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 الفصل األول: الوقذَّهت

 

I. لوحت عي الذليل 

 

 الوطنً وغاٌته أهداف الدلٌل 

مصددراً ٓطفدال. وقدد جدري تطدوَره لَكدون فٍ برامج الددعم النفسدٍ أجتمداعٍ ل للمنظمات العاملة ئن هذا الدلَل مصمم لَكون مصدراً 
م المعداََر الددنَا للددعم النفسدٍ اٖجتمداعٍ، بأىدافة ئلدً ئجدرا ات ومبدادب  عملَاً َمكن أن َستخدمه مدَرو البرامج ومنفذوها. وهدو َقدد 

 .مختلفة  سَاقات وفٍ  توجَهَة أساسَة للعمل بها فٍ كل مراحل دورة برنامج الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ

 الدلَل؟ اد التٍ اتبعت ٔعد المنهجَة ما هٍ 

 لمعاََر الدولَة استنادا لمراجعة المعاََر الدنَا  .1

 . من خٗل مقابٗت وورش عمل  الحكومَة وغَر الحكومَة والهَئات  مع المنظماتوالمراجعة التشاور .2

 مراجعات الوزارات النهائَة.  .3

 

 هذا الدلٌل؟ ماهدف

َدزود هدذا حَد   اْزمدةمدن عَة لٓطفدال السدورََن المتىدررَن اٖجتما ئن الهدف العام من الدلَل هو ىمان أدنً حد لٗستجابة النفسَة
 بما َلٍ: الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ امج ذَن العاملَن فٍ برلمدَرَن والمنفاالدلَل 

  مسدتجَباً مختلفدة بَئدات  المبادب وأجدرا ات اْساسدَة لبدرامج الددعم النفسدٍ اٖجتمداعٍ فدٍ المعاََر الدنَا ومراجعة ،
 لدعم اْسرة والمجتمع المحلٍ علً حد سوا :بذلك 

o اْسرة 

o  .المجتمع المحلٍ الذٌ َىم: مراكز أَوا ، واْماكن الصدَقة للطفل، والمراكز المجتمعَة 

o  المدارس 

  َجددرر ئجدرا ات أساسدَة م توجَهاً حول اعتبارات الصحة العقلَة والدعم النفسٍ اٖجتماعٍ فٍ قطاعدات أخدري، وهدو  َقد 
 مراحل البرنامج.فٍ كل 

  ٍَوفر مراجع ومصادر متعلقة بالدعم النفسٍ أجتماع 

 

 كٌف ٌستخدم هذا الدلٌل؟

 . مبمشروعه ذات الصلة أو المرحلة البَئة قرا ة الدلَل بأكمله، أو العودة ئلً  لمستخدمٍ الدلَل َمكن 

 ماالتوجٌهات والمصادر الدولٌة التً استخدمت لتطوٌر الدلٌل؟

  .توجَهات الصدحة العقلَدة والددعم النفسدٍ اٖجتمداعٍ الخاصدة باللجندة الدائمدة المشدتركة بدَن المنظمدات فدٍ حداٖت الطدوارب
 (.1)انظر ملحق رقم 

 وئعادة أعمار المبكر. ،المعاََر الدنَا للشبكة المشتركة لوكاٖت التعلَم فٍ حاٖت الطوارب، واْزمات المزمنة 

  المكان الصدَق للطفل، منظمة اْمم المتحدة للطفولة )الَونَسَف(. الدلَل العملٍ لتطوَر 

 اَسفَر أنسانَة اٖستجابة مجال فٍ الدنَا والمعاََر أنسانٍ المَثاق, 

 

 مااالستجابات الدنٌا والمعاٌٌر الدنٌا؟

الرئَسة التٍ تؤسس لجهود أكثر شدمولَة َمكدن هٍ تمث ل الخطوات اْولً القَام بها و التٍ َجب  التدخٗت اْولً اٖستجابات الدنَا هٍ 
 أن تكون ىرورَة )بما فٍ ذلك مرحلة اٖستقرار ومرحلة البنا  اْولَة(.

 

هم أما المعاََر الدنَا، فهٍ تعب ر عن الظروف الواجب تحقَقها فٍ أَة استجابة ئنسانَة بهدف ئنقاذ السكان المتىررَن من الكارثدة، وئعدادت
 ف مستقرة.فٍ ظرو بكرامة للعَش

 

ذة تشكل المعاََر اتفاقاً مشتركاً حول ما َنبغٍ تحقَقه وىمانه فٍ برامج الصحة العقلَة والدعم النفسٍ اٖجتماعٍ الموجهة للطفل، والمنفَّ  
فٍ سورَة خٗل حالة الطوارب، مع تحقَق المساواة ومبدأ "عدم ئلحاق الىرر" معاً. وتعتمد درجة تلبَة هذا المعَار عملَاً علً العوامدل 

 التالَة:

  .القدرة علً الوصول ئلً السكان المتىررَن 

  تعاون الهَئات ذات الصلةمستوي. 
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 َطبق فَها البرنامج .مستوي تحقق اْمن فٍ المناطق التٍ س 

 .القدرات والموارد التٍ َتمتع بها أولئك العاملون فٍ برنامج الصحة العقلَة والدعم النفسٍ اٖجتماعٍ الموجه للطفل 

  تغَر احتَاجات الطفل المتعلقة بالصدحة العقلَدة والددعم النفسدٍ اٖجتمداعٍ ئلدً ىدرورة ئعطدا  اْولوَدة لدبع  المعداََر قبدل
 غَرها. 

من الهام مٗحظة أن هنالك بع  المعاََر التٍ َمكن أن تكون محدودة الصلة محلَاً. وبذلك ربما َكون هنالك أسباب هامة ٖستحالة تلبَدة 

علَه. وَمكن أن  اً حسان تلبَتها. وفٍ حال عدم القدرة علً تحقَق المعاََر، تبقً هذه المعاََر فعالة بوصفها قَاساً عالمَاً متفقأواست هاجمَع

د اً سدوا  كدان تغََدر -تجبرزحالة الطوارب التحدَات التٍ تواجه اٖستجابة، لكنهدا َمكدن أَىداً أن تكدون فرصدة للتغََدر   َ َ   اً فور  - اً أو تددرَج

 علً المدي البعَد.دعمه َو حماَة الطفلز َعز  

II.  المصطلحات 

 الطفل 

الدولَه حقوق الطفل   ئتفاقَة بحسب ذشير كلوح "طفل" 
1
بأنه كل شخص تحت عمر الثامنة عشر لم َكن بلغ سدن الرشدد قبدل ذلدك : 

أساسَة، تتىم ن الحق فٍ الحَاة، الحق فٍ الحصدول علدً اسدم وجنسدَة،  اً تعترف اٖتفاقَة أن لكل طفل حقوق .بموجب قانون الدولة

الحق فٍ تلقٍ الرعاَة من والدَه والحفاظ علً صلة معهما حتً لو كانا منفصلَن.تتمحور اٖتفاقَة حول الطفل: حقوقه واحتَاجاتده. 
ف الدولة بما َتوافق مع مصلحة الطفل المثلً  .وتطلب أن تتصر 

 تماعً الدعم النفسً االج

َركز الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ علً النواحٍ اٖجتماعَة والنفسَة لحَاة اْشخاص. أمدا المصدطل" "نفسدٍ اجتمداعٍ"، فَشدَر ئلدً العٗقدة 
العملَددات، والمشدداعر، وردود الفعددل  :الدَنامَكَددة بددَن البعدددَن النفسددٍ واٖجتمدداعٍ للشددخص، وكَفَددة تفاعلهمددا. وتتىددمن اْبعدداد النفسددَة

سدات الداخلَة والعاطفَة والفكرَة. أما اْبعاد اٖجتماعَة فتتىمن العٗقات، والشدبكات اْجسدرَة والمجتمعَدة، والقدَم اٖجتماعَدة، والممار
 الثقافَة.

م الحماَة لٓطفال.  وَتىمن الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ تعزَز اْنظمة التٍ تقد 

بمن فدَهم  -لٗستجابة المناسبة ٖحتَاجات اْطفال وحقهم بالتمتع بالحماَة من اٖعتدا ، وأهمال، واْذي  بالغَن تحسَن قدرة الما َعنٍ 
َجعددون جمدَعهم "جهدات مسدؤولة"المحلدٍ، وممثلدٍ الحكومدة الدذ فدٍ المجتمدع  والجهدات المدؤثرة، اْهالٍ، والمعلمَن . وَبحد  القسدم َن 
فل بمزَد من التفصَل فَما َسداعد اْطفدال فدٍ ظدل هدذه الظدروف، وكَدف َمكدن للددعم النفسدٍ اٖجتمداعٍ أن َحمدٍ الخاص بحماَة الط

 2اْطفال من اْذي والىَق.

 
 

 الصحة العقلٌة

                                                
1
 من أعىا  من المكونة المتحدة لٓمم التابعة الطفل حقوق لجنة اٖتفاقَة تنفَذ تراقب. والثقافَة اٖقتصادَة السَاسَة، المدنَة، اْطفال حقوق َحدد دولٍ مَثاق هٍ الطفل حقوق اتفاقَة 

 .العالم دول مختلف
 

ت التٍ الدول حكومات علً م مدي فحص لَتم دورٌ بشكل الطفل حقوق لجنة أمام والمثول تقارَر ئرسال اٖتفاقَة أقر   هذه. الدول تلك فٍ اْطفال حقوق ووىع اٖتفاقَة تطبَق فٍ التقد 
 .العنكبوتَة الشبكة فٍ اللجنة موقع علً متوف رة التقارَر

 
 تشرَن 23 فٍ الدولٍ القانون ىمن من اٖتفاقَة ئدرار علً المتحدة لٓمم العامة الجمعَة وافقت وقد. جزئٍ أو كامل بشكل اٖتفاقَة علً المتحدة اْمم فٍ اْعىا  الدول غالبَة صادقت

َ ز دخلت وقد ؛1989 نوفمبر/  ثانٍ قت أن بعد ،1993 سبتمبر/  أَلول 2 فٍ التنفَذ ح ف اٖتفاقَة بحسب. الموق عة الدول علَها صد   َكن لم عشر الثامنة عمر تحت شخص كل بأنه الطفل َعر 

 الدولة قانون بموجب ذلك قبل الرشد سن بلغ
  الطفولة، برنامج حقوق الطفل.هَئة ئنقاذ  2
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ف منظمة الصحة العالمَة الصحَة   واٖجتماعَدةحالة من العافَة الجسدَة والعقلَة ”( علً أنها: 1946)من عام  3الصحة العقلَة تعر 
ف الصحة العقلَة علً أنها: 4“، ولَس مجرد غَاب للمر  أو العجزالتامة  حالة من العافَة َدرك فَها الفرد قدراته، وَمكنه ”، وتعرِّ

 5“التكَف مع ىغوطات الحَاة العادَة، وَمكنه أن َعمل بصورة منتجة ومثمرة، وَستطَع المشاركة فٍ مجتمعه.

 

 

 لنفسً االجتماعً الصحة العقلٌة والدعم ا

هو مصطل" مركب َستخدم لوصف أٌ نوع من الدعم المحلٍ أو الخارجٍ الذٌ َهدف ئلً حماَة الصحة النفسَة اٖجتماعَة أو تعزَزها 
أوالوقاَة من اٖىطراب العقلٍ أو عٗجه. وعلً الرغم من أن مصطلَحٍ "الصحة العقلَة" و"الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ" متقاربدان كثَدراً 

 متداخٗن، لكن َمكن أن َفهمهما العدَد من العاملَن فٍ مجال المساعدات علً نحو مختلف، أو علً أنهما نهجان تكمَلَان.و

 هزم التذخالث الخاص بالصحت العقليت والذعن الٌفسي االجتواعي 

 :الوسرىياخ الراليح هي األًشطح" هرم الردخالخ"يرضوي 
 

الصحح عثر ذلثيح االحرياجاخ والحمىق األساسيح للرورع تاألهااى  وادااةج الوالمواح  تادفاا ح ذرحمك : األهي والخدهاخ األساسيح .1

وذرضوي هساًدج المطاعاخ األخري ذمديَن الخدهاخ . الطعام  والوياٍ الصالحح للشرب  والرعايح الصحيح  والوأوي: إلً خدهاخ أساسيح هثل

يو اي أى يشاول كلام فاواى عادم ذشارد األنَسار عٌاد ذى ياع )ذادعن الصاحح والعا ياح تطريمح ذحاى  اوى ولاىم هشا الخ ًفسايح اجرواعياح و

 (. الوساعداخ

  ا ذنعاد  الرعثةاح الوجروعياح ًشااطاا أساساياا لرو ايي ااث اخ الادعن االجروااع   ولوسااعدج األ اراا : اعن الوجروع الوحلا  واألسارج  .2

ذا هشاةيع ذعليويح وههٌيح  أو اعن أًشطح أطفا  هعرودج علاً الوجرواع الوحلا   أو ةتوا يشول ه)اسرعااج لدةذهن علً أااء وظامفهن اليىهيح 

 (. ذعزيز اث اخ اعن اجرواع 

 ايهن الوسارفيدوى الاذيي يواروى  يهواي سايرطلثىى هزياداا هاي الادعن تواهٌالم عدا لليل هي األ اراا : الدعن الوركز غير الوخرص  .3

ويو اي أى ذرضاوي الرادخالخ . ح  ل ٌهن ال يعاًىى هي افطراب عمل  يسرىجة عالجاا سريرياا تصعىتاخ    الر يف هع اث ح اعوهن المامو

تىى وذحااد ادااارا   العاااهلىى االجرواااعيىى  والعاااهلىى : هثااا )أًشااطح هركاازج  رايااح  أو أنسااريح  أو جواعيااح يجريهااا عاااهلىى هاادة 

ن    الرعاهل هع آثاة أحداز خاصح أو هىالف هؤلوح  وهثا  كلم اعان   وكلم لوساعدذه(الوجروعيىى  والعاهلىى    هجا  الرعايح الصحيح

 (. ذرضوي هذٍ الطثمح أيضاا ادسعا  الٌفس  األول . )هجوىعاخ هي فحايا االغرصاب والرعذية

ذرضوي الدعن ادفا   لٌسثح صغيرج هاي السا اى الاذيي يواروى توعاًااج ال ذطااق علاً الارغن هاي أاا ا  : الخدهاخ الورخصصح .4

يرضااوي هااذا الوساارفيديي الااذيي يعاااًىى هااي . و الااذيي يىاجهااىى صااعىتاخ كثياارج  اا  أااء وظااامفهن اليىهيااح األساساايحأالاادعن الوااذكىةج آًفاااا  

الذهاى  واداهاى علً ال حى   وهعالرج الوخدةاخ  واالكرةااب الورىساظ إلاً الشاديد  : لسريرياا هث فطراتاخ عمليح اديدج ذرطلة عالجاا ا

يو اي أى ذشاول هاذٍ الوسااعدج الرادخالخ الٌفسايح أو الٌفسااًيح الساريريح لذااخاع الاذيي يعااًىى هاي . )والملك  وغيرها هي االفاطراتاخ

 (.لصحح األوليحافطراتاخ عمليح ال يو ي إااةذها علً ًحى هالمن فوي خدهاخ ا
 تمكٌن المجتمع المحلً 

ئن تعبئة المجتمع المحلٍ وتمكَنه هدٍ عملَدة َجدرٌ مدن خٗلهدا تحفَدز العمدل عدن طرَدق المجتمدع المحلدٍ نفسده، أو عدن طرَدق جهدات 
تشداركَة ومسدتدامة أخري، ئذ تكون هذه العملَدة مخططدة، ومنظمدة، وخاىدعة لتقَدَم أفدراد المجتمدع المحلدٍ وفئاتده والمنظمدات بطرَقدة 

 لتحسَن رفاهَتهم.

 

 وتىم الخطوات اْساسَة فٍ التعبئة والتمكَن المجتمعٍ ما َلٍ:

 كَنه.لمجتمع المحلٍ من أجل تعبئته وتمئدراك حاجة ا 

 .جعل المجتمع المحلٍ َمتلك هذه القىَة 

 .تحدَد اٖحتَاجات ذات اْولوَة 

 ،لمعالجة المشكلة. ومهاراته تحدَد موارد المجتمع المحلٍ الداخلَة، ومعارفه 

 .تحدَد اٖحتَاجات ذات اْولوَة 

 لمجتمع لدور المحلٍ  ال تفعَل. 

 .ٍبنا  قدرات المجتمع المحل 

                                                
3
 . مؤخرا تم أتفاق بَن المنظمات علً استخدام مصطل" الصحة النفسَة بدٖ من الصحة العقلَة 

 22-19دستور منظمة الصحة العالمَة كما جري اعتماده فٍ مؤتمر الصحة الدولٍ، فٍ نَوَورك دباجة ، تعرَف منظمة الصحة العالمَة للصحة.1946منظمة الصحة العالمَة  4

 .1948نَسان  7( والذٌ دخل قَد التنفَذ فٍ 111، صفحة 2)السجٗت الرسمَة لمنظمة الصحة العالمَة رقم  1946تموز  22دولة فٍ  61؛ والذٌ وق ع علَه ممثلو 1946حزَران 
 
مإسسة تقرَر منظمة الصحة العالمَة.  قسم الصحة العقلَة ومعاقرة المخدرات بالتعاون مع تعزَز الصحة العقلَة: المفاهَم، واْدلة الجدَدة، والممارسة: . 2115لمَة منظمة الصحة العا 5

 وجامعة ملبورن.  منظمة الصحة العالمَة.  جنَف.فُكتىرَا لتعزَز الصحة 

 

http://www.who.int/bulletin/archives/80(12)981.pdf
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 الشكل:

  تقدَر الحاجات والموارد واعتماد القىَة -التنظَم. 

 .تحدَد اْولوَات 

  ٍالبرامج وتنفَذها تخطَط التشارك مع المجتمع ف 

  بمشاركة المجتمع المحلٍ . التقََم 

 

 المكان الصدٌق للطفل

َمكددن تعرَددف اْمدداكن الصدددَقة للطفددل علددً أنهددا اْمدداكن التددٍ َجددرٌ تصددمَمها وتشددغَلها بطرَقددة تشدداركَة، حَدد  َسددتطَع اْطفددال 
متكاملة خاىعة لٕشدراف ن من الكوار  الطبَعَة أو النزاعات المسلحة أن َحصلوا علً بَئة آمنة، وحَ  َمكن تقدَم برامج والمتىرر

 معلومات حول خدمات / دعم َجرٌ تقدَمه.ب تزوَدالتشمل اْلعاب، والتسلَة، والتعلَم، والصحة، والدعم النفسٍ اٖجتماعٍ، أو

ئدة وتهدف هذه اْماكن ئلً ئَجاد بَئة آمنة تؤمن الحماَة لٓطفال من خٗل رفدع الدوعٍ حَدال المخداطر التدٍ َتعدر  لهدا اْطفدال، وتعب
 :عاً لٓماكن الصدَقة للطفل، فهمان اْكثر شَواالمجتمعات المحلَة. أما الهدف

تقوَة مرونتهم بعد المرور بحالة طدوارب أو أزمدة، أو خدٗل حالدة طدوارب ومن" اْطفال فرصاً للنمو، والتعلم، واللعب، وبنا  .1
 طوَلة اْمد.

أو مجموعات معَنة من اْطفال؛ مثل أولئدك الدذَن لددَهم  ع اْطفالتحدَد وئَجاد طرق لٗستجابة ئلً تهدَدات معَنة تجاه جمَ .2
 6نقاط ىعف خاصة بعد حالة الطوارب / اْزمة، أو خٗل حالة طوارب طوَلة اْمد.

 المرونة 

 

تشَر المرونة ئلً القدرة علً التجاوب أو التكَف ئَجابَاً مع حد  أو تجربة 
أو تخطددٍ التجددارب صددعبة. وهددٍ القدددرة علددً العددودة ئلددً الحالددة الطبَعَددة 

 الصعبة بطرَقة ئَجابَة.

 

وعلددً الددرغم مددن أن اْطفددال َختلفددون كثَددراً عددن بعىددهم الددبع ، ئٖ أن 
هنالددك بعدد  العوامددل والقدددرات فددٍ حَدداة اْطفددال التددٍ تبددَن أنهددا تددؤثر 

"، وهددٍ تمددن" عوامددل الحماَددة بمسددتوي مددرونتهم. وتدددعً هددذه العوامددل "
دهم فٍ تخفدَ  احتمدال وقدوع آثدار نفسدَة اْشخاص "غطاً " نفسَاً، وتساع

 :عوامل الحماَة سلبَة علَهم عند مواجهتهم لشدة أو معاناة. فَما َلٍ بع  اْمثلة عن 

 .الصفات الشخصَة؛ مثل: تقدَر الذات، والتمتع بمهارات تواصل شخصَة صحَة، وعٗقات ئَجابَة مع الكبار الراعَن لهم 

  م نمداذر عدن بَئة أسدرَة ئَجابَدة تمدن" العتوفر طدف، والحدب، والرعاَدة، والددعم، والتفاعدل أَجدابٍ، والنظدام، والعددل، وتقدد 
 اْدوار أَجابَة.

  اْصدقا  الذَن َلعبون أدواراً ئَجابَة وَشكلون مصدر فرح وارتَاح.وجود 

  اْطفدال العامدة مدن خدٗل داعمَن. ئن هذا َعزز صدحة  اً تجربة مدرسَة ئَجابَة َكون فَها المعلمون والمشرفون أشخاصتوفر
 منحهم فرصاً لتحقَق ئنجازات، وتحسَن المهارات والمعارف والثقة بالنفس.

  كما َلعب المجتمع المحلٍ السلَم دوراً هاماً فٍ من" اٖرتَاح والحماَة، وفٍ تعزَز النمو والتطور من خدٗل مشداركة اْطفدال
 ذوٌ قَمة. اً بوصفهم أفراد

 

 حماٌة الطفل 

منظمة اْمم المتحدة للطفولة )الَونَسَف( مصطل" "حماَة الطفل" لٕشارة ئلً الحَلولة دون حددو  عندف، واسدتغٗل، واعتددا  تستخدم 
بمدا فدٍ ذلدك اٖسدتغٗل الجنسدٍ التجدارٌ، وأتجدار باْطفدال، وعمالدة اْطفدال، والممارسدات  -علً اْطفال واٖستجابة لهذه الحداٖت 

 التقلَدَة المؤذَة.

 سعاف النفسً األولً اإل

َجنظدر ئلدً أسدعاف  هو استجابة ئنسانَة داعمة ٔنسان آخر َعانٍ أو ربما كان بحاجة ئلً الدعم بعد التعر  لىغوطات هائلة. غالباً مدا 
وذلدك مدع  النفسٍ اْولٍ بطرَق الخطأ علً أنه تدخل سرَرٌ، فٍ حَن أنه َنطدوٌ فعلَداً علدً الرعاَدة اْساسدَة العملَدة غَدر التطفلَدة،

التركَز علً اٖسدتماع بددًٖ مدن ئجبدار الشدخص علدً الدتكلم، وعلدً تقددَر اٖحتَاجدات والمخداوف، وتشدجَع اِخدرَن علدً تقددَم الددعم 
 اٖجتماعٍ والحماَة من مزَد من اْذي.

 

                                                
 الصدَقة للطفل فٍ حاٖت الطوارب.ئنقاذ الطفولة، اْماكن  هَئة  6

"ئن الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ هو عملَة تَسَر 
المرونة لدي اْفراد، واْجسر، والمجتمعات 

لجمعَات الصلَب اْحمر المحلَة." اٖتحاد الدولٍ 
والهٗل اْحمر: ئطار العمل النفسٍ اٖجتماعٍ 
لٗتحاد الدولٍ لجمعَات الصلَب اْحمر والهٗل 

 .2002-2002اْحمر لعامٍ 
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ز علدً أن أسدعاف النفسدٍ اْولدٍ النفسدٍ اْولدٍ، وَركدسدعاف أدلَل اللجنة الدائمة المشتركة بَن الوكاٖت المكوندات الرئَسدة  َذكر 
 ثٗثة مبادب بهدف دعم تعافٍ اْشخاص علً المدي البعَد: َعتمد علً

 الشعور باْمان، واٖتصال باِخرَن، والهدو ، واْمل. -

 الحصول علً الدعم اٖجتماعٍ، والجسدٌ، والعاطفٍ. -

 هم.شعور اْشخاص أو المجتمعات المحلَة بالقدرة علً مساعدة أنفس -

 

 والجدَر بالذكر ان أسعاف النفسٍ اْولٍ َقع  فٍ المستوي الثال  من هرم تدخٗت الدعم النفسٍ أجتماعٍ 

 

 تطور الطفل 

ر مدا َلدٍ: التطدور الجسددٌ، والتطدور فل. وتتىمن مجاٖت / نواحٍ التطوتطور الطفل هو اكتساب المهارات فٍ جمَع نواحٍ حَاة الط

 الفكرٌ، ومهارات التواصل، والتحد . -التطور المعرفٍ اٖجتماعٍ والعاطفٍ، و

III.  المبادئ األساسٌة 
 
 
 
م اللجنة الدائمة المشدتركة بدَن المنظمدات سدتة   َجب أن َرتكز برنامج الصحة العقلَة والدعم النفسٍ اٖجتماعٍ علً مبادب أساسَة، وتقد 

 . وتىم هذه المبادب:تحقَقها  اٖجتماعٍ فٍ برامجهممبادب أساسَة َنبغٍ أن َىمن الفاعلون فٍ مجال الدعم النفسٍ 
     حقوق اإلنسان والمساواة -1
 اْكثر هشاشة واْكثر عرىدة المتىررَن، وحماَة اْفراد والمجموعات  وخصوصاً  تعزَز حقوق أنسان لجمَع اْشخاص

 من انتهاكات حقوق أنسان.  للخطر 

 .تعزَز المساواة وعدم التمََز 
 

 
 المشاركة -2

  َجظهدر زَادة مشاركة السكان المحلََن المتىررَن ئلً الحد اْقصً فدٍ اٖسدتجابة أنسدانَة. وفدٍ معظدم حداٖت الطدوارب، 
 عدد كبَر من الناس مرونة كافَة للمشاركة فٍ عملَات أغاثة وئعادة أعمار.

