في حال لم يعرفوا ،يمكنك أن تشرح:

C

السلوك الخطري هو السلوك الذي ميكن أن يؤدي إىل تداعيات ميكنها أن تهدد رفاهكم ومستقبلكم.

 .3واآلن اطلب من األطفال أن يفكروا مع بعضهم حول السلوك الخطير الذي يجري في مجتمعهم املحلي .على
سبيل املثال تدخني األطفال أو املخدرات أو معاقرة للخمرة وممارسة الجنس إلخ .اكتب السلوكيات في قائمة
على جهة من اللوح القالب ,احرص على شمل السلوكيات التالية:

السلوك الخطر
التدخني

التداعيات املحتملة

املخدرات
معاقرة الخمرة
السرقة
االنخراط في أنشطة جنسية
السير وحي ًدا في أماكن غير آمنة
السير وحي ًدا لي ً
ال
الذهاب مع الغرباء
تشارك معلومات شخصية مع أناس غرباء
على اإلنترنت مث ً
ال أو عبر الهاتف املحمول.
203
 .4بعد أن يسمي األطفال كل السلوكيات الخطرة التي يعرفونها راجع القائمة سلوك تلو اآلخر واسأل األطفال
عن سبب كونه خط ًرا وما هي تداعياته (السيئة) املحتملة .واآلن اطلب من األطفال أن يفكروا في أسوأ تداعيات
لكل سلوك .اكتب كل التداعيات على اللوح القالب مقابل السلوك الخطر لتبني أنه مترابطة.
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إليك بعض األمثلة:
السلوك الخطر

التداعيات املحتملة

التدخني

اإلدمان على النيكوتني والسعال ورائحة الجسم
تصبح بشعة ...

املخدرات

اإلدمان وفقدان اإلحساس بالواقع والجريمة،
جعلك ضعي ًفا لحد قيامك بأشياء عاد ًة ال تقم بها ...

معاقرة الخمرة

اإلدمان وفقدان اإلحساس بالواقع والجريمة،
جعلك ضعي ًفا لحد قيامك بأشياء عاد ًة ال تقم بها ...

السرقة

االعتقال والسجن تجعل حياة اآلخرين سيئئة عبر
أخذ أشيائهم ...

االنخراط في أنشطة جنسية
(للمتعة أو مقابل املال)

الحمل واألمراض املنقولة جنس ًيا اإلصابة بفيروس
نقص املناعة البشرية ...

السير وحي ًدا في أماكن غير آمنة

يهاجمكم شخص ما ويؤذيك ويخطفك ...

السير وحي ًدا لي ً
ال

يهاجمكم شخص ما ويؤذيك ويخطفك ...

الذهاب مع الغرباء

أن يتم إجبارك على القيام بأشياء تعرض حياتك
للخطر أو الخطف أو االغتصاب ...

تشارك معلومات شخصية مع أناس غرباء
على اإلنترنت مث ً
ال أو عبر الهاتف املحمول.

اإلكراه ،يعرف الغريب أين تعيش ويمكنه
أن يؤذيك أو يؤذي عائلتك ...

 .5عندما تصبح القائمة كاملة ،راجع كل سلوك خطر واسأل األطفال ما إذا كان بإمكانهم أن يتفادوا هذه
األمور عبر القيام بشيء مختلف .إذا أجبوا بكال ،اطلب منهم أن يعللوا السبب وناقش املوضوع.
 .6احرص على مناقشة موضوع ضغط األقران (عندما يشجعهم أطفال آخرين أو يجبرونهم على القيام بأمر
معني) .قل لهم مع أنّه من الصعب قول كال ألصدقائكم في معظم األحيان ،عندما يشجعوكم على القيام بأمر
أساسا ليسوا أصدقا ًء جيدين.
خطر فإنّ التداعيات املحتملة ال تستحق العناء وهذا يعني أنهم
ً
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 .7انه النشاط عبر تسليط الضوء على أنه يمكن تفادي السلوكيات األخطر وحتى كل السلوكيات الخطرة
عبر اتخاذ القرارات الصحيحة .يعرف األطفال أنك تفهم أن هناك مواقف حيث ال يشعرون أن هناك مجال
للقيام بالخيار – ألنهم تحت الضغط من قبل اآلخرين أو بسبب بعض الظروف التي تجعلهم يشعرون بالضغط
لينخرطوا في سلوك خطر .شجعهم على محاولة السعي إلى الحصول على املساعدة في حاالت كهذه ليتفادوا
االنجرار إلى سلوكيات خطرة.
تم إعداده لرزمة املوارد
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 ٢١.٤من يستطيع أن يقدّم املساعدة – خالصة

WV 10

تذكير األطفال أين يمكنهم الوصول إلى مختلف أنواع الدعم املتوفر في مجتمعهم املحلي.

N

من ورشة العمل  7إلى  :10قوائم من املنظمات واألشخاص الذين يقدمون الدعم لألشخاص املصابني

أو املتضررين بالفيروس ،والذين يقدمون خدمات وقائية و\أو خدمات االستشارة لألطفال والعائالت الذين
يعيشون تجربة عنف.

