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التعامل مع االعتداءات الجنسية على األطفال
دليــل عملــي للمستشــارين النفســيني العاملــن فــي وكالــة األمم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الجئــي فلســطني فــي الشــرق
األدنــى ضمــن اإلطــار التربــوي فــي لبنــان

الكتيــب يســتند إلــى خبــرات منظمــة أبعــاد فــي العمــل امليدانــي فــي مجــال حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي
إ ّن هــذا
ّ
فــي لبنــان ومنطقــة شــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.
الكتيــب بصــور ٍة تشــاركية بهــدف توفيــر التوجيــه األولــي للمرشــدين العاملــن ضمــن إطــار البرنامــج التربــوي فــي وكالــة األمم
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ّ
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أولئــك األكثــر عرضــة للخطــر.
أعـ ّدت هــذا الكتيــب ماري-أديــل ســالم ،اإلستشــارية التقنيــة فــي قضايــا الصحــة النفســية والدعــم النفســي-اإلجتماعي فــي منظمــة أبعــاد،
كمــا ومت ّ تدقيقــه مــن قبــل كل مــن هيلــن ســكاردال ،منســقة مشــروع احلمايــة القائمــة علــى النــوع اإلجتماعــي فــي وكالــة األونــروا ،ومارغاريــت
أ .لينــش إستشــارية لــدى األونــروا.
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عن هذا الدليل

مت وضع هذا الدليل لتقدمي املشورة األساسية للمستشارين النفسيني العاملني ضمن البرنامج التربوي اخلاص بوكالة
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في لبنان ،الذين قد يتعاملون مع أطفال تعرضوا العتداء جنسي
بشكل كبير .يستند هذا الدليل إلى مستند اإلرشادات اخلاصة بالعناية باألطفال الناجني
أو معرضني خلطر االعتداء
ٍ
وهو مستند مخصص ملقدمي اخلدمات الصحية والدعم النفسي االجتماعي ضمن إطار العمل اإلنساني صادر عن
جلنة اإلنقاذ الدولية ( 1)IRCويضاف إلى املراجع املتوفرة ضمن البرنامج التربوي اخلاص بالوكالة ال سيما مستند أدوات
حتديد حاجات الطالب وتلبيتها اخملصص للمعلمني .2وقد مت تعديل هذا الدليل ليتناسب مع خدمات الدعم النفسي
االجتماعي واملشورة النفسية غير املتخصصة التي تقدمها الوكالة في القطاع التربوي.
تتمثل األهداف الرئيسية لهذا الدليل في مساعدة املستشارين النفسيني في:
فهم طبيعة االعتداءات اجلنسية على األطفال في البيئة احمللية
•
دعم كل األطفال لتعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم
•
التعرف إلى األطفال املعرضني خلطر االعتداءات اجلنسية
•
التعرف إلى العالمات واألعراض التي قد تشير إلى تعرض الطفل العتداءات جنسية حاليا ً أو في السابق
•
فهم واتباع املبادئ التوجيهية الرئيسية عند تقدمي الدعم لألطفال ومن ضمنهم من تعرّض العتداءات جنسية
•
معرفة كيفية تقدمي الدعم األوّلي لألطفال املفصحني عن تعرضهم العتداءات
•
بشكل خاص في كيفية تشجيع كل األطفال على االتقاء
يق ّدم هذا الدليل التوجيهات للمستشارين النفسيني
ٍ
وحماية أنفسهم ومن ضمنهم أولئك الذين قد يتعرضون خلطر االعتداء اجلنسي ،باإلضافة إلى تقدمي الدعم لألطفال
مفصلة
املفصحني عن تعرضهم العتداء أو الذين يُعرف أنهم جنوا من اعتداءات سابقة .ال يقدم هذا الدليل توجيهات
ّ
بشأن كيفية التعاطي مع حاالت االعتداء اجلنسي على األطفال وال بشأن خدمات متخصصة حلماية األطفال مبا في
ذلك عالج األطفال املعتدى عليهم.

 .1جلنة اإلنقاذ الدولية/منظمة اليونيسف ( ،)2012العناية باألطفال الناجني من االعتداءات اجلنسية :اإلرشادات اخملصصة ملقدمي اخلدمات الصحية والدعم النفسي االجتماعي ضمن إطار العمل اإلنساني
 .2وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني/منظمة دياكونيا/اجلمعية النروجية للمعوقني ( ،)2013دليل املعلمني في حتديد حاجات الطالب وتلبيتها
3
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تعريف حاالت االعتداء الجنسي على األطفال

أي تعريف موحد لالعتداء اجلنسي .
نعتبــر فــي هــذا الدليــل أن االعتــداء اجلنســي علــى األطفــال هــو أي شــكل مــن أشــكال النشــاط اجلنســي الــذي
ـوة بفعــل العمــر أو
ُيــارس مــع طفــل مــن قبــل شــخص بالــغ أو طفــل آخــر يتمتــع بعالقــة مســؤولية أو ثقــة أو قـ ّ
احلجــم .وعندمــا يكــون الهــدف مــن هــذه املمارســة تلبيــة أو إرضــاء حاجــات الشــخص اآلخــر .وهــذا يشــمل علــى
ســبيل الذكــر ال احلصــر:
•
•
•

حث أو إجبار الطفل على املشاركة في أي نشاط جنسي؛
استغالل الطفل في أعمال الدعارة أو ممارسات جنسية أخرى؛
خالعية؛
استغالل الطفل في عروض أو مواد
ّ

غال ًبــا مــا يشــتمل االعتــداء اجلنســي علــى اتصــال جســدي .وقــد يشــمل هــذا االتصــال اجلســدي قبــات جنســية ،أو
ملــس ،أو عالقــات جنســية فمويــة أو شــرجية أو مهبليــة ،أو إجبــار الطفــل علــى ملــس األعضــاء التناســلية لشــخص
آخــر ،أو وضــع أشــياء داخــل أعضــاء الطفــل التناســلية ألغــراض جنســية.
ال يقتصــر االعتــداء اجلنســي بالضــرورة علــى حــدوث عمليــة االختــراق أو اســتخدام القــوة أو حتــى علــى اللمــس.
تشــمل االعتــداءات اجلنســية مــن دون ملــس :اســتخدام كالم جنســي غيــر الئــق ،وكشــف البالــغ عــن أعضائــه
التناســلية أمــام الطفــل ،وإجبــار الطفــل علــى مشــاهدة أو ســماع ممارســات جنســية ،وجعــل الطفــل يشــاهد صــور
أو أفــام خالعيــة ،وتصويــر الطفــل فــي وضعيــات جنســية ،والتفــرج علــى طفــل وهــو يخلــع ثيابــه أو يســتخدم
احلمــام ألهــداف جنســية.
معلومات عامة عن االعتداء الجنسي على األطفال

يتعــرض األطفــال ،صبيــ ًة وفتيــات مــن كل األعمــار وفــي كل أصقــاع العالــم ،فقــرا ًء كانــوا أم أغنيــاء إلــى خطــر
االعتــداءات اجلنســية .وتشــير األبحــاث األكادمييــة حــول العالــم إلــى أن الفتيــات أكثــر عرضــة مــن الصبيــة خلطــر
هــذه االعتــداءات .إال أن بعــض الدراســات األخــرى التــي تشــمل لبنــان ،تشــير إلــى أن الصبيــة أكثــر عرضــة خلطــر
االعتــداءات اجلنســية مــن الفتيــات .
معظم املرتكبني من الرجال ولكن ليس جميعهم.
معظــم األطفــال الضحايا/الناجــن مــن اعتــداءات جنســية ،مت االعتــداء عليهــم مــن قبــل شــخص مقــرّب منهــم ممــا
يــؤدي إلــى فقــدان الثقــة.
غال ًبا ما يكون استخدام القوة البدنية غير ضروري ألن األطفال يثقون عادةً باملعتدي ويعتمدون عليه.
تتــم تربيــة األطفــال بحيــث ال يشــككون فــي ســلطة الراشــدين فيميلــون إلــى االعتقــاد بــأن كل تصرفاتهم ســليمة
دائما.
ً
ـخصا غري ًبــا.
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وينتــج مــن ذلــك فقــدان الثقــة بالعائلــة واإلحســاس بعــدم األمــان.

 .3يســتند التعريــف املقــدم إلــى مســتند جلنــة اإلنقــاذ الدوليــة /منظمــة اليونيســف (« ،)2012العنايــة باألطفــال الناجــن مــن االعتــداءات اجلنســية :اإلرشــادات اخملصصــة ملقدمــي اخلدمــات الصحيــة
والدعــم النفســي االجتماعــي ضمــن إطــار العمــل اإلنســاني» ،ص 15 – 14 .وتقاريــر منظمــة الصحــة العامليــة ( )1999عــن التغييــر االجتماعــي والصحــة النفســية ،والوقايــة مــن العنــف واإلصابــات،
واالستشــارات بشـــأن الوقايــة مــن االعتــداء اجلنســي علــى األطفــال ،ص17-13 .
 .4راجــع علــى ســبيل املثــال :جامعــة برشــلونة ( ،)2011انتشــار االعتــداءات اجلنســية علــى األطفــال فــي اجملتمــع وعينــات الطــاب :حتليــل مقــارن ،مجلــة علــم النفــس العيــادي ،اجمللــد رقــم  ،29اإلصــدار
الرابــع ،ص338 – 328 .؛ جامعــة اليــدن ،)2011( ،االعتــداءات اجلنســية علــى األطفــال مــن منظــار عاملــي :حتليــل مقــارن النتشــارها حــول العالــم ،ســوء معاملــة األطفــال ،اجمللــد رقــم  16العــدد رقــم  ،2ص.
101 – 79؛ جلنــة اإلنقــاذ الدوليــة /منظمــة اليونيســف (« ،)2012العنايــة باألطفــال الناجــن مــن االعتــداءات اجلنســية :اإلرشــادات اخملصصــة ملقدمــي اخلدمــات الصحيــة والدعــم النفســي االجتماعــي ضمــن
إطــار العمــل اإلنســاني.
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تتضمن العوامل األخرى املؤثرة على وقع االعتداء اجلنسي:
	•قــدر العنــف املســتخدم .قــد ينجــم عــن االســتخدام املفــرط للعنــف اجلسدي/اجلنســي ،تداعيــات خطيــرة علــى
صحــة الطفــل اجلســدية والنفســية.
	•م ّدة االعتداء .كلما استمرت مدة االعتداء كلما زادت خطورة التداعيات املترتبة عنه.
	•نــوع الــرد الــذي يتلقــاه الطفــل عنــد افصاحــه عــن االعتــداء .ســيؤدي التشــكيك أو جتاهــل أو إلقــاء اللــوم علــى
الطفــل إلــى ضــررٍ إضافــي ،أمــا حــن يصـ ّدق الطفــل املفصــح ويدعــم ،تكــون النتيجــة إيجابيــة أكثــر.
ال يفصــح كل الناجــن عــن تعرضهــم العتــداء .لــن يرغــب كل األطفــال فــي التكلــم عــن تعرضهــم العتــداء وقــد يلزم
آخريــن وق ًتــا طوي ـا ً قبــل أن يشــعروا بالثقــة الكافيــة بأحــد البالغــن إلخبــاره عــن جتاربهــم الســابقة أو احلاليــة .ال
ـث» األطفــال علــى اإلفصــاح .ولكــن يجــب علــى املستشــار النفســي أن يــدرك أن االعتــداء قــد يكــون
يجــب أن «نحـ ّ
الســبب الكامــن وراء ســلوك الطفــل املضطــرب أو حزنــه.
احملصلــة فــي
أظهــرت الدراســات أن انتشــار حــاالت االعتــداء اجلنســي علــى األطفــال فــي لبنــان مماثــل للنتائــج ّ
الدراســات املتعــددة التــي أجريــت فــي أماكــن أخــرى مــن العالــم ،مبــا فــي ذلــك األمنــاط املذكــورة أعــاه .وقــد أظهــرت
ـكل واحـ ٍد مــن
إحــدى الدراســات اجملــراة فــي لبنــان أن  %16.1مــن األطفــال بــن عمــر  8إلــى ً 17
عامــا قــد تعرضــوا لشـ ٍ
أشــكال االعتــداء اجلنســي علــى األقــل  .وبحســب هــذه الدراســة ال تأثيــر يذكــر جلنــس أو ديــن أو مســتوى الطفــل
التعليمــي علــى احتمــال تعرضــه لالعتــداء اجلنســي .فتــؤدي عوامــل أخــرى ،كنشــوء األطفــال فــي عائــات مشــتتة
واضحــا فــي
أو مضطربــة أو عنيفــة ،واملســتوى التعليمــي املنخفــض لألهــل ونشــوء األطفــال مــع أم عاملــة ،دورًا
ً
زيــادة نســبة اخلطــر .كمــا أظهــرت دراســة أخــرى حــول االعتــداء اجلنســي علــى األطفــال أجريــت مــع طــاب جامعيــن
ـاو  .وبحســب هــذه
فلســطينيني فــي لبنــان ،أن الصبيــة والفتيــات معرضــون خلطــر االعتــداء اجلنســي بشـ ٍ
ـكل متسـ ٍ
الدراســات ،حتــدث معظــم االعتــداءات اجلنســية علــى األطفــال فــي لبنــان ،داخــل منــزل الضحيــة ومــن قبــل معتــدي
مــن الذكــور وغال ًبــا مــا تنتشــر فــي املنــازل التــي يشــهد فيهــا األطفال حــاالت عنــف ،أو التــي يتعــرض فيهــا األطفال
ألشــكال أخــرى مــن العنــف ،مبــا فــي ذلــك االعتــداء اجلســدي والنفســي.