 

 
 عدم إلحاق الضرر -3

 
 بعدة طرق مثل:َمكن للعاملَن فٍ المجال أنسانٍ تخفَ  خطر ئلحاق الىرر 

 ستدراك الفجوات فٍ أستجابة وتفدادٌ تقددَم الخدمدة نفسدها لدنفس والتقلَل  ِخرَنالمشاركة فٍ مجموعات تنسَق للتعلم من ا
 .اْسخاص )تقدَم الخدمة نفسها من عدة جهات لنفس ْشخاص  ( 

  أشراف ووجهات النظر الخارجَة.تصمَم تدخٗت علً أساس المعلومات الكافَة الناتجة عن التقََم، واٖنفتاح عل ً 

   العمل فَها.وقدرة علً التعامل فٍ المناطق التٍ َقومون بالتدخل الثقافَة والمراعاة التطوَر 

  حقوق أنسان العالمَةل الوعٍ والفهم. 
 

 البناء على أساس الموارد والقدرات المتوافرة -4
وهنالدك مبددأ أساسدٍ َسدتخدم حتدً فدٍ مراحدل  العقلَة والنفسدَة اٖجتماعَدة.لدي جمَع الفئات المتىررة أصول أو موارد تدعم صحتهم 

بنا  القدرات المحلَدة، ودعدم المسداعدة الذاتَدة، وتعزَدز المدوارد الموجدودة أصدًٗ. وغالبداً مدا تدؤدٌ البدرامج  :حالة الطوارب اْولَة وهو
ر مٗئمة، وعادة ما تكون محدودة اٖسدتدامة. ومدن الهدام عندد خارجَة المصدر والتنفَذ ئلً خدمات صحة عقلَة ودعم نفسٍ اجتماعٍ غَ

 أمكان بنا  قدرات الجهات الحكومَة والمجتمع المدنٍ علً حد سوا .
 

 
 أنظمة الدعم المتكاملة -5

تعدالج سدوي َنبغٍ أن تكون النشاطات والبدرامج متكاملدة علدً المددي البعَدد قددر أمكدان. فانتشدار الخددمات المسدتقلة، مثدل تلدك التدٍ ٖ 
 الناجَات من اٖغتصاب أو اْشخاص الذَن َعانون من مر  محدد، َمكن أن تؤدٌ ئلً نظام رعاَة مشتت للغاَة.
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 الدعم متعدد الطبقات -6

َتأثر الناس فٍ حاٖت الطوارب بعدة طرق، وَتطلبون أنواعاً مختلفة من الدعم. أما مفتداح تنظدَم خددمات الصدحة العقلَدة والددعم النفسدٍ 
جتماعٍ، فهو تطوَر نظدام متعددد الطبقدات للددعم التكمَلدٍ الدذٌ َلبدٍ احتَاجدات مختلدف الفئدات. ئن كدل طبقدات الهدرم هامدة، وَنبغدٍ اٖ

 تنفَذها فٍ الحالة المثالَة بالتزامن.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز األدًى في دورة البزًاهج الٌفسي االجتواعي الووجه للطفليياعالثاًي: الو الفصل 

I. ذيز التق 

a)   أجرا ات اْساسَة 

 الصحة العقلَة والنفسَة اٖجتماعَة؟ تقدَر ما اٖعتبارات الواجب النظر فَها عند ئجرا  

 مع الجهات المعنَة  دَر التق ىمان تنسَق . 
 .جمع المعلومات الرئَسة المتعلقة بالصحة العقلَة والدعم النفسٍ اٖجتماعٍ وتحلَلها 
    تشاركَة. ناسبة ثقافَا و بطرَقة أخٗقَة دقَقة م  التقدَر ئجرا 

 المشاركة 

 االهتمامات العلٌا 

 عدم التمٌٌز

 البقاء والتطوٌر
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 أنسانٍ.، ونشرها، واستخدامها مع المجتمع المحلٍ والفاعلَن فٍ المجال دَر جمع نتائج التق 

 الحماَة مخاطر ذلك فٍ بما" الىرر ئلحاق عدم" مبادب واحترام السرَة ىمان. 

 مع األطفال؟ دٌر لمبادئ العملٌة التوجٌهٌة إلجراء أي تقاما 

 

 الطرٌقة المبدأ 

 احترام العادات الثقافَة )نهج سَاقٍ(. .1

 

 الدراَة بأسالَب طرح اْسئلة بتهذَب.

 اٖجتماعٍ قدر أمكان.َنبغٍ احترام التسلسل 

 َنبغٍ احترام قواعد اللباس وطرق تناول الطعام قدر أمكان. 

 المساواة وعدم التمََز. .2

 

 ان َكون عدد أنا  متوازن مع عدد الذكور 

والدَنَددة فددٍ كددل أ الخلفَددات الثقافَددة ئدخددال أشددخاص مددن مختلددف 

 مرحلة ونشاط.

 

 حماَة المصال" الفىلً لٓطفال واْسرة. .3

 

تحدَد أشدخاص مدن المجتمدع المحلدٍ َمكدنهم تقددَم العدون لطفدل أو 

 أحد اْبوَن ممن َحتاجون ٖهتمام خاص.

 

 احترام اْطفال ووجهات نظرهم. .4

 

 مشاركة اْطفال فٍ جمَع المراحل.

 احترام كرامة اْطفال وقَمتهم دائماً.

 .باستخفاف ٖ تتحد  مع الطفل 

 اسم" للطفل بالتحد  عن نفسه.

اعتمدددد طدددرق التقددددَر التدددٍ تسدددم" لٓطفدددال بدددالتعبَر عدددن آرائهدددم 

 ووصف تجاربهم.

 ىع ثقتك بقدرة الطفل علً التعبَر عن رأَه ووجهة نظره.

طددددرق ئدراك فعالَدددة مهددددارات تكَددددف اْطفددددال وأفكددددارهم حددددول 

 )المرونة ( المساعدة الذاتَة والمتبادلة

 

 ٍ ونقاط قوته.احترام ئمكانَات المجتمع المحل   .5

 

ٍ فٍ جمَع المراحل ٖ سَما الجهات الدَنَة ل  مشاركة المجتمع المح

 المؤثرة، والمعلمَن، ومقدمٍ الرعاَة.

 ٍ وقدرته علً مساعدة اْطفال.الثقة بامكانَة المجتمع المحل  

ٍ بدأن اْطفدال لَسدوا ىدحاَا متدأثرَن دائمداً، تذكَر المجتمدع المحل د
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  َ  الة.ف فع  وأن لدَهم مهارات تك

 

والددة لَنبغٍ عند التعامل مع اْطفال شرح طبَعة التقدَر وأهدافده   الموافقة المسبقة

الطفددل أو الوصددٍ علَدده، والحصددول علددً ئذن شددفهٍ بالتحددد  مددع 

 الطفل.

 شرح المشروع للطفل بطرَقة مفهومة.

 الحصول علً موافقة شفهَة من الطفل المشارك.

لبحد  أو رفىدها دون ئعٗم المشارك بامكانَة قبول المشاركة فٍ ا

  َ  ة عواقب سلبَة.أ

 

 

 الحماَة من اٖستغٗل.

 

  َ  ات اْطفال المشاركَن فٍ التقدَر.عدم الكشف عن هو

الحرص لدي السماح ْشخاص بمرافقدة أٌ فدرد مدن أفدراد الفرَدق 

 ات التقدَر، وىمان معرفة هدفهم.فٍ مهم  

 

 الخصوصَة والسرَة.

 

مددات ئذا بدددا لددك الشددخص ٖ للحصددول علددً المعلو عدددم ألحدداح 

 َفىل ئعطا  أَة ئجابة.

 أسئلة تطفلَة. أبتعاد عن طرح 

ل مقاطع فَدَو لٓشدخاص دون الحصدول َورأو تسجصعدم التقاط 

 علً موافقتهم المسبقة.

 شرح الهدف من أسئلتك.

 ل اْسما . َتسجب عدم القَام  

 علً البَانات فٍ مكان آمن.ة حافظالم 

َ   نشدداطات المشدداركَن فددٍ الطلددب مددن لا  ة الجماعَددة احتددرام سددر

 بعىهم البع .

. المقدددابٗت التدددٍ اجرَتهدددا ٖ تتحدددد  مدددع مشددداركَن آخدددرَن عدددن 

  َ  ة المشاركَن.فحدَثك هذا َدل علً عدم احترامك سر

 

 .ََم َجب ئعٗم اْطفال والمجتمع المحلٍ بنتائج التق الملكَة
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خدٗل الرسدومات والرسدوم  َرج" أن َعب ر اْطفال عن أنفسهم مدن 

 .ََم التخطَطَة، وَنبغٍ منحهم حقوق ملكَة "بَانات" هذا التق

 

 ئَىاح التوقعات والنتائج.

 

o والغر  منه، ومدا الدذٌ  ََم شرح أهداف التق
 َمكن تحَققه وما ٖ َمكن تحقَقه منه.

o  شددرح كَفَددة ئفددادة هددذا التقدددَر وعدددم ئفادتدده
 للمشاركَن.

 

 

  َرالتقدعن أسئلة 

 

 أجابة  السؤال

 تهدَدددات) الطددوارب بحالددة تتعلددق قىدداَا لتحدَددد:  السددرَعالتقدددَر  ؟ دَرئجرا  التق لماذا 
ئتخددداذ  و بالمتابعدددة المنظمدددات تقدددوم لكدددٍ( الحَددداة قَدددد علدددً البقدددا 

 . الفورَة أجرا ات

 َة مج الحمابرالجمع المعلومات لٕعٗم عن تطور . 

  .لفهم الوىع العام لٓطفال واْجسر 

  لتحدَددد وجددود الفئددات الىددعَفة اْساسددَة مددن اْطفددال
 واْجسر. 

 : فهدددم المعرفدددة، والمواقدددف،  التقَدددَم التشددداركٍ المعمدددق
 قة باْطفال.والممارسات المتعل  

 .اكتشاف عوامل الدفع / السحب بالنسبة للفئات الىعَفة 

   َ  ف المحلَة.فهم آلَات التك

 اع ئلً وجهات نظر اْطفال حول وىعهم.اٖستم 

   مشاركة المجتمع المحل.ٍ 

 

 

 ون السرَع: موظفون او متطوعون غَر مختص   رالتقدَ ؟ دَر قَمن الذٌ َقوم باجرا  الت

 علدددً واحدددد شدددخص وجدددود َنبغدددٍ ق التشاركٍ : التقََم المعم  

 حداٖت فدٍ اٖجتمداعٍ النفسدٍ الددعم تقددَر فدٍ بخبدرة عَتمت   اْقل

 الطوارب

o ٍاْقدددل مدددن المجتمدددع  علدددً واحدددد شدددخص وجدددود َنبغددد

 ٍ المحل  

ٍ ومدن مصدادر مختلفدة بمدا محل دالمجتمدع الَنبغٍ طرح اْسئلة فٍ  ؟ََم مع َمن َنبغٍ ئجرا  التق
دد  َ رة فددٍ المجتمددع، ة المددؤث  فَهددا اْهددالٍ، واْطفددال، والجهددات المحل

كمددا معهددم.  والمهنَددَن الددذَن َعملددون لصددال" اْطفددال وَتعدداملون
َنبغٍ طرح اْسئلة ذاتهدا علدً مختلدف اْشدخاص بهددف اسدتخدام 

  البَاندددات. َعتمدددد عددددد اْشددخاص المسدددتجَبَن علدددً الوقدددت مثل دد
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 المتاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. الزئيست واإلجزاءاث وتٌفيذها، االجتواعيت الٌفسيت البزاهج تخطيط  . 
 

 

 اْنشطة  .1
 أجرا ات اْساسَة 

ة ولوَاتده وأن تكدون متكاملدة بحَد  تشدمل جمَدع مسدتوَات هدرم الصدحة العقلَدأحتَاجدات المجتمدع واعلً اْنشطة أن تراعدٍ 
 عبر الخدمة المباشرة او عبر أحالة  الً جهات اخري . والدعم النفسٍ أجتماعٍ 

  .ىمان وىع برامج / طرَقة خدمات متكاملة 

 .خطط أنشطتك حسب احتَاجات اْطفال التنموَة والعاطفَة واٖجتماعَة 

 .اربط اْشخاص بالخدمات الخارجَة اْخري التٍ ٖ َغطَها برنامجك 

 ركة اْطفال واْسرة فٍ تخطَط اْنشطة، وخذ مصلحة الطفل بعَن الحسبان.   احرص علً مشا 
 
  .راِع مشاركة اْهل من خٗل جلسات التوعَة والتثقَف، واْنشطة التفاعلَة 
 .َنبغٍ أن تكون أنشطة البرنامج مٗئمة لٓعمار 

 : أمثلة عن النقاط الثقافَة الواجب مراعاتها )السَاق السورٌ(1الصندوق 

  ئن ئعطا  اْهمَة والتركَز علً بنا  الثقة بوصفها نقطة بداَة للتقدَر أمر هام جداً فٍ السَاق السورٌ، وذلك
عبر التوجه للرجل )رب اْسرة( أو أم الزور للحصول علً أذن / الموافقة ٔجرا  التقدَر، وَفىل أن َكون 

َججرٌ التقدَر من الجنس   نفسه. الشخص الذٌ َطلب الموافقة والذٌ 

  قد تشكل طرَقة لباس القائم علً التقدَر وطرَقة تحدثه عائقاً أمام تقبل أفراد المجتمع للتقدَر. حاول قدر
 المستطاع أن َكون لباسك وطرَقة كٗمك مناسبة للمجتمع الذٌ تتوجه ئلَه.

 اختَار الكلمات المناسبة والحذر من استخدام 
  أو "صراع". عبارات لها عٗقة بالوىع مثل كلمة "أزمة ،" 

  بأىافة ئلً أهمَة الكٗم بالعموم مثل أن نقول: ما هٍ التحدَات التٍ َواجهها المجتمع فٍ مركز أَوا ؟ بدل
 أن تسأل: ما هو التحدٌ الذٌ تواجهه أنت؟

  َتمَز المجتمع السورٌ بوجود ثقافات مختلفة، وعلً القائم علً التقدَر أن َراعٍ هذا عند التقدَر ىمن
 وعات، فَفصل بَن المجتمعات المختلفة. مجم

 

َنبغٍ علً اْشخاص الذَن َطرحون اْسئلة أن َوىحوا 
 أنه لَس هنالك ئجابات صحَحة أو خاطئة. أما اْسئلة فهٍ 

وربما ٖ تؤدٌ بالىرورة ئلً أَة ، دَر جز  من التق

 ٍتدخٗت مباشرة فٍ المجتمع المحل  
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   َ  ة حاجاتها المختلفة. مراعاة أن لكل مرحلة عمر

  .ًمشاركة الَافعَن فٍ تنفَذ اْنشطة الموجهة لٓطفال اْصغر سنا 
  ومشاركة اْطفال ذوٌ اٖحتَاجات الخاصة.  تعزَز دمج 
 مكان النشاط صحٍ وآمن. َكون  ىمان أن 
  الناحَة الثقافَة.  البرنامج من مراعاة الفروق بَن النوعَن اٖجتماعََن، وىمان مٗ مة 

 الموارد البشرَة  .2

 ا ات الرئَسة أجر

  تكلَف افراد ذوٌ معرفة ودارَة وحل الثقة لَىطلعوا بمهام التوظَف 
o   عٍ وىع بنود وشروط للعمل التطو 
o المصادر والمؤهٗت عند التوظَف  ةراجعم 
o  ٖستعانة بمن هم علً ا   َ  نماط السلوك المٗئمة أة ودراَة بالثقافة المحل

 

III. األساسيت اإلجزاءاث والتقيين، اإلشزاف   

 

 

 

 

 

 

 

 أجرا ات اْساسَة: 

 د مجموعة مؤشرات لٕشراف حسب أهداف وأنشطة محددة.َحدت 
 أخٗقٍ تشاركٍ مٗئم.ق طرق أشراف والتقََم بأسلوب َطب  ت 
  ِم أشراف ، والتعلم، والتغََر أَجابٍ. )لمزَد من الشرح، انظر الصفحاتااستخد 

 من توجَهات اللجنة الدائمة المشتركة بَن المنظمات.( 46-49

 نقاط أساسَة:

  .وىع أهداف ومؤشرات واىحة وقابلة للقَاس 

 ََم للتدخل النفسٍ اٖجتماعٍ. مشاركة اْطفال وأجسرهم فٍ التخطَط والتنفَذ والتق 

 .َجفىل استخدام التقََم المختلط  َمكن أن َتىمن أشراف أدوات كمَة ونوعَة. 
 

 ما هٍ أشكال تصمَم التقََم؟

َجظهر اٖختبار مدي جودة عمل المشاركَن فٍ نهاَة البرنامج.  اختبار بعدٌ فقط: 

َجظهران مدي تغَر المشاركَن خٗل مش  اركتهم فٍ البرنامج.اختبار قبلٍ وبعدٌ: 

 

   ما هٍ طرق التصمَم وأشراف والتقََم؟

 .ْهداف والمؤشرات المناسبة تحدَد ا .1
 . مثال: وىع هدف مبدئٍ مع اْهل واْطفال فَما َتعلق بالتغَرات أو أنجازات التٍ َرغبون بتحقَقها. نشاط .2
 التنفَذ وأشراف: .3

 ئجرا  لعبة لجمع اِرا  مع اْطفال فٍ نهاَة كل نشاط، وتسجَل النتائج.مثال:   تقدَم وجهات نظرهم حول المشروع.
 والتقََم: تقدَم اِرا  حول مسودة النتائج، وآثارها علً مجتمعهم المحلٍ والمشارَع المستقبلَة المشابهة. التغذَة الراجعة  .4
 كن حرَصاً لدي تقدَم مواىَع حساسة مثل الحزن والخسارة. .5

 

IV. التذريب   
 أجرا ات اْساسَة  .1

أطلق أنظمة تشاركَة لٕشراف والتقََم. فالتقََم َهدف 
ئلً فهم ما ئذا حققت البرامج أهدافها أم ٖ، وما هٍ 

 الدروس المستخلصة فٍ هذه العملَة.
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 ر خطة استراتَجَة شاملة واقعَة وفٍ الوقت المحدد من أجل التدرَب.َحىت 

  بَن مؤهلَن ومتحمسَن. ئختَار  مدرِّ

  طرق التعلم التٍ تسهل تطبَق التعلم مباشرة وبشكل عملٍ. استخدام 

 .موا مة حاجات تعلم المتدربَن مع أنماط التعلم المناسبة 

  توجَه وتدرَب مرتبط مباشرًة مع اٖستجابة المتوقعة لحالة الطوارب.تحىَر محتوي ندوة 

  .بَن ٔعداد المدربَن قبل التدرَب  مراعاة وىع برامج تدرَب المدرِّ

  لتعزَز اٖستجابات المستقبلَة.توثَق التوجَه والتدرَب وتقََمه لتحدَد الدروس المستخلصة، ولمشاركتها مع اْهل 
 بحسدب سَس نظام متابعة للمراقبة، والدعم، وجمع اِرا ، وأشراف علً جمَع المتددربَن بعد أٌ تدرَب، َنبغٍ تأ

 َٗئم الوىع.ما 

 ما هً التحدٌات المتعلقة بالتدرٌب فٌما ٌخص السٌاق السوري؟ 

  .نقص المدربَن المؤهلَن المطلعَن علً طرق التدرَب ومهاراته 

 ت وفٍ المناطق الساخنة بسبب اْمور اْمنَة.صعوبة الوصول ئلً المتدربَن فٍ مختلف المحافظا 

  اْخدذ بعدَن صعوبات فٍ التدرَب العملٍ، والمتابعدة، وأشدراف علدً المتددرب، بسدبب صدعوبات الوصدول وعددم
 لهذه التحدَات فٍ خطتها التدرَبَة. أعتبار 

  ٍلة المتعلقة بقىاَا الصحة العقلَة والدعم النفس  اٖجتماعٍ.نقص مواد التدرَب المعدَّ

 .لَس هنالك سوي عدد قلَل من مختصٍ الصحة العقلَة والدعم النفسٍ اٖجتماعٍ المعتادَن علً العمل مع اْطفال 

 لً الدور النفسٍ الذٌ جعل التطدرق لمشدكٗت الصدحة عكثرأركزمعمل الصحة العقلَة والدعم النفسٍ اٖجتماعٍ مت
 بالمر  أكثر دون بنا  مرونة اْطفال واْجسر.العقلَة والدعم النفسٍ اٖجتماعٍ أمراً َتعلق 

 .خسارة الموظفَن والمتطوعَن المتدربَن بسبب السفر، أو النزوح، أو الظروف العائلَة المرتبطة باْزمة 

   عدم التنسَق بَن المنظمات فَما َتعلق بالتدرَب واِلَة المتوافرة لمشاركة بَانات التدرَب بغَة تجنب التكرار ومل
 .الفجوات

 
 جدول التدرٌبات 

 

 مصادره  مدته الدنَا  المواىَع المتىمنة  عنوان التدرَب  

أسدددددددعاف النفسددددددددٍ 
 اْولٍ 

 فهم أسعاف النفسٍ اْولٍ  -
مبادب عمدل كَف تساعد بمسؤولَة  -

 –ولَددددددة النفسددددددَة ْسددددددعافات أا
 انظروا، استمعوا واربطوا

 التواصل الفعال  -
 دعم الداعمَن  -

من َوم واحد توجَهٍ الً 
 َوم ونصف تدرَب 

دلَل لٕسعافات النفسدَة اْولَدة لفائددة 
)منظمدددة الصدددحة العددداملَن المَدانََن.

الحدددرب  حمؤسسدددة رىدددوالعالمَدددة و
ومنظمددددددددددددة الرؤَددددددددددددة العالمَددددددددددددة 

 (.2111الدولَة

لٍ سعاف النفسٍ اْو  ٌ أدلَل لمَسر
 منظمة الصحة العالمَة 

أسدددددددعاف النفسددددددددٍ 
 طفال اْولٍ لٓ

 فهم أسعاف النفسٍ اْولٍ ومبادئه 

 رود فعل اْطفال علً اْزمات 

لٕسدددعاف  َحتددداجونطفدددال الدددذَن تحدَدددد اْ
 النفسٍ اْولٍ 

ولددٍ باْطفددال الددذَن َعددانون مددن أتصددال اْ
  دة ش

 التواصل مع اْطفال 

اْهدددل  – اْطفدددال الدددذَن َعدددانون مدددن شددددة 
 دمو الرعاَة الذَن َعانون من شدة ومق

 َومددددان :ئسددددعاف نفسددددٍ 
أولدددددٍ بأىدددددافة  لَدددددوم  

 واحد ئدارة ىغوطات 

دلَل  التدرَب للعاملَن والعامٗت مدع 
 اْطفال )منظمة ئنقاذ الطفل (

 

تددددددددددددددرَب علدددددددددددددً 
أستشدددارة للمرشددددَن 

 النفسََن 

  المهارات أرشادَة 

  حددددددددل –التقَددددددددَم  –)التواصددددددددل
 ئدارة الىغوطات (. –المشكٗت 

  فهم أرشاد ومبادئه 

  فهددم الطفددل فددٍ وىددعَات مختلفددة

ثٗثددة اسددابَع متواصددلة او 
متقطعة علدً مددي اربعدة 
أشدددددددهر ٔتاحدددددددة وقدددددددت 

 للتدرَب والممارسة .