ّ
ستلخص أين يمكن لألطفال وعائالتهم الوصول إلى
 .1اطلب من األطفال الجلوس في دائرة واشرح لهم أنك
مختلف أنواع الدعم في مجتمعهم املحلي أو أي مكان آخر.
 .2ابدأ بالنشاط بالطلب من األطفال تحديد أين يمكنهم الحصول على الدعم وأي نوع من الدعم يمكنهم
الوصول إليه من املنظمة أو األشخاص الذين أشاروا إليهم .د ّو ،األماكن املختلفة على لوح قالب .بعد ذكر
األطفال ّ
كل األماكن التي تذكروها ،احرص على إضافة أي أماكن لم يأتوا على ذكرها.
 .3سل األطفال إن كان أحدهم بحاجة إلى القوائم مر ًة أخرى .من املفترض أن يكونوا قد تلقوها خالل ورش
العمل السابقة ،ولكن تأكد من أنه معك نسخات إضافية في حال انض ّم إليكم أطفال جدد أو إن فقد بعض
األطفال النسخات التي تلقونها.
 .4اكمل النشاط عبر سؤال األطفال ما إذا كان لديهم أي سؤال.
تم إعداده لرزمة املوارد

 ٢١.٥األفى العمياء

N

تنشيط األطفال.

WV 5

املكان.

 .1اطلب من أحد األطفال التط ّوع لتأدية دور األفعى العمياء.
 .2تطارد األفعى العمياء باقي األطفال ويديه ممتدتني.
 .3يحاول األطفال اآلخرين تجنّب أن يمسك بهم .يركضون في أنحاء الغرفة ويديهم مكتفة على صدرهم.
 .4عندما تمسك األفعى العمياء بطفل ،فعليه اإلمساك بظهرها ويصبح جز ًءا من جسمه ،ويغلق عينيه.
 .5تنتهي اللعبة عندما تمسك األفعى ّ
بكل األطفال ويؤلفون أفعى واحدة طويلة.
الصليب األحمر الدنماركي ( )2008دليل األطفال املتأثرين بالصراعات املسلحة
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 ٢١.٦أغنيتنا
يرجى العودة إلى الخط العريض  2من الصفحة  6للحصول على إرشادات متعلقة بهذا النشاط.

 ٢١.٧تقييم ورشة العمل
يرجى العودة إلى الخط العريض  3من الصفحة  6للحصول على إرشادات متعلقة بهذا النشاط.

WV 5
WV 5

اشرح:

C

وصلنا اآلن إىل نهاية ورشة العمل وتكلّمنا اليوم عن السلوك الخطر وعواقبه .ناقشنا الخيارات والسلوكيات التي ميكن
تجنبها عرب اتخاذ قرارات صائبة .حتى وإن صعبت هذه العملية بسبب ضغط األقران أو ظروف أخرى .أنهينا ورشة العمل عرب
تذكري بعضنا البعض أين ميكننا تلقي الدعم محل ًيا.
عىل غرار ورش العمل األخرى ،أقدّر رأيكم بشأن ورشة العمل اليوم .سنستخدم الوجه املبتسم مر ًة أخرى اليوم.
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املنظمات
تستند النشاطات املستخدمة على املمارسات الفضلى ملنظمات لديها خبرة عاملية في العمل على تحسني حياة
األطفال .نرغب بالتعبير عن امتنانا العميق إلى ّ
كل املنظمات التي وضعت كت ّيباتها وأدواتها في متناولنا لتحقيق
هذا الغرض:
العمل لحقوق األطفال ()Action for the Rights of Children
جمعية املتطوعني في الخدمة الدولية ()Association of Volunteers in International Service
كسر جدار الصمت ،بنغالديش ()Breaking the Silence, Bengladesh
وكالة التنمية الدولية الكندية
الجمعية الكاثوليكية للعمل من أجل القضاء على اإليدز في ناميبيا ()Catholic Aids Action Namibia
مؤسسة األطفال والحرب ()Children and War Foundation
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،بما فيها:
الجمعية الوطنية للصليب األحمر األمريكي والصليب األحمر الكندي والصليب األحمر الدانماركي
وجمعية الصليب األحمر في هايتي والصليب األحمر اإلندوسي والهالل األحمر اإليراني وجمعية الهالل األحمر
الباكستاني.
التحالف العاملي ملكافحة السيدا
الجمعية الوطنية لع ّمال رعاية الطفولة ،جنوب أفريقيا
املبادرة اإلقليمية للدعم النفسي-االجتماعي ،جنوب أفريقيا ،بخاصة املؤلفني الدكتور جوناثان براكارش وفريق
املعلومات واإللهام املجتمعي ()CIIT
مؤسسة إنقاذ الطفل في:
بنغالديش والدنمارك وهايتي وقيرغيزستان وليبيا وفلسطني (األراضي الفلسطينية املحتلة) والصومال والسويد
االتحاد الدولي ألرض اإلنسان
يونيسف بما فيها:
يونيسف كندا ويونيسف جمهورية الدومينيكان
وورد تشايلد هولند
املنظمة الدولية للرؤية العاملية
نرغب ً
أيضا بالتفضل بأح ّر عبارات الشكر لألطفال وأهلهم ومقدمي الرعاية وامليسرين واملوظفني وشركاء
مؤسسة إنقاذ الطفل في هايتي وليبيا وفلسطني (األراضي الفلسطينية املحتلة) و بونتالند ،فض ً
ال عن شركاء
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر في هايتي وباكستان الذين قادوا نواحي مع ّينة من
البرنامج.
ونتوجه ً
أيضا بخالص عبارات الشكروالتقدير ألبو كوكوفيلي وبريجيت مونك أريكسني ودانييل والدن وإيه
ّ
سوزان أكاشا وغريت ثورو وجينتانت أنانفورانيش وجون ك النغ والرس ستيلينغ نيتيبورغ والرس روغيلدس
ولينا كارلسن وميه ميلني ومينجا بويشيل وباتريك كوتو وبول ميتشيل .نرغب باإلثناء على مساهماتهم في
تطوير هذه املوارد.

207

برنامج مرونة األطفال

الدعم النفسي االجتماعي داخل املدرسة وخارجها

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

املركز النفسي االجتماعي