 .5منظمة  ،Save the Childrenمنظمة كفى ،ووزارة الشؤون االجتماعية اللبنانية ،)2008( ،االعتداء اجلنسي على األطفال :الوضع في لبنان
 .6احلاج يحيى ،م .تاميش ،)2000( ،مع ّدالت االعتداءات اجلنسية وتداعياتها النفسية كما تظهره دراسة أجريت مع طالب جامعيني فلسطينيني
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الوقاية من خالل تنمية قدرة كل األطفال على حماية أنفسهم

حتمــل املســؤولية الرئيســة فــي حمايــة األطفــال مــن اإلذى علــى الــدوام .ويتولى
يجــب أال ننســى أنــه علــى الراشــدين ّ
ـكل خــاص ،الــدور األساســي فــي الوقايــة مــن تعــرض األطفــال خلطــر
أفــراد العائلــة الراشــدين ومقدمــو الرعايــة بشـ ٍ
االعتــداء اجلنســي وتداعياتــه .وفــي الوقــت عينــه ،ميكــن تقــدمي الدعــم لألطفــال لتنميــة قدراتهــم علــى حمايــة
أنفســهم .فــي هــذا الدليــل ،نــرى أن القــدرة علــى حمايــة الــذات مرتبطــة بتعزيــز وعــي الطفــل وثقتــه بنفســه
وقدرتــه علــى حتديــد األشــخاص املوثــوق بهــم والتواصــل معهــم بشــأن أحساسيســهم ومشــاعرهم .إن دعــم تنميــة
ـهل عليهــم طلــب املســاعدة عنــد مواجهــة حــاالت صعبــة.
األطفــال لقدراتهــم علــى حمايــة أنفســهم ،قــد يسـ ّ
ميكــن االســتعانة بهــذا الشــكل مــن الوقايــة مــن خــال األنشــطة التربويــة والترفيهيــة اخملطــط لهــا ضمــن إطــار
أساســيا فــي تنميــة قــدرات األطفــال علــى حمايــة
الوكالــة التربــوي .فيســتطيع املستشــارون النفســيون دورًا
ً
أنفســهم مــن خــال نشــاطات دعــم نفســي اجتماعــي لــكل طفــل علــى حــدة أو ضمــن مجموعــات.
من ضمن أهداف هذه النشاطات ما يلي:
	•تنميــة وعــي الطفــل العاطفــي :يســتطيع الطفــل(ة) رفــع مســتوى وعيــه /وعيهــا عندمــا ال يشعر/تشــعر
بالراحــة؛
	•تنميــة ثقــة الطفــل مبشــاعره وأفــكاره :يســتطيع الطفــل(ة) رفــع مســتوى وعيه/وعيهــا عندمــا يكون/تكــون فــي
حالــة خطرة؛
	•مســاعدة الطفــل علــى حتديــد األشــخاص القادريــن علــى مســاعدته فــي محيطــه :يســتطيع الطفــل فهــم
ـكل أفضــل األشــخاص الذيــن ميكنــه الوثــوق بهــم واألماكــن التــي قــد يلجــأ إليهــا عنــد احلاجــة.
وحتديــد بشـ ٍ
ميكــن تنفيــذ املالحظــة التوجيهيــة «متاريــن الوقايــة اخملصصــة الســتخدام املستشــارين النفســيني العاملــن ضمــن
برنامــج الوكالــة التربــوي فــي لبنــان» (راجــع امللحــق رقــم  )2مــع كل األطفــال فــي الصــف اخلامــس والســادس
والســابع والثامــن .تهــدف هــذه التماريــن إلــى رفــع مســتوى وعــي األطفــال وتعزيــز قدرتهــم علــى حمايــة أنفســهم
مــن خــال متكــن األطفــال مــن التفكيــر فــي املواقــف الصعبــة فــي حياتهــم وفهمهــا وإيجــاد األماكــن اآلمنــة عنــد
احلاجــة إلــى مســاعدة.
فــي الكثيــر مــن احلــاالت ،يعــرف و/أو يشــعر األطفــال بــأن الوضــع غيــر ســليم .ولكــن حتــول عوامــل شــخصية
بشــكل واضــح .لــذا
واجتماعيــة وثقافيــة وتربويــة عــ ّدة دون قيــام الطفــل بالتعبيــر وطلــب املســاعدة واحلمايــة
ٍ
تهــدف هــذه األنشــطة إلــى مســاعدة األطفــال املعتــدى عليهــم علــى التقــدم لطلــب املســاعدة.
لتعزيــز الوقايــة مــن اعتــداءات أخــرى فــي املســتقبل ،يســتطيع األطفــال الناجــون االســتفادة مــن املقاربــة املعتمــدة
مــع كل األطفــال لتنميــة قدراتهــم علــى الدفــاع عــن أنفســهم.
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تحديد األطفال المتعرضين العتداءات جنسية

يعتبــر مســتند أدوات حتديــد حاجــات الطــاب املتعــددة وتلبيتهــا اخملصــص للمعلمــن مــن ضمــن املــوارد املتاحــة
للمعلمــي الوكالــة وموظفيهــا اآلخريــن التــي تســاعدهم علــى حتديــد وتلبيــة حاجــات الطــاب املتعــددة ،مبــا فــي
ذلــك اخملــاوف علــى ســامة الطفــل واالعتــداءات اجلنســية .ومــن األدوات املســتخدمة لتحديــد األطفــال املتعرضــن
العتــداءات جنســية :األداة رقــم  :5احلاجــات النفســية االجتماعيــة؛ األداة رقــم  :6إدارة الســلوك؛ واألداة رقــم :7
األطفــال املتأثريــن بالنزاعــات وباألزمات/حــاالت الطــوارئ .يســتطيع املستشــارون النفســيون فــي املدرســة اســتخدام
ـكل أفضــل،
هــذه األدوات إلرشــاد املعلمــن لكيفيــة حتديــد احلاجــات النفســية االجتماعيــة لطالبهــم وتلبيتهــا بشـ ٍ
مكمـا ً ملســتند أدوات حتديــد حاجــات
ـكل إيجابــي .يعتبــر هــذا الدليــل مســتن ًدا
والتعاطــي مــع ســلوك الطــاب بشـ ٍ
ّ
الطــاب املتعــددة وتلبيتهــا اخملصــص للمعلمــن ،فهــو يقــدم املزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن حتديــد حــاالت االعتــداء
ـكل خــاص.
اجلنســي علــى األطفــال والتعاطــي معهــا بشـ ٍ
العوامل الشائعة املؤدية إلى ارتفاع خطر تعرض األطفال لالعتداء اجلنسي:
بعــض األطفــال معرضــون أكثــر مــن غيرهــم خلطــر االعتــداء اجلنســي .ســيحتاج هــؤالء األطفــال إلــى املزيــد مــن
االنتبــاه ،وال بــد مــن قيــام املستشــار النفســي بدعمهــم إلــى جانــب عملــه علــى تنميــة قدراتهــم علــى حمايــة
أنفســهم.
ير ّجــح أن جنــد عوامــل خطــورة خاصــة بــكل ســياق ،ولكــن العوامــل التاليــة ،هــي العوامــل األكثــر شــيوعًا التــي تزيــد
مــن خطــر التعــرض العتداء جنســي:
بشكل خاص)؛
	•األطفال املهجورين أو املنفصلني عن أهلهم (في سياق حاالت الطوارئ احلالية
ٍ
	•عمالة األطفال؛
	•زواج األطفال؛
	•األطفــال الذيــن ال ميلكــون وســائل نقــل ويضطــرون إلــى املشــي مســافات طويلــة للوصــول إلــى املدرســة أو إلــى
أي مــكان آخــر مخصــص لألطفــال داخــل أو خــارج اخمليــم؛
ناج من اعتداء ،ال سيما إذا كان املعتدي أحد أفراد العائلة
	•إخوان وأخوات ،أوالد عم وأوالد خال طفل ٍ
إدمان على الكحول أو اخملدرات؛
	•األطفال املوجودون في عائلة يعاني فيها مقدمو الرعاية من
ٍ
	•األطفــال اآلتــون مــن عائــات مشــرذمة ،كالعائــات املنفصلــة أو العائــات التــي تعانــي مــن أشــكال مختلفــة
مــن العنــف األســري؛
	•األطفال الذين يعانون من إضطرابات نفسية أو إعاقات عقلية أو جسدية؛
	•األطفال املتواجدون في مأوى جماعي مكتظ.
مؤشــرات وأعــراض تعــرض الطفــل العتــداء جنســي :يختلــف رد فعــل الطفــل علــى االعتــداء اجلنســي بحســب
عمــره ،وجنســه ومســتوى منــوه وخلفيتــه الثقافيــة .يقــ ّدم اجلــدول أدنــاه بعــض التوجيهــات بشــأن املؤشــرات
واألعــراض الشــائعة التــي قــد تقتــرن بحــاالت اعتــداء حديثــة العهــد ،أو فــي بعــض احلــاالت (ال ســيما مــع األطفــال
األكبــر عمــرًا) ،اعتــداءات جنســية ارتكبــت فــي املاضــي .فــي حــال أبــدى أحــد األطفــال أي مــن تلــك املؤشــرات أو
األعــراض ،يجــب أن نأخــذ احتمــال التعــرض العتــداء علــى محمــل اجل ـ ّد .حتــى لــو لــم يتعــرض الطفــل العتــداء،
ناجمــا عــن ســبب آخــر ويجــب إحالتــه إلــى املستشــار النفســي .ميكــن للمعلمــن
يحتمــل أن يكــون إنزعاجه/هــا
ً
االســتعانة بقوائــم التدقيــق املتوفــرة فــي األداة رقــم  5و 6و 7مــن مجموعــة أدوات املعلمــن ملزيــد مــن التوجيــه ،ولكــن
تبقــى مســؤولية تعريــف الطاقــم التعليمــي بأســره فــي املدرســة علــى املؤشــرات واألعــراض الشــائعة لالعتــداءات
اجلنســية ومناقشــتها معــه ملقــاة علــى عاتــق املستشــارين النفســيني.
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يتضمــن اجلــدول املؤشــرات واألعــراض التــي تظهرعنــد األطفــال اليافعــن ج ـ ًدا .وقــد شــمل اجلــدول هــذه املؤشــرات
واألعــراض بالــذات ألنــه مــن املمكــن أن يتواصــل مــدراء املــدارس ،أو املعلمــون ،أو املستشــارون النفســيون مــع األطفــال
خــارج إطــار املدرســة إمــا ألن زميـا ً أو والـ ًدا أو أ ًخــا أو أي عضــو آخــر مــن اجملتمــع احمللــي قــد أبلغهــم بظهــور مثــل هــذه
املؤشــرات واألعــراض وإمــا اســتنادًا إلــى مالحظاتهــم الشــخصية.

المؤشرات واألعراض الشائعة الدالة على اعتداء جنسي وفق الفئة العمرية
الرضع واألطفال
األصغر ً
سنا
(من  0إلى 5
سنوات)

األطفال الصغار
(من  6إلى 9
سنوات)

المراهقون
(من  10إلى  17سنة)

1

	•بكاء وتذمر وصراخ أكثر من العادة.
	•التعلّق وتشبث غير اعتيادي مبقدمي الرعاية.
	•رفض ترك األماكن “اآلمنة”.
	•صعوبة في النوم أو في االستمرار في النوم.
	•تراجــع فــي منــو الطفــل (مثــاً ،فقــدان القــدرة علــى التخاطــب وفقــدان الســيطرة
التبــول).
علــى
ّ
	•الكشف عن معرفة أو إظهار اهتمام بالنشاطات اجلنسية ال يناسب عمرهم.
	•ردود فعل مشابهة لألطفال التي تترواح أعمارهم بني  0و 5سنوات .باإلضافة إلى:
	•اخلــوف مــن أشــخاص محدديــن أو أماكــن أو نشــاطات محــددة ،أو اخلــوف مــن التعــرّض
لهجــوم.
ـول فــي الســرير أو الرغبــة فــي قيــام
	•التصــرف كتصرفــات األطفــال الرضــع (مثـاً ،التبـ ّ
األهــل بإلباســهم).
	•رفض الذهاب فجأةً إلى املدرسة.
بشكل متكرر.
	•ملس األعضاء التناسلية
ٍ
بشكل عام.
اإلنزواء
أو
واألصدقاء
	•تفادي أفراد العائلة
ٍ
	•رفض تناول الطعام أو الرغبة في تناول الطعام طوال الوقت.
	•اكتئاب (حزن مزمن) ،بكاء أو فقدان األحاسيس.
	•كوابيس (أحالم مزعجة) أو اضطرابات في النوم.
	•مشاكل في املدرسة أو جتنب الذهاب إلى املدرسة.
	•إظهار غضب أو التعبير عن صعوبات في تشكيل عالقات مع الزمالء.
	•التشاجر مع الناس أو رفض طاعة أو احترام السلطة.
	•اعتماد سلوك التهرّب مبا في ذلك االنقطاع عن العائلة واألصدقاء.
	•سلوك مدمر للذات (مخدرات ،كحول ،إيذاء الذات).
تغير في األداء املدرسي.
	• ّ
	•اضطرابــات فــي الشــهية ،كتنــاول الطعــام طــوال الوقــت أو عــدم الرغبــة فــي تنــاول
الطعــام.
	•أفكار وميل إلى االنتحار.
	•التكلّم عن االعتداءات واسترجاع ذكريات مرتبطة باالعتداء.