 تدرَبٍ عن كتَب

  واٖجتماعَة النفسَة اٖستشارة

 –الظددددروف الصددددعبة  فددددٍ لٓطفددددال
 َونَسف 
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 )كشف الحاٖت وأحالة (

  التطور النمائٍ للطفل 

  ئرشاد اْسرة 

  ئرشاد مجموعة 

 اتفاقَات حقوق الطفل  تدرَب حماَة الطفل 

 حقوق الطفل 

 حماَة الطفل 

 عوامل الحماَة و الخطورة 

 أسا ة واشكالها

 اْطفال المنفصلَن عن ذوَهم 

 عمالة اْطفال 

 تجنَد اْطفال 

 التسول 

 اْماكن الصدَقة 

 التطور النمائٍ للطفل  

– الطفدددل حماَدددة علدددً تددددرَب دلَدددل َومان 
  َونَسف

 ئنقددداذ – الطفددل حماَدددةل تدددرَبٍ دلَددل
 الطفل

أساسدددددددددَات الددددددددددعم 
النفسددددٍ للمتطددددوعََن 
 والمرشدَن النفسََن 

  ٍمقدمدددددددة عدددددددن الددددددددعم النفسددددددد
 اٖجتماعٍ والصحة النفسَة 

  هددددرم التدددددخٗت النفسددددَة الدددددعم

  IASCالنفسٍ اٖجتماعٍ 
  تدأثَر اْزمدة علدً الطفدل ؛اْسدرة

 ؛المجتمع 

  تاثَر اْزمدة علدً الصدحة النفسدَة
 للطفل 

  المرونة والتكَف 

  الصدمة النفسَة 

  الحزن والخسارة 

  ٍمبادي  الدعم النفسٍ أجتماع 

  التواصدددل والتواصدددل الفعدددال مدددع
 الطفل 

  ٍتددخٗت الددعم النفسدٍ أجتمداع
 افعل ٖ تفعل( –)معاََر 

 غوطات ودعم اْقران  ئدارة الى 
    أسترخا 
  السلوك وتعدَله 

 ٍالحشد والدعم المجتمع 
 

الددددلَل التددددرَبٍ فدددٍ الددددعم النفسدددٍ  خمسة أَام علً اْقل 

  2111ئنقاذ الطفل  –اْولٍ 

الدددعم النفسددٍ أجتمدداعٍ القددائم علددً 
أتحددداد الددددولٍ  –المجتمدددع المحلدددٍ 

لجمعَدددات الصدددلَب اْحمدددر والهدددٗل 
 دلَل مدرب ودلَل مشارك  –اْحمر 

أساسدددددددددَات الددددددددددعم 
النفسددددددددٍ للمعلمددددددددَن 
 والمرشدَن التربوََن 

كددل مددا سددبق اعددٗه والعددودة الددً قسددم بَئددة 
 المدرسة لمزَد من التفاصَل 

 دلَل تدرَب المعلمَن  خمسة اَام 

تدددرَب دعددم الددداعمَن 
 وئدارة الىغوطات 

 فهم الىغوط والىَق وأنتباه للعٗمات 

 الوظَفٍ أحتراق 

 استراتَجَات ئدارة الىغوطات 

أتحددداد الددددولٍ  -رعاَدددة المتطدددوعَن َوم واحد 
 لجمعَات الصلَب اْحمر والهٗل

تدددرَب مدددربَن علددً 
الدددددددددددددعم النفسددددددددددددٍ 

 أجتماعٍ 

 محتوي تدرَب الدعم النفسٍ أجتماعٍ 

 مفهوم التدرَب 

 التخطَط للتدرَب والتقََم 

اَام )تقدر حسب عدد  11
 المتطوعَن (

الهددددددٗل الحمددددددر  –دلَددددددل المدددددددرب 
 السورٌ 
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 اسالَب التدرَب وتقنَاته 

 وسائل أَىاح وطرق استخدامها 

 التواصل والتعامل مع المعَقات والتحدَات 

 

 
 التدرَب؟ السورٌ التٍ َجب علً المدرب مراعاتها فٍ السَاق فٍ المتعلقة اٖعتبارات هٍ ما

 َشعر بالمتدر   تجعل ربما أمثلة تعطٍ أو الخاص رأَك تفر  ٖ. والدَنَة السَاسَة والقىاَا النزاع، ومراعاة الحَادَة ىمان 

 .بأسا ة

 المعرفة ومستوي التدرَب احتَاجات لتحدَد دائماً  قبلٍ سرَع تقدَر باجرا  قم. 

 باْزمة الخاصة بتجربته المتعلقة ونقاشاته المتدرب فعل ردود احترم. 

 ره تدرَبك بساطة علً حافظ  أن وتدذكر المعلومدات، مدن الكثَدر بتقددَم ربدالتوت   َشدعر المتددرب تجعدل وٖ المسدتطاع، قددر وَس 

 .بسببها ربالتوت   وَشعر باْزمة أَىاً  متأثر المتدرب

 الذاتَة للرعاَة وأنشطة محتوي ئدخال علً دائماً  واحرص المتدرب، صحة ئلً انتبه. 

 أو الظدروف المحَطدة بهدم، فدٍ  علَهدا الحصول َستطَعون ٖ فربما أمكان، قدر العملَة واْدوات بالموارد المتدربَن شارك 

 .مجدداً  لمتابعتهم أمامك الفرصة تتاح لن أنه

 ٍَكدون فربمدا والتحددَات، والتجدارب المعلومدات مشداركة علدً المتددرب شدجع لدذا السدورٌ، السدَاق ئلدً دائمداً  الرجدوع َنبغد 

 .مختلفة وصعوبات ظروف أو مختلفة، جغرافَة منطقة من قادماً  المتدرب

 بَن تدرَب ئن  المنداطق مختلدف فدٍ التركَدز محدور المحلدٍ المجتمدع مدرب جعل حاول لذا السورٌ، السَاق فٍ هام أمر المدرِّ

 .والمواقع

 التددرَب مواىدَع ربدط طرَدق عدن وذلدك فعدال، دور فدٍ المتددرب مشداركة خدٗل من المتعلم علً المتركزة الطرَقة استخدم 

 .ومهاراتهم معارفهم علً بالبنا  وقم ، واقعهم من ابدأ. الخاصة ومهاراتهم بحَاتهم

 بعد وأشراف علً التدرَب عن المتابعة

 الوصول صعبة اْماكن فٍ متدرب لمتابعة عملها َمكن التٍ اْشَا 

 ٍسكاَب" برنامج عبر ئشراف جلسة ئجرا  حاول أنترنت، توافر حال ف." 

 معك مشاركتها َمكنه فَدَو مقاطع تسجَل خٗل من المتدرب أنشطة رصد َمكنك. 

 بها َقوم التٍ والتدخٗت الحاٖت حول المتدرب َشاركها حالة دراسات. 

 .للطفل الموجه االجتماعً النفسً البرنامج فً المٌدانً العامل قدرة لبناء الالزم المحتوى نوع

 .أساسَات حماَة الطفل 

 .واْسرة لٓطفال اٖجتماعٍ النفسٍ الدعم أساسَات

 .الفن خٗل من اٖجتماعٍ النفسٍ التدخل

 .اٖجتماعٍ النفسٍ والدعم العقلَة بالصحة تتعلق مشكٗت من َعانون الذَن لٓطفال الحالة ئدارة

 .الرعاَة مقدمٍ رعاَة

مها لكٍ لٓطفال اٖجتماعَة النفسَة اْنشطة أساس علً التدرَب أهداف  .الطفل رعاَة مجال ٍف العاملون َقد 

 الطوارب وحاٖت اْزمات فٍ لٓطفال الموجهة اٖجتماعَة النفسَة اْنشطة أهمَة فهم. 

 مة اٖجتماعَة النفسَة اْنشطة أثر فهم  .عموماً  وصحتهم اْطفال نمو علً لٓزمات لٗستجابة المقدَّ
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 اْزمات مع التعامل فٍ اْطفال تساعد التٍ والحماَة المرونة عوامل فهم. 

 مٍ لٓطفال، الموجهة اْنشطة تخطَط ومزاَا فوائد فهم  .الطفل رعاَة مجال فٍ والعاملَن الرعاَة، ومقد 

 َلٍ ما وفهم نشاط، خطة تطوَر كَفَة تعلم: 

o . وىع أهداف النشاط  وخطواته 

o اْنشطة تطوَر فٍ ئدخالهم َنبغٍ الذَن اْشخاص. 

o فَه اْنشطة ئجرا  َنبغٍ الذٌ المكان. 

o العمرَة فئتهم حسب المختلفة اْطفال احتَاجات فهم. 

o وئحتَاجاتهم المختلفة  العمرَة فئتهم حسب لٓطفال الموجهة اْنشطة تطوَر كَفَة. 

o الطفل لنمو متعددة ومجاٖت لل عب مختلفة اً أنواع هنالك أن فهم. 

o المختلفة الطفل تطوَر مجاٖت لمعالجة اْلعاب أنواع مختلف استخدام خٗلها من َمكن التٍ رَقةالط   فهم   تطوَر. 

o م.مٗئ نحو علً وتقدَمها اْنشطة تطوَر كَفَة معرفة 

o معَن مجال فٍ خاص انتباه ئلً الحاجة تحدد أن َمكن التٍ الطفل أدا  فٍ اْساسَة النقاط فهم. 

 

V. األقزاى ودعن الزعايت هقّذهي رعايت.     

 .صعبة أمنَة قَود وىمن الىغط تحت ساعات لعدة العمل ئلً اْزمات  فٍ َعملون الذَن والمتطوعون الموظفون َمَل

 .لدَهم للتوتر سبب أكبر أنه علً هذا عن التعبَر ئلً وَمَلون وأدارٌ، التنظَمٍ الدعم كفاَة عدم من العاملَن من العدَد وَعانٍ

 العقلَدة الصدحة فدٍ تدؤثر أن وَمكدن العواطدف جمَعهدا تسدتنزف أنسدانٍ والبدؤس والخطدر، الرعدب، مواجهدة فدان ذلك، ئلً وبأىافة

 .للعاملَن العامة والصحة

 ئلدً َحتداجون( نفسدَة صددمة ئلدً تدؤدٌ أن َمكدن أحددا  أو خطَدرة، حدواد ) أو شدهدوهاالتدأثَر شددَدة بأحدا  وار  م الذَن العاملَن ئن

 ( اْولٍ النفسٍ أسعاف) النفسٍ الدعم علً الحصول

 

 أو أنفسدهم علدً خطدراً  َشدكلون أنهدم علدً تقَدَمهم جدري أنده أو) اْساسدٍ أدا هدم َعَدق أنده لدرجة جداً  شدَداً  الناجَن كرب َكون عندما

ب مهنٍ شخص من الفورَة الرعاَة وتلقٍ العمل عن التوقف علَهم ،(اِخرَن  قدائم عدٗر خٗل من وذلك العقلَة، الصحة مجال فٍ مدرَّ

 .الحادة الصدمة عن الناتجة للشدة  اْدلة علً

  األجٌبيت الوصادر 

 

1- Toms Carol , Macleod Heather ,Children in emergency manual , World Vision International , 
2006. 

2- Neil Boothby, Alastair Ager and Wendy Ager, Guide to the evaluation of Psychsocial 

programing in emergencies , Unicef ,2009.  

3- UNICEF , The Psychosocial Care andProtection of Children in Emergencies, Teacher traing 

maual , 2009. 

4- Unicef , Training Hand book on  Psychosocial Counselling for Children in Especially Difficult 

Circumstances ,A trainer’s Guide,third edition , 2003 . 
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  2117الطواري   أجتماعٍ فٍ حاٖت النفسٍ  –لجنة الدائمة بَن الوكاٖت الىوابط أرشادَة والدعم دلَل  -1
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 الفصل الثالث 

 األسزة

I. الوقذهت   

علدً المسداعدات أنسدانَة حصدراً للبقدا  علدً قَدد من هذه اْجسدر عتمد العدَد تحَ   الَومدة فٍ سورَة َزداد سو اً الواف اْجسرئن وىع 

هنالدك العدَدد مدن النسدا  بحاجدة ماسدة ئلدً الطعدام ، فالنسا  اللواتٍ لدَهن أطفدال صدغارمن  ومعظم اْشخاص المعرىَن للخطرالحَاة. 

السدورَة بسدبب الندزوح، اْجسدر . وقدد تغَدرت اْدوار فدٍ نحَداة أطفداله اْساسَة للحفداظ علدًالمغذٌ، والحفاىات، وغَرها من المواد 

والفقر، وغَاب اِبا . فاْمهات تلعبَن دور اِبا  لكسب لقمة العَش ْسرهن، حتً أن اْطفال َتركون المدرسدة للعمدل والحصدول علدً 

 كما ارتفع معدل الزوار المبكر ارتفاعاً ملحوظاً. ؛المال لمساندة أسرتهم

اٖسدتجابة ئلدً الحاجدات الرئَسدة وتدوفَر هدٍ  الجمعَدات هدذه  بدرامج ، فأولوَدة اْجسدركبدر فدٍ دعدم اْدوراً وتلعب الجعَات اْهلَدة الد ,

 المأوي أو الدعم المالٍ.

 للجمعَات او من خٗل  الزَارات المنزلَة. التابعةعبر المراكز لٓجسروَمكن تقدَم الخدمات 

II. التٌسيق   

 اْطراف المعنَة:

 وزارة أدارة المحلَة  -

 وزارة الشؤون اٖجتماعَة.  -

III. ذيز التق 

 لٓسرة؟   تقدَر متً تحتار ئلً ئجرا  
 اْسر فٍ حاٖت أساسَة تشمل ما َلٍ:  تقدَر َمكن أن نحتار ئلً 

 .عندما تواجه اْسر تحدَات جدَدة 
 .عندما َكون هنالك مخاوف تتعلق بسٗمة الطفل أو أفراد اْسرة اِخرَن 
 .عندما َكون اتخاذ القرارات واجباً فَما َتعلق بالحاجة ئلً الخدمات أو نوع التدخٗت أو الدعم المناسب وكثافته 
  هافعالَة الخدمات وتقدم قَاس عند  

 ؟التقدَر ماذا َشمل 

 اْسرة النقاط التالَة علً سبَل المثال ٖ الحصر:تقدَر َمكن أن َشمل 

 البالغ، واْسرة.لطفل، ول الَومٍ دا  اْ تقََم 

 .تحدَد نقاط القوة وعوامل الحماَة 
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  والسٗمة. خطر العوامل تقدَر 

  .تقدَر الحاجات ونقاط القوة لدي الطفل، واْهل / مقدمٍ الرعاَة 

  فٍ اْسرة. رةالمؤث  تحدَد العوامل البَئَة 

   قََمها ها، وتتحدَد نوع ئسا ة معاملة الطفل وئهماله، وتفحص. 

 ؟ دَر عند القَام بالتقما الذٌ َنبغٍ النظر فَه 

أن  التقََم ثقافَاً. َنبغٍ عند تنفَذ  علً اْسرة ومقبوًٖ مرتكزاً  وَجب أن َكون؛ شامًٗ دَرلٓسرة أن َكون التقتقدَرمن اْفىل عند ئجرا  
 :تَة الحسبان النقاط اٖب تأخذ

  َجنظرئلً اْجسر علً أنها  .حماَة ْطفالهاالرعاَة وال أفىل من َقدمأن 

  .مشاركة أفراد اْسرة بفعالَة فٍ تطوَر أَة خطة وتنفَذها 

  .احترام ثقافة اْسرة، وأصلها، وخلفَتها العرقَة، وقَمها، وعاداتها، والنظر ئلً هذه اْمور بحرص 

 دَر.ىمان مشاركة اْطفال والشباب فٍ عملَة التق 

 

 التخطيط والتٌفيذ 

  اْنشطة -1
 عند التخطَط لبرنامج دعم نفسٍ اجتماعٍ لٓجسر؟ النظر فَهاما اٖعتبارات الواجب 

الشدخص المخطدط أخدذها بعدَن  تشكل عناصر أساسَة فٍ دعم صحة الطفل واْسرة وتعزَزهما، وَنبغٍ علدً حماَة هنالك ستة عوامل 
 :ٔعتبار ا

 الطرَقة  اٖعتبار

 اٖحتىان والترابط .1

 

  ٍمن خٗل رفدع وعدٍ اْهدالٍ حَدال أهمَدة التدرابط بدَن اْبدوَن والطفدل فد
 تعزَز نمو اْطفال جسدَاً وعاطفَاً. 

  .توزَع مواد المعلومات والتثقَف والتواصل المتعلقة بمهارات التربَة 

 ة الطفللذَن َلعبون دوراً هاماً فٍ حَاَجب ىمان مشاركة جمَع الكبار ا. 

 لثقافَة فٍ كَفَة فهم اْهالٍ واْطفال للمشكلة.النظر فٍ اٖختٗفات ا 

  تحدَددد متددً َمكددن أن َحتددار أحددد الوالدددَن ئلددً دعددم ئىددافٍ للتعامددل مددع
 مشكٗت أبنائهم.

 

 ألمام بمهارات التربَة ونمو الطفل .2

 

ْهالٍ / مقدمٍ الرعاَدة حدول تطدور الطفدل؛ مثدال: ا ئقامة جلسات تعلَمَة ورفع وعٍ

 للطفولة المبكرة.برنامج التطوَر 

 دعم اْهل نفسَا  .3

 

 .تطوَر عٗقات قائمة علً الثقة مع اْجَسر 

  عر  الدعم المتوافر للصحة العقلَة والدعم النفسدٍ اٖجتمداعٍ أمدام اْجسدر
 وئعٗمهم عنه، وأحالة عند الىرورة.

  رصددد عٗمددات الىددَق والشدددة المبكددرة لدددي الطفددل أو اْسددرة؛ واٖسددتجابة
سدددرهم مدددن خدددٗل تشدددجَعهم، ودعمهدددم، ومسددداعدتهم فدددٍ حدددل لٓطفدددال وأج 
 المشكٗت.

  ٍتقدَم الموارد التٍ تساعد اْهالٍ فدٍ فهدم مسدببات التدوتر، وكَدف َدؤثر فد
 الصحة والعٗقات والحَاة اْسرَة.

   تعلددَم اْهددالٍ مهددارات عملَددة للوقاَددة مددن التددوتر؛ مثددل: التخطددَط وتحدَددد
 الذاتَة. والرعاَةاْهداف، وتوقع الصعوبات، وحل المشكٗت، والتواصل، 

  .تقدَم خدمات للدعم الذاتٍ للمجموعة 
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 أقتصادٌ لٓهل دعم ال .4

 

 اْساسَة والفورَة.ربط اْهالٍ بالموارد اٖقتصادَة، والتنسَق لتلبَة احتَاجاتهم 

 

 العٗقات اٖجتماعَة .5

 

  َئتاحة المجال أمام اْهالٍ لَتعرفوا علً بعىدهم وَتبدادلوا أطدراف الحدد: 
 تقدَم القهوة، أو المأكوٖت الخفَفة، أو غَرها من أشكال الىَافة.

 الحالَدة  العٗقات اٖجتماعَة، والمهدارات، وأمكانَدات، واٖهتمامدات تحدَد
 .والمحتملة لٓهالٍ وبناؤها

 . رعاَة اْنشطة الرَاىَة والخارجَة لٓهالٍ، بمن فَهم اِبا 

  ،تقدددَم دورات وورشددات عمددل حددول مهددارات التربَددة، والطهددٍ، والصددحة
 وغَرها من المواىَع التٍ تهمهم.

 منظمددات ومصددادر خددارر البرنددامج؛ مثددل: الكنددائس، أو  الددً اْهددالٍ  ئحالددة
 أخري تناسب اهتماماتهم. دورات 

 

قدددددددرة اْطفددددددال علددددددً المسددددددتوي  .6
 اٖجتماعٍ والعاطفٍ

 تعلَم اْطفال مهارات اجتماعَة ومهارات التواصل والتعبَر. 

 

 

 

 

 

 

 

   والتذريب البشزيت الووارد -2

ندددددددددوع العقدددددددددد /  المؤهٗت  الموارد البشرَة 

 الحوافز 

 التدرَب الٗزم  الدور والمسؤولَات 

العامدددل فدددٍ مجدددال 

رعاَددددددددة الطفددددددددل 

 واْسرة

  شدددهادة ثانوَدددة أو مدددا
 َعادلها.

  خبرة ٖ تقل عدن سدنة
واحددددددة فدددددٍ مجدددددال 

 رعاَة الطفل.

 والخبدددرة فدددٍ  النىدددج
العمدددل مدددع الرىدددع، 
 واْطفال، وأجسرهم.

  مهددددددارات شخصددددددَة
تفاعلَة قوَة، والقددرة 
علً فهم اْفراد الذَن 
َمكددن أن تختلددف نظددم 
قَمهم وسلوكَاتهم عن 
 قَم العامل / المتطوع.

  ئلمددام ومعرفددة بالنقدداط
 التالَة:

  الفئدددات العمرَدددة
ومراحددددددددددددددددددددل 

 الطفولة.

 خددددددددددمات عقدددددددددد

 أو َومَددددة خاصددددة

 .ساعَة

تقدددَم أنشددطة أطفددال 

َومَدددة مناسدددبة فدددٍ 

 جو مرَ" وآمن.

المسداعدة فدٍ تحدَددد 

احتَاجددددات أمددددداد 

 واْدوات.

الحفدداظ علددً سددجل 

دقَدددق لٓطفدددال فدددٍ 

جمَددددددددع اْوقددددددددات 

)أوراق التسدددددددجَل، 

واٖحتَاجددددددددددددددددددات 

 الخاصة، وغَرها(.

الحفاظ علً عٗقات 

ئَجابَددة وداعمددة مددع 

 تدرَب علً :

 َات أساسددددددددددددد 

الدددعم النفسددٍ 

اٖجتمددددددددداعٍ 

لٓطفدددددددددددددددال 

 واْسرة. 

  مهدددددددددددددددارات

التواصدددددددددددددل 

الفعددددددال مددددددع 

اْطفددددددددددددددددال 

 واْجسر.

  مهدددددددددددددددارات

 التربَددددددددددددددددددة

  الوالدَة 

 ر التطدددددددددددددددددو

النمائٍ للطفدل 

ئن اْجسر التٍ جرت تلبَة احتَاجاتها اْساسَة )الطعام، والمٗبس، والسكن، والنقل( 

 لسٗمة أطفالها وصحتهم.لدَها المزَد من الوقت والطاقة لتكرَس نفسها 
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  العٗقدددددددة بدددددددَن
 اْهالٍ والطفل.

 

 واْطفال. اْهالٍ

أشددددددددراف علددددددددً 

اْطفددال خددٗل كددل 

اْنشدددطة، وىدددمان 

تلبَددددددة احتَاجدددددداتهم 

 الجسدَة والعاطفَة.

 

. 

 

النفسددددددٍ المرشددددددد 

 اٖجتماعٍ

ئجازة جامعَدة فدٍ أرشداد 

العلدددددددددددددوم  النفسدددددددددددددٍ أو

مجددال آخددر  أجتماعَددة أو 

 ذٌ صلة.

خبرة فٍ العمل مع اْجسدر، 

ْهددددددددالٍ، او أ واْطفددددددددال

وَفىل ممن لدَده مهدارات 

 توعَة المجتمع المحلٍ.

القدددددددرة علددددددً اسددددددتخدام 

مهارات التشخَص ٔجدرا  

 التقدَرات.

 القدرة علً العمدل فدٍ بَئدة

 متعددة الثقافات.

موظف ثابدت  عقد 

 مع أجر شهرٌ  

تنفَدددذ بدددرامج وقاَدددة 

 مجتمعَة لٓجسر. 

تقددددَم أرشددداد فدددٍ 

المندددزل، والتددددرَب 

علدددددددددً مهدددددددددارات 

التربَددة فددٍ المنددزل 

ومهدددارات الصدددَانة 

المنزلَدددددة، ودورات 

تثقَدددددددف اْهدددددددالٍ، 

وئدارة الحالدددة علدددً 

المددددددددي القصدددددددَر، 

ومساعدة اْجسدر فدٍ 

الوصدددددددددول ئلدددددددددً 

مددددددددوارد ىددددددددمن ال

 المجتمع المحلٍ.  

الددعم النفسدٍ  َات أساسد

اٖجتمددددددداعٍ لٓطفدددددددال 

 واْسرة. 

مهارات التواصل الفعالة 

 مع اْطفال واْجسر.

 مهارات التربَة 

 نواحٍ نمو اْطفال.

 تقدَر اْسرة. 

 ئرشاد الطفل واْسرة. 

 زَارات منزلَة.

 

 

 

 

 

 

 

  امج الدعم النفسٍ أجتماعٍ انشطة مناسبة لٓبا  )الرجال ( فٍ برأهمَة ئدرار  مٗحظة: 

بفرص أكثر للتحرك والعمل خارر المنزل، فدٍ حدَن أن  أصبحن َتمتعن لقد تأثرت أدوار اْسرة السورَة وبنَتها بسبب اْزمة؛ فالنسا  
بع  اِبا  )الرجال( قد فقدوا عملهدم وٖ َحصدلون علدً فدرص كافَدة للحركدة، والعمدل، والقَدام بالنشداطات. ومدن الهدام جدداً أن نجعدل 

اً. فَما َلٍ بعد  النصدائ" والطدرق المنظمات هذا اْمر صعب تجد فٍ الوقت ذاته لكنالرجال َشاركون فٍ اْنشطة النفسَة اٖجتماعَة، 
 للتعامل مع اِبا  / الرجال:

 .اجعلهم َشاركون فٍ جمَع مراحل دورة برنامجك 

   .اعمل علً بنا  معرفتهم ومهاراتهم التٍ َتمتعون بها 

 .أظِهر اٖحترام تجاههم، وتجاه خبرتهم وثقافتهم 

أمراً صعباً وٖ َمكن تطبَقه فٍ تجعد توعَة اْجسر فٍ مجتمعاتها المحلَة 
بع  اْحَان ٖ سَما بالنسبة للمنظمات الدولَة غَر الحكومَة؛ 

ولتجاوز هذا التحدٌ، َمكن تحدَد محركَن مجتمعََن مؤهلَن وتدرَبهم 
علً الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ وأنشطته فٍ المكان الذٌ َحددونه هم 

 الثقافَة.بدعم المجتمع المحلٍ، مثل المنازل والنوادٌ 
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 الجدَد. المعَشٍ  وىعهم تتناسب مع ة رك ز علً أهمَة دورهم فٍ اْسرة، وادعمهم للعب أدوار جدَد 

 لّبا  أن َصمموا وَعالجوا مواىَع َهتمون بها تتعلق بأسرتهم وأطفالهم.  سم" ا 

  حول كَفَة تأثَر اْزمة فَهم وبدورهم، وتشجَعهم علً مشاركة التحدَات والىغوط التٍ َواجهونها. ناقش 

   بطفولتهم، والسؤال عن دور آبائهم وكَف أث ر بهم هذا الدور ئَجاباً أو سلباً.  ذكر الٓبا 

  برنامج التمكَن المجتمعٍ والدورات التعلَمَة الخارجَة.ل احَلهم 

 ىغوطات والغىب الحَاة الَومَة مثل ئدارة الهارات مئدخال مواىَع تتعلق ب. 
 
 
 

 

IV.  البرنامج أشراف وتقََم 

 . لهبد  برنامج دعم اْسرة مع اْجسر وئجرا  التقََم هٍ أفىل ممارسة ئن 

 مثال عن نواحٍ التقََم: 

 ئجرا  ئختبار قبلٍ وبعدٌ َقَس 

  التفاعل بَن الطفل واْبوَن، وتمارَن تربَة اْطفال.تحسن 

  للطفل واْهل  للرفاهَة النفسَة  تحسن. 

 معَنة تربوَة  ونمائَة  تحسن معرفة اْهالٍ حول مواىَع 
 أجتماعَة بَن العائٗت  الشبكة تحسن 

V.  صندوق الموارد 

 مراجع الكترونَة 

1. jddrL//hhh.gpkd.h.qii/okt.qigtkq/FDw.//ddkokdif/gkt.fepink.jww//:.rth 

 

2. jddrL//hhh.hjq.kpd/o.pdinfj.indj/.o.ii.pdk../.dtfhjifhjidfjqhfiii/kd.rth 

 

3. -lq/-.grrqid-/ipm/hiokni-dqqn./tqdgo.pd-nidkqpjddrL//hhh.hioknii..qgid.d.pd.i..p.d/i..qgid../qiiipk

/t..dikrdkqp. 

4. jddr.L//hhh.djknth.nhii..iqo/rg/rth./2012igkt..rth 

 

 

 

 

 

 

 

 

َجب عدم تجاهل اٖستجابة للعوائق التٍ تمنع 
سر من تلقٍ الدعم؛ بل َنبغٍ أبداع، وئدخال اْج 

المجتمع المحلٍ، ودراسة مشكٗت النقل 
 والتموَن. 

 

http://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Activity_Guide_EnglishFINAL.pdf
http://www.who.int/mental_health/emergencies/ecd_why_what_how_arabic.pdf
http://www.familyresourcecenters.net/resources/organization-tools/document-bank/family-support-job-descriptions/
http://www.familyresourcecenters.net/resources/organization-tools/document-bank/family-support-job-descriptions/
https://www.childwelfare.gov/pubpdfs/2012guide.pdf
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   اإلقاهت الوؤقتتالذعن الٌفسي االجتواعي في هزكش 

 

I.  المقدمة 

 

 

 
 
كز الرسدمَة : الرسمَة وغَر الرسمَة. تتحمل الحكومة السورَة مسؤولَة أشراف علً المراأقامة المؤقتةنوعان من مراكز  سورَا فٍ

والحكومَة، وتسمَها مراكز أقامة المؤقتة. وَمكن أن َكدون المركدز الرسدمٍ / الحكدومٍ عبدارة عدن مرافدق أو مددارس حكومَدة. علدً 
ئَوا  العائٗت الوافدة، ئٖ أنها تىع اْسرة واْطفال فٍ ظروف صعبة. ئذ َواجه اكزز أقامة المؤقتة بوصفها مرالرغم من أهمَة مراك

 فدون عدة تحدَات فٍ مراكز أقامة المؤقتة، بما فَها:الوا

  ،اسدتخدام المرافدق غَدر المجهدزة ٔسدكان اْجسدر، ْنهدا لدم تصدمم أصدًٗ لهدذا الغدر  مدن ناحَدة تصدمَم الغدرف، والحمامدات
 الغسَل، وعدم توافر المَاه الساخنة فٍ الشتا  الٗزمة ْغرا  اٖستحمام. وغرف

  َدؤدٌ ئلدً َجعل عدة عائٗت تسكن فٍ غرفة واحدة دون فواصل بَنها، مدا ، الشٍ  الذٌ أقامة المؤقتةازدحام بع  مراكز
 الحفاظ علً الخصوصَة. صعوبة

 فٍ بع  المراكز .ن من ثقافات مختلفة َسورَ تواجد 

  المجتمعات المحلَة المستىَفة للوافدَن. عدم  قبول من جانب وفٍ بع  اْماكن، كان هنالك 

  دربَن جَداً علً التعامل مع مثل هذه الحالة. لَن المسؤولَن عن ئدارته لَسوا موالعام أقامة المؤقتةكما أن مدَرٌ مركز 
% فقط من الوافدَن َعَشون فٍ مراكز أقامة المؤقتة، ئٖ أن معظم دعدم الجمعَدات والمنظمدات َتركدز علدً هدذه 5وعلً الرغم من أن 

 ، َتفاوت مستوي الدعم بَن مركز وآخر.المراكز. وفٍ الوقت ذاته
هم الدراسدٍ، وصدحتهم حَداة اْطفدال، بمدا فدٍ ذلدك صدحتهم، وتحصدَل فدٍَمكن أن َؤدٌ وىدع مراكدز أَدوا  ئلدً أثدر هائدل و بالتالٍ 

تهم، وأمداكنهم الخاصدة التدٍ َلعبدو أقامدة المؤقتدةفقد اْطفال القاطنون فدٍ مراكدز  حَ  العاطفَة.  ن بهدا، وأصددقا هم، مندازلهم، وأسدر 

وروتَنهم الَومٍ، وفقدوا دعم أهلهم وحماَتهم، وذلك بسبب اْوىاع الىاغطة نفسَاً التٍ َعَشها اْهل. وَشعر اْطفدال بانعددام اْمدان 

 والخوف والقلق حَال مستقبلهم.

 

   

 

 

 

II.  التنسَق 

 الجهات المعنَة 

 وزارة الشؤون أجتماعَة  -

 الهٗل اْحمر السورٌ اذا كانت الجهة منظمة دولَة  -

 أدارة المحلَة  -

 َمن الذٌ َنبغٍ التنسَق معه وٌْ هدف؟

اعتبارات اجتماعَة محددة )مثل المساعدة اِمنة، والكرَمة، والمٗئمة ثقافَاً  ئدخال

قة.وفَر أَوا  واجتماعَاً( فٍ تخطَط الموقع وت  ، وذلك بطرَقة منسَّ

 

َبلغ عمر السابعة من العمر، وقد جا  مع أسرته ئلً مركز ئَوا  فٍ مدَنة 

شارك ت"لقد توفٍ والدٌ، وجئنا ئلً مركز أَوا  هذا، حَ  ندمشق، وَقول: 

لقد اشتقت لمنزلٍ، وألعابٍ، ومشاهدة الغرفة مع ثٗ  أجسر ٖ نعرفها. 

د أمٍ تلعب معٍ، وهٍ حزَنة  التلفاز، كما اشتقت ئلً المدرسة. لم تعج

دائماً، وٖ تولَنٍ اهتمامها. هنالك الكثَر من اْشَا  التٍ تخَفنٍ هنا، 

 وٖ أشعر باْمان عند الذهاب ئلً الحمام وحدٌ ْنه مظلم جداً وبعَد."
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 والسدعٍ والتحددَات اْنشدطة حدول دورَدة معلومدات تقددَم مدن أجدل  ،أقامدة المؤقتدة كزامرمجموعة عمل  مع التنسَق َمكن 

 .المطلوب الدعم علً للحصول

 الٗزم الدعم لتلبَة والصحة التعلَم مجموعة عمل  مع التنسَق َمكن. 

 أقامدة  مراكدز مددَرٌ مدع والمهنَة الثقة علً تقوم عٗقات بنا  جداً  الهام من أقامة المؤقتة حَ   مراكز مدَرٌ مع التنسَق

م أن َجبلذلك . المؤقتة م وأن فَها، تعمل التٍ والمنظمة نفسك تقد   .وخدماتها المنظمة برنامج حول ئحاطةً  تقد 

 هدذه ىدمن تقدمها التٍ الخدمات فٍ الثغرات ومل  اٖزدواجَة لتجنب أقامة المؤقتة مراكز فٍ العاملة المنظمات مع التنسَق 

 .المراكز

  منظمات تعمل فٍ مجال أستشارات القانونَة . –محامَن  –جهات قانونَة  من طلب المشورة 

 

III. َرالتقد  

الصحة العقلَة والحالة النفسَة اٖجتماعَة  تقََم . وَتألف اْماكن غَر الرسمَةشٍ  أساسٍ للتخطَط وتقدَم الرعاَة فٍ حالة   دَر ئن التق

نَن هامَن بالقدر ذاته:   من مكوِّ

 اٖحتَاجات   تقدَر -1

 ؟دَر ماذا َجب أن َغطٍ التق

م  المكان غَر الرسمٍتقدَم معلومات أولَة عن احتَاجات سكان  - التدٍ َمكدن أن تفَدد فدٍ اسدتجابات أفىدل للخطدة، وتقدد 

 أساساً للتقََم المستقبلٍ فَما َتعلق بفعالَة برامج الدعم. 

، بأىدافة ئلدً اسدتراتَجَات التكَدف والمنظمدات هدذا المكدانتحدَد اٖحتَاجات ونقاط الىعف فٍ المجتمع المحلٍ فٍ  -

 الموجودة.

 .المكان غَر الرسمٍتقدَر مستوَات الصحة ىمن المجتمع المحلٍ فٍ  - 

رار، ومدل  الفجدوات لددي اسدتخدام تمدرَن وىدع الخدراط بهددف عددم التكد :وىع خرائط للخددمات والمدوارد الموجدودة  -2

تخطَط اْنشطة. َمكن أن تفَد هذه الطرَقة مدَرٌ اْماكن غَر الرسمَة لتسهَل وىع الخرائط لخدمات الصدحة العقلَدة 

والدعم النفسٍ اٖجتماعٍ المتوافرة فٍ هذه اْماكن وحولها، وذلك من أجل استخدامهم الخاص وللمساهمة أكثر فٍ وىع 

 الخرائط المحلَة.

IV.  التخطَط والتنفَذ 

 ما الذٌ َجب التفكَر فَه عند تخطَط البرنامج؟

 لحصدول علدً أفكدار مدن أفدراد المجتمدع المحلدٍ وأطفالده، ومشداركتها مدع جمَدع ولت مع جمَع اْفراد لبنا  الخطدة، ئجرا  نقاشا

 اْفراد.

  بما َلزم ٔدخالهم فَه.من البرنامج، والتفكَر  اً التفكَر باْطفال ذوٌ اٖحتَاجات الخاصة بوصفهم جز 

  ًثقافة الفئة المستهدفة وتقالَدها. التعرف ال 

 .النظر فٍ الموارد البشرَة الموجودة أصًٗ فٍ المجتمع المحلٍ ممن َمكنهم المساعدة فٍ تنفَذ النشاطات 

  َنبغٍ تنفَذها حسب الحاجة.أنواع المشكٗت والحاجات النفسَة اٖجتماعَة لدي اْطفال واْهالٍ، وأنواع اْنشطة التٍ تحدَد 

  المجتمع المحلٍ أو المعالجَن فَه فٍ حال كان ذلك ممكناً ومٗئماً. الجهات المحلَة المؤثرة فٍالسعٍ للحصول علً دعم 

 .استخدام توزَع الخدمات اْساسَة بوصفها نقطة دخول ئلً المجتمع المحلٍ تساعد فٍ كسب ثقتهم 

 ز أقامة المؤقتة.توافر مكان ٔجرا  اْنشطة فٍ مرك 

  .ٍالوعٍ حَال أٌ توتر أو نزاع ىمن المجتمع المحل 

 ٍالحاجة التدرَبَة لمدرٌ المراكز والمتطوعََن من المجتمع المحل 

ما نوع اْنشطة التٍ َمكدن تنفَدذها فدٍ مراكدز أقامدة المؤقتدة؟ كَدف تىدمن ئَجداد نظدام للددعم النفسدٍ اٖجتمداعٍ َشدمل اْطفدال 

 اكز أقامة المؤقتة؟ وأجسرهم فٍ مر
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مج بنا  أنشطتهم اعتماداً علً اٖحتَاجات المتعلقدة بمشدكٗت المجتمدع المحلدٍ وأولوَاتده، وَنبغدٍ أن تشدمل اَنبغٍ علً مدَرٌ البر

اْنشطة جمَع مستوَات هرم تددخٗت الصدحة العقلَدة والددعم النفسدٍ اٖجتمداعٍ مدن خدٗل تقددَم الددعم ئمدا مباشدرًة أو مدن خدٗل 

 تواصل مع الجهات اْخري.ال

  ٍمٍ الرعاَة اِخرَن فٍ قطاعات أخري لىمان تعمَم اعتبارات الصحة العقلَة والدعم النفسٍ اٖجتماع التنسَق مع مقد 

 فٍ خدماتهم.

  . تفعَل دور المجتمع 

 .ٍتمكَن المجتمع المحل  

  تدرَب مدرٌ المراكز والمتطوعََن من المجتمع علً اساسَات الدعم النفسٍ وأعتبارات النفسَة أجتماعَة 

  اْنشطة أبداعَة والمهنَة.تقدَم  

 لرفع الوعٍ )العندف القدائم علدً الندوع اٖجتمداعٍ، وحماَدة الطفدل، وبرندامج التطدوَر للطفولدة  تجلسات أو حمٗالقَام ب

 ت الصحة العقلَة والدعم النفسٍ اٖجتماعٍ، والمهارات الحَاتَة(.المبكرة، ومشكٗ

 .ٍتَسَر المساعدة الذاتَة والدعم اٖجتماعٍ للمجتمع المحل 

 .ًوىع آلَة وشبكة عمل ٔحالة حاٖت معَنة تحتار لخدمات أكثر تركَزاً وتخصصا 

 .ئجرا  أنشطة تفاعلَة بَن الطفل واْهل 

 ىدمان تعلدَم اْطفدال مدن خدٗل رفدع وعدٍ اْهدالٍ، والتنسدَق مدع وزارة التربَدة والجهدات ئَٗ  اهتمدام ودعدم كبَدَرَن ل

 العاملة فٍ مجال التعلَم.

بالنسبة لٓطفال الذَن جري تحدَدهم علً أنهم َعانون من مشدكٗت تتعلدق بالصدحة العقلَدة والددعم النفسدٍ اٖجتمداعٍ، َنبغدٍ أن  -

بددد  بالعمددل مدع الطفددل، وذلددك لكددٍ َعدرف اْهددل كَفَددة اٖتصددال وجهددة الاتصددال قبددل  خطدة المرشددد النفسددٍ او أجتمدداعٍ َطدور 

، وكذلك اْمر فٍ حال أراد مدَر الحالة اٖتصال بهم )فالصفة التٍ تمَدز الندزوح هدٍ عددم القددرة علدً الطوارب اٖتصال فٍ حالة

ما َعودون ئلً منطقدتهم، أو َنتقلدون للعدَش مدع أقربدائهم، أو ئلً آخر، ورب ئقامة مؤقتةوَمكن للعمٗ  اٖنتقال من مركز  التنبؤ به(.

 اختَار مغادرة المنطقة )أو البلد( نهائَاً.  

ئلً خدمات أخري خارر مراكدز أقامدة المؤقتدة. وَحتدار المرشدد  أحالة ؤعتبارابمٗحظة: َنبغٍ علً مدَر البرنامج أخذ النقل 

مثدل متطدوعٍ التوعَدة بالددعم النفسدٍ  -شخص ما العمَل ئذا لم َتمكنوا من ذلك وحددهم  النفسٍ اٖجتماعٍ ئلً الترتَب لكٍ َرافق

 اٖجتماعٍ أو أحد أفراد العائلة.

V.  الموارد البشرَة والتدرَب 

  

 ؟أقامة المؤقتةما هٍ الموارد البشرَة الٗزمة لتنفَذ الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ فٍ مراكز 

المواىَع الواجب التددرَب  الدور والمسؤولَات  لعقد والحوافز نوع ا المؤهٗت  الموارد البشرَة 

 علَها 

مهددددددارات تواصددددددل   متطوع 
 جَدة 

  نشددددَط ومحددددل ثقددددة
 . المجتمع المحلٍ 

  لدَددده الحدددافز للعمدددل
 مع اْطفال 

 دون عقد 

َجددب التوقَددع علددً 

مدوندددددددددة قواعدددددددددد 

 السلوك 

حددددددوافز رمزَددددددة، 

توزَدددددددددددع سدددددددددددلل 

متعلقددددة  مسدددداعدات

 . بالنشاط 

  اْنشدددطة أبداعَدددة
 والمهنَة. 

  تقددددددددَم أسدددددددعاف
 النفسٍ اْولٍ

  الدددددعم فددددٍ تعبئددددة
 المجتمع المحلٍ   

  أسدددددداس الدددددددعم
النفسدددددددددددددددددددددددددٍ 

 اٖجتماعٍ 

  ٍأسعاف النفسد
 اْولٍ

  اعتبددارات الدددعم
النفسدددددددددددددددددددددددددٍ 
اٖجتمدددداعٍ فددددٍ 
 قطاعات أخري. 

  تدرَب ئىافٍ:
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الددددعم النفسدددٍ اٖجتمددداعٍ 

 من خٗل الفن.  

المرشد النفسدٍ  

 اٖجتماعٍ 

ئجددددددازة جامعَددددددة فددددددٍ علددددددم 

اٖجتمددداع، أو علدددم الدددنفس، أو 

 أرشاد النفسٍ اٖجتماعٍ. 

 مهارات تواصل جَدة

 القدرة علً العمل ىمن فرَق.  

 

أشدددددددراف علدددددددً   عقد 
أنشدددددددددطة الددددددددددعم 
النفسددٍ اٖجتمدداعٍ 
وتددددددزوَهم بالدددددددعم 

 الٗزم. 

  التخطدددددددَط لددددددددعم
نفسددددددٍ اجتمدددددداعٍ 

 منظم. 

  تحدَدددددددد الحددددددداٖت
وتقدددَم الحددد اْدنددً 
مددددددن ئدارة الحالددددددة 

 لها. 

  ٍئحالة الحداٖت التد
تحتدددار ئلدددً رعاَدددة 
أكثددددددر تخصصدددددداً، 
والحفاظ علً سدجل 
 وثائق الحاٖت.  

   مبدددددددددددددددددددددددادي
الددعم  َاتأساسو

النفسدددددددددددددددددددددددددٍ 
 اٖجتماعٍ 

  ٍأسعاف النفسد
 اْولٍ 

  تقنَدددات أرشددداد
بمسدددتوي مركدددز 
 غَر متخصص. 

 :ٍتدددرَب ئىدداف  
رَب علدددددً التدددددد

برندددددددددددامج رأب 
الفجددددوة للصددددحة 
العقلَددددة الموجدددده 

 لمدَر الحالة. 
 

 .حل النزاع 
  
 

 

مٗحظة: فٍ حال أمكان وتوافر المَزانَدة، َمكندك اٖسدتعانة باختصاصدٍ بالنشداط لكدٍ َدأتٍ بدَن الحدَن واِخدر ٔجدرا  نشداط معدَن. 

وَمكن توقَع عقد معه أو التسدَد له بالساعة بموجدب عقدد خددمات  َنبغٍ علً اختصاصٍ النشاط أن َحمل شهادة جامعَة من كلَة فنون،

 خاصة.

VI. تقََم البرنامج أشراف و 
 

ئن الحفاظ علً السجٗت والوثائق فٍ مراكز أقامة المؤقتة أمر صعب ٖ سَما أن فرَق الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ َصعب علَه الحصول 
لمؤقتة، خاصة أن معظم المنظمات تتدخل فٍ المركز عبر فرق جوالة. ومن جهة علً مكان / مكتب ثابت وخاص ىمن مراكز أقامة ا

َجعد توثَق الحاٖت أمراً أساسَاً، بأىافة ئلدً توثَدق الخددمات ورصدد التقددم وأثدر البرندامج. ولتجداوز هدذا التحددٌ، َنبغدٍ أخدذ  أخري، 
 التوصَات أدناه بعَن الحسبان:

  

 طور المحرز ىرورة توثَق الت. 

  المطلوب تقدَم نموذر قبلٍ وبعدٌ لتقََم البرنامج المنفَّذ وتطوره حسب الهدف والتحسن المرغدوب؛ والحفداظ علدً بسداطة من
 النماذر وئَجازها قدر المستطاع.

  علً فرَق الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ الحفاظ علً قاعدة بَانات للعمٗ  / المرىً الذَن تجدرٌ ئدارتهدم حالَداً، وَنبغدٍ التنسدَق
م خدمات مماثلة لتجنب تداخل الخدمات.  مع  المنظمات اْخري التٍ تقد 

  َنبغٍ علً فرَق الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ الحفاظ علً سجل ْنشطتهم لتبَان نوع النشاط، وهدفه، وعدد اْطفال وفئتهم حسب
 النوع اٖجتماعٍ والعمر.

  ٍَجِعدد  تقرَدراً َجب علً مرشد الدعم النفسٍ اٖجتمداع مدرَ  للحداٖت المندرجدة تحدت مشدكٗت الصدحة العقلَدة والددعم لل أن 
 النفسٍ اٖجتماعٍ.

، وذلك حسب خطدة "العدٗر" أو متلقٍ الخدمة علً المرشد النفسٍ اٖجتماعٍ أن َسجل وَوث ق كل أحاٖت التٍ َقوم بها بالنَابة عن  -
   "ئدارة الحالة".



27 

 

 مدراً صدعباً بالنسدبة للمرشدد المتنقدل لحداٖت الصدحة العقلَدة والددعم النفسدٍ اٖجتمداعٍ.َمكن أن َكون حفظ ملفات العمٗ  بشكل آمن أ -
علً الفرق المتنقلة ٔدارة الحاٖت حمدل ملفدات العمدٗ  الدذَن َخططدون لمعداَنتهم فدٍ الَدوم أو الَدومَن التدالََن فقدط، مدع أبقدا  علدً و

َة الصحَة اْولَة، أو أحد المراكز المجتمعَة. كما َجب حفظ الملفات أثنا  التنقل الملفات اْخري فٍ مكان مقَفل وثابت مثل: عَادة الرعا
 ها تحت أنظارهم دائماً.   فٍ حقَبة أو صندوق مقَفل، وئبقا

  : للمزَد من المعلومات  مصادرصندوق ال
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76796/1/9789241548533_eng.pdf 

 
assessments.pdf-for-http://www.sphereproject.org/silo/files/sphere 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44615/22/9789246548200_ara.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76796/1/9789241548533_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76796/1/9789241548533_eng.pdf
http://www.sphereproject.org/silo/files/sphere-for-assessments.pdf
http://www.sphereproject.org/silo/files/sphere-for-assessments.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44615/22/9789246548200_ara.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44615/22/9789246548200_ara.pdf
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 هزاكش الزعايت االجتواعيت

 

I.  المقدمة 

القطدر كافدة، وهدٍ علدً قسدمَن: مراكدز اجتماعَدة تتوزع مراكز الرعاَة أجتماعَة علدً محافظدات 

تابعددة لمدددَرَات وزارة الشددوون اٖجتماعَددة التددٍ تتبددع بدددورها لددوزارة الشددؤون أجتماعَددة، والقسددم 

اِخر تدَره  الجمعَات اْهلَة غَر النفعَة، ومرجعَته وزارة الشؤون اٖجتماعَة ٖ سدَما بمدا َخدص 

 نظمات الدولَة.الموافقات للتنسَق والتعاون مع الم

وتركز مراكدز الرعاَدة اٖجتماعَدة فدٍ خددمتها علدً الشدرائ" اْكثدر هشاشدة، وتشدمل مراكدز رعاَدة 

لدذوٌ أعاقددة والجدانحَن والجانحددات ودور اَْتددام والمسدنَن ومراكددز حماَدة المددرأة والطفددل.علً أن 

 تشمل الخدمة كافة الجوانب النفسَة والصحَة وأجتماعَة .