 .7جلنــة اإلنقــاذ الدوليــة  /منظمــة اليونيســف (“ ،)2012العنايــة باألطفــال الناجــن مــن االعتــداءات اجلنســية :اإلرشــادات اخملصصــة ملقدمــي اخلدمــات الصحيــة والدعــم النفســي االجتماعــي ضمــن إطــار
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يضــاف إلــى مــا ســبق بعــض ردود األفعــال اجلســدية التــي مــن املفتــرض أن تنبهنــا إلــى احتمــال حــدوث اعتــداء
جنســي.
بعض املؤشرات واألعراض الشائعة قد تتضمن:
	•حكّة ،أو ألم ،أو تقرحات ،أو تشققات أو نزيف في األعضاء التناسلية أو الشرج أو الفم؛
	•ألم مستمر أو متكرر خالل التبول أو حركة األمعاء؛
بشكل متكرر)؛
	•تبول ال إرادي (عدم القدرة على السيطرة على التبول
ٍ
	•كدمــات غيــر معروفــة الســبب ،أو عظــام مكســورة ،أو حــروق أو رضــوض (غال ًبــا مــا ال يتمكــن الطفــل مــن
تفســير ســبب اإلصابــة أو تكــون التفســيرات املعطــاة متناقضــة).
حتديد األطفال املتعرضني العتداء جنسي ضمن إطار املدرسة:
يحتمــل وجــود أطفــال تعرضــوا العتــداء جنســي أو مــا زالــوا يتعرضــون العتــداء جنســي فــي أي صــف وفــي أي
مدرســة ،مبــا فــي ذلــك مــدارس الوكالــة .فــي حــن يجــب اعتبــار كل األطفــال معرضــن خلطــر االعتــداء اجلنســي،
معرضــا أكثــر مــن بعضهــم اآلخــر بســبب ظــروف خاصــة (كالتــي ذكــرت آنفً ــا) .وألن املستشــارين
ســيكون بعضهــم
ً
ـكل خــاص ،احتمــال ارتبــاط ذلــك بتعــرض بعــض األطفــال
النفســيني ســيقابلون األطفــال املضطربــن أو احلزينــن بشـ ٍ
العتــداء جنســي كبيــر ج ـ ًدا .بحســب املستشــارين النفســيني فــي مــدارس الوكالــة  ،عــادةً مــا يشــتبه بتعــرض
حاليــا العتــداء جنســي ،عندمــا:
طفــل ســابقً ا أو
ً
	•تصــل إلــى مســامعهم إشــاعات عــن ذلــك فــي املدرســة مــن زمــاء الطفــل ،أو مــن املعلمــن اآلخريــن أو مــن
مديــر املدرســة.
	•يفصح الطفل عن تعرضه العتداء ويطلب مساعدتهم.
	•يلحظون تغييرات في سلوك الطفل داخل املدرسة.
التحديد واإلحالة:
دائمــا لتحديــد
يجــب علــى املستشــارين النفســيني االعتمــاد أحيانًــا علــى املعلمــن ومــدراء املــدارس ،وليــس ً
وإحالــة األطفــال الــذي يــرون أنهــم معرضــون للخطــر .ال بــد للمــدراء واملعلمــن واملستشــارين النفســيني فــي كل
مدرســة العمــل علــى وضــع املؤشــرات التــي حتــدد معاييــر اعتبــار األطفــال «معرضــن للخطــر» وتقــع علــى عاتــق
كل املوظفــن فــي املدرســة مســؤولية العمــل والتعــاون الوثيــق لتحديــد األطفــال املعرضــن للخطــر .لــذا ال بــد أن
يناقــش املستشــارون النفســيون املؤشــرات واألعــراض الشــائعة لتعــرض األطفــال العتــداء جنســي مــع زمالئهــم فــي
املدرســة ،كوســيلة لتعزيــز عمليــة حتديــد األطفــال املعرضــن للخطــر وإحالتهــم إلــى املستشــار النفســي.
يتوجــب علــى املستشــار مقابلــة األطفــال مــن الذكــور واإلنــاث فــورًا فــي حــال عُ ــرف أنهــم تعرضــوا العتــداء جنســي
ـيا قــد حصــل.
أو يُعتقــد أن اعتــدا ًء جنسـ ً
فــي جميــع األحــوال ،عندمــا يتــم حتديــد طفــل مــن الناجــن أو ضحايــا االعتــداء اجلنســي فــي املدرســة مــن قبــل أي
مــن موظفيهــا ،يتوجــب علــى املستشــار النفســي أو مديــر املدرســة االتصــال فــورًا مبســؤول عمليــات الدعم/فريــق

 .8معلومات مت احلصول عليها خالل جلسات تدريب مستشاري الوكالة النفسيني على الرعاية باألطفال الناجني من ضمن إطار البرنامج التربوي.
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وحــدة احلمايــة املتواجــد فــي منطقتــه .يجــب أن يناقــش مســؤول عمليــات الدعم/فريــق وحــدة احلمايــة واملستشــار
النفســي مســتلزمات وخيــارات اإلحالــة إلــى خدمــات متخصصــة فــي حمايــة األطفــال ،مبــا فــي ذلــك خدمــات إدارة
حــاالت حمايــة األطفــال واخلدمــات الطبيــة اخلاصــة بضحايــا العنــف اجلنســي .يجــب أن تشــتمل عمليــة تبــادل
املعلومــات علــى املعلومــات ذات الصلــة فقــط وال يجــب أن تشــتمل علــى تفاصيــل شــخصية أو غيــر مهمــة حــول
الطفــل الناجــي أو احلادثــة .تقــع مســؤولية ضمــان ســرية معلومــات وكرامــة الناجــن وضمــان حصــر النقــاش
باملعلومــات الالزمــة حلــل املشــاكل وتنســيق العمــل علــى عاتــق كل مــن املستشــار النفســي ومســؤول عمليــات
الدعم/فريــق وحــدة احلمايــة.
فــي بعــض احلــاالت النــادرة ،ميكنكــم حتديــد طفــل معــرّض خلطــر آنــي أو مســتمر ،مبــا فــي ذلــك فــي ضمــن إطــار
البيئــة املنزليــة .فــي هــذه احلــاالت ،يتوجــب علــى املستشــار النفســي أو أي راصــد آخــر االتصــال فــورًا عبــر الهاتــف
مبســؤول عمليــات الدعم/فريــق وحــدة احلمايــة املتواجــد فــي منطقتهــم .عنــد تلقــي مثــل هــذه اإلحالــة يقــوم
مســؤول عمليــات الدعم/فريــق وحــدة احلمايــة بــدوره بتحديــد خيــارات ضمــان ســامة الطفــل اآلنيــة ،مبــا فــي ذلــك
إحالتــه إلــى االحتــاد الوطنــي حلمايــة األطفــال.

المبــادئ التوجيهيــة لــكل موظفــي الوكالــة المتعاطيــن مــع األطفــال الضحايــا أو الناجيــن مــن
اعتــداء جنســي

عندمــا يعمــل أي موظــف مــن موظفــي الوكالــة مــع أطفــال أفصحــوا عــن تعرضهــم العتــداءات جنســية ،يتوجــب
عليــه اتبــاع املبــادئ التوجيهيــة التاليــة:
.1

ضمان سالمة وراحة الطفل:

	• يجــب تطمــن وإراحــة األطفــال املفصحــن عــن تعرضهــم العتــداء جنســي مــن قبــل كل مقدمــي اخلدمــات
ـكل واضــح أنــه مت تصديقهــم وأن ال أحــد يلقــي عليهــم اللــوم
العاملــن معهــم .يجــب أن يعــرف الطفــل بشـ ٍ
بحصــول االعتــداء الــذي عانــوا منــه .يجــب وضــع مهمــة احلفــاظ علــى ســامة الطفــل اجلســدية والنفســية
علــى رأس سـلّم األولويــات فــي أي خطــوة متخــذة نيابـ ًة عنــه .كمــا يجــب احتــرام حــق كل طفــل باحليــاة والعيش
والنمــو للحــد األقصــى املمكــن (املــادة السادســة مــن شــرعة حقــوق الطفــل)؛
.2

ضمان مشاركة الطفل في صنع القرارات:

	•يحــق للطفــل أن يع ّبــر عــن رأيــه مبــا يجــب أن يحصــل ويجــب أن يؤخــذ رأيــه بعــن االعتبــار .يتوجــب علــى مقدمي
اخلدمــات االســتماع إلــى آراء األطفــال وإعطائهــم املعلومــات الضروريــة وإشــراكهم فــي عمليــة صنــع القــرارات،
عنــد االقتضــاء .يجــب ضمــان متتــع األطفــال بحــق التعبيــر عــن آرائهــم بحريــة ،ويجــب إعطــاء آرائهــم لألهميــة
الالزمــة بحســب عمــر الطفــل ومســتوى نضوجهــم (املــادة الثانيــة عشــر مــن شــرعة حقــوق الطفــل)؛ ال يجــب
أن يؤثــر االســتماع إلــى أفــكار وآراء األطفــال علــى حقــوق ومســؤوليات األهل/مقدمــي الرعايــة فــي التعبيــر عــن
آرائهــم مبســائل تؤثــر علــى أطفالهــم؛
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الدفاع عن مصلحة األطفال في كل األحيان.

	•يجــب أن تكــون مصلحــة الطفــل مــن االعتبــارات األساســية فــي كل اخلطــوات املتخــذة والتــي تؤثــر علــى
األطفــال .وهــذا يعنــي عندمــا تتخــذ سلســلة خطــوات تؤثــر علــى الطفــل ،يجــب أن يتأتــى عــن هــذه اخلطــوات
مــا هــو ملصلحــة الطفــل (املــادة الثالثــة مــن شــرعة حقــوق الطفــل)؛ يجــب علــى كل الراشــدين ،ومــن ضمنهــم
مقدمــو الرعايــة واألهــل ،القيــام بــكل مــا يصــب فــي مصلحــة الطفــل لضمــان احتــرام حقوقــه وتطبيقهــا؛
.4

ضمان عدم التمييز في كل النشاطات مع األطفال الناجين:

	•ال يجــب التمييــز ضــد أي طفــل مــن األطفــال .وهــذا يعنــي أن كل األطفــال سواســية فــي كل
األوقــات والظــروف ويحــق جلميعهــم بتلقــي احلمايــة (املــادة الثانيــة مــن شــرعة حقــوق الطفــل).
العمل مع أطفال ضحايا وناجني من اعتداءات جنسية في إطار تقدمي الدعم النفسي االجتماعي األوّلي
أثنــاء عملكــم مــع طفــل جنــا مــن اعتــداء جنســي ،تذكــروا أن تطرحــوا علــى أنفســكم األســئلة التاليــة :مــا هــو
الــدور اخلــاص الــذي يجــب أن أؤديــه مــع هــذا الطفــل؟ (بصفتكــم املعلم/املعلمــة ،أحــد الوالدين ،املستشــار النفســي،
ألــخ) .فــي حــال تدخلكــم كمستشــار نفســي ،تذكــروا أن دوركــم هــو تقــدمي الدعــم النفســي االجتماعــي األوّلــي
وأنــه يجــب أن تراجعــوا وتنســقوا مــع مســؤول عمليــات الدعم/فريــق وحــدة احلمايــة لتقــدمي خدمــات متخصصــة
فــي حمايــة األطفــال.

االعتبارات الرئيسية عند التعامل مع أطفال تعرضوا العتداء جنسي:

عندمــا يعمــل املستشــارون النفســيون مــع األطفــال الناجــن مــن اعتــداء جنســي ،إمــا فــي إطــار املدرســة العــام
وإمــا ضمــن جلســة دعــم أوّلــي ،يجــب ّأل ينســوا:
1.1أنه يجب عدم إلقاء اللوم على الطفل.
2.2أن الطفل املتعرّض العتداء جنسي بحاجة إلى بناء وإعادة بناء عالقات الثقة مع اآلخرين.
3.3أنه يجب أال حتصر هوية الطفل بالواقعة التي جنا منها.
4.4أنه يجب إعالم الطفل بالقرارات واخلطوات املرتبطة بتقدمي الدعم.
5.5أن األعراض هي رسائل يبعثها الطفل للحصول على املساعدة.
6.6اإلفصــاح عــن تفاصيــل «مــا حــدث» يجــب أن يتــم حصــرًا فــي إطــار متخصــص .يجــب أال يحــث املستشــارون
األطفــال علــى اإلفصــاح عــن تفاصيــل االعتــداء ويجــب أال يســألوا أســئلة إلرضــاء فضولهــم.
7.7يجب أن يبقى أي تدخل سريًا ويجب احترام احلاجات اخلاصة بكل طفل.
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يجب عدم إلقاء اللوم على الطفل:

فــي حــاالت متعــددة ،قــد يظــن اجملتمــع احمللــي ومقدمــو الرعايــة وحتــى األهــل أن الذنــب فــي حصــول االعتداء اجلنســي
جزئيــا .ال بــد مــن التذكــر هنــا أن القــدرات النفســية واإلدراكيــة التــي
يقــع علــى الطفل/الطفلــة ،إمــا بالكامــل وإمــا
ً
ـكل
يتمتــع بهــا الطفــل تعنــي أنــه ال ميكــن حتميــل الطفل/الطفلــة مســؤولية اجلرميــة املرتكبــة بحقه/حقهــا بــأي شـ ٍ
من األشــكال.
علــى ســبيل املثــال :قــد يقــول األهــل واملعلمــون« :فــي حــال قــال األهــل لطفلهــم «ال تخرجــوا إلــى الشــارع بعــد
فيحمــل الطفــل حينهــا مســؤولية مــا حصــل ألنــه
اخلامســة مســا ًء» ،وخــرج الطفــل وتعــرض العتــداء جنســي
ّ
عصــى أوامــر والديــه ،فلــوال ذلــك ملــا تعــرض لالعتــداء» .ميكننــا القــول أن الطفــل يعــرف أن عــدم إطاعــة أمــه خطــأ
نحمــل الطفــل مســؤولية االعتــداء الــذي تعــرض إليهــا أب ـ ًدا.
ولكــن ال يحــق لنــا فــي أي حــال مــن األحــوال أن ّ
غال ًبــا مــا يعانــي الناجــون مــن اعتــداءات جنســية ،مــن األحــكام التــي يطلقهــا النــاس عليهــم واللــوم امللقــى
عليهــم ومــن أصابــع االتهــام املوجهــة إليهــم .يجــب ّأل ينســى املستشــارون النفســيون أب ـ ًدا أنهــم قــد يقدمــون
تفهــم ودعــم وتعاطــي بشــري حقيقــي وصــادق .فــإذا ألقــوا اللــوم علــى
فرصــة الطفــل الوحيــدة للحصــول علــى ّ
الطفــل فهــذا يعنــي خســارة هــذه الفرصــة الوحيــدة!
.2

الطفل المتع ّرض العتداء جنسي بحاجة إلى بناء وإعادة بناء عالقات الثقة مع اآلخرين

خصوصــا وأن مــن وثقــوا بــه فــي املاضــي
يواجــه األطفــال الناجــن مــن اعتــداء جنســي صعوبــة فــي الوثــوق باآلخريــن،
ً
أحلــق بهــم األذى أو أنهــم لــم يجــدوا ضمــن شــبكة معارفهــم أي شــخص ميكــن بنــاء عالقــة ثقــة معــه أو ميكنهــم
ـكل تدريجــي وعلــى هــذا
اللجــوء إليــه عنــد احلاجــة إلــى الدعــم .قــد يتــم بنــاء الثقــة باملستشــار النفســي بشـ ٍ
األخيــر تقــع مســؤولية ضمــان احتــرام هــذه الثقــة واإلقــرار بهــا .وهــذا سيســاعد الطفــل علــى اســتعادة عالقــات
صحيــة مــع اآلخريــن.
.3

يجب أال تحصر هوية الطفل بالواقعة التي نجا منها:

عندمــا يتعــرض طفــل العتــداء جنســي ،قــد يركــز مقدمــو الرعايــة واألهــل علــى الواقعــة لدرجــة حصــر هويــة
الطفــل بحــادث االعتــداء .وعندمــا يــرون الطفــل ،ال يســعهم إال تذكــر تعرضه/تعرضهــا العتــداء .ومــن جهتهــم
أيضــا ،مييــل مقدمــو اخلدمــات إلــى تســمية الطفــل« :حالــة االعتــداء ،حالــة االغتصــاب ،حالــة االســتغالل اجلنســي
ً
ألــخ»...
أثناء تقدمي الدعم لألطفال الناجني ،يجب أال ينسى العاملون أن الطفل ليس «الواقعة» .فاألطفال:
	•لديهم اسماء ويجب أن تتذكروها وتستخدموها أثناء عملكم معهم؛
ـتقبل أفضــل .ميكــن للمستشــارين واملعلمــن
	•لديهــم مـ ٍ
ـاض ،ويعيشــون حاضــرًا مريــرًا ولكنهــم ســيحظون مبسـ ٍ
ومقدمــي اخلدمــات اآلخريــن دعــم الطفــل مــن خــال ضمــان تقدميهــم لعالقــات صحيــة وداعمــة؛
	•لديهــم مــوارد إمــا علــى املســتوى الفــردي أو العائلــي أو اجملتمعــي ،حتــى لــو يرجــح وجــود عوامــل خطــر فــي بيئــة
األطفــال .ميكــن للمستشــار النفســي مســاعدة األطفــال علــى حتديــد هــذه املــوارد وتنميتهــا ليتمكّنــوا مــن
تخطــي الصعوبــات التــي يواجهونهــا.
.4

يجب إعالم الطفل بالقرارات والخطوات المتعلقة بتقديم الدعم:

يفقــد األطفــال املتعرضــن العتــداء جنســي الســيطرة علــى أجســادهم ،وعلــى حياتهــم ومحيطهــم األوســع.
ويتفاقــم الوضــع بســبب الشــكوك حــول زمــان وكيفيــة حــدوث ومــدة االعتــداء .يبــدأ تقــدمي الدعــم األولــي لألطفــال
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الناجــن بتمكينهــم مــن توقــع الدعــم وإعالمهــم بكيفيــة تقــدمي الدعــم وزمانــه وفــي الوقــت عينــه تخييــر األطفال
ومســاعدتهم علــى اإلحســاس باســتعادة الســيطرة علــى حياتهــم .مســاعدة األطفــال علــى اســتعادة الســيطرة
يعنــي أنــه يتوجــب علــى املستشــار النفســي:
	•إطالع األطفال بصراحة ووضوح عن دور املستشار النفسي وأهداف جلسة الدعم؛
	•إبالغ األطفال بتوقيت اجللسة وإعطاؤهم حرية الرحيل في أي وقت؛
	•إعــام األطفــال بأنــه ميكنهــم احلصــول علــى دعــم املستشــار النفســي والعــودة لزيارتــه عنــد احلاجــة للدعــم أو
املعلومــات فــي أي وقــت كان.
.5

األعراض هي رسائل يبعثها الطفل للحصول على المساعدة:

قــد يعانــي األطفــال الناجــون مــن أعــراض ســلوكية أو جســدية أو نفســية مــن بعــد االعتــداء (راجــع اجلــدول أعــاه)
أو نتيجــة صعوبــات أخــرى يواجهونهــا فــي عائلتهــم ومحيطهــم .فــي معظــم األحيــان ،تعتبــر األعــراض مشــكلة
وعــادةً ،يحــاول مقدمــو اخلدمــات التخلــص منهــا مــن دون أن يفلحــوا فــي ذلــك .لــذا ال بــد مــن ّأل ننســى أن هــذه
األعــراض ليســت املشــكلة بــل مــن تداعيــات املشــكلة .فقــد يطلــب األطفــال املســاعدة مــن خــال أحــد األعــراض
كالميــا أو بالنضــج النفســي الكافــي لتحديــد
أو الســلوكيات ،خاصـ ًة إذا كانــوا ال يتمتعــون بالقــدرة علــى التعبيــر
ً
طبيعــة مشــاعرهم وحاجاتهــم والتعبيــر عنهــا .عندمــا يلفــت أحــد األطفــال نظــر املستشــار النفســي أو نظــر أي
مــن مقدمــي اخلدمــات اآلخريــن مــن خــال ســلوك جنســي «غيــر مقبــول» أو تعبيــر شــفهي أو رســومات ال تراعــي
احلشــمة ،قــد يكــون الطفــل قــد:
	•جنا من اعتداء جنسي ومن خالل هكذا سلوك يخبر/تخبر الراشدين أنه/أنها بحاجة إلى حماية ودعم؛
	•شــهد نشــاطات جنســية أو شــاهد صــور أو تســجيالت فيديــو أو قــرأ قصــص جنســية ،فــي سـ ّن غيــر مناســب
ومــن خــال هكــذا ســلوك أو أعــراض يخبر/تخبــر الراشــدين أنه/أنهــا بحاجــة إلــى معلومــات لفهــم مــا رأى/رأت
أو سمع/ســمعت.
ـف عــن هــذا الســلوك أو مــن
إن محاولــة وقــف هكــذا ســلوك كأول رد فعــل ،مــن خــال الطلــب إلــى الطفــل الكـ ّ
ـتصعب مــن مهمــة املستشــار النفســي ومقدمــي الرعايــة
خــال تأديــب الطفــل ،مــن دون النظــر إلــى أســبابه ،سـ
ّ
اآلخريــن .فالتركيــز علــى األعــراض ،يتســبب بفقــدان فرصــة اكتشــاف الســبب الكامــن وفهــم حاجــات الطفــل.
فــي معظــم احلاالت،عندمــا يتلقــى الطفــل الرعايــة واحلمايــة مــن اعتــداءات إضافيــة والدعــم النفســي االجتماعــي،
واملعلومــات والتربيــة اجلنســية املناســبة ،تختفــي هــذه األعــراض.
حصــرا فــي إطــار متخصــص .يجــب أال يحــث
اإلفصــاح عــن تفاصيــل «مــا حــدث» يجــب أن يتــم
.6
ً
المستشــارون األطفــال علــى اإلفصــاح عــن تفاصيــل االعتــداء:

قــد يكــون اســترجاع ذكريــات حــاالت صعبــة مؤملًــا جــ ًدا بالنســبة ألي شــخص فمــا بالكــم لــو كان طفــلٌ
نــاج
ٍ
يقــوم بذلــك .عندمــا يُطلــب مــن راشـ ٍد أن يفكــر فــي حادثــة صعبــة أو حزينــة شــهدها فــي حياتــه ،يتذكــر اجلســم
بأكملــه هــذه احلادثــة .فقــد تترافــق هــذه الذكريــات املؤملــة مــع أحاســيس احلــزن أو اخلــوف ،باإلضافــة إلــى البــكاء،
وتســارع دقــات القلــب ،وأحيانًــا يكــون وقــع ذلــك وكأ ّن الشــخص يعيــش تلــك اللحظــة مــن جديــد فــي احلاضــر.
أيضــا مــع
وعندمــا يطلــب مــن الراشــدين اســترجاع ذكريــات ســعيدة ،يحــدث األمــر نفســه .فاجلســم يتفاعــل ً
الذكريــات الســعيدة .مــن ناحيتهــم ،يعــاود األطفــال الناجــون الشــعور باخلــوف واأللــم واألذى اجلســدي واملعنــوي.
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فعندمــا نطلــب منهــم تذكــر مــا حــدث فــي املاضــي القريــب أو مــا يحــدث حتــى اآلن ،نكــون وكأننــا نطلــب منهــم
اختبــار هــذه األحــداث الصعبــة واملؤملــة مــن جديــد .تفــادي طــرح األســئلة املؤملــة خطــوة أساســية فــي عمليــة
تقــدمي الدعــم النفســي االجتماعــي األوّلــي .مهمــا كان األمــر الــذي عانــى منــه األطفــال ،مــا هــم بحاجــة إليــه اآلن
عمــا حــدث إن
فعـا ً هــو الشــعور باألمــان
ّ
والتفهــم .وعندمــا تتــم تلبيــة هــذه احلاجــات ،غال ًبــا مــا يفصــح األطفــال ّ
كانــوا قادريــن ومســتعدين للقيــام بذلــك.
.7

يجب أن يبقى أي تدخل سر ًيا ويجب احترام الحاجات الخاصة بكل طفل:

قــد يتــردد املستشــارون النفســيون فــي عمليــة التخطيــط للدعــم األولــي مــع األطفــال الناجــن بســبب صعوبــة
التأكــد مــن تلبيــة هــذه العمليــة حلاجــات الطفــل.
ـكل عــام ،أن احلفــاظ علــى الســرية
إضافــة إلــى ذلــك ،يشــير املستشــارون النفســيون وموظفــو الوكالــة اآلخــرون بشـ ٍ
واخلصوصيــة هــو حتـ ٍد آخــر فــي اجملتمــع احمللي/اخمليــم وضمــن إطــار املدرســة .
ففــي بعــض احلــاالت الصعبــة واملعقّ ــدة كحــاالت االعتــداء اجلنســي علــى األطفــال ،يحتــاج املستشــارون النفســيون
لفــرص تفريــغ مــا ســمعوه وشــهدوه فيبحثــون عــن دعــم زمالئهــم لهــم ،فتــزداد احلاجــة إلــى التحــدث مــع اآلخريــن.
ميكــن للتنســيق مــع مســؤول عمليــات الدعم/فريــق وحــدة احلمايــة تقــدمي فرصــة للتفريــغ واحلصــول علــى دعــم
الزمــاء .تعتبــر املعلومــات التــي يشــاركها املستشــارون النفســيون ومســؤول عمليــات الدعم/فريــق وحــدة احلمايــة
ســرية للغايــة ويجــب أن تتمحــور حــول مناقشــة اخلطــوات املتخــذة وتلــك الواجــب اتخاذهــا لضمــان تلبيــة احلاجــات
واحلفــاظ علــى مصلحــة الطفــل وحمايتــه.
الخطــوات الرئيســية عنــد التعامــل مــع إفصــاح الطفــل عــن االعتــداءات الجنســية الحاليــة أو
الســابقة:

يجــب االســتماع بانتبــاه إلــى األطفــال وعــدم مقاطعتهــم ،وإبــداء اهتمــام مبــا يقولــون .عليكــم أن تدركــوا أن مــا
ـكل واضــح مــن خــال
ســيخبركم األطفــال إيــاه ســيكون
ً
صادمــا أو مغض ًبــا .تفــادوا أن تظهــر هــذه األحاســيس بشـ ٍ
تعابيــر وجهكــم .مــن بعــد االســتماع إلــى الطفــل ،أشــكروهم علــى ثقتهم بكــم .وســيمنحكم ذلــك الوقــت للراحة
والتســاؤل :مبــا أشــعر أنــا اآلن؟ (باحلــزن ،بالغضــب ،بالغــن ،ألــخ .)...عندمــا تنجحــون فــي حتديــد ماهيــة شــعوركم،
ع ّبــروا عنــه بجملــة لطيفــة تســاعد األطفــال علــى الشــعور بأنكــم متعاطفــون معهــم .علــى ســبيل املثــال ،فــي
حــال كنتــم تشــعرون بالغضــب حلــدوث ذلــك لطفــل ميكنكــم القــول« :شــكرًا لثقتــك بــي وإخبــاري بالوضــع الصعــب
ـعرت بالغضــب حلــدوث كل ذلــك لصبي/فتــاة مــن عمــرك».
الــذي تعانــي منــه .أثنــاء اســتماعي لــك شـ ُ
إالم أنــا
دائمــا أن تضعــوا أنفســكم مــكان الطفــل وأن تفكــروا :إن كنــت هــذا الطفــل وفــي هــذه احلالــةَ ،
حاولــوا ً
بحاجــة فــي هــذه اللحظــة؟ ال تنســوا أن حاجــات األطفــال الناجــن الرئيســة هــي :أن يتــم تصديــق مــا يقولــون،
أن يتــم تطمينهــم ،أن يعرفــوا مــا اخلطــوات املمكــن اتخاذهــا أو األشــخاص القادريــن علــى املســاعدة وأن يعرفــوا
أن مــا شــاركوه لــن يُشــارك مــع اآلخريــن .األطفــال بحاجــة أن يعرفــوا أنهــم حتدثــوا وطلبــوا مســاعدة الشــخص
تفهمكــم حلاجاتهــم مــن خــال القــول شــيء مــن هــذا القبيــل « :بنــا ًء علــى مــا
املناســب .لــذا مــن املهــم أن تبــدوا ّ
ســمعته منــك ،ال أرى أنــك اقترفــت أي خطــأ ،أظ ـ ّن أنــك تتمتــع بالشــجاعة مبجيئــك إلــى هنــا لطلــب املســاعدة».
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و/أو «ســأخبرك كيــف أســتطيع مســاعدتك ،ولكــن أريــدك أن تقــول لــي مــا هــي املســاعدة التــي تظــن أنــك بحاجــة
إليهــا .ومــا تخبرنــي إيــاه اآلن ســيبقى ســرًا بيننــا إلــى أن نقــرر كلينــا مــا ميكــن القيــام بــه ملســاعدتك».
اعطــوا الطفــل دورًا فاعـا ً فــي حتديــد حاجاتهــم الرئيســية وحلفائهــم احملتملــن .تذكــروا أن منحكــم الطفــل فرصــة
تنميــة قدراتــه علــى حمايــة نفســه مــن اخلطــوات املمكنــة نحــو الشــفاء .لــذا ميكنكــم أن تســألوا األطفــال إن
كانــوا:
بشكل فور ّي.
	•يشعرون بضرورة تلبية حاجة ما
ٍ
	•يعرفون من قد يساعدهم أو يحميهم في املنزل من بني أفراد العائلة؟
معــا إيجــاد شــخص مــن أفــراد عائلتــك ،قــادر علــى حمايتــك عنــد الضــرورة .أتتذكــر
علــى ســبيل املثــال « :علينــا ً
مــن يســتمع إليــك عــادةً أو يســاعدك عندمــا تواجــه املشــاكل؟ أتظــن أن هــذا الشــخص قــادر علــى مســاعدتنا فــي
هــذه احلالــة؟
أعلمــوا األطفــال باخلطــوات التاليــة احملتمــل اتخاذهــا ،أي التحــدث مــع عضــو مــن أعضــاء فريــق احلمايــة لتحديــد
اخلدمــات املتخصصــة املتوفــرة فــي منطقتكــم .وبعــد أن يقــوم املستشــار النفســي ومســؤول عمليــات الدعم/فريــق
وحــدة احلمايــة بتعيــن مديــر حلــاالت حمايــة األطفــال ،ميكنكــم القــول« :عندمــا يخبرنــي األطفــال عــن الصعوبــات
التــي يواجهونهــا ،أعرفهــم عــادةً إلــى زميلي/زميلتــي الســيد فالن/الســيدة فالنــة ،وهو/هــي شــخص يتمتــع بالكثيــر
مــن اخلبــرة فــي هــذه املســألة ،وبدوره/بدورهــا سيحترم/ســتحترم ،مثلــي ،رغباتكــم وسيبذل/ســتبذل قصــارى جهــده/
جهدهــا حلمايتكــم ومســاعدتكم .أريدكــم أن تفكــروا فــي املوضــوع وأن تبلغونــي قراركــم حــن تصبحــون جاهزيــن
للقــاء الســيد فالن/الســيدة فالنــة .إن كنتــم تفضلــون ذلــك ،أســتطيع التحــدث معهــم أوّال ً وأستشــيرهم إذا
ســمحتم لــي بذلــك».
أعطــوا الطفــل إمكانيــة التواصــل معكــم أو مــع شــخص آخــر قــادر علــى املســاعدة عنــد الضــرورة مــن خــال
إعطائهــم رقــم اخلــط الســاخن الــذي خصصــه االحتــاد الوطنــي حلمايــة األطفــال لطلــب احلمايــة 427973-1-961+ :أو
إعطــاء األطفــال جــدول عملكــم والئحــة مبواعيــد وجودكــم فــي أماكــن ميكــن أن يجدوكــم فيهــا.
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األولي:
ما يجب فعله وما ال يجب فعله أثناء تقديم الدعم ّ

يرجــح أن يقـ ّدم املستشــارون النفســيون الدعــم النفســي االجتماعــي األوّلــي لألطفــال الذيــن يعتبــر أنهــم معرضــن
حاليــا) إلــى أن تتــم اإلحالــة إلــى مرحلــة إدارة
للخطــر واألطفــال املفصحــن عــن تعرضهــم العتــداء (فــي الســابق أو
ً
احلــاالت .يجــب أال ننســى أن الهــدف مــن هــذا الدعــم هــو تقــدمي الدعــم النفســي االجتماعــي األساســي وليــس
العــاج .ميكنكــم اســتخدام اجلــدول أدنــاه الــذي يعــرض مــت يجــب فعلــه ومــا ال يجــب فعلــه كالئحــة مفيــدة مبهــام
املستشــارين النفســيني أثنــاء تعاطيهــم مــع طفــل يتلقــى الدعــم النفســي االجتماعــي األولــي:
ما يجب فعله

ما ال يجب فعله

	•شــرح دوركــم لألطفــال :حتــى لــو كنتــم فــي
املدرســة وتتمعــون بالســلطة كمستشــارين
نفســيني ،ميكنكــم أن تشــرحوا أنــه خــال هــذه
اجللســة ميكنكــم تقــدمي املعلومــات والدعــم عند
الضــرورة.
	•تأكدوا من معرفتكم السم الطفل.
	•اشــرحوا لألطفــال بأنكــم ســتتحدثون معهــم
ملــدة  20دقيقــة وأنــه باســتطاعتهم املغــادرة
فــي أي وقــت يريدونــه إذا شــعروا باالنزعــاج.
	•اشــرحوا لألطفــال بــأن الهــدف مــن هــذه
اجللســة هــو تعريفهــم بوســائل الدعــم املتاحــة
لهــم متــى وإذا احتاجــوا إليهــا.
	•اشــرحوا لألطفــال بــأن مــا حصــل لهــم ليــس
خطأهــم.
	•اشــرحوا لألطفــال أنهــم قــادرون علــى الوصــول
إليكــم بحــال احتاجــوا للمعلومــات أو الدعم وأن
ذلــك ســيبقى ســرًا بينكــم وبينهــم إال إذا قــررمت
معهــم مشــاركة هــذه املعلومــات مــع مقدمــي
رعايــة آخريــن قادريــن علــى تقــدمي املســاعدة.
	•أطلبــوا مــن األطفــال أن يخبروكــم بــأي
أســئلة لديهــم أو مخــاوف تراودهــم وأنكــم
كمستشــارين نفســيني ســتبذلون جهدكــم
إلعطائهــم أجوبــة عليهــا.
	•أشــكروا األطفــال علــى الوقــت الــذي منحوكــم
إيــاه وذكروهــم بأنكــم متواجــدون ملســاعدتهم
عنــد الضــرورة.

	•ال تقولــوا لألطفــال أنكــم أصدقائهــم أو كأخهم
أو أختهــم الكبيــرة ،أو مــا شــابه .فالصــدق
سيســاعد األطفــال أكثــر مــن أي شــخص
آخــر .وتذكــروا أن عالقتكــم مــع األطفــال يجــب
أن تبنــى علــى الثقــة لكــي يتعلــم األطفــال
كيفيــة الوثــوق باآلخريــن مــن جديــد.
	•ال تســألوا األطفــال عــن أي مــن تفاصيــل مــا
حــدث .تذكــروا أن اســتعادة الذكريــات قــد
تــؤذي األطفــال إن لــم تتــم فــي فــي إطــار آمــن
ومتخصــص.
	•ال تُشــعروا األطفــال بأنهــم يخضعــون لتحقيــق.
وتذكــروا أن الذنــب فــي مــا حصــل ليــس ذنــب
األطفــال.
حلــث األطفــال علــى
	•ال تســألوا أســئلة صعبــة
ّ
اإلفصــاح عــن هويــة املعتــدي أو هويــة مــن
يعلــم بحصــول االعتــداء .تذكــروا أن األطفــال
قــد يكونــون مهدديــن وأن ســؤالهم عــن هــذه
التفاصيــل مــن دون توفــر االســتعداد للتدخــل
الفــوري قــد يعرضهــم للخطــر.
	•فــي حــال اعتمــاد األطفال “ســلوكيات ســيئة” ،ال
ـف عنهــا
تأدبوهم/تعاقبوهم/تطلبــوا منهــم الكـ ّ
فــي هــذه املرحلــة .تذكــروا أن هــذه األعــراض قــد
تكــون رســالة يبعثهــا األطفــال للحصــول علــى
املســاعدة التــي قــد حتتــاج إلــى إحالــة لتقدميهــا.
	•ال تعطــوا األطفــال آمــاال ً كاذبــة أو وعــودًا ال
ميكنكــم الوفــاء بهــا .تذكــروا أن عالقتكــم
باألطفــال قــد تكــون الفرصــة الوحيــدة لهــم
إليجــاد املســاعدة فــي هــذه املرحلــة والتعــرّف
إلــى عالقــات إنســانية ســليمة.
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متعمــد (فــردي أو مســتمر) قــد يصيــب بالضــرر أو مــن املرجــح أن يصيــب
اإلعتــداء :هــو كل فعــل ســوء معاملــة
ّ
ويتضمــن االعتــداء جميــع أشــكال ســوء املعاملــة اجلســديّة أو
بالضــرر ســامة طفــل أو رفاهــه أو كرامتــه أو منــوه.
ّ
العاطفيــة.
النفســية أو
اجلنســية أو
ّ
ّ
ّ
عمليــة مســاعدة األطفــال األفــراد واألســر مــن خــال دعــم مباشــر مــن نــوع
إدارة الحالــة :ميكــن وصفهــا علــى أنهــا
ّ
العمــل االجتماعــي وإدارة املعلومــات.
الطفل :بحسب اتفاقية األمم املتحدة حول حقوق الطفل ( )1989هو أي فرد دون الـ 18من العمر.
زواج األطفال :يُعرّف على أنه زواج رسمي أو احتاد غير رسمي قبل سن الـ.18
حمايــة الطفــل :تُعــرّف علــى أنهــا منــع حصــول حــاالت اإلســاء والعنــف واالســتغالل واإلهمــال والــردّ عليهــا فــي حــال
حصو لها .
ـيقية مؤلفــة مــن منظمــات دولية/ومحليــة وأصحــاب مصلحــة معنيــن
شــبكات حمايــة الطفــل :هــي هيئــات تنسـ ّ
يعملــون علــى رفــع مســتوى الوعــي وتعزيــز سياســات وبرامــج حمايــة الطفــل ضمــن إطــار اتفاقيــة حقــوق الطفــل
و/أو املعاهــدات الدوليــة حــول حقــوق الطفــل.
أنظمــة حمايــة الطفولــة :هــي أنظمــة تعتمدهــا اليونيســف لإلشــارة إلــى نظــام يتألــف مــن شــبكة تربــط بــن
معا إلــى إرســاء القوانني
أنظمــة رعايــة الطفولــة واألســرة وأنظمــة العدالــة اخلاصــة بالطفــل .وتــؤدي هــذه األنظمــة ً
والسياســات واألنظمــة واخلدمــات بهــدف تعزيــز رعايــة ورفــاه وحمايــة األطفــال وأســرهم ومجتمعاتهــم .ومــن أجــل
الوصــول إلــى نطــاق أوســع مــن الرفــاه الشــامل وضمــان حمايــة األطفــال ،فــإ ّن قطاعــات حكوميــة أخــرى مدعــوة
احملليــة إلــى االضطــاع بــدور مســاهم.
بطبيعــة احلــال إلــى جانــب مجموعــات اجملتمــع املدنــي واجملتمعــات
ّ
رفــاه الطفــل مــن منظــور حقــوق الطفــل ،ميكــن تعريــف رفــاه الطفــل علــى أنّــه تأمــن حقــوق األطفــال ومتكــن كلّ
اإليجابيــة،
طفــل مــن أن يصبــح مــا ميكنــه أن يكــون .وميكــن قيــاس درجــة حتقيــق ذلــك مــن خــال نتائــج الطفــل
ّ
ـلبية واحلرمــان يشــيران إلــى حرمــان الطفــل مــن حقوقــه.
حيــث أ ّن النتائــج السـ ّ
أطفــال مــن دون رعايــة والديــة هــم األطفــال الذيــن ال يعيشــون مــع أحــد الوالديــن كحــد أدنــى ألي ســبب من األســباب
أمــا األطفــال “غيــر املرافقــن” فهــم األطفــال الذيــن ال يحصلــون علــى الرعايــة مــن
وفــي أي ظــرف مــن الظــروفّ .
جانــب قريــب آخــر أو راشــد مســؤول عــن رعايتهــم بحكــم القانــون أو األعــراف .فــي املقابــل ،األطفــال “املنفصلــون”،
هــم الذيــن ينفصلــون عــن مقـ ّدم رعايــة أولــي ســابق قانونــي أو عرفــي ،ولكــن قــد يكونــوا مصحوبــن بقريــب آخــر.