السورَة اختلفت أولوَات الوزارة، ونتَجة النزوح تم استخدام قسم من المراكز وتحوَلها  نتَجة اْزمة

ئلً مراكز ئقامة موقتة )مراكز اَوا (. كما أن قسماً كبَراً من مراكز أَوا  قد تىدرر نتَجدة الندزاع 

 المسل". وقد باشرت الحكومة السورَة بترمَم البع  منها باستثنا  محافظة الرقة.

لحاجددة ئلددً مراكددز رعاَددة ئجتماعَددة ازدادت فددٍ ظددل اْزمددة، ئذ ارتفعددت نسددبة  اْفددراد اْكثددر ئن ا

هشاشة فٍ المجتمع مع ظهور فئات جدَدة مثل اْفراد المصابَن بأعاقدة نتَجدة الصدراع المسدل"، أو 

المدوارد ٓطفال فاقدٌ الرعاَة الوالدَة، بأىدافة ٖزدَداد شددة  الهشاشدة نتَجدة نقدص وجود حاٖت ل

 .والدعم 

 

II. التنسَق 

 المعنَة  الجهات 

 َمن الذٌ تحتار للتنسَق معه؟

 وزارة الشؤون اٖجتماعَة 

  رعاَة اجتماعَة(.المحافظة )ئحدي مسؤولَاتها من" الترخَص لتشغَل مركز 

 ٍالمدؤثرَن والفداعلَن فدٍ المجتمدع كرجدال الددَن والمخداتَر وأعىدا   أفراد المجتمع المحلد

 . البلدَة 

 فٍ المجتمع ةالجمعَات اٖهلَة الفاعل.  

 .التشبَك مع جهات حقوقَة لٕحالة وقت الحاجة 

 

III. دَر التق 

ؤثرَن والفاعلَن  أفراد المجتمع المحلٍ المعند التخطَط لتدخٗت جدَدة، تكون نقطة البد  التحد  ئلً 

غالبداً مدا َكدون ولمعرفة ما َجرٌ وفهم البنً والشبكات اٖجتماعَة فٍ المجتمع المحلٍ.  فٍ المجتمع 

فددٍ المجتمددع المحلددٍ مصددادر جَدددة  ون، والجهددات المحلَددة المددؤثرة فددٍ المجتمددع، والعدداملونالمعلمدد

 

 أجرا ات الرئَسة المعَارَة الدنَا 

تَسَر  :1-5ورقة العمل  .1

ظروف عمل التعبئة 

وملكَة المجتمع المجتمعَة، 

والتحكم باٖستجابة فٍ  المحلٍ،

حالة الطوارب فٍ مختلف 

التعبئة والدعم  :القطاعات

 المجتمعٍ

:   تَسَر 2-5ورقة العمل  .2

المساعدة الذاتَة والدعم 

 اٖجتماعٍ للمجتمع المحلٍ.

: تَسَر الظروف 5ورقة العمل  .3

من أجل ممارسات العٗر 

المناسبة المجتمعَة الثقافَة، 

 والروحَة، والدَنَة.
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 للحصول علً المعلومات.

 ؟  دَرماذا َشمل التق 

 تقدَر ما َلٍ مع المجتمع المحلٍ:

  مشكٗت المجتمع المحلٍ والمخاطر التٍ َتعر  لها، وترتَبها حسب اْولوَات.   تقدَر 

  مهارات المجتمع المحلٍ وموارده.   تقدَر 

  لدعم الثقافٍ والدَنٍ والروحٍ، وآلَات التكَف.اتعرف 

  أفراد المجتمع المحلٍ لكل فئة حسب العمر، والنوع اٖجتماعٍ، والتدرَب المهنٍ، ومستوي الترفَه والمعَشة،  حاجات  تقدَر

 الخ.

IV.  التخطَط والتنفَذ 

 ما الذٌ َنبغٍ علَك النظر فَه لدي تخطَط برنامج للدعم النفسٍ اٖجتماعٍ فٍ مركز الرعاَة اٖجتماعَة؟

 مدع المحلدٍ، والدذَن َتمتعدون بثقدة المجتمدع المحلدٍ الدذٌ سدَقام فَده المركدز والمجت فٍ  ؤثرَن والفاعلَن تحدَد الم 

 َعرفونه معرفًة جَدة. الذَن 

 .تحدَد الموارد البشرَة فٍ المجتمع المحلٍ الذَن َمكنهم ئجرا  أنشطة البرنامج فٍ المركز 

 ؛حلٍ فٍ كل نواحٍ دورة البرنامجترسَخ معنً الملكَة التٍ َتمتع بها المجتمع المحلٍ )ىمان مشاركة المجتمع الم 

 مع المجتمع المحلٍ(.البرنامج  والتنفَذ، وأشراف، وتقََم  ،، والتخطَطََم التق

   الحاجة التٍ َحددها المجتمع المحلٍ.  اساس  اْنشطة والخدمات  علً بنا 

  .النظر فٍ اٖحتَاجات اْساسَة 

   محلٍ المتىررَن من حالة الطوارب، ٖ سدَما اْشدخاص اْكثدر لدعم لجمَع أفراد المجتمع الاىمان تقدَم برنامج

  .عرىة للخطر

 .ىمان حصول جمَع الفئات علً الخدمات التٍ َقدمها المركز 

 امج الدعم للمبادرات المجتمعَة.ك برنىمان تقدَم 

 .ىمان تعزَز الصحة النفسَة 

 .ىمان تعبئة الموارد 

تنفَذها، والتٍ َمكن أن تعدزز دعدم اْسدرة والمجتمدع المحلدٍ ْفدراد المجتمدع المتىدررَن مدن ما هو نوع اْنشطة المحتملة التٍ َمكنك 

 حالة الطوارب، ٖ سَما اْشخاص اْكثر عرىًة للخطر؟

 علدً أنهدا بحاجدة  َدَم ئجرا  نقاشدات جماعَدة حدول كَفَدة مسداعدة المجتمدع المحلدٍ للفئدات المعرىدة للخطدر المحدددة فدٍ التق

 للحماَة والدعم.

   ئنشددا  لجددان لحماَددة الطفددل تقددوم بتحدَددد اْطفددال المعرىددَن للخطددر فددٍ المجتمددع المحلددٍ، ورصددد المخدداطر، والتدددخل عنددد

 أمكان، وئحالة الحاٖت ئلً الجهات المعنَة بالحماَة أو ئلً الخدمات المجتمعَة ئذا كان ذلك مٗئماً.

 مة وخاىعة لٕشراف ومخصصة لٓطفال المنفصلَن عدن تنظَم دور كفالة للطفل عند أمكان بدًٖ من دور اَْت ام، تكون منظ 

 ذوَهم.

  .تعقب أفراد اْسرة ولم شملهم، وذلك بالنسبة لجمَع الفئات العمرَة 

 ٍحماَة أطفال الشوارع واْطفال المرتبطَن أصًٗ بالقوات المحاربة والمجموعات المسلحة، وئدماجهم فٍ المجتمع المحل. 

  ددر دمددج اْشددخاص المنعددزلَن فددٍ الشددبكات اٖجتماعَددة )اَْتددام، واْرامددل مددن نسددا  ورجددال، والمسددنَن، ئجددرا  أنشددطة تَس 

 .واْشخاص ذوٌ اٖىطرابات العقلَة الحادة، أو ذوٌ اٖحتَاجات الخاصة، أو أولئك البعَدَن عن عائلتهم(

 عندما َكون هذا مٗئماً  ،دعم النسا  والمجموعات النشطة. 

  علً تربَة اْطفال اْهل لتدرَب اعمةدبرامج. 

 المعرىَن لخطر تعاطٍ مواد أدمان أو غَرها  نوادٌ رَاىَة وشبابَة، وغَرها من اْنشطة الترفَهَة الموجهة مثًٗ للَافعَن

 .من المشكٗت اٖجتماعَة والسلوكَة
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  .ئعادة ترسَخ المناسبات اٖعتَادَة الثقافَة والدَنَة 

  الصحة العقلَة والنفسَة اٖجتماعَة ْفراد المجتمع المحلٍ نقاش جماعٍ مستمر حول. 

  بنا  شبكات تربط المجتمعات المتىررة بمنظمات أغاثة، والجهات الحكومَة، والخدمات المختلفة. 

  .ممارسات العٗر المجتمعَة 

  أنشطة أخري تساعد أفراد المجتمع المحلٍ فٍ السَطرة أو استعادة السَطرة 

 .علً حَاتهم

 .اْنشطة التٍ تعزز التعامل السلمٍ مع النزاع، مثل النقاشات 

 .الدراما واْغانٍ، واْنشطة المشتركة بَن أفراد المجتمع المحلٍ من اْطراف المختلفة فَما بَنها 

 7.1مدل اْنشطة المنظمة لٓطفال والشباب )بما فٍ ذلك التعلَم غَر الرسمٍ، مثل اْماكن الصددَقة للطفدل: )انظدر ورقدة الع ،

 .اللجنة الدائمة المشتركة بَن المنظمات(

 المتوافرة، واْشخاص المفقودَن، واْمن، الخ. )انظر ورقة  تنظَم عملَة الحصول علً المعلومات حول ما َجرٌ، والخدمات

 .(8.1العمل 

  .تنظَم عملَة الوصول ئلً مركز أقامة المؤقتة والخدمات اْساسَة 

V. َب الموارد البشرَة والتدر 

 

المواىَع الواجب التددرَب  الدور والمسؤولَات  نوع العقد والحوافز  المؤهٗت  الموارد البشرَة 

 علَها 

مهددددددارات تواصددددددل   متطوع 
 جَدة 

  نشددددَط ومحددددل ثقددددة
 المجتمعات المحلَة. 

  لدَددده الحدددافز للعمدددل
 مع اْطفال 

 دون عقد 

َجددب التوقَددع علددً 

مدوندددددددددة قواعدددددددددد 

 السلوك 

حددددددوافز رمزَددددددة، 

توزَدددددددددددع سدددددددددددلل 

 مساعدات. 

  اْنشدددطة أبداعَدددة
 والمهنَة. 

  تقددددددددَم أسدددددددعاف
 النفسٍ اْولٍ

  الدددددعم فددددٍ تعبئددددة
 المجتمع المحلٍ   

  أسدددددداس الدددددددعم
النفسدددددددددددددددددددددددددٍ 

 اٖجتماعٍ 

  ٍأسعاف النفسد
 اْولٍ

  اعتبددارات الدددعم
النفسدددددددددددددددددددددددددٍ 
اٖجتمدددداعٍ فددددٍ 
 قطاعات أخري. 

  تدرَب ئىافٍ:

الددددعم النفسدددٍ اٖجتمددداعٍ 

 من خٗل الفن.  

المحركددددددددددددددددددددددددددون 

)هدددددم المجتمعَدددددون. 

أعىددا  فدداعلَن مددن 

المجتمدددددددع المحلدددددددٍ 

 اممكددددن أن َسدددداعدو

فٍ حشدد المجتمدع أو 

التعدددداون معهددددم فددددٍ 

تقددددددددددَم الخدددددددددددمت 

 لمجتمعهم 

 

  مهددددددارات تواصددددددل
 جَدة 

  نشددددَط ومحددددل ثقددددة
 المجتمعات المحلَة. 

 

 عقد 

 

 
عقددددددد اجتماعدددددددات التوعَدددددددة 
المجتمعَدددددة فدددددٍ المجتمعدددددات 
 المسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتهدفة.

  تشجَع المشاركة الكاملة من

جانددب جمَددع أفددراد المجتمددع، 
 مع ئَٗ  اهتمام خاص للنسا .

  المسدددددداعدة فددددددٍ توظَددددددف

 اشدددددددخاص  مدددددددن المجتمدددددددع 

  جمع ومقارنة بَانات الرصد

وأبددددٗ  عددددن النتددددائج مدددددن 
 .ةنشطة المَدانَاْ

 

حشددددد المجتمددددع والتمكددددَن 
 المجتمعٍ  

  التواصل الفعال 
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المرشدددددددد النفسدددددددٍ  

 اٖجتماعٍ 

ئجددددددازة جامعَددددددة فددددددٍ علددددددم 

اٖجتمددداع، أو علدددم الدددنفس، أو 

 أرشاد النفسٍ اٖجتماعٍ. 

 مهارات تواصل جَدة

 القدرة علً العمل ىمن فرَق.  

 

أشدددددددراف علدددددددً   عقد 
أنشدددددددددطة الددددددددددعم 
النفسددٍ اٖجتمدداعٍ 
وتددددددزوَهم بالدددددددعم 

 الٗزم. 

  التخطدددددددَط لددددددددعم
نفسددددددٍ اجتمدددددداعٍ 

 منظم. 

  تحدَدددددددد الحددددددداٖت
وتقدددَم الحددد اْدنددً 
مددددددن ئدارة الحالددددددة 

 لها. 

  ٍئحالة الحداٖت التد
تحتدددار ئلدددً رعاَدددة 
أكثددددددر تخصصدددددداً، 
والحفاظ علً سدجل 
 وثائق الحاٖت.  

 الدددعم  َات أساسدد
النفسدددددددددددددددددددددددددٍ 

 اٖجتماعٍ 

  ٍأسعاف النفسد
 اْولٍ 

  تقنَدددات أرشددداد
بمسدددتوي مركدددز 
 غَر متخصص. 

 :ٍتدددرَب ئىدداف  
التددددددرَب علدددددً 
برندددددددددددامج رأب 
الفجددددوة للصددددحة 
العقلَددددة الموجدددده 

 . لمدَر الحالة
 

 

VI.  أشراف والتقََم 

ة ىمان مشاركة المجتمع المحلٍ عندما تقوم بتقََم برنامجك وأشراف علَه، واستخدام نموذر لّرا  والتقََم لكل نوع مدن اْنشدط

 التٍ تنف ذها فٍ المركز.

 :النتائج المتوقعة 

  ت من المركز الخدما تلقوا عدد أفراد المجتمع المحلٍ الذَن . 

 عدد المبادرات المجتمعَة التٍ َجرٌ دعمها  . 

  .تغَرات السلوك والمواقف 

 النفسَة أجتماعَة  تحسن الحالة الصحَة . 

  .تحسن المهارات والمعارف 

 

VII.  َقترح المصادر اِتَة : للمزَد من المعلومات 

 المصادر أجنبَة 

1. Grace Onyango  Grace , Worthen Miranda, Handbook on Participatory Methods for  

commmuinty based project ,2010. 

2.                    Curch of Sweden ,Community Based Psychosocial Support Training Manual  , 

2005. 

3. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ,Community-based 

psychological support, A training manual,1st edition , 2003. 

 المصادر العربَة 

 والهدٗل اْحمدر الصدلَب لجعَدات الددولٍ أتحداد, أجتمداعٍ النفسدٍ للدعم المرجعٍ المركز -1

 .2111, المشارك  دلَل – المحلٍ المجتمع علً القائم أجتماعٍ النفسٍ الدعم اْحمر
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 األهاكي الصذيقت للطفل

 

I. مة ال  مقدَّ
م اْماكن الصدَقة للطفل مكاناً آمناً لٓطفال َسم" لهم بالعودة ئلً روتَن حَداتهم  أٌ  -. تقد 

وذلدك فدٍ بَئدة  -اللعب، والدراسة، والتعبَر عن المشاعر، واٖسدتمتاع بالوقدت مدع أقدرانهم 

مكان صدَق للطفل فدٍ سدورَة لدَس أمدراً  ئنشا  َشعرون فَها باْمان والدعم والحماَة. ئن  

                                                                 بالتحددددددددددددددددددددددددددددددددددددَات.  محفدددددددددددددددددددددددددددددددددددوف سدددددددددددددددددددددددددددددددددددهًٗ، وهدددددددددددددددددددددددددددددددددددو 

  فَما َلٍ بع  التحدَات المرتبطة بالسَاق السورٌ: 

  ًوىع اْمن والسٗمة الذٌ ٖ َمكن التنبؤ بده، مدا َجعدل اختَدار موقدع آمدن أمدرا
 صعباً.

 للعاملَن المتدربَن بسبب ظروف اْزمدة )السدفر، أو الندزوح،  ةالخسارة المستمر
أو المددوت(، علمدداً أن المكددان الصدددَق للطفددل َتطلددب عدددداً كبَددراً مددن العدداملَن 

 المتدربَن.

 : حقوق الطفل، ، وعدم التمََز، وحماَة البقا ، والتطوَر، والمشاركة.شكل :#

 

 

II.  التنسَق 

 ؟ التنسَق َتم من ومع َةالمعن الجهات

 

 : المعنَة الجهات

  أجتماعَة الشؤون وزراة

 ( دولَة الهٗل اْحمر )فٍ حال كنت تعمل فٍ منظمة 

 المحلَة  أدارة

 سورَا  –اْمم المتجدة للطفولة 

 كما َتم التنسَق مع : 

 القطاعددات اْخددري لتقدددَم الدددعم، مثددل: التثقَددف الصددحٍ العاملددة فددٍ  المنظمددات
والتثقَف بممارسات النظافة، ومجموعات وأماكن أرىاع الطبَعٍ، والمغذَات 

 والمعلومات المتعلقة بالمساعدة أنسانَة، وغَرها. ،المكملة

  مكان الصدَق للطفولة الالجهات والمنظمات العاملة فٍ المجتمع حَ  سَقام 

  وحدة الحماَة فٍ وزارة الشؤون أجتماعَة 

 

التٍ َجب ، الستة  ساسَةاْمبادَب ال
مراعاتها فٍ كل مراحل البرنامج فٍ 

1:المكان الصدَق للطفل وىعَة 
 

 

التنسَق مع المنظمات  .1
 والقطاعات المتعددة 

استخدام اْماكن الصدَقة للطفل  .2
وتفعَل بوصفها أداًة لتعبئة 
 المجتمع المحلٍ.

جعل اْماكن الصدَقة للطفل  .3
 شاملة وخالَة من التمََز.

ىمان أمن وسٗمة اْماكن  .4
 الصدَقة للطفل.

جعل اْماكن الصدَقة للطفل  .5
 بَئات تحفَزَة، وداعمة.

دام نهج تشاركٍ فٍ كافة استخ .6
 مراحل البرنامج 

 ما َلٍ: ئجرا ات البرنامج تغطٍ 

   التقَََم. 

  وخدمات متكاملة. توفَر دعم 

  ٍمشاركة الطفل والمجتمع ف
 كافة مراحل البرنامج 

 َن  تقدَم تدرَب ومتابعة مستمرَّ
 وطاقم العمل. للمتطوعَن 

  أشراف علً برامج اْماكن
 ا.الصدَقة للطفل وتقََمه

  ٍأنها  التدرَج 
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   الجهات المحلَة المؤثرة فٍ المجتمع 

 

III. قدَرالت  
 لتخطَط البرنامجئلً تحدَد الحاٖت التٍ تزَد المخاطر بالنسبة لٓطفال، وئلً الحصول علً المعرفة الٗزمة  ََم َهدف التق

 

 ؟؟ أو تقدر  ذا علَك أن تقَمما

 ئلً:  دَرَجب أن َتطرق التق
o .)احتَاجات اْطفال )تقدَر اٖحتَاجات 
o .)المواقع، والشركا  التنفَذََن )تقدَر السٗمة، واْشخاص العاملَن ومهامهم 
o .)مٗ مة أنشطة البرنامج )فجوات البرنامج 

 

 ؟  دَرمع من   َتم التق

 ٓطفال، ومدَرٌ العملَة التعلَمَة الرسمَة وغَدر الرسدمَة، والمعلمدَن، والطدٗب، وأعىدا  جمعَدات َتم التقََم بالتوجه ل
مٍ أنشدطة بدرامج الطفولدة المبكدرة و اْهالٍ / مدا بعدد الددوام المدرسدٍ، وقدادة أنشدطة المعلمَن، ونقابات المعلمَن، ومقد 

المنظمات الدَنَة، ومقدمٍ خدمات المنظمات غَرالحكومَة المتركزة علً اْطفال / الَافعَن، ومقدمٍ الخددمات المحلَدة 
 7ة الطفل المحلَة.لٓطفال ذوٌ اٖحتَاجات الخاصة وأفراد مجالس رعاَ

 ؟ التقدَرما هٍ خطوات 

 

 

 

                                                
7
دة دلَل الممارسات الجَدة للشبكة المشتركة لوكاٖت التعلَم فٍ حاٖت الطوارب حول اْماكن المخصصة لٓطفال فٍ حالة الطوارب   مسو 
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والَدافعَن المشاركة وئبدا  الرأٌ علدً اْهدل والبدالغَن  فقدط بدل نسدأل اْطفدال  أٖ  تقتصرمن المهم ، ََم مٗحظة هامة: عند ئجرا  التق 

 .والَافعات 
 

 الوىع اْمنٍ وسٗمة موقع المكان الصدَق للطفل بانتظام. َرَنبغٍ تقدمٗحظة : 

 

IV.  التخطَط والتنفَذ 
  الموقع اختَار -1

 السدورٌ السدَاق فدٍ انده أ مدرسدة فدٍ او مركدز فدٍ غرفدة او شدجرة تحدت او خَمدة للطفدل الصددَق مكدانال موقدع َكدون قد

 ومغلق ْسباب أمنَة وثقافَة . رسمٍ مكان فٍ به القَام تحسنَس

 معاََر اختَار المجتمع المحلٍ واختَار الموقع ما هٍ 

 َوصً باختَار المجتمعات المحلَة استناداً ئلً المعاََر التالَة:

 .أن َكون المجتمع المحلٍ متىرراً بشدة 
 تلبَة اٖحتَاجات اْساسَة للطعام والمَاه والمأوي. فراتو 

 أماكن صدَقة للطفل. أن َكون أفراد المجتمع المحلٍ وقادته متحمسَن لتأسَس 

 .أن تقع عدة مواقع علً مسافة قصَرة من بعىها 

 .أن تكون المنطقة المخصصة لٓماكن الصدَقة للطفل قرَبة لَصل ئلَها الصبَة والفتَات سَراً علً اْقدام 

 .أن َتوافر عدد كاف  من اْطفال فٍ المنطقة 

  منطقة.أٖ َكون هنالك أَة أعمال قتال أو تجنَد لٓطفال فٍ ال 

 

 للطفل؟ الصدَق المكان فٍ اٖجتماعٍ النفسٍ للدعم برنامج خطَطت الَه عندالنظر علَك َنبغٍ الذٌ ما

a. .معالجة الخدمات واْمور اْساسَة المتعلقة باْمن 
b.  .فهم الروتَن الَومٍ الذٌ َعَشه الطفل ومقدمٍ الرعاَة 

 كَف َمكننا فهم الحَاة الَومَة لٓطفال واْجَسر؟

 رصد المشاركَن. جلسات 

 .نقاشات جماعَة مع أفراد اْسرة 

  .زَارات للمجتمع المحلٍ، أو مكان أقامة، أو المخَم 

 .جمع معلومات حول اْعمال الَومَة، والنشاطات اٖقتصادَة، والسلوكَات الثقافَة 

 لنشداطات التدٍ َمارسدونها فدٍ كدل َمكن أن تشَر الخرائط ئلً اْماكن التٍ َقىٍ فَها اْشخاص وقتهم، بأىافة ئلدً ندوع ا
مو الرعاَة العاملون مع فئات عمرَة مختلفة اختٗفاً كبَراً.  مكان. ٖحظ أنه من المرج" أن تختلف النشاطات التٍ َمارسها مقد 

استخدام طرق مختلفدة للحصدول علدً معلومدات عدن روتدَن اْسدرة واْطفدال و ،تطوَر خرائط منفصلة لكل فئة عمرَةَنبغٍ 
 ة، زَارة، نقاشات، رسم تخطَطٍ.()خرَط

  .وىع رسوم تخطَطَة 
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 )لمزَد من المعلومات حول جدولة اْنشطة وأوقاتها، انظر الملحق رقم: (

c.  ًالتقََم وىع أهداف ترتكز عل . 
d. .التخطَط استناداً ئلً اْهداف 
e. .تنظَم دعم وخدمات متكاملة 
f. .ٍتعبئة دعم اْسرة والمجتمع المحل 
g.  حسب الخطةتنفَذ اْنشطة. 
h.   .تطوَر أنشطة نفسَة اجتماعَة منظمة 
i. .التأسَس لٕحالة ئلً خدمات مٗئمة للصحة العقلَة 

 

 للبرنامج  لتخطَط الٗزمة بالخطوات قمت انك لتنأكد ادناه المخرجات قائمة استعمل
 

 
 

 اْنشطة  -2
 اْماكن الصدَقة للطفل  - 17صندوق: المعَار  

  زمنَة واىحة لٓنشطة مع اْطفال.وىع توجَهات، وبرامج، وخطط 

 .ئعداد برنامج أنشطة تهتم باحتَاجات اْطفال 

َحتددار كددل طفددل خددٗل الَددوم للحصددول علددً فرصددة اللعددب، والددتعلم / اكتسدداب المهددارات، والحصددول علددً الدددعم اٖجتمدداعٍ  •
 )حسبما هو محدد فٍ هدف اْماكن الصدَقة للطفل(، ئذ أن كل هذا تجرٌ تغطَته َومَاً. 

 ئَجاد عدة طرق لتحقَق هذا خٗل اْسبوع. َجب  -
 البد  بوىع خطة زمنَة بعَدة المدي قدر أمكان. ىرورة  -
َجب التشاور مدع اْطفدال والمجتمعدات المحلَدة حدول محتدوي اْنشدطة ومواعَددها عندد وىدع خطدة النشداط. َجدب أن َكدون  •

كمدا َجدب أن َكدون اْطفدال قدادرَن علدً  ،نشطة الجلسة الواحدةاْطفال قادرَن علً تقدَم أفكار حول كَفَة التخطَط لجمَع أ
 اٖختَار من عدة أنشطة مختلفة خٗل كل جلسة. 

مها  • هنالك مجموعة أمور َجب أخذها بعَن الحسبان عند التخطَط لٓنشطة. ئذ َمكن لهذه اْمور أن تقَد أنواع اْنشطة التٍ تقد 
مَسدرَن(، أو َمكدن أن تعدزز طَدف اْنشدطة التدٍ تحتدار ٔدخالهدا )مثدل التندوع، )مثل ىَق المكدان، وقلدة المدوارد، وقددرة ال

 والنوع اٖجتماعٍ، والعمر، والوعٍ، والعادات(. 

 

 ؟ بهامكن القَام َما النشاطات والخدمات التٍ 

 مختلف اْطفال فٍ المكان الصدَق للطفل.  َتناسب مع  َبما  ٓنشطة ل بنك شك ل 
بمددا فددٍ ذلددك اْنشددطة الرَاىددَة وألعدداب  -تتىددمن أنشددطة اْلعدداب: أنشددطة ئبداعَددة، وتخَلَددة، وجسدددَة، وتواصددلَة، وَدوَددة  •

 التسلَة، واْنشطة الثقافَة والفنَة. 
الدة التعلم: التعلَم غَر الرسمٍ بما فَه القرا ة، والكتابة، والحساب )مع عدة خَدارات تعتمدد علدً مسدتوي تعلدَم اْطفدال قبدل ح •

حقوق الطفدل، والتثقَدف بمخداطر اْلغدام، وغَرهدا. وَمكدن أن َىدم الدتعلم بأىافة ئلً  ،الطوارب وتوافر البرنامج التعلَمٍ(
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م أفكداراً حدول سدبل العدَش والصدحة العامدة، ورفدع الدوعٍ  أشكاًٖ تقلَدَة أكثر مثل: القرا ة والكتابة والحساب؛ أو َمكن أن َقد 
كتسب، والصحة الجنسَة وأنجابَة، وغَرها، وذلك اعتماداً علً حالة اْطفال والمجتمعدات المحلَدة بفَروس نقص المناعة الم

 واحتَاجاتهم. 
المهارات الحَاتَة: تخفَ  خطر الكوار ، والصدحة الجنسدَة وأنجابَدة، وتقددَم أفكدار عدن الصدحة العامدة )حدول اْمدرا   •

وبنا  السٗم، وتشجَع التفاعل بدَن الطفدل واِخدر أو ىدمن مجموعدة اْطفدال، المنتشرة وكَفَة الوقاَة منها(، وحل النزاعات 
ورفع الوعٍ، وَمكن اعتبار بع  هذه اْنشطة جز اً من هدف التعلم، كما َمكدن تقددَمها علدً شدكل ألعداب أو جدز  مدن بندا  

 المرونة.
م النفسٍ اٖجتماعٍ لٓهالٍ، وغَر ذلك ىدمن الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ: َمكن ئدخال أشراف، ودعم النقاش الجماعٍ، والدع •

 أنشطة اْلعاب. 

مصلحة اْطفال: اللعب، والتواصدل اٖجتمداعٍ، والدتعلم، والتعبَدر عدن الدنفس  تحقَق فٍمٗحظة: تساهم جمَع اْصناف المختلفة اِتَة 
 بمختلف الطرق.

ولَس من الىرورٌ أن تتىمن الخطة جمَع اْنشطة السابقة. ئذ َعتمد هدذا علدً حالدة اْطفدال واحتَاجداتهم، ومددة البرندامج، ومدا كدان 
 َمارسه اْطفال قبل حالة الطوارب. 

 

 

 

 التنظدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَم لىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمان زمندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٍ جددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول نمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوذر

 المختلفة الفئات حسب مختلفة أَام وتقدَم والفئات، اٖهتمامات اختٗف حسب( لعب أماكن) للعب محطات عدة توفَر َنبغٍ

 

 

                                                                                                                                    ما هٍ مدة البرنامج المناسبة ؟
                                                                                                             مدة البرنامج تتراوح من متوسطة الً قصَرة.            

 :  العمرَة الفئة حسب الرعاَة مقدمٍ مقابل اْطفال لعدد مقترحة نسبة

                                                        .معه كبَر شخص أو الرعاَة مقدم مرافقة دون سنوات 3 دون الطفل َحىر أٖ َنبغٍ 

 

 .اْقل علً الكبار الرعاَة مقدمٍ من 2 مقابل طفًٗ  15:   4 – 2 عمر من
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 .الكبار الرعاَة مقدمٍ من 2 مقابل طفًٗ  21:  9 – 5 عمر من

 .الكبار الرعاَة مقدمٍ من 2 مقابل طفًٗ  25( :  فوق وما) 12 - 11 عمر من

 
 الموارد البشرَة -3

a)  المعَار 

                                                                                                                                 :2: المعَار 1الصندوق 

 

 أجرا ات واْفكار الرئَسة: 

  وعداملَن لٓمداكن الصددَقة للطفدل مدن الفئدة المتىدررة عندد  متطدوعََن تشغَل متطوعَن من المجتمدع المحلدٍ: َمكدن اختَدار
عن  الَافعَن والَافعاتئمكانَة ذلك، بأىافة ئلً تحدَد اْشخاص الذَن َقدمون المساعدة فٍ الحاٖت العادَة من خٗل سؤال 

 الشخص الذٌ َلجؤون ئلَه عندما َحتاجون للدعم والمساعدة.

 َجظهروا مهاراتهم فٍ التعامل مع اْطفال: َجب أن َتم اختَار العاملَن والمتطوعَن بحرص، َجب علً العاملَن المختار َن أن 
كما َنبغٍ تدرَبهم علً كَفَة التعامل مع اْطفال بما فٍ ذلك كَفَة التواصل معهم، وحماَتهم، وكَفَة تنظَم أنشطة جماعَة مع 

 اْطفال.

 اَة بمدونة قواعد السلوك وَلتزمون بها.علً در متطوعَن ىمان أن جمَع العاملَن وال 

  رٌ اْماكن الصدَقة ئنشا  نظام َىم "مختصٍ أنشطة" َأتون وَذهبون ْدا  أنشطتهم، بأىافة ئلً مجموعة أعم  تىم "مَسِّ
للطفل" َظلون طول الَوم لَتعرفوا علً اْطفال عن قرب. َجدب ىدمان أن َحصدل مختصدو اْنشدطة علدً التددرَب الدٗزم، 

 نهم ملتزمون بنجاح المكان الصدَق للطفل.وبأ
  ؟الصدَقة للطفل  راكزالم ما هٍ الموارد البشرَة الٗزمة لتنفَذ الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ فٍ

 المواىَع الواجب التدرَب علَها  الدور والمسؤولَات  نوع العقد والحوافز  المؤهٗت  الموارد البشرَة 

 

 المشرفون 

شدددددهادة جامعَددددددة فددددددٍ 

الدراسددات أنسددانَة، أو 

علدددم الدددنفس، أو مجدددال 

 ذٌ صلة. 

 خبرة تدرَبَة سابقة. 

علددً عملَددات  ونَشددرف  عقد 

المكددان الصدددَق للطفددل 

واْشددددخاص العدددداملَن 

ن َفَه بمن فدَهم )العدامل

المجتمددددع  ٍأو متطدددوع

المحلددٍ( الددذَن َعملددون 

مددع اْطفددال علددً نحددو 

 خاص.

 حماَة الطفل 

 لمكان الصدَق للطفل ئدارة ا

أساسددَات الدددعم النفسددٍ أجتمدداعٍ )انظددر 

 الفصل الثانٍ (

 

متطدددددددددددددددددوع / 

 منشطون 

  مهدددددددددددددارات
 تواصل جَدة 

  نشددَط ومحددل
ع ثقددة المجتمدد

  المحلٍ 

  لدَددده الحدددافز
للعمدددددل مدددددع 

 اْطفال 

 دون عقد 

َجدددب التوقَدددع علدددً 

 مدونة قواعد السلوك 

حدددددددوافز رمزَددددددددة، 

توزَددددددددددددع سددددددددددددلل 

 مساعدات. 

تقددَم أنشددطة 

 بانتظام 

  اْنشدددددددددددطة
أبداعَددددددددددة 

 والمهنَة. 

  تقدددددددددددددددددددددَم
أسددددددددددعاف 
النفسدددددددددددددددٍ 

 اْولٍ

  ٍالددددددعم فددددد
تعبئدددددددددددددددددددة 
المجتمددددددددددددع 

 المحلٍ   

 الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ َات أساس - 

تنظَم ورشات تدرَبَة متعاقبدة ىدمن نطداق 

أنشدددددددطة الددددددددعم النفسدددددددٍ اٖجتمددددددداعٍ: 

مسددددرحَات، وفندددددون ئبداعَدددددة، ومهدددددارات 

 حَاتَة.

 الطفل؛ مراحل نمو 

 حماَة الطفل.اساسَات 
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المرشد النفسدٍ  

 اٖجتماعٍ 

ئجددازة جامعَددة فددٍ علددم 

اٖجتمدددددددداع، أو علددددددددم 

الدددددددنفس، أو أرشددددددداد 

 النفسٍ اٖجتماعٍ. 

 مهارات تواصل جَدة

القددددددرة علدددددً العمددددددل 

 ىمن فرَق.  

 

مسددددددددددؤولَة   عقد 
تصدددددددددددددددمَم 
أنشددددددددددددددددطة 
حسدددددددددددددددددب 
حاجدددددددددددددات 
اْطفدددددددددددددال 
 واْسدددددددددددرة
وربطهدددددددددددم 
بالخدددددددددمات 
اْخددددددددددري، 
 والحفدددددددددددداظ
علدددً سدددجل 
الوثددددددددددددددائق 
الخاصددددددددددددة 

 .  ْطفال با

  ٍأساس الدعم النفسٍ اٖجتماع 

   طرق أرشاد 

  ٍئدارة الوىددع النفسددٍ اٖجتمدداع
 لدي اْطفال 

  
 

 

ن. مٗحظة: فٍ حال أمكان وتوافر المَزانَدة، َمكندك اٖسدتعانة باختصاصدٍ بالنشداط لكدٍ َدأتٍ بدَن الحدَن واِخدر ٔجدرا  نشداط معدَ

َنبغٍ علً اختصاصٍ النشاط أن َحمل شهادة جامعَة من كلَة فنون، وَمكن توقَع عقد معه أو التسدَد له بالساعة بموجدب عقدد خددمات 

 خاصة.

رَن وعاملَن لٓماكن الصدَقة للطفل من الفئة المتىررة عند ئمكانَة ذلك، بأىافة ئلً تحدَد اْشخاص 2الصندوق  : َمكن اختَار مَسِّ

َقدمون المسداعدة فدٍ الحداٖت العادَدة مدن خدٗل سدؤال الصدبَة والفتَدات عدن الشدخص الدذٌ َلجدؤون ئلَده عنددما َحتداجون للددعم  الذَن

 والمساعدة.

 

 : قواعد السلوك1الصندوق 

 علً دراَة بمدونة قواعد السلوك وَلتزمون بها.تطوعََن المعَار: ىمان أن جمَع العاملَن والم

 الوطنٍ والسَاسة التنظَمَة.  ىمان اٖلتزام بالقانون 

 .التشاور مع العاملَن فٍ مرحلة التطوَر 

 .ئحاطة جمَع العاملَن بالمحتوي 

 .المرجعَة فٍ العقود 

 عن العقود ومدونً السلوك مع العاملَن  مشاركة نسخ مكتوبة. 
 

V.  أشراف والتقََم 

 ، وىمان تقدَم أنشطة وئحاٖت بجودة عالَة. َحتار المكان اِمن لٕشراف المستمر لمتابعة تطوره، وتحدَد الثغرات

 فَما َلٍ بع  النقاط الهامة التٍ َجب النظر فَها عند تقََم المكان الصدَق للطفل وأشراف علَه:

 .تدرَب المشرفَن المختارَن علً أشراف الفعال علً أنشطة البرنامج 

  .مشاركة اْطفال وأجسرهم فٍ تقََم البرنامج 

  المجموعة عن اْطفال فٍ مكان مقفل.حفظ البَانات 

  تحلَلهامشاركة البَانات المجموعة علً مستوي المكان الصدَق للطفل مع الموظفَن اْقدم من أجل . 

  / ددرَن مشدداركة اِرا  المتعلقددة بنتددائج عملَددات أشددراف والتقَددَم الخاصددة باْمدداكن الصدددَقة للطفددل مددع المَس 
 محلَة، واْطفال، وذلك بطرَقة مناسبة.المنشطَن، واْجسر، والمجتمعات ال

 ما الذٌ َنبغٍ أشراف علَه؟
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اسددتخدام قائمددة تحقددق لىددمان التددزام المكددان الصدددَق للطفددل بالمعدداََر الدددنَا والمبددادب التوجَهَددة. )انظددر المجلددد "اْمدداكن الصدددَقة 

 فٍ القرص المىغوط المرفق بالدلَل  للطفل"(

رَقة صحَحة لىمان قدرة المجتمعات المحلَة واْجسدر علدً تقددَم معلومدات حدول المشدكٗت، تطبَق طرق الحصول علً اِرا  بط

 والتحدَات، والنجاحات التٍ حققها المكان الصدَق للطفل.

 الحصول علً آرا  اْطفال ٖستخدامها فٍ تقََم اْنشطة، ئذ َمكنك أن تطلب منهم بعد ئنها  اْنشطة أن َرسموا ما َشعروا به. 

 اختبار قبلٍ وبعدٌ. -أشهر علً اْقل  3مراقبة مؤشرات صحة اْطفال كل 

 

 

 : صندوق الموارد

  ن الصدَق للطفل المكابنك النشاطات فٍ  -
 .ََم قائمة تحقق عامة لمرحلة التق 

 مع اْطفال.لها مارَن ووىع الخرائط رسم الت"دلَل خطوة بخطوة" حول 
 واختَارهم.دلَل حول عملَة تقََم اْهالٍ 

  المصادر موجودة فٍ القرص المىغوط المرفق بالدلَل . ةمٗحظة : كاف

 

 الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ فٍ بَئة المدرسة

 

I. مة  المقدَّ

م لددي الشدباب مرتفعداً جدداً. َ، وكان مسدتوي التعلدتعلَم اْساسٍ الب َلتحقون اْطفال السورََن  قبل أزمة السورَة كان وبالعموم جمَع 

.. ئن اْزمدة  ، وَهددد مسدتقبلهماٖسدتغٗل لخطدرهدذا َجعلهدم عرىدًة ومََٗن طفل قدد خسدروا فرصدتهم للدتعلم.  3أما الَوم، فما َقارب 

ْطفدال فدٍ عمدر وكبَدراً. وقدد أدي هدذا ئلدً التدأثَر فدٍ صدحة ا اً فدٍ النظدام التعلَمدٍ لٓطفدال والشدباب تدأثَراً مباشدر قد اثرت السورَة 

لت النظام المدرسٍ لٓطفال فٍ سورَة:   المدرسة من الناحَة النفسَة اٖجتماعَة. فَما َلٍ بع  اْسباب التٍ عط 

 .انخفا  الموارد البشرَة بسبب وفاة المعلمَن، ونزوحهم، وخطفهم 

 لعملَات أرهابَة ئَاً أو كلَاً بسبب االىرر الذٌ لحق بالمدارس جز. 

 وف المدرسَة، وقلة الساعات الدراسَة بسبب وجود دوامَنازدحام الصف 

  للعائٗت الوافدة.  ئقامة مؤقتةاستخدام المدارس لتكون مراكز 

 :انحدار مستوي حىور الطٗب فٍ المدرسة بسبب 

o  المخداطر اْمنَددة فددٍ معظددم اْمدداكن فددٍ سددورَة، مددا أدي باْهددالٍ ئلددً ئبقددا  أوٖدهددم فددٍ المنددزل ٖ سددَما الفتَددات

 الَافعات. 

o  .ٍانعدام قدرة المدارس علً استَعاب عدد اْطفال أىاف 

o جهدون صدعوبًة فدٍ لتلبَدة احتَاجداتهم اْساسدَة، لدذلك َوا ةمواجهة العائٗت الوافددة لدنقص كبَدر فدٍ المدوارد المالَد

. وفٍ بع  الحداٖت، َىدطر اْطفدال ئلدً تدرك المدرسدة والعمدل لمسداعدة أجسدرهم فدٍ تأمَن مستلزمات الدراسة 

 نفقات المعَشة.

 هذه اِثار، وهٍ: تخفَف فٍ  ت ساعدقد  هنالك فرص  نفسهفٍ الوقت 

  الحكومة السورَة مواصلة عمل النظام التعلَمٍ فٍ القطر.  ئلتزام 

 كاٖت اْمم المتحدة، والمنظمات الدولَة، والمنظمات غَر الحكومَة الملتزمة بتعزَز نظام التعلَم ودعمه فٍ سورَة.وجود و 

 .ئن الثقافة السورَة تعطٍ اْولوَة لتعلَم اْطفال 
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  ٍ8عملَة تعلَم اْطفال من خٗل تأسَس مدارس غَر رسمَةفٍ  تواصل الجهود التطوعَة للمجتمع المحل. 

 ؟المدارس فٍ اٖجتماعٍ النفسٍ الدعم أهمَة ما

ملَون طفل ملتحق بالمدارس فدٍ سدورَة. لكدن فدٍ حدَن أن العدَدد مدن المنظمدات تبدذل جهودهدا  2حسب وزارة التربَة السورَة، هنالك 

الددعم  التددخٗت الجارَدة فدٍ والمراكز المجتمعَة، ئٖ أن أقامة المؤقتةلتعزَز الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ فٍ المجتمعات المحلَة ومراكز 

المدارس محددودة جدداً. تجعدد  المددارس مكانداً هامداً لددعم اْطفدال، وَمكدن النظدر ئلَهدا علدً أنهدا نقطدة دخدول ئلدً  أجتماعٍ فٍ  ٍالنفس

م المددارس للطداقم التعلَمدٍ ، واحتراماً تعلَم َعطٍ قَمة كبَرة لل والمجتمع السورٌ المجتمع المحلٍ.  بَئدة آمندة ومنظمدة َمكدن . كمدا تقدد 

لٓطفال من خٗلهدا أن َتكَفدوا مدع حَداتهم. وَمكدن أن تشدكل المدرسدة مكانداً لبندا  عٗقدات داعمدة مدع اْقدران والكبدار، ٖ سدَما بالنسدبة 

ن لٓطفال مدن َواجهون عدم القبول من جانب المجتمع المحلٍ المىَف. ئن المدرسة عبارة عن بَئة َمك قد  لٓطفال الوافدَن الذَن ربما

، وهٍ تلعب دوراً حَوَاً فٍ حماَة اْطفال. )ئذ غالباً ما َشكل التعلَم بدًَٗ عن الت جنَد فدٍ خٗلها معالجة التجارب التٍ خرجوا منها للتو 

 القوي المتحاربة أو اٖستغٗل(.

 

 

 

 ؟المدرسَة البَئة فٍ اٖجتماعٍ النفسٍ الدعم َعنٍ ماذا
َعنٍ تعزَز صحة اْطفال عموماً من خٗل منحهم فرص التعبَر عن أفكارهم ومشاعرهم ومخاوفهم، وتلقٍ الدعم المٗئم بهدف التعامدل 

 وثقتهم بأنفسهم.، وتحسَن مهاراتهم ومعارفهم شدتهم النفسَةمع 
 
 ؟المدرسة بَئة فٍ اٖجتماعَة النفسَة اْطفال صحة لدعم الدنَا المعاََر هٍ ما

  .تعزَز بَئة تعلَمَة آمنة وداعمة 

  .جعل التعلَم الرسمٍ وغَر الرسمٍ أكثر دعماً وأهمًَة 

  وتشجَعهم علً دعم صحة اْطفال من خٗل تزوَدهم بالمعرفة النفسَة اٖجتماعَة والمهارات المناسبة.    المعلمَنئعداد 
 

 
II.  التنسَق 

  المعنَة الجهات
 . علً معلومات حول البرامج المقدمة والفجوات بأىافة للحصول علً الموافقات  للحصول  التربَة وزارة
  أجتماعَة الشؤون وزارة

 .لمناقشة التحدَات وللتنسَق مع المنظمات من اجل خدمة متكاملة  التعلَم قطاع  مجموعة عمل 

                                                
8 http://wehda.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=78509941620150114193121 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/pdf/Syria.pdf 

 

تعبئة المجتمع 
 ٍ ٍ واْهال  المحل

علمَن تدرَب الم
وأفراد المجتمع  

 المحلٍ 

ئَجاد بَئة تعلم 
 داعمة 

أشراف 
 والتقََم 

"... عندما َكون الطفل فٍ بَئة تعلم آمنة، َكون 
للتعر   أقل عرىًة للخطر، وأقل احتماًٖ 

 لوسٍ سترَكٗند -لٗستغٗل." 
 

http://wehda.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=78509941620150114193121
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/pdf/Syria.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/pdf/Syria.pdf
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  وأحالة  االجمعَات اْهلَة للتشبَك
 توصَة :استخدام وسائل التواصل أجتماعٍ للتشبَك 

 
III. دَرالتق  

للمسداعدة فدٍ فهدم المدوارد المتاحدة ومعرفتهدا،  تقَدَم اْطفال فٍ المدرسدة، َنبغدٍ تصدمَم  ستلبٍ حاجةبهدف تحدَد التدخٗت التٍ 
 الٗزم لتخطَط برنامجك ما َلٍ:  ََم بأىافة ئلً الحاجات ذات اْولوَة. وَىم التق

  لحاجات اْساسَة لٓطفال فٍ المدرسة َشمل تقدَر التحدَات والعوائق التٍ تقف فدٍ وجده اْطفدال الدراغبَن باٖلتحداق اتقدَر
 بالمدرسة.

 التحتَة فٍ المدرسة، وتوافر الدفاتر واللوازم المدرسَة، وتوافر المعلمَن. بالبنَة ة المدرسة: اْىرار التٍ لحقت تحلَل حال 

  ٖحتَاجات التدرَبَة لمرشد الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ والمعلمَن.اتقدَر 

  وأنظمدة الددعم، والوظدائف  المدواد ئسدتخدام وسدو ، والمشكٗت السلوكَة،الشدة النفسَة اٖجتماعَةتقدَر وىع الطٗب بما فَه
وأمور أخدري مماثلدة )َنبغدٍ أن َطبدق  باْقران المتعلقةالجسدَة والعاطفَة، والعوائق التٍ تقف أمام اْدا  الدراسٍ، واْمور 

 هذا التقدَر المرشد النفسٍ اٖجتماعٍ فٍ المدرسة(.
 ؟دَرالتق َطبق ان ممكن من مع

 
 . نفسهم أاوحتً مع الطٗب  هالٍ بغَة رصد سلوك الطٗباْو  معلمَنال مع دَرَتم التق

 
IV. التخطَط والتنفَذ  

 فَه؟ النظر َنبغٍ الذٌ ما المدرسة، فٍ جتماعٍاٖ نفسٍالالدعم   امجلبر التخطَط لدي

 .التركَبة السكانَة، والنوع اٖجتماعٍ، وثقافة الطٗب فٍ المدرسة وتقالَدهم 

  والجدول الَومٍ  الحالَةبرنامج المدرسة أو خطتها . 

 .معرفة المعلمَن والمرشدَن النفسََن اٖجتماعََن وموقفهم، بأىافة ئلً تحدَد حاجاتهم التدرَبَة 

 دعم الرعاَة الذاتَة للمعلمَن. الصحة النفسَة والحاجة ل 

  اْطفال.  عندالمشكٗت العاطفَة والسلوكَة 

  .ئدمار اْطفال ذوٌ اٖحتَاجات الخاصة 

 ار اْطفال الوافدَن. ئدم 

  .ٍدروس ما بعد الدوام المدرس 

  ًالمها رات الحَاتَة  تدرَب اْطفال عل . 

  .مشاركة اْطفال ومقدمٍ الرعاَة فٍ تخطَط اْنشطة 

 .مشاركة مقدمٍ الرعاَة فٍ أنشطة البرنامج 

 فٍ المدرسة والتٍ قد تساعد فٍ تطبَق المدرسة بد ا من المصادر البشدرَة كمتطدوعََن مدن المجتمدع  توفَر مصادر
 .شطة الدعم النفسٍ أن المحلٍ واْهالٍ الً توفر مساحات لٓنشطة الٗصفَة والمواد التٍ قد تحتار لتطبَق

  دراسة ئمكانَة خلق مكان صدَق للطفل داخل المدرسة. 
 
 

م أن َمكن كَف  المساعدة؟ المعلمون َقد 
 

 .تقدَم دعم عاطفٍ مستمر متركز علً الطفل، وبنا  مهارات تكَف اْطفال فٍ بَئة الصف الدراسٍ الَومَة 
 

  تقدَم تدخٗت ونشاطات نفسَة اجتماعَة محددة تعود بالفائدة علً جمَع اْطفال، والتٍ َمكن أن تبنٍ قدرة اْطفال علً ئَجداد
 أكثر ئَجابَة. أفكار، ومشاعر، وسلوكَات

 

 
 
 

 اْنشطة -1
 الَومَة؟ التدرَس بَئة فٍ الطوارب حالة فٍ اٖجتماعَة النفسَة اْطفال ٖحتَاجات َستجَبوا أن للمعلمَن َمكن كَف 

 
 موقف المعلم وسلوكه أَجابٍ

درس متعلم فٍ السَاق السورٌ  : فٍ اْزمات  ٖ تقدم مواد 

وادوات مدرسَة للطٗب علَها اسم او شعار  المنظمة او الجهة 

 الممولة منعا وتحسبا من شعور الطالب  بالوصمة. 
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  .التعامل مع اْطفال علً أساس المساواة ودون تمََز، وذلك بقبول الطفل كما هو وعدم تصنَفه 

 .التعامل مع النزاع بطرَقة مسالمة 

 باه الكامل عندما َتحدثون، وئظهار اٖهتمام بهم التعبَر عن اٖهتمام: من خٗل اٖستماع الفعال، وئَٗ  اْطفال اٖنت 

 والدراسة أمراً صعباً علً بع  اْطفال. تجعل التركَز   النفسَة اْزماتأن  فهموالتالصبر 

 .التشجَع الدائم، وتكرَم اْطفال والثنا  علَهم 

 مدالهم، وندواحٍ قلقهدم دون الخدوف مدن ىمان التواصل المنفت": ئَجاد بَئة َشعر فَها اْطفال بحرَة التحد  عدن أفكدارهم، وآ
 الحكم علَهم.

 والنشاطات والتعلَم، الدراسٍ، الصف تدبَر 

   َجب ترتَب صف دراسٍ منظم ومألوف مع روتدَن َدومٍ َتىدمن بعد  "الطقدوس" المرَحدة والممتعدة )مثدل أغنَدة، أو أدا
 حركة علً ئَقاع ما، أو لعبة تفاعلَة لجعل الصف منفتحاً(

  النجاح لٓطفال؛ وذلك باعطا  اْطفال اْقل مستوًي مهاماً أسهل.توفَر فرص 
  المناهج الدراسَة بهدف تعزَدز مشداركة اْطفدال )اسدتخدام اْسدئلة علدً الددوام، فٍ تنفَذ   أتاحة  للمعلمَن بالمرونة الممكنة

 واْلعاب التٍ تركز علً ئَجاد أجابات الصحَحة، وعدم ئعطا  دروس طوَلة(.
 صفوف دراسَة ممتعة تحتوٌ علً مساحة مرنة )مثل تعلَق وسائل أَىاح التدرَسَة والتعلَمَة وأعمال الطدٗب علدً  ئَجاد

 الجدران(.
  ٍَجب علً المعلمدَن عندد تقددَمهم ٌْ موىدوع أن َحداولوا جعلده مرتبطداً بحَداة اْطفدال؛ ئذ َمكدنهم مدثًٗ ئدخدال اْطفدال فد

 اختَار مواىَع تهمهم.
 ىغوطات ارات الحَاتَة )مثال: اتخاذ القرارات، وحل المشكٗت، والتفكَر أبداعٍ، والوعٍ الذاتٍ،، والتكَف مع التعلَم المه

 .(وئدارتها 

  َمكددن ئجددرا  نشدداطات تعلَمَددة جماعَددة تشددجع علددً التفاعددل بددَن اْقددران، مثددل تعلددم مهددارات حددل المشددكٗت والقَددادة، وذلددك
 لدراسات اٖجتماعَة.بالتعاون فٍ القرا ة، والحساب، وا

 .)ٍتخصَص وقت للفن التعبَرٌ مثل الرسم والغنا  )وذلك من خٗل عمل اْطفال مع بعىهم لتألَف اْغان 
  ًئجرا  نقاشات حول حالة الطوارب، والصعوبات القائمة التٍ َمر بها اْطفال وعائٗتهم ومجتمعهم المحلٍ، مدع التركَدز علد

 طرق التكَف معها.
 َق للطفل.اتباع سلوك صد 

 اْطفال، وأبٗ  عنها وئحالتها. ئسا ةمعاملةتحدَد حاٖت المشكٗت النفسَة الحادة، وحاٖت العنف المنزلٍ أو 
V. الموارد البشرَة والتدرَب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 اٖجتماعٍ فٍ المدارس؟ما هٍ الموارد البشرَة الٗزمة لتنفَذ الدعم النفسٍ 
 

 المددددددددددددددددددوارد

  البشرَة

 التددرَب الواجب المواىَع  والمسؤولَات الدور  والحوافز العقد نوع  المؤهٗت

  علَها

مدددددن  متطدددددوع

المجتمدددددددددددددددددع 

  المحلٍ 

 وَفىددددددددددل حددددددددددامل 

 الشهادات الجامعَة.

  لدَددده الحدددافز للعمدددل

 مع اْطفال 

 دون عقد 

َجددب التوقَددع علددً 

مدوندددددددددة قواعدددددددددد 

 السلوك 

  اْنشددددددددددطة القَدددددددددام ب

 أبداعَة 

  ٍتقدددَم أسددعاف النفسدد

 اْولٍ

   المسدددداعدة فددددٍ تَسددددر

 الدددعم  َات أساسدد

النفسدددددددددددددددددددددددددٍ 

 اٖجتماعٍ 

  ٍأسعاف النفسد

 اْولٍ

 المعاََر الدنَا: المعلمون وغَرهم من العاملَن فٍ مجال التعلَم
: التوظَف واٖختَار. َجرٌ توظَف عدد كاف  من المعلمَن ذوٌ 1المعَار 

لمناسبة وغَرهم من العاملَن فٍ مجال التعلَم من خٗل عملَة المؤهٗت ا
 تشاركَة وشفافة ترتكز علً معاََر اختَار تعكس التنوع وتكافؤ الفرص. 

فٍ مجال التعلَم : ظروف العمل. َجب أن َحدد المعلمون والعاملون 2المعَار 
تعوَىهم  كما َنبغٍظروف العمل بوىوح، وعلَهم اتباع قواعد السلوك، 

 تعوَىاً مٗئماً. 
: أشراف والدعم. َجب تأسَس آلَات أشراف والدعم للمعلمَن 3المعَار 

 1وغَرهم من العاملَن فٍ مجال التعلَم، كما َجب استخدام هذه اِلَات بانتظام
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َجددب أخدددذ الددددوافع 

 بعَن الحسبان. 

لمعلمددددَن بعددددد ا عمددددل 

ئدخددددالهم فددددٍ تدددددرَب 

علدددددً الددددددعم النفسدددددٍ 

 اٖجتماعٍ.

  

المرشدددددددددددددددددد  

النفسددددددددددددددددددددٍ 

 اٖجتماعٍ

جامعَددددددة فددددددٍ علددددددم  ئجددددددازة

الددددددددددنفس،  اٖجتمدددددددددداع،أوعلم

 أرشاد النفسٍ اٖجتماعٍ. أو

 مهارات تواصل جَدة

 القدرة علً العمل ىمن فرَق.  

 

 عقد.

َجعد جز اً من  )وهو 

الموارد البشرَة فٍ 

نظددددددددددام التعلددددددددددَم 

المدرسددددددددددددددددددددددددددٍ 

 الحكومٍ(.   

ئجددددرا  خطددددط للتقدددددَر والتنفَددددذ 

 والعٗر.

تقدددَم خدددمات عٗجَددة مباشددرة  -

ثل العٗر الفدردٌ، أو اْسدرٌ، م

 الحسدبانأو الجماعٍ، آخدذاً بعدَن 

 اْمور الخاصة؛

تقدددَم خدددمات ئدارة اْزمددة بمددا  -

فددٍ ذلددك ئجددرا  التقدددَر مددن أجددل 

 السٗمة؛

العمدددددل علدددددً تقددددددَم خددددددمات  -

 للطٗب وتحقَق مصالحهم العلَا؛

  تقدَم خدمات ئدارة الحالة. -

 تقدَم التدرَبات وورشات العمل -

للمعلمدَن، وطدداقم عمددل المدرسددة، 

 واْهالٍ؛

 

 

  َجددددددب تدددددددرَب
المرشدددد النفسدددٍ 

 علً ما َلٍ:

 الدددعم  َات أساسدد
النفسدددددددددددددددددددددددددٍ 

 اٖجتماعٍ 

   طدددددرق ئرشددددداد
 واْهددل  اْطفددال
 وتقنَاته.

  مهددددددددددددددددددددددارات
التواصددل الفعالددة 

 مع اْطفال. 
 

 

اٖستعانة باختصاصٍ بالنشاط لكٍ َأتٍ بَن الحَن واِخر ٔجرا  نشاط معَن. َنبغٍ  أمكان وتوافر المَزانَة، َمكن مٗحظة: فٍ حال
 علً اختصاصٍ النشاط أن َحمل شهادة جامعَة من كلَة فنون، وَمكن توقَع عقد معه أو التسدَد له بالساعة بموجب عقد خدمات خاصة.

حلٍ، َمكن للمنظمات غَر الحكومَة التٍ تنف دذ مشدارَع الددعم النفسدٍ فٍ حالة المدارس غَر الرسمَة التٍ أسسها المجتمع الم )مٗحظة: 

 اٖجتماعٍ أن تلعب دور تقدَم الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ اْساسٍ من خٗل متطوعٍ المجتمع المحلٍ المتدربَن.

 التدرَب 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . المحلٍ المجتمع ومتطوعٍ المدارس، ومدَرٌ للمعلمَن، تقدَمها َنبغٍ التٍ التدرَب عمواىَ َلٍ فَما

  .مقدمة عن الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ، ومعلومات عامة 

 .مراحل تطور الطفل واحتَاجاته النفسَة 

  الفتَات والصبَة علدً اخدتٗف آثار التجارب والمواقف الصعبة علً صحة اْطفال النفسَة اٖجتماعَة ومرونتهم، بما فٍ ذلك
 أعمارهم.

 .ٍالسلوك أَجاب 

  .مهارات التواصل الفعالة مع اْطفال 

 .ٍأسعاف النفسٍ اْول 

 .التعامل مع مشكٗت اْطفال النفسَة اٖجتماعَة وسلوكَاتهم المختلفة 

 : 2الوعيار 

ٌجب أن ٌتلقى المعلمون والعاملون فً مجال التعلٌم تدرٌباً دورٌاً 
  حسب الحاجات والظروف.منظماً وذا صلة 

َوصً بتزوَد المعلمَن بفرص للتعلم المستمر عند ئمكانَة ذلك، 
بأىافة ئلً تقدَم التدرَب ذٌ الصلة والدعم المهنٍ لهم فٍ حالة 
الطوارب، ئذ أن ذلك أفىل من مجرد تقدَم تدرَب قصَر اْمد أو 

 لمرة واحدة دون متابعة. 
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   ا  نفسَة.صدمة ل تعرىهم أو ئسا ة معاملتهمالدور الذٌ َلعبه دعم اْطفال المتأثرَن جر 

  .تحدَد اْطفال ذوٌ اٖحتَاجات الخاصة 

 .دور اْهالٍ فٍ دعم صحة الطفل 

  .مرونة الطفل وآلَة التكَف 

 .ئدارة الصف الدراسٍ بطرَقة داعمة وبن ا ة 

  .طرق مشاركة اْطفال 

 .ٍاستخدام اْلعاب لتعزَز الدعم النفسٍ اٖجتماع 

 ْمة مثل: الفنون، وا  نشطة الثقافَة والرَاىَة، واْلعاب، وبنا  المهارات.ئجرا  نشاطات جماعَة منظَّ

 .ئجرا  نشاطات لبنا  المهارات الحَاتَة المتعلقة بحالة الطوارب 

 .الدعم الذاتٍ بما فٍ ذلك استراتَجَات التكَف مع اْلم المرتبط بحالة الطوارب، ودعم اْقران 
 

VI.  أشراف والتقََم 
 كَف َمكن متابعة التقدم؟

 تجستخدم طرق مناسبة لتقََم ئنجازات التعلم والتحقق من صحتها.. قََم الت

 مدن المفَدد أن تقدوم كدل سدتة أشدهر أو سدنة باعدادة تقددَر  تقدم البرنامج فٍ تعمَم الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ فٍ المدارس: ََم تقد
كددان تركَددزك علددً الدددعم النفسددٍ  للطرَقددة التددٍ أدخلددت بهددا الدددعم النفسددٍ اٖجتمدداعٍ. وتجسددتخدم هددذه الطرَقددة لمعرفددة مددا ئذا

 لَس نشاطاً تطبقه لمرة واحدة.  أكثر أم ٖ. ئن ئدخال الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ وأجسرهماٖجتماعٍ َلبٍ احتَاجات جمَع اْطفال 
 

 م. علً صدحة الطدٗب ذوٌ المشدكٗت المتعلقدة بالددعم النفسدٍ اٖجتمداعٍ، وسدلوكهم، ومددي تحسدنه ةالتقدَر والمراقبة الدائم
 اٖختبار القبلٍ والبعدٌ لمراقبة التحسن. لهذا الغر َجستخدم 

 تقدَر مدي تطور معرفة المعلمَن والمتطوعَن ومرشدٌ الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ ومهاراتهم؛ 

 صحة العاملَن. ََم تق 
 
 
VII. :صندوق الموارد  

  
 2119فٍ قطاع التربَة ؛مورغن جونثان ؛ الدعم النفسٍ لكل اْطفال ؛دمج االرعاَة والدعم أجتماعٍ  -1
2- http://mhpss.net/?get=25/1301659003-Education.pdf 
3-  

 
 

 52-51نموذر عن صف تعلَمٍ وسلة أدوات ئبداعَة للتوزَع، صفحة: 

 :63-53 أدوات للدعم النفسٍ اٖجتماعٍ واستراتَجَاته: انظر الصفحة 

 .أداة للتعرف علً أعرا  التوتر لدي اْطفال فٍ حاٖت الطوارب 

 .احتَاجات الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ واستراتَجَاته لٓطفال فٍ حاٖت الطوارب 

 .نشاطات حسب العمر موجهة لٓطفال الذَن مروا بأحدا  ىاغطة 

 ٍأداة لتصمَم برنامج لمدة أسبوعَن فٍ الدعم النفسٍ اٖجتماع 

 .الطوارب حالة فٍ اٖجتماعٍ النفسٍ والدعم العقلَة الصحة من التحقق قائمة حول المنظمات بَن المشتركة الدائمة اللجنة وجَهاتت -2

 . 

  :74نموذر عن مدونة قواعد السلوك للمعلمَن من المجتمع المحلٍ، صفحة 
 

http://www.unicef.org/evaluation/files/Child_Friendly_SChools-South_Africa.pdf 

  
 نموذر قائمة تحقق ٔشراف المعلمَن علً أنفسهم 

 حقق ئشراف المعلمَن علً أنفسهم انظر مجلد المدرسة / اْدوات / قائمة ت

http://resourcecentre.savethechildren.se/library/childrens-resilience-Programme-psychosocial-
support-and-out-schools-programme-manager 

http://www.unicef.org/rosa/Rosa-Education_in_Emergencies_ToolKit.pdf  

 

http://mhpss.net/?get=25/1301659003-Education.pdf
http://mhpss.net/?get=25/1301659003-Education.pdf
http://www.unicef.org/evaluation/files/Child_Friendly_SChools-South_Africa.pdf
http://www.unicef.org/evaluation/files/Child_Friendly_SChools-South_Africa.pdf
http://www.unicef.org/rosa/Rosa-Education_in_Emergencies_ToolKit.pdf
http://www.unicef.org/rosa/Rosa-Education_in_Emergencies_ToolKit.pdf
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http://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1040/Making_Case_for_Educ_in_Emergencies.P
DF 

 مثال
http://www.who.int/hac/network/interagency/news/iasc_guidelines_mental_health_checklist.pdf 

 
 تدرَب المعلم 

http://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1127/Training_Manual_for_Teachers.pdf 
http://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1127/IRC_Psychosocial_Teacher_Training_

Guide.pdf 
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1064/Psychosocial_Care_and_Protection.PDF 

http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1045/Sample_Teacher_Workshop_Active_Lea
rning.pdf#page=105 

 الدعم النفسٍ اٖجتماعٍ، وئدارة الصف، والتعامل مع اْطفال.
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1064/Psychosocial_Care_and_Protection.PDF 

 http://whqlibdoc.who.int/hq/1994/who_mnh_psf_93.7a_rev.2.pdfتعلَم المهارات الحَاتَة؛ 
http://mhpss.net/?get=25/1301659003-Education.pdf 

 

 الرابع الفصل 

 القطاعات أنسانَة اْخريالمعَار اْدنً لتعمَم برنامج حماَة الطفل والدعم النفسٍ اٖجتماعٍ فٍ 

 المقدمة 

I.  الصحة 

                  

  والتخطَط التقََم .1

 

   الصحَة الموجودة مسبقاً. كز وتعزَز المراالفاعلة  السلطات الحكومَة تحدَد 
  الصحَة. اكز فَهم اْطفال، والَافعَن فٍ اتخاذ القرارات المتعلقة بمكان المر نأفراد المجتمع المحلٍ بمئشراك 
  ئمكانَة وصول الفئات الىعَفة وذوٌ اٖحتَاجات الخاصة ئلً المرافق الصحَة. تقََم 

 الموقع والمكان  .2

   بأقفال. وتزوَدهاالصحَة  كزلرجال فٍ المرابامراحَ  خاصة بالنسا  وأخري  توفَر 
 احتَاجات اْطفال بعَن اٖعتبار عند تصمَم الحمامات.  أخذ 
   أعاقة المكان اْشخاص ذوٌ  مراعاة . 
  تكون مٗئمة  المسافة بَن غرف المعاَنة الطبَة واْماكن العامة أو أماكن اٖنتظار ىمان  الخصوصَة بحَ  ان. 
 الموارد البشرَة  .3
  الموظفَن علً تحدَد الممارسات التقلَدَة الشائعة الىارة واٖستجابة لها.تدرَب 
  موظفات اللواتٍ تتمتعن بالمهارات والخبرة للعمل مع النسا  واْطفال.المراعاة التساوٌ بَن الجنسَن واحرص علً توظَف 
 والددعم  الموظفَن علً تحدَد حاجات الصحة العقلَدة والحماَدة لٓطفدال، وتقددَم أدندً مسدتوي لخددمات الصدحة العقلَدة تدرَب

 ة النفسَة اٖجتماعَة.َرعاَة الصحالمستوي  ًالنفسٍ اٖجتماعٍ عل
  ًالتعامل مع الطفل .تدرَب الموظفَن عل 
   موظفٍ الصحة العامة والصحة العقلَة العاملَن فٍ المجال النفسٍ حول الرعاَة الصحَة فٍ حداٖت الطدوارب بمدا فدٍ توجَه

 ذلك توجَههم بخصوص أسعاف النفسٍ اْولٍ.
   جمَع الموظفَن علً مدونة قواعد السلوك وَلتزمون بها. توقَع 

 

 الخدمات  .4
  الثقافَة والدَنَة. خلفَة السكانالخدمات الصحَة بطرَقة تحترم تقدَم 
  الخصوصَة، والسرَة، والحصول علً الموافقة المسبقة.  ئحترام 

http://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1040/Making_Case_for_Educ_in_Emergencies.PDF
http://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1040/Making_Case_for_Educ_in_Emergencies.PDF
http://www.who.int/hac/network/interagency/news/iasc_guidelines_mental_health_checklist.pdf
http://www.who.int/hac/network/interagency/news/iasc_guidelines_mental_health_checklist.pdf


46 

 

 .أخذ اٖحتَاجات الخاصة للنسا  والفتَات بعَن الحسبان 
  لصحة أنجابَة لتوفَر خدمات. 
  لصدحة العقلَدة والحماَدة، بمدا فدٍ ذلدك حداٖت اٖعتددا  باصدة رعاَدة خالتأسَس شبكة عمل وآلَة ٔحالة الحداٖت التدٍ تحتدار

 واٖنتهاكات المرتَكبة بحق اْطفال خاصًة. 
 .)تقدَم شهادات الوٖدة والوفاة )عند الحاجة 
  .ًَن تشجَع المعالجوبنا  عٗقة مع المعالجَن التقلَدََن، وتسهَل استخدام طرق العٗر التقلَدٌ الداعمة عندما َكون ذلك مٗئما

 المحلََن علً تشارك المعلومات والجلسات التدرَبَة.
 ومنحهم الفرصة لمناقشدة مخداوفهم فدٍ جدو مدن النمائَة  ئدخال اْطفال والَافعَن فٍ قرارات العٗر بطرَقة تتٗ م مع قدراتهم

 9الخصوصَة.

 .تخفَ  اْذي المتعلق بتعاطٍ الكحول وغَره من المواد 

 اً أمام المستفَدَنتوفَر نموذر شكاوٌ وجعله متاح 

                

  دروس متعلمة 

  من المفَد لدي العمل علً الممارسات الىارة أن نشجع مشاركة القادة المحلََن والهَئات الدَنَة للمساعدة فدٍ النقداش مدع
 ن ئدخالهم فٍ جلسة تدرَبَة ونشاطات رفع الوعٍ هام جداً فٍ هذه العملَة. أ ئذ المجتمعات المحلَة.

  َدَن لتددوافر عنددما َندددر وجددود الطبَبدات أو الممرىددات، َوصددً بداجرا  ئعددٗن مٗئددم وواىد" حددول تددارَخ ووقدت محددد 
 الطبَبة.

  ،بنا  جدار أو وىع فاصل أو ستارة. َمكنفٍ حال عدم ئمكانَة تقدَم غرف مستقلة 

 

 أفىل الممارسات 

 .ئدخال الصحة العقلَة فٍ الصحة العامة 

من أجل ئدخدال الصدحة العقلَدة والرعاَدة الصدحَة النفسدَة اٖجتماعَدة مدن خدٗل تددرَب مقددمٍ الرعاَدة الصدحَة استخدام طرَقة شاملة 
العامة علً تحدَد حاٖت الصحة العقلَة وئدارتها وئحالتها بفعالَة. كمدا أن دلَدل تددخٗت برندامج رأب الفجدوة فدٍ الصدحة النفسدَة قدد تدم 

 تكََفه مع الحالة السورَة.

II.  التغذَة 
 
 
 
 
 
 

       
  التقََم والتخطَط  .1

  العوامل النفسَة اٖجتماعَة المرتبطة باْمن الغذائٍ، والتغذَة، والمساعدة الغذائَة. تقدَر 
 الطعام والتغذَة ما َلٍ: تقدَرَجب أن تشتمل تقارَر  -

o  ٍالطرَقددة التددٍ َددؤثر بهددا انعدددام اْمددن الغددذائٍ / سددو  التغذَددة فددٍ الصددحة العقلَددة والدددعم النفسدد
 كس.اٖجتماعٍ، وئلً أٌ مدي، والعكس بالع

o  العوامل النفسَة واٖجتماعَة الثقافَة التٍ َجب أخذها بعَن اٖعتبار فٍ التخطَط، والتنفَذ، والمتابعة
 .للمساعدة والتدخٗت الغذائَة

 الموارد البشرَة  .2
 ذَن ىمان أن العاملَن فٍ مجال المساعدة الغذائَة والتغذَة َعرفون الكَفَة التدٍ َحَلدون بهدا اْطفدال ومقددمٍ الرعاَدة الد

 َعانون من ىَق اجتماعٍ أو نفسٍ اجتماعٍ حاد.
 . مراعاة التساوٌ بَن الجنسَن فٍ التوظَف 
 الموقع  .3
 الخدمات  .4

 المشاركة ئلً الحد اْقصً فٍ التخطَط، والتوزَع، ومتابعة المساعدة الغذائَة. يرفع مستو 

                                                
9
 ة صحَة غَر متخصصة.حة العالمَة، ودلَل تدخٗت برنامج عمل رأب الفجوة فٍ الصحة النفسَة الموجه لٗىطرابات العقلَة، والعصبَة، ومعاقرة المخدرات فٍ بَئمنظمة الص 

تتىمن اعتبارات اجتماعَة ونفسَة مخصصة )المساعدة اِمنة للجمَع بكرامة، آخذَن بعَن الحسبان 
 الممارسات الثقافَة والقواعد المنزلَة( أثنا  تقدَم الطعام والدعم الغذائٍ.
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 .رفع مستوي اْمن والحماَة عند تنفَذ المساعدة الغذائَة 
، أو أن َجرٌ تهمَش أشخاص معَنَن أثنا  توزَدع أخري اٖنتباه الخاص لخطر ئسا ة استخدام الطعام لغاَات  -

 المواد، أو أن َزَد النزاع.

 ذ المساعدة الغذائَة بطرَقة مٗئمة ثقافَاً من شأنها أن تحمٍ هوَة اْشخاص.َتنف -

 الخددمات الدذَن َحتداجون ئلدً ئَدٗ  انتبداه ئحالدة متلق د التعاون مع المرافق الصحة وغَرهدا مدن البندً الداعمدة مدن أجدل ٍ
 عقلَاً(. ىًخاص )مثال: اْشخاص الذَن َنقصهم التحفَز، واْطفال الذَن َعانون من سو  التغذَة، واْشخاص المر

 .تشجَع نقاش المجتمع المحلٍ من أجل خطة أمن غذائٍ طوَلة اْمد 

 قدَم برامج تغذَة للمدارس لمعالجة خطر سو  التغذَة لدي اْطفال.اْخذ بعَن الحسبان المٗ مة المحتملة لت 

  ،ٍأن هدذه الممارسدات تحتدرم حقدوق  طالمدااحترام الممارسات الدَنَة والثقافَة المرتبطة بالمواد الغذائَة والتحىَر الغذائ
 أنسان وتساعد فٍ الحفاظ علً هوَة أنسان وسٗمته وكرامته.

 ل، بأىافة ئلً أَة توابل وأدوات طهٍ ٖزمة َمكن أن تكون علً أهمَة ثقافَة خاصة.توفَر طعام مناسب ومقبو 

  ٍاستخدام برامج للطعام والتغذَة لتكون نقطة دخول ممكنة لتحدَد اْفراد أو المجموعات التٍ تحتار ئلً الددعم اٖجتمداع
 أو النفسٍ اٖجتماعٍ علً نحو عاجل.

 رَن والعداملَن فدٍ أطعدام ئلدً فكدرة أن نقدص المغدذَات البسدَطة َمكدن أن تعَدق رفع الوعٍ فٍ أوساط السكان المتىر
 تطور اْطفال المعرفٍ وتؤذٌ تطور الجنَن.

 .مساعدة العاملَن فٍ المساعدة الغذائَة والتغذَة علً فهم اِثار الصحَة لسو  التغذَة الحاد 

 قاَة من نقص المغذَات.ئَٗ  اهتمام خاص للنسا  الحوامل والمرىعات فَما َتعلق بالو 

 

 

 دروس متعلمة 

َمكددن اسددتخدام نشدداطات مختلفددة لدددعم النددواحٍ النفسددَة اٖجتماعَددة للتغذَددة ىددمن بددرامج التغذَددة فددٍ حدداٖت الطددوارب. وتتىددمن هددذه 
 10النشاطات:

 

 .تحفَز اْطفال ومساعدة اَْسر علً تشجَع تطور الطفل بما فٍ ذلك النواحٍ النفسَة والعاطفَة 

  لٓهالٍ والموظفَن لَتفاعلوا مع اْطفال الذَن َعدانون مدن  ألعابْم والطفل، وىمان توافر منطقة لعب خاصة بادعم جلسات
 سو  التغذَة.

 ٖتماعٍ والنفسٍ لٓجَسر.جتقدَم الدعم ا 

 ٗتهم.تدرَب الموظفَن علً القىاَا النفسَة اٖجتماعَة لتحسَن معرفتهم وفهمهم وموقفهم تجاه المرىً وعائ 

  الثقة بالنفس. وتعززنالنصَحة  وتتلقََّنَ الخبرات  َن فَهتشارك اً مكان لمن" النسا توفَر زواَا لٕرىاع للحوامل والمرىعات 

 .التعاون والربط مع الخدمات المحلَة و/أو المنظمات المتخصصة لمساعدة الفئات المحتاجة خاصًة ودعمها 

  عندما َحتار طفل َعانٍ من سو  تغذَدة شددَد للعدٗر فدٍ أحدد المرافدق الصدحَة، وذلدك تَسَر النقاشات بَن اْجَسر والموظفَن
والمنزل فٍ غَاب اْم. وَشدد هذا علً الحاجدة للعملَدات الداعمدة لٓمهدات والتركَبدات  اْسرةلمعرفة َمن سَعتنٍ ببقَة أفراد 

 اْجسرَة.
 

 أفىل الممارسات 

 11نشاطات نفسَة اجتماعَة ىمن برامج التغذَة. ئدخال -التغذَة وتطوَر الطفولة المبكرة 

 
ئن اٖستجابة الدنَا لنشاطات الصحة العقلَة والدعم النفسٍ اٖجتمداعٍ فدٍ مجدال اْمدن الغدذائٍ والتغذَدة فدٍ توجَهدات اللجندة 

مة، آخدذَن بعدَن الدائمة المشتركة بَن المنظمات: "تتىمن اعتبارات اجتماعَة ونفسَة مخصصة )المساعدة اِمنة للجمَع بكرا
وبأىافة ئلً ذلك، هنالك بع  المنظمات  الحسبان الممارسات الثقافَة والقواعد المنزلَة( أثنا  تقدَم الطعام والدعم الغذائٍ."

التدٍ وجددت أن ئدخدال النشداطات النفسدَة اٖجتماعَدة  -مثل الهَئة الطبَة الدولَة ومنظمة اْمم المتحدة للطفولدة "َونَسدَف"  -
ن نتائج هذه البرامجىمن ب وَتطدوروا. أمدا فدٍ حداٖت الطدوارب،  ااْطفال بحاجة للتغذَدة والتحفَدز لَنمدوف ؛رامج التغذَة َحس 

فربما تعانٍ اْمهدات مدن اٖكتئداب أو غَدره مدن مشدكٗت الصدحة العقلَدة؛ فمدن الممكدن أن َكدنَّ أقدل اهتمامداً بأطفدالهن، وأقدل 

                                                
10

 .2338اللجنة الدائمة المشتركة بَن المنظمات، مجموعة التغذَة، أداة معالجة التغذَة فٍ حاٖت الطوارب، حزَران 
11
 18حة الصف 
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انخراطاً فٍ نشاطات تعزز التحفَز. وتشَر الدٖئل ئلً أن التفاعدل الىدعَف بدَن اْم والطفدل َمكدن أن َندتج عنده ىدعف نمدو 
 لمعالجة التحدَات المتعلقة بتغذَة اْطفال فٍ حاٖت الطوارب. كاف  الطفل وتطوره، ئذ َمكن أن َكون تقدَم الطعام وحده غَر 

 
الداخلة فٍ نشاطات البرامج الغذائَة َمكن أن تحسدن نتدائج نمدو اْطفدال  طوَر الطفولة المبكرةلقد أظهرت الدٖئل بأن برامج ت

تتىمن نشاطات برنامج التطوَر للطفولة المبكرة نشاطات تهدف ئلً تحسَن التفاعل بَن اْم والطفل بما فٍ ذلدك ووتطورهم. 
مج التطوَر للطفولة المبكرة فٍ تحسَن مزار اْمهات، وزَدادة َمكن أن تفَد نشاطات برناوتعزَز انتباه الطفل الرىَع ولعبه. 

مستوي التفاعل بَن اْمهات واْطفال. واْهدم مدن ذلدك، فقدد أشدارت الهَئدة الطبَدة الدولَدة ئلدً أن "هنالدك دراسدات تفَدد بدأن 
المعرفدٍ والجسددٌ للطفدل أكثدر مدن برنامج التطوَر للطفولة المبكرة مجتمعاً مع التدخٗت الغذائَة لهما أثر ئَجابٍ علً النمدو 

َجعد  طرَقة لتحسَن فعالَة البرنامج الغذائٍ.  التدخل الغذائٍ وحده." أٌ أن ئدخال اْنشطة النفسَة اٖجتماعَة 
 

وتعلدَم  وهنالك مثدال واحدد، بتموَدل مدن الَونَسدَف وبتنفَدذ الهَئدة الطبَدة الدولَدة، اشدتمل علدً جلسدات جماعَدة لدٓم والطفدل،
بالتغذَدة علدً المسدتوي المعَدارٌ فدٍ حالدة  المتركز علً برنامج التطوَر للطفولة المبكرة، وزَارات منزلَة، مترافقةً اْمهات 

مت مجموعات اْم والطفدل لٓمهدات فرصدة مناقشدة التجدارب  الطوارب بالنسبة لٓطفال الذَن َعانون من سو  التغذَة. وقد قد 
ت الزَارات المنزلَة لتعزَز السدلوكَات والمعدارف اْساسدَة. وأظهدرت نتدائج مدن وتعلم طرق التفاعل مع الطفل، كما استخدم

ومجموعدة تلقدت  تدخل مراَقب، وبعد مقارنة مجموعة أمهات قْمَن بنشاطات تتعلق بالتغذَة وبرنامج التطدوَر للطفولدة المبكدرة،
دن مشداركة اْمهدات، وتزَدد مدن "ت نشاطات تتعلق بالتغذَة فقط، بأن نشاطات برنامج التطدوَر للطفولدة المبكدرة  بَئدة تدوفَرحس 

رات لٓطفال الذَن َعانون من سو  التغذَة.   اللعب، وتخف  من الحزن والقلق لدي اْمهات المهجَّ
 

التغذَدة وتطدوَر الطفولدة المبكدرة لعددة أسدباب بدَن  للبدرامج التدٍ تجمدع متزاَدَدَنومن الهدام مٗحظدة أن هنالدك دعمداً وتطبَقداً 
التدٍ تجظهدر العٗقدة بدَن ئدخدال البدرامج النفسدَة اٖجتماعَدة وبدرامج التغذَدة، والنتدائج  أوًٖ، هنالك تزاَدد فدٍ المؤلفداترئَسة. 

المتحسنة، ما َعطٍ المتمرسَن والمؤَدَن دلًَٗ َمكنهم استخدامه لدعم ئدخال النشاطات النفسدَة اٖجتماعَدة. ثانَداً، هنالدك دلَدل 
لمَة َشَر ئلً دور الطرق النفسَة اٖجتماعَة فٍ معالجة سو  التغذَة التٍ َعانٍ منها اْطفال فٍ محدد من منظمة الصحة العا

 حاٖت الطوارب، بأىافة ئلً ئرشادات محددة حول ئدخال برنامج التطوَر للطفولة المبكرة فٍ برامج التغذَة. 

 

III.   ئمداد المَاه، وأصحاح، وتعزَز ممارسات النظافة 

 
  لتخطَطا و التقََم .1

 الطفل فٍ التقدَر والتخطَط والتنفَذ.المجتمع و  تمكَن مشاركة  .1
 شمل القىاَا اٖجتماعَة والثقافَة فٍ أمور المَاه وأصحاح والنهو  بالنظافة. .2
 .الموارد البشرَة  .3

 تدرَب الكوادر علً أسعاف النفسٍ اْولٍ وئحالة الحاٖت النفسَة 
  .الصراعاتتدرَبهم علً التوزَع اِمن وحل 

 الموقع  .2

  ٍاْطفال حول موقع مرافق المَاه وأصحاح والنهو  بالنظافة.  بمن فَهمىمان التشاور مع أفراد المجتمع المحل 

 ئعطا  اْولوَة للسٗمة عند اختَار الموقع : 
o فَهم اْطفال. نأن تتوىع مرافق المَاه وأصحاح فٍ مكان آمن َستطَع أن َصل ئلَه جمَع أفراد المجتمع المحلٍ بم 
o  خذ موقع نقاط توزَع المَاه، والمراحَ ، وأماكن اٖستحمام بعَن الحسبان سٗمة اْطفال، وذلك بأن َكوندوا علدً مدرأي َأأن

 .الوسط المحَط بهم قدر أمكان
o .فصل الحمامات حسب الجنس بعٗمات واىحة لٕنا  والذكور 
o ل ومىا ة بشكل جَد.أن تكون المراحَ  وأماكن اٖستحمام قابلة للقف 
o .أن َأخذ تصمَم الحمامات اْطفاَل بعَن الحسبان 
o  .تخزَن مواد التنظَف الكَمَائَة فٍ مكان آمن وبعَد عن متناول اْطفال 
o .ئىا ة مرافق المَاه وأصحاح والنهو  بالنظافة 
o ن سدٗمة اْشدخاص أثندا  حمدل توفَر أرصفة ومماشٍ منحدرة للنزول عدن مراكدز توزَدع المَداه المرتفعدة عدن اْر  لىدما

 الما  َدوَاً ٖ سَما اْطفال والحوامل.
 الخدمات  .3

 أو بَن الفئات الوافدة والسكان المقَمَن وئدارة ذلك بطرَقة بنا ة. ،منع النزاع علً المَاه بَن اْجسر المتىررة 

 .ٍتعزَز ممارسات النظافة الشخصَة ونظافة المجتمع المحل 
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 ًحول مرافق المَاه وأصدحاح، مدع الحدرص علدً التحدد  مدع  آرائهمالمجتمع المحلٍ وتقدَم  دأفرا تسهَل أشراف عل
 فَهم اْطفال. ناْشخاص المعرىَن للخطر بم

 .ٍمراقبة ممارسات نظافة اْطفال وتقدَر ممارسات النظافة الجَدة التٍ َقوم بها اْهال 

 تقدَم جلسات تثقَفَة لٓهالٍ حول ممارسات النظافة عبر طرق مختلفة ك   دعم اْهالٍ وتثقَفهم بممارسات النظافة الجَدة
 ئدخال أفكار حول النظافة فٍ اْنشطة أبداعَة والمهنَة. او  الجَدة

 .تزوَد اْجسر بالمواد واْدوات الٗزمة لتنظَف اْطفال والرىع 

  .توفَر سلل مواد نظافة لٓجسر وبكمَات كافَة 

  والصبَة المتطوعَن من المجتمع المحلٍ وئدخالهم فٍ تنفَذ النشاطات المتعلقة بالنظافة. الفتَات تفعَل دور 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  دروس متعلمة 
 )ئىافة من قطاع النظافة (

 
 افىل الممارسات 

طرَقة الخط المتعرر مع اْطفال لتعلدَمهم عدن الصدحة والمَداه وأصدحاح والنهدو  بالنظافدة، ئذ أن ذلدك َشدجعهم علدً  َمكن استخدام
 12(1التعلم وممارسة ما َتعلمونه عملَاً. )انظر المرفق 

     
 
 

 
 

 مسرح دمً )الهَئة الطبَة الدولَة(

                                                
12
 .2337ارسة العملَة جري ئنتاجها عبر مشروع تعزَز ممارسات النظافة لبرنامج المَاه وأصحاح والنهو  بالنظافة، َونَسَف مأفىل مواد للم 

 حاٖت من السَاق السورٌ 

  عند تقدَم حمامات متنقلة ْفراد من المجتمع نزحوا داخلَا لم

 َستخدموها ْنها غَر متوافقة مع ثقافتهم .

 المحَطة  النسا  فٍ القنَطرة استخدمن الحمامات فٍ الجوامع

بمركز أقامة المؤقتة  بسبب عدم شعورهم باْمان ٔستخدام 

 .الحمامات بمركز أقامة المؤقتة   
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  قامة المؤقتة كز أامر

 
 التقََم والتخطَط  .1
  اْطفال بالتقدَر والتخطَط والتنفَذ. المجتمع و  طرَقة َشارك فَهااستخدام 
 . الحفاظ علً العٗقات اٖجتماعَة عبر تخطَط الموقع ومركز أَوا 

 
 الموارد البشرَة  .2

مقددمو الخدمددة ومددَرو المخددَم لتددرَب حدول قىدداَا حماَدة الطفددل، وأن َجدرٌ تدوجَههم فَمددا َخدص المكونددات  تددرَب 

 اَة الصحَة فٍ حالة الطوارب بما فٍ ذلك أسعاف النفسٍ اْولٍ.النفسَة للرع

 
 الموقع  .3

 .اختَار مواقَع توفر اْمن وتقلل من النزاع مع السكان المقَمَن الدائمَن 

  ئدخال أماكن للسٗمة المجتمعَة فٍ تصمَم الموقع وتنفَذه لتمكَن النشاطات اٖجتماعَة والثقافَدة والتثقَفَدة الدَنَدة، ونشدر
 المعلومات.

 مركز أَوا  بَن المقَمَن وتخصَص مساحات بطرَقة ٖ تمَز بَن اْفراد. تقسَم 

 قدر أمكان  زَادة مستوي الخصوصَة . 
 .الموازنة بَن المرونة والحماَة فٍ تنظَم مركز أَوا  وترتَبات الموقع 
 الخدمات  .4

 مستدامة.تجنب نشو  ثقافة اٖعتمادَة بَن الوافدَن، وتعزَز الحلول ال 
  أن َتمتددع جمَددع السددكان المتىددررَن بفددرص متسدداوَة  والحددرص علددً  للتوثَددق والتسددجَل نظددام فعددال واسددتخدامتطددوَر

 للوصول ئلً عملَة التسجَل.

   فعَل دور اْطفال والنسا  فٍ كل القرارات المتعلقة بمركز أَوا ، وتمكَنهم من التعبَر عن آرائهم.ت 

 اْجسر الشابات بفرص متساوَة فٍ الحصول علً السكن المناسب وئمدادات مركز أَوا . أن َتمتع العازبون ومعَٗت 

  توفَر اْماكن العامة للمجتمع المحلٍ القاطن فٍ المخَمات، حَ  َجرٌ تزوَدهم بمعلومات حدول ئدارة المخدَم، وتوزَدع
 .معهم الطعام، وحَ  َكون أفراد عائٗتهم لَتمكنوا من اللقا  والتواصل

 َجب ئشراك اْطفال وسكان مركدز أَدوا  فدٍ كما فَر مكان لعب آمن لكل اْطفال لَشاركوا فٍ النشاطات أبداعَة. تو
 تصمَم مكان اللعب اِمن وئدارته والحفاظ علَه منذ البداَة.

  اسدتخدام المدواد القابلدة منع استخدام المبَدات الحشرَة السامة، والمواد الكَمَائَة، والمواد المتفجدرة، بأىدافة ئلدً تحدَدد
 لٗشتعال والحرص أثنا  استخدامها، ومثال ذلك: علب الكبرَت، والشموع، وأقراص طرد البعو ، وغَرها.

 تقدَم الشكاوٌ ، بأىافة ئلً بروتوكوٖت ئبدٗ  وتحقَدق فدٍ المشدكٗت )مثدال: حداٖت ل توفَر آلَة للسكان المتىررَن
  ا  تقدَم الخدمة، وغَر ذلك(.اٖعتدا  واٖستغٗل، والتمََز أثن
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I.  التعلَم 

 
 

 

 

     

        

           

 

 

 التقََم والتخطَط  .1

  .تحدَد ما َعَق اْطفال عن الحصول علً التعلَم 

 .تقدَر اٖحتَاجات التعلَمَة لكل العناصر التعلَمَة من خٗل زَارة مَدانَة بالتعاون مع وزارة التربَة 

 مَن الٗزمَن للتعامل مع اْطفال فٍ النشاطات فٍ أوقات اْزمة والظروف الصعبةتقدَر ومراقبة احتَاجات المعل. 

  التعاون والتنسَق: 

 :خذ بعَن أعتبارعند التخطَط لبرامجها مع اْ َنبغٍ علً المنظمات أن تقوم بما َلٍ بالتعاون مع وزارة التربَة

  د صالحة لتكون بَئة آمنة للعملَة التعلَمَة.تقدَم الدعم فٍ ئعادة تأهَل المدارس المتىررة التٍ لم تعج 

  العمل علدً تخفدَ  عددد الطدٗب الدذَن تركدوا المدرسدة ومعالجدة هدذا اْمدر بالتعداون مدع اْقدران، والمسدؤولَن عدن العملَدة

 التعلَمَة.

 لطددٗب المتددأخرَن دعددم العملَددة التعلَمَددة اْساسددَة التددٍ تقدددمها وزارة التربَددة مددن خددٗل تعزَددز دروس المندداهج اْساسددَة ل

 باٖنتساب للمدرسة، وذلك بعد انتها  الدوام المدرسٍ وبدعم المدرسة نفسها.

 الموقع  .2

  .أن تكون المرافق التعلَمَة قرَبة من مراكز أَوا  واْماكن السكنَة 

 .توفَر مراحَ  منفصلة للصبَة والفتَات 

 .)موقع المدرسة )أن َبعد مسافة قصَرة وآمنة عن المنزل 

  َؤمن موقع المدرسة السٗمة وأن تجرٌ مراقبة المنطقة المحَطة بها باستمرار.أن 

  .توفَر مواقع وأماكن تعلَمَة خاصة للفتَات والصبَة ئذا كان دَن المجتمع المحلٍ وثقافته َتطلبان ذلك 

  ،خصصة لكل من مرافق م وتوفَرأن َتمكن اْطفال والمعلمون من الحصول علً مرافق المَاه وأصحاح المناسبة

 المعلمَن، والطٗب، والذكور، وأنا .

  بَن علً أسعافات توفَر نواحٍ السٗمة مثل خطة ئخٗ  واىحة، وتوفَر أدوات أسعاف اْولٍ، والعاملَن المدرَّ

 اْولَة اْساسَة، وأسعاف النفسٍ اْولٍ.  

 

 الموارد البشرَة  .3

   واعد السلوك وَلتزمون بها. عوا علً مدونة قىمان أن جمَع الموظفَن وق 

  تدرَب المعلمَن، والمعلمدَن المشدرفَن، ومددَر المدرسدة، ومرشدد الددعم النفسدٍ اٖجتمداعٍ علدً: أساسدَات حماَدة

 الطفل، والعنف القائم علً النوع اٖجتماعٍ، وئدارة السلوك، والدعم النفسٍ اٖجتماعٍ لٓطفال فٍ حالة الطوارب.

 ٌجب تعزٌز قدرة الحصول على تعلٌم آمن وداعم.

 .تعزَز بَئات آمنة للتعلم 

  .جعل التعلَم الرسمٍ وغَر الرسمٍ أكثر دعماً وأهمًَة 

 .تمكَن حصول الجمَع علً تعلَم بجودة عالَة 

 المثقِّفَن وتشجَعهم لدعم صحة المتعلمَن النفسَة اٖجتماعَة. ئعداد 

  تعزَز قدرة النظام التعلَمٍ لدعم المتعلمَن الذَن َمرون بصعوبات

1نفسَة اجتماعَة ومتعلقة بالصحة العقلَة.
 

  استخدام المدارس بصفتها نقطة بد  لتقدَم خدمات أساسَة أخري

النفسٍ اٖجتماعٍ، والتغذَة، مثل الحماَة، والصحة العقلَة والدعم 

 والصحة.
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 بَن النوعَن اٖجتماعََندرَسٍ توازناً أن َعكس تكوَن الكادر الت. 

 .تدرَب المعلمَن علً الطرق غَر الرسمَة وأبداعَة والتشاركَة 

  الخدمات  .4

 

 

 

 .توفَر ئجرا  أبٗ  عن قىاَا السٗمة 

 آلَة لٕبٗ  عن حداٖت اٖعتددا  أو اٖسدتغٗل الجنسدٍ، وأن َجدرٌ اتخداذ خطدوات للحَلولدة  توفَر

 دون وقوع مثل هذه الحاٖت ولمعالجتها.

 جمَددع اْطفددال مددن دخددول المدرسددة بمددا فددٍ ذلددك اْطفددال المنفصددلَن عددن ذوَهددم واَْتددام،  تمكددَن

 لً اْطفال الوافدَن، وذوٌ اٖحتَاجات الخاصة، وأطفال الشوارع.بأىافة ئ

 اسدم الطفدل، وجنسده )ذكدر أو  :تتىدمن وَجدب أن ؛حفدظ قدوائم الحىدور واسدتخدامها بصدورة جَددة

 أنثً(، وعمره.

  َلعب اْهالٍ دوراً هاماً أثنا  تعلم أبندائهم، وهدم َشداركون العمل مع اْهل وئشراكهم فٍ الخدمة فقد

 العملَة عن طرَق المعلمَن. فٍ هذه

  .أن َأخذ المعلمون وىع الطفل الوافد بعَن الحسبان فٍ كل النواحٍ التعلَمَة 

 .أن َعامل المعلمون اْطفال علً أساس المساواة دون أٌ تمََز 

  ًعلً المنظمات أن تتخطدً العوائدق التدٍ تحدول دون تدوفَر متطلبدات اْطفدال الوافددَن للددخول ئلد

 لباس مدرسٍ، الخ(.وكتب، وئق قانونَة مثل البطاقات الشخصَة، المدرسة )وثا

  ٍئجددرا  مقددابٗت وورشددات عمددل مددع اْقددران )اْهددالٍ( لتقدددَر المشددكٗت اْساسددَة الشددائعة التدد

َواجهونهددا مددع أطفددالهم فددٍ العملَددة التعلَمَددة. ودعددم اْهددالٍ مددن خددٗل تعلددَمهم المهددارات الٗزمددة 

فدٍ حداٖت اْزمدة فدٍ كدل الندواحٍ الصدحَة بمدا فَهدا الناحَدة النفسدَة،  للتعامل مع أطفالهم ودعمهم

 واٖجتماعَة، والتعلَمَة. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

َجعد  تقدَم  عادة َعطٍ اْطفال قَمة لٕبداع خٗل وىع الطوارب وبعده، ولذلك 

 المواد المناسبة ثقافَاً واْلعاب واْنشطة أبداعَة أمراً أساسَاً.