 ،2144/Save the Children: http://resourcecentre.savethechildren.se/node .1تاريخ الدخول حزيران/يونيو .2014
التوجيهية املشتركة بني الوكاالت إلدارة احلاالت وحماية الطفل :لندن
 .2الفريق العامل املعني بحماية الطفل ( )2014اخلطوط
ّ
 .3اليونيسف .html.58008_57929/http://www.unicef.org/protection :تاريخ الدخول متوز/يوليو 2014
 .4اليونيسف .http://www.unicef.org/chinese/protection/files/What_is_Child_Protection.pdf :تاريخ الدخول حزيران/يونيو 2014
 .5قد تختلف تشكيلة ووظيفة شبكات حماية الطفل مع اختالف املناطق والسياقات.
 .6مكتب اليونيسف ملنطقة شرق آسيا واحمليط الهادئ ،دليل حماية الطفل.2008 ،
 .7برادشو ،ج ،.هولشير ،ب .وريتشاردسن ،د .)2006( .مؤشر حول رفاه األطفال في االحتاد األوروبي ،بحث حول املؤشرات االجتماعيةz-9204-006-s11205/1007 .10 .
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الســريّة هــي املبــدأ الــذي يفــرض علــى مقدمــي الرعايــة صــون املعلومــات اجملموعــة حــول عمالئهــم وضمــان أن تكــون
ـتثنائية مثــل بــروز مخــاوف أمنيــة
متاحــة فقــط بنــا ًء علــى إذن صريــح مــن العميــل ،إال فــي بعــض الظــروف االسـ
ّ
جديّــة أو عندمــا يكــون الكشــف عــن هــذه املعلومــات مطلوبًــا مــن مــزودي اخلدمــات بحكــم القانــون مــن أجــل
التبليــغ عــن حالــة اعتــداء.
العقــاب الجســدي يوصــف بحســب اتفاقيــة األمم املتحــدة حــول حقــوق الطفــل :كأي عقــاب تُســتخدم فيــه القــوة
اجلســديّة وبقصــد التس ـ ّبب بدرجــة مــا مــن األلــم أو االنزعــاج ،مهمــا كان طفيفً ــا .فــي معظــم احلــاالت ،يشــمل
العقــاب اجلســدي ضــرب األطفــال (“الصفــع”“ ،الضــرب علــى اجلســد”“ ،الصفــع علــى املؤخــرة”) مــن خــال اســتخدام
أيضــا علــى ســبيل
ـبية ،إلــخ .لكــن قــد يشــمل ذلــك ً
اليــد أو أداة مــا – ســوط أو عصــا أو حــزام أو حــذاء أو ملعقــة خشـ ّ
املثــال ركل األطفــال أو هزهــم أو رميهــم أو خدشــهم أو قرصهــم أو حرقهــم أو ســلقهم أو إطعامهــم قســريًا (مثــل
غســل فــم الطفــل بالصابــون أو إجبــاره علــى ابتــاع البهــار أو الفلفــل احلــار) .إضافــة إلــى ذلــك ،توجــد أشــكال أخــرى
أيضــا قاســية ومهينــة بالتالــي تتنافــى مــع االتفاقيــة .وتشــمل علــى ســبيل املثــال
مــن العقــاب غيــر اجلســدي وهــي ً
العقــاب عبــر التحقيــر أو الـ ّ
ـذل أو تشــويه الســمعة أو حتويــل الطفــل إلــى كبــش محرقــة أو التهديــد أو التخويــف أو
االستهزاء”.
االســتغالل يشــير إلــى اســتخدام األطفــال خدمــة ملنفعــة شــخص آخــر أو إلرضائــه أو لتحقيــق الربــح مــا يــؤدي
الصحــة اجلســدية
غال ًبــا إلــى معاملــة غيــر عادلــة وظاملــة ومؤذيــة للطفــل .وحتصــل هــذه األنشــطة علــى حســاب
ّ
ويتضمــن االســتغالل التالعــب وإســاءة
ومنــوه النفســي أو االجتماعــي.
والنفســية للطفــل إضافــة إلــى تعليمــه
ّ
ّ
ضحيــة والقمــع وســوء املعاملــة.
االســتخدام واإلســاءة والتحويــل إلــى
ّ
عمومــا فــي تلبيــة احلاجــات اجلســديّة
اإلهمــال هــو فشــل الوالديــن ومقدمــي الرعايــة واجملتمــع احمللــي واجملتمــع
ً
والعاطفيــة للطفــل عندمــا تكــون الســبل لذلــك معرفــة والوصــول إلــى اخلدمــات متوفــرًا ،أو الفشــل فــي حمايــة
ّ
الطفــل مــن التعــرّض للخطــر.
املصممــة مــن أجــل تعزيــز قــدرة األطفــال واألســر
خدمــات الوقايــة تشــمل اخلدمــات والبرامــج واملعلومــات املتاحــة
ّ
واجملتمعــات احملليــة علــى احلفــاظ علــى ســامة األطفــال ورعايتهــم .وتشــمل هــذه اخلدمــات اجلهــود الراميــة إلــى
تعزيــز الرعايــة العائليــة ودعــم األســر إلــى جانــب التخفيــف مــن احتمــال األذى والتدخــات املبكــرة مــن أجــل مواجهة
التحديــات األســرية القائمــة والتهديــدات احملدقــة برفــاه األطفــال.
االجتماعيــة التــي يعيــش النــاس فيهــا ويتراوحــان بــن الرعايــة
الدعــم والرعايــة النفســيان يؤثــران علــى الفــرد والبيئــة
ّ
وعمــال الصحــة وأفــراد
والدعــم املقدمــن مــن جانــب مقدمــي الرعايــة وأفــراد األســرى واألصدقــاء واجليــران واألســاتذة ّ
أيضــا الرعايــة والدعــم املقدمــن مــن جانــب مــزوّدي
اجملتمــع احمللــي علــى أســاس يومــي ،وقــد يتوســعان ليشــمال ً
اخلدمــات املتخصصــة.

توجيهية لالستخدام الصحيح وشروط الرعاية البديلة لألطفال :البرازيل
 .8اليونيسف ( )2007خطوط
ّ
عامة ،رقم ،2006 ،8 .الفقرة 11
 .9اتفاقية األمم املتحدة حول حقوق الطفل ،تعليقات ّ
 .10األمم املتحدة ( ،)2006التقرير العاملي حول العنف ض ّد األطفال ،ص54 .؛ نيويورك .مع ّدل من أجل تضمني اإلهمال اجملتمعي أو إهمال اجملتمع احمللي.
 .11تشايلد فرونتيرز ( )2013الدليل البحثي :تقييم نظام رعاية األطفال والرعاية األسرية في جمهورية الوس الدميقراطية الشعبية
 .12إجراءات داعمة حلقوق الطفل  ،ARCرمزة املوارد اخلاصة باإلجراءات الداعمة حلقوق الطفل2009 ،
 .13اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت التابعة لألمم املتحدة
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ـيا مــع مضمــون الصكوك
الحمايــة تشــمل جميــع األنشــطة الهادفــة إلــى بلــوغ االحتــرام الكامــل حلقــوق الفــرد متاشـ ً
وروحيــة هــذه الصكــوك (قانــون حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي وقانــون الالجئني).
القانونيــة ذات الصلــة
ّ
ـميا لصالــح طفــل أو أســرته مــن قطــاع آخــر أو منظمــة
اإلحالــة توصــف علــى أنهــا عمليــة طلــب اخلدمــات رسـ ً
أخــرى (مثـ ُ
ـية إلــخ) مــن خــال إجــراءات قائمــة
ـا ،إدارة احلالــة ،املســاعدة النقديــة ،الرعايــة
الصحيــة ،الرعايــة النفسـ ّ
ّ
و/أو بطريقــة معتمــدة.
خدمــات االســتجابة تشــير إلــى تدخــات حمايــة األطفــال التــي تــأدي ردًا علــى ظــروف يكــون الطفــل فيهــا عرضــة
لــأذى أو قــد تعــرض لإلعتــداء أو االســتغالل أو اإلهمــال أو الهجــرة أو التخلــي مــن دون رعايــة أســرية مالئمــة .وتهــدف
إمكانيــة تكــرار حصــول األذى وإعــادة الشــعور بالرفــاه إلــى الطفــل املتضــرّر.
هــذه اخلدمــات إلــى التخفيــف مــن
ّ
العامــة ،ومنهــا املنافــع النقديّــة وتوليــد االســتخدام والتأمــن
احلمايــة االجتماعيــة تشــير إلــى مجموعــة التدابيــر
ّ
االجتماعــي ،التــي تقــ ّدم إلــى مواطنــن مح ّدديــن يجــري تعريفهــم كأفــراد بحاجــة إلــى احلمايــة مــن العســر
االقتصــادي أو االجتماعــي.
ـوة اجلســديّة أو النفــوذ ،بالتهديــد أو الفعــل ،والــذي يــؤدّي أو مــن
العنــف يُعــرّف علــى أنــه االســتخدام
املتعمــد للقـ ّ
ّ
املرجــح أن يــؤدّي إلــى اإلصابــة أو الوفــاة أو األذى النفســي أو ســوء النمــو أو احلرمــان.
والبيئيــة التــي تزيــد مــن تعــرّض جماعــة مــا أو
واالجتماعيــة واالقتصاديّــة
الهشاشــة تشــير إلــى العوامــل اجلســديّة
ّ
ّ
أفــراد للصعوبــات واخملاطــر والتــي تواجههــم مــع خطــر اخلســارة أو الضــرر أو انعــدام األمــن أو املعانــاة أو الوفــاة.

التوجيهية املشتركة بني الوكاالت حول إدارة احلاالت.2014 ،
 .14الفريق العامل املعني بحماية الطفل ،اخلطوط
ّ
 .15تشايلد فرونتيرز ( )2013الدليل البحثي :تقييم نظام رعاية األطفال والرعاية األسرية في جمهورية الوس الدميقراطية الشعبية
عاملية ،اليونيسف.2006 ،
عامة
 .16شيال ب .كامرمان وشيرلي غابل ،احلماية االجتماعية لألطفال وأسرهم :نظرة ّ
ّ
 .17األمم املتحدة ،التقرير العاملي حول العنف ض ّد األطفال2006 ،

التعامل مع االعتداءات الجنسية على األطفال
دليل عملي للمستشــارين النفســيني العاملني في وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشــغيل الجئي فلسطني في الشرق األدنى
ضمن اإلطار التربوي في لبنان

الملحق الثاني

تمارين الوقاية المخصصة الستخدام المستشارين
النفسيين في برنامج الوكالة التربوي في لبنان
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تماريــن الوقايــة المخصصــة الســتخدام المستشــارين النفســيين فــي برنامــج الوكالــة التربــوي
فــي لبنــان

كمستشــارين نفســيني ،حتاولــون قــدر اإلمــكان االســتجابة حلاجــات األطفــال االجتماعيــة النفســية فــي مدرســتكم.
تذكــروا أن تنظيــم نشــاطات الدعــم النفســي االجتماعــي األساســية ضمــن مجموعــات قــد يعــود بالفائــدة علــى
صحــة األطفــال النفســية االجتماعيــة ووعيهــم.
يســتعان باملالحظــة التوجيهيــة التاليــة عنــد تنفيــذ تقنيــات ســرد القصــص ملســاعدة األطفــال علــى تعزيــز
وعيهــم وقدراتهــم علــى حمايــة أنفســهم مــن خــال متكينهــم مــن التفكيــر فــي األوضــاع الصعبــة فــي حياتهــم
وفهمهــا ومتكينهــم مــن طلــب املســاعدة فــي إطــار آمــن .تهــدف نشــاطات الدعــم النفســي االجتماعــي األساســية
ـكل إيجابــي علــى صحــة األطفــال النفســية االجتماعيــة ووعيهــم .ال تســتخدم هــذه
ضمــن مجموعــات التأثيــر بشـ ٍ
التماريــن لتأديــب األطفــال أو تعريفهــم علــى قيــم أخالقيــة أو ِعبــر.
اق ُتبســت هــذه التماريــن مــن نشــاطات املســرح التفاعلــي وتقنيــات العــاج بالفــ ّن ضمــن مجموعــات .وقــد مت
اختبارهــا كلهــا مــع األطفــال والراشــدين فــي مخيمــات الالجئــن فــي فلســطني كدعــم نفســي اجتماعــي وضمــن
أطــر تربويــة غيــر رســمية فــي لبنــان .ومت وضــع التماريــن لألطفــال فــي لبنــان ،مبــا في ذلــك األطفــال املعرضــن للخطر
أو املتعرضــن لالعتــداءات اجلنســية وألشــكال أخــرى مــن االعتــداء ،وذلــك ملســاعدتهم علــى اســتخدام أنشــطة ســرد
القصــص والرســم والكتابــة كوســيلة للتعبيــر عــن أحاسيســهم ولرفــع مســتوى وعيهــم.
وفــي هــذه املالحظــة التوجيهيــة ،ســنعرض أربــع جلســات دعــم نفســي اجتماعــي بحســب الترتيــب الزمنــي الواجب
اتبعــاه عنــد تطبيقهــا مــن قبــل املستشــارين النفســيني مــع كل األطفــال فــي مــدارس الوكالــة فــي الصــف اخلامس
والســادس والســابع والثامــن .ال يجــب أن يُســتهدف ويشــارك األطفــال فــي هــذه النشــاطات فقــط ألنهــم يعانــون
مــن مشــاكل ســلوكية أو نفســية اجتماعيــة .مت وضــع التماريــن مــن أجــل دعــم كل األطفــال .ومــن املمكــن أن يتــم
تنظيــم جلســات أســبوعية خــال شــهر واحــد .ويجــب اســتخدام الغرفــة ذاتهــا فــي كل مــرة فــي حــال كان ذلــك
ممكنًــا ،ويفضــل أن تكــون هــذه الغرفــة فــي بيئــة مناســبة لألطفــال.
أهداف تمارين الوقاية:

يتمثــل الهــدف العــام لهــذه اجللســات األربــع فــي تنميــة وعــي األطفــال النفســي والعاطفــي الــذي يســاهم فــي
تنميــة بعــض قدراتهــم علــى حمايــة أنفســهم مــن خــال متكــن األطفــال مــن فهــم األوضــاع الصعبــة التــي
يشــهدونها فــي حياتهــم وحتديــد شــبكات الدعــم اخلاصــة بهــم .وتعتبــر كل جلســة جــز ًءا مــن عمليــة مســتمرة
تســعى إلــى حتقيــق هــذا الهــدف.
إرشادات خاصة بتطبيق أنشطة الوقاية:

عند التخطيط لتطبيق هذه األنشطة النفسية االجتماعية ،عليكم اتباع اإلرشادات التالية:
	•اختبــار كل نشاط/جلســة مــع زمالئكــم قبــل تنفيذهــا مــع األطفــال .ســيمكّنكم ذلــك علــى التأكــد مــن
فهــم كل خطــوة مــن خطــوات التماريــن ومينحكــم فرصــة احلصــول علــى مالحظــات زمالئكــم بشــأن التماريــن.
تناقشــوا مــع زمالئكــم بشــأن أي مــن خطــوات أو مكونــات التماريــن الواجــب تغييرهــا وتعديلهــا وفــق بيئــة
ـم/مكون مــن التمريــن.
مدرســتكم وبشــأن املــدة الزمنيــة الالزمــة لتنفيــذ كل قسـ
ّ
	•يجب ّال يتجاوز عدد األطفال املشاركني في كل مجموعة األربعة عشر طفال ً
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	•يجــب أن يتــم تطبيــق األنشــطة مــع اجملموعــة ذاتهــا مــن األطفــال خــال فتــرة شــهر واحــد (أي جلســة واحــدة
فــي األســبوع).
	•يجــب إجــراء هــذه األنشــطة مــع أطفــال تتــراوح أعمارهــم بــن العاشــرة والرابــع عشــر مــن العمــر (بــن الصــف
اخلامــس والثامــن)
ً
أطفال من العمر ذاته وميكن تطبيقها مع أطفال من الصف ذاته.
	•يجب أن تضم كل مجموعة
معــا بحســب إطــار املدرســة .تناقشــوا مــع زمالئكــم
	•يجــب أن يتــم إجــراء األنشــطة مــع الفتيــان والفتيــات ً
فــي مــا إذا كان ذلــك مناس ـ ًبا فــي إطــار مدرســتكم وفــي املقاربــة األفضــل الواجــب اتبعاهــا لتمكــن الفتيــات
والصبيــة مــن التعبيــر عــن أنفســهم.
	•يجــب أن تبلــغ مــدة كل جلســة مــن  45دقيقــة كحــد أدنــى و 60دقيقــة كحــد أقصــى بحســب تفاعــل اجملموعــة
معها .
يفضــل أن يتــم إجــراء اجللســات األربــع فــي املــكان ذاتــه .فــي حــال كانــت غرفــة املستشــار النفســي أصغــر مــن
	• ّ
ـف متوفــرة.
أن تتســع لــكل اجملموعــة ،يجــب إيجــاد غرفــة صـ ّ
	•يجــب أن توفــر املســاحة املســتخدمة إلجــراء األنشــطة أفضــل قــدر ممكــن مــن اخلصوصيــة وأن تكــون ضمــن
منطقــة هادئــة داخــل املدرســة .تناقشــوا بشــأن هــذه املســألة مــع مديــر املدرســة قبــل البــدء باجللســات للتأكّد
أيضــا وضــع إشــارة «عــدم اإلزعــاج» علــى بــاب الغرفــة حيــث تعقــدون
مــن توفــر مثــل هــذه املســاحة .ميكنكــم ً
اجللســات.
	•فــي حــال اســتخدام صــف لتطبيــق األنشــطة ،يتوجــب القيــام ببعــض الترتيبــات :قــد يتوجــب عليكــم إزاحــة
املقاعــد والطاولــة إلــى أحــد جوانــب الصــف للســماح لألطفــال بالتحــرك فــي الغرفــة واجللــوس ضمــن حلقــة.
وهــذا يســتوجب بعــض التخطيــط قبــل بــدء أي جلســة فيجــب تنســيق كل األنشــطة مــع مــدراء املــدارس
واملعلمــن ذوي العالقــة.
	•فــي حــال مت تطبيــق متاريــن اجملموعــات مــع أطفــال ال يعرفــون بعضهــم البعــض مــن قبــل ،ميكنكــم تطبيــق متريــن
التعــارف وكســر اجلليــد الــوارد فــي امللحــق رقــم .2
ت كان ،حتــى خــال عقدها.
	•أعلمــوا األطفــال أن مشــاركتهم فــي أي جلســة طوعيــة وميكنهــم تركهــا فــي أي وقـ ٍ
قبــل البــدء باجللســة األولــى مــع أي مــن اجملموعــات ،أعلمــوا املشــاركني أن هــذه اجللســات هــي مســاحة آمنــة
للّعــب والتفكيــر والتعبيــر عــن الــذات .وعلــى الرغــم مــن أنهــم فــي املدرســة ،ال تعتبــر املســاحة املســتخدمة
صفً ــا اعتياديًــا.
ـل عالمــات اإلنزعــاج خــال اجللســة ،أعلمــوا هــذا الطفــل علــى انفــراد أنكــم هنــا
	•فــي حــال بــدت علــى طفـ ٍ
لتســتمعوا لهــم فــي حــال رغبــوا فــي التحــدث عــن ســبب إنزعاجه/هــا .رتّبــوا جلســة فرديــة ســرًا مــع الطفــل
معــا عــن ســبب انزعــاج الطفــل احملتمــل.
لكــي تتكلمــوا ً
	•ال بــد مــن التأكــد مــن ّأل يفهــم أي نشــاط علــى أنــه مخصــص لطفــل مــا ،أال أنــه يتوجــب عليكــم أن تطبقــوا
النشــاط علــى أنهــا برنامــج دعــم ترفيهــي ونفســي اجتماعــي مفيــد لــكل األطفــال ليتمكنــوا مــن تنميــة
قدراتهــم علــى التعبيــر عــن أنفســهم وحمايــة أنفســهم ورفــع مســتوى وعيهــم.
	•مــن بعــد انتهــاء كل مجموعــة مــن اجللســات األربــع ،يتوجــب علــى املستشــارين النفســيني إجــراء متريــن تقييــم
جيــد؟ ( )2مــا هــي األمــور
ذاتــي .بعــد كل جلســة ،أســألوا أنفســكم )1( :مــا هــي األمــور التــي متــت
ٍ
بشــكل ّ
ـجلوا هــذه النقــاط وأي تغييــرات جترونهــا باإلضافــة إلــى مالحظــات
تغيرونهــا فــي املــرة القادمــة؟ سـ ّ
التــي قــد ّ
املشــاركني ضمــن اجللســة اخلتاميــة (راجعــوا اجللســة الرابعــة «قصــة حياتــي» الــواردة أدنــاه).
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يرجــى أن تنتبهــوا إلــى أهميــة التمــرّن علــى إجــراء التماريــن مــع زمالئكــم قبــل تطبيــق أي مــن النشــاطات مــع
 ومشــاركة العبــر املســتخلصة، فهــذا سيســاعدكم علــى حتديــد صيغــة للغــرض مــن هــذه التماريــن.األطفــال
أيضا علــى تعديــل التماريــن لتتماشــى مع ســيناريوهات
ً ووجهــات النظــر اخملتلفــة مــع زمالئكــم وسيســاعدكم ذلــك
.مختلفــة قــد تطــرأ خــال تطبيــق األنشــطة

| exercise.
After each session ask yourself:

(1) What went well?
(2) What might you want to change next time?
Record these reflections and any changes you make together with the feedback from the
participants in the wrap-up session (see session 4 “the story of my life” below).
Please note that it is very important to practice the exercises with your peers and colleagues
before you implement any activities with children. This will help you formulate the purpose
of the activities, share learning and different perspectives with peers and help you adapt the
exercises for different scenarios that may occur during implementation of the activities.

Irene van der Zande, Kidpower Founder and Executive Director 1
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األمور الواجب القيام بها قبل البدء بالتمارين:

عند تطبيق أي من هذه النشاطات ،ستحتاجون إلى األدوات/األغراض التالية:
	•أوراق بيضاء
	•أقالم تلوين
	•مســاحة واســعة تتســع أربعــة عشــر تلميـ ٍذ (حيــث ميكــن إزالــة بعــض األثــاث إلتاحــة اجملــال أمــام بعــض احلركــة
واألنشــطة البدنية)
وضع القواعد األساسية الخاصة بالمجموعات:

فــي اجللســة األولــى مــع اجملموعــة ،قــد ترغبــون فــي االتفــاق معهــا علــى قواعــد أساســية لتســيير اجللســات .ميكــن
التذكيــر بهــا فــي كل جلســة إذا دعــت احلاجــة.
يعتبــر وضــع القواعــد األساســية مــن الوســائل املســتخدمة لنشــر اإلحســاس باألمــان والثقــة بــن املشــاركني فــي
اجملموعــة قبــل الشــروع فــي التفاعــل مــع بعضهــم البعــض .يفضــلّ أن يتــم تشــجيع املشــاركني علــى وضــع هــذه
القواعــد ألن ذلــك يســاعد األطفــال علــى الشــعور بــأن مشــاركتهم أساســية .علــى امليســرّين واجــب اتخــاذ القــرارات
بشــأن الوقــت اخملصــص لهــذه العمليــة اســتنادًا إلــى تقييمهــم حلاجــات اجملموعــة وكيفيــة تفاعلهــا مــع بعضهــا
البعــض ،آخذيــن بعــن االعتبــار الوقــت احملــدود اخملصــص إلجــراء أنشــطتهم.
بعــض األمــور الواجــب أخذهــا بعــن االعتبــار :يســتغرق وضــع القواعــد األساســية مبوجــب مقاربــة تشــاركية وق ًتــا
دائمــا مــن الوقــت الــازم لوضعهــا مــن خــال عــرض شــفهي مــن قبــل امليســرين .إال أن عــرض القواعــد
أطــول ً
ـفهيا مــن قبــل امليســرين قــد يضعــه األطفــال فــي إطــار التعليــم فــي الصــف .وخلفــض نســبة هــذا اخلطــر،
شـ ً
يجب استخدام النبرة والكلمات المناسبة .تتضمن القواعد األساسية االعتيادية:

	•االستماع إلى بعضكم البعض واحترام بعضكم البعض
	•احلفاظ في ما بينكم على سرية ما قد تتم مشاركته خالل األنشطة
	•منح اجلميع الفرصة للتعبير عن أنفسهم
	•عدم اطالق االحكام على اآلخرين

مالحظة للمستشارين النفسيين:

قــد يصعــب أحيانًــا شــرح معنــى اخلصوصيــة والســرية لألطفــال .فــا بــد مــن شــرح ماهيــة اخلصوصيــة بكلمــات
يســهل علــى األطفــال فهمهــا .علــى ســبيل املثــال ،اشــرحوا لهــم أن عليهــم فــي بعــض األحيــان احتــرام خصوصية
زمالئهــم فــي هــذه اجملموعــة مــن خــال عــدم التك ّلــم عــن كل األمــور التــي حدثــت مــع اآلخريــن .قــد يتعلــم األطفــال
الكثيــر مــن خــال البــدء فــي فهــم معنــى الســرية .ميكنكــم االعتمــاد علــى األحــداث اليوميــة ملســاعدتكم
علــى حتديــد القواعــد .علــى ســبيل املثــال« ،نعــم ،أعلــم أنــه مــن املضحــك قلي ـا ً بالنســبة لكــم عندمــا يتبــول
أخوكــم الصغيــر ويتســخ ســرواله وتتكــون بركــة صغيــرة علــى األرض ألنــه مشــغول باللعــب بألعابــه .هــل هنــاك
مــا يقلقكــم فــي مــا حــدث؟ ...جي ـ ّد! مبــا أن ذلــك ليــس مشــكلة بالنســبة لكــم ،أرجوكــم أال تتكلمــوا عنــه مــع
أصدقائكــم – وأرجوكــم أال تســخروا مــن أخوكــم بســبب مــا حــدث .فلــم تتعــرض صحــة أو ســامة أحــد للخطــر،
ويحــق ألخيكــم باخلصوصيــة».
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الجلسة األولى :حددوا مشاعركم
عوضــا عــن ذلــك،
ـكل عــام ،يواجــه األطفــال بعــض الصعوبــات فــي حتديــد والتعبيــر عــن مشــاعرهم بالــكالم.
ً
بشـ ٍ
يعبــر األطفــال عــن إنزعاجهــم مــن خــال ســلوكيات تخريبيــة أو إنزوائيــة .ومــن خــال تنميــة قــدرات األطفــال علــى
حتديــد والتعبيــر عــن مشــاعرهم عبــر متكينهــم مــن حتديــد األفــكار اخملتلفــة وردود األفعــال اجلســدية التــي ترافــق كل
شــعور عــادةً ،يصبــح مــن املمكــن البــدء بتعزيــز قــدرات األطفــال اإلدراكيــة.
األمور التي تحتاجون إليها قبل البدء بالتمارين:

عند تطبيق أي من هذه النشاطات ،ستحتاجون إلى األدوات/األغراض التالية:
	• أوراق بيضاء
	•أقالم تلوين
	•مســاحة واســعة تتســع ألربعــة عشــر تلميـ ٍذ ،حيــث ميكــن إزالــة بعــض األثــاث إلتاحــة اجملــال أمــام بعــض احلركة
واألنشــطة البدنية.
التعليمات:
	•البدء بالنقاش بشأن القواعد األساسية اخلاصة باجملموعات والتوافق عليها مع املشاركني؛
	•إجراء مترين التعارف وكسر اجلليد في حال كان األطفال املشاركون ال يعرفون بعضهم البعض من قبل؛
	•الوقوف مع األطفال في حلقة والطلب من األطفال البدء باملشي ضمن هذه املساحة؛
	•قولــوا لألطفــال« :هــذا هــو املــكان اآلمــن اخلــاص بنــا حيــث نلعــب ونع ّبــر عــن أنفســنا .حتــى لــو كنّــا فــي
ـتحول اجملموعــة مــع املستشــارين النفســيني هــذه املســاحة إلــى مــكان آمــن للتعبيــر عــن أنفســنا
املدرســة ،سـ ّ
واللعــب .هــذا ليــس صفً ــا عاديًــا .حاولــوا أن متلــؤوا كل بقعــة فارغــة مــن هــذه املســاحة بواســطة خطواتكــم
نفســا عميقً ــا ومــن بعدهــا تنفســوا بلطــف وأخرجــوا
وامشــوا فــي كل االجتاهــات .ركــزوا علــى نفســكم .خــذوا ً
النفــس ببــطء .أعيــدوا الكــرّة إلــى أن تشــعروا باالرتيــاح».
تدريجيــا (بطــيء ،أبــطء... ،
	•أطلبــوا مــن أطفالكــم املشــي بســرعات مختلفــة ،بحســب مــا تطلبــوه منهــم
ً
ســريع ،أســرع ،أســرع مــن ذلــك .)...إجعلوهــم يبدلــون ســرعة مشــيهم مــرات ع ـ ّدة بــن البطيئــة واملتوســطة
والســريعة .مــن وقــت إلــى آخــر ،أطلبــوا مــن األطفــال التوقــف عــن احلركــة كالصنــم مــع احملافظــة علــى
الوضعيــة التــي هــم فيهــا عندمــا تقولــون «توقفــوا» ومــن بعدهــا أطلبــوا منهــم املشــي مجــددًا؛
	•أرشــدوا اجملموعــة طيلــة فتــرة النشــاط التالــي« :ســأطرح عليكــم اآلن مشــاعر مختلفــة ،واح ـ ًدا تلــو اآلخــر،
وعليكــم أنتــم أن حتاولــوا التعبيــر عــن هــذه املشــاعر مــن خــال طريقــة مشــيكم ونظرتكــم وكالمكــم
عــال:
ت
مســتخدمني وعبــر وضعيــة جســمكم وتعابيــر وجهكــم وصوتكــم عندمــا تقولــون اســمكم بصــو ٍ
ٍ
«أنتــم متشــون وتشــعرون بالســعادة!» (إنتظــروا قليـ ً
ـا ومــن بعدهــا اطلبــوا مــن املشــاركني قــول أســمائهم بنبــرة
ســعيدة)....
بشكل طبيعي»...
«1.1عودوا إلى املشي
ٍ
«2.2اآلن أنتم تشعرون بالغضب ...بالغضب الشديد»...
بشكل طبيعي»...
«3.3عودوا إلى املشي
ٍ
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«4.4اآلن تشعرون بالتوتر»....
بشكل طبيعي»...
«5.5عودوا إلى املشي
ٍ
«6.6اآلن تشعرون بالفخر»
بشكل طبيعي»...
«7.7عودوا إلى املشي
ٍ
«8.8اآلن تشعرون باالرتياح»...
بشكل طبيعي»...
«9.9عودوا إلى املشي
ٍ
«1010اآلن تشعرون باخلوف»
بشكل طبيعي»...
«1111عودوا إلى املشي
ٍ
«1212اآلن ،تشعرون أنكم ظريفون/تضحكون»
بشكل طبيعي»...
«1313عودوا إلى املشي
ٍ
	•اآلن ،أطلبــوا مــن األطفــال العــودة إلــى مقاعدهــم أو اجللــوس فــي حلقــة علــى األرض وناقشــوا معهــم كل شــعور
جربــوه« :مــا هــي األحاســيس ومــا هــي األفــكار التــي ترافــق كل إحســاس؟» دعــوا األطفــال يحــددون ردود الفعــل
اجلســدية والتعابيــر املرتبطــة بــكل األحاســيس واألفــكار التــي تترافــق عــادةً مــع كل رد فعــل جســدي؛
	•ميكنكــم بــدء املناقشــة مــن خــال إعطــاء بعــض األمثلــة« :عندمــا أشــعر بالســعادة ،ابتســم وعيونــي تلمــع
وفــي الوقــت ذاتــه ،أفكّــر بشــيء مــا يشــبه :آه ،أنــا ســعيد بأننــي هنــا ...أو كــم أمتنــى أال تنتهــي هــذه احلفلــة
أبـ ًدا ...أو سأســأل أمــي إذا كان باإلمــكان اجملــيء إلــى هنــا مــرة أخــرى» ،عندمــا أكــون غاض ًبــا ،وجهــي يحمــر ّ وقــد
أعبــس وأفكــر بشــيء مــا يشــبه :هــذا ظلــم! أرغــب فــي الصــراخ قائ ـاً :كفــى!! ســترون وجهــي احلقيقــي!»
	•اتيحــوا للنقــاش الوقــت الكافــي بحيــث تضمنــون أن يعــي كل األطفــال للمشــاعر واألحاســيس التــي عملتــم
عليهــا اليــوم ويدركــوا ردود الفعــل اجلســدية واألفــكار التــي ترافــق كل إحســاس .كونــوا متفهمــن واحترمــوا
رغبــة بعــض األطفــال فــي عــدم التعبيــر عــن أحاسيســهم
	•قسموا مجموعة األطفال إلى مجموعات صغيرة من طفلني؛
	•وزعــوا األوراق وأقــام التلويــن واطلبــوا مــن كل طفلــن رســم وجــوه مختلفــة تع ّبــر عــن أحاســيس مختلفــة
علــى األوراق (كل إحســاس علــى ورقــة مختلفــة) .علــى ســبيل املثــال ،إذا عملتــم علــى ســبعة أحاســيس خــال
متريــن «املشــي فــي الغرفــة» ،أعطــوا كل إثنــن أحاســيس مختلفــة لرســمها بحســب عــدد األحاســيس التــي
عملتــم عليهــا وعــدد املشــاركني؛
	•واآلن أطلبوا من كل إثنني تقدمي رسوم األحاسيس التي قاموا برسمها؛
	•أحرصوا على أن يفهم كل األطفال معنى كل رسمة؛
	•حتدثــوا مــع األطفــال عــن صعوبــة التعبيــر وتســمية األحاســيس فــي بعــض احلــاالت .واشــرحوا لهــم أنــه خــال
هــذه اجللســات ميكــن جلميــع األطفــال حتديــد مشــاعرهم والتعبيــر عنهــا بواســطة رســومات األحاســيس التــي
رســموها اليــوم ،إلــى أن يشــعر اجلميــع بالقــدرة علــى التحــدث عــن األحاســيس بواســطة الكلمــات ،وأن ال
مشــكلة أب ـ ًدا إن لــم يرغــب أحدهــم بالتعبيــر عــن مشــاعره؛
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عمــا إذا متتعــوا باألنشــطة وأتيحــوا
	•اختتمــوا اجللســة عبــر تلخيــص األنشــطة والغــرض منهــا .اســألوا األطفــال ّ
إيجابيــا .قولــوا لألطفــال أنكــم ســتلتقونهم األســبوع
ـلبيا أم
ً
لهــم فرصــة التعبيــر عــن رأيهــم بهــا ،إن كان سـ ً
القــادم ملناقشــة واستكشــاف قصصهــم املفضلــة.
مالحظة موجهة للمستشارين النفسيين:

يجــب أن يجمــع املستشــار النفســي كل رســومات األحاســيس ويحفظهــا حتــى اجللســة القادمــة فستســتخدم
لتســهيل التعبيــر عــن األحاســيس فــي متاريــن أخــرى .انســخوا كل رســمة  14مــرة (أو بحســب عــدد املشــاركني)
واحتفظــوا بهــا الســتخدامها فــي اجللســة الثالثــة.
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ّ
المفضلة
الجلسة الثانية :قصتي
املفضلــة ويفســرون ألقرانهــم األســباب التــي دفعتهــم إلــى خيارهــم.
يحـ ّدد األطفــال فــي هــذه اجللســة قصصهــم
ّ
القصــة اخملتــارة.
ـية فــي
ّ
كمــا ســيواصلون األحاديــث للداللــة علــى األحــداث األساسـ ّ
ما الذي تحتاجونه قبل البداية:

ستحتاجون قبل تطبيق هذه األنشطة األدوات/األغراض التالية:
	•أقالم تلوين
	•أوراق A4
	•مســاحة كافيــة لـــ 14تلميــذا .كمــا يجــب نقــل األثــاث إلــى زوايــا الغرفــة إلتاحــة مســاحة كافيــة لبعــض
التحــركات واألنشــطة اجلســديّة (واملفضــل أن تكــون املســاحة هــي نفســها املســتخدمة فــي اجللســة األولــى)
تعليمات:

ـية
هــذه هــي اجللســة الثانيــة مــع مجموعتكــم .ابــدأوا اجللســة طالبــن مــن التالميــذ اســتذكار القواعــد األساسـ ّ
املتفــق عليهــا خــال اجللســة األولــى .هــل يذكــر األطفــال مــا فعلنــاه خــال اجللســة املاضيــة؟ وخلصــوا بعــض
املشــاعر التــي جــرى رصدهــا عبــر الرســومات التــي أعدهــا األطفــال خــال اجللســة املاضيــة (بطاقــات املشــاعر)؛
املفضلة وتتعرفون إليها؛أ
	•أخبروا املشاركني أنه خالل جلسة اليوم ،ستناقشون قصص األطفال
ّ
	•عطــوا األطفــال فرصــة للتفكيــر فــي قصــص مختلفــة عــن تلــك التــي ســمعوا بهــا أو قرأوهــا أو شــاهدوها على
ً
نقاشــا موج ـزًا مــع اجملموعــة بشــأن القصــص ملســاعدة املشــاركني علــى الشــروع
التلفزيــون ،إلــخ .وافتحــوا
املفضلــة؛
بالتفكيــر فــي قصصهــم
ّ
املفضلــة .قــد تكــون
اخملصصــة للتفكيــر فــي إحــدى قصصهــم
ّ
	•اطلبــوا مــن األطفــال التجــوال ضمــن املســاحة ّ
قصتهــم املفضلــة قصــة ســمعوها فــي الســابق أو قصــة شــاهدوها علــى التلفزيــون أو قرأوهــا أو إحــدى
ـو خــال اجللســة؛
القصــص التــي تعرفــوا إليهــا للتـ ّ
ثنائيا.
	•بعد مرور دقيقة ،قولوا «توقفوا» .واطلبوا من كل طفلني الوقوف جن ًبا إلى جنب ليشكلوا
ً
	•اطلبوا من كلّ ثنائي اختيار قصة أو قصتني قاموا بتحديدهما؛
معــا ومناقشــة مضمــون القصــص وأســباب إعجابهــم بالقصــة أو القصص
ـم ،اطلبــوا مــن كلّ ثنائــي اجللــوس ً
	•ثـ ّ
اخملتارة؛
	•اسألوا« :ما هي أكثر قصة أثارت إعجابكم؟»؛
	•عندمــا يحــ ّدد املشــاركون قصصهــم ،وزعــوا عليهــم أوراق  A4وأقــام تلويــن ،واشــرحوا لألطفــال أن املطلــوب
املفضلــة؛
منهــم هــو تقــدمي رســم يعكــس مضمــون قصتهــم
ّ
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	•اطلبوا من األطفال تفسير أقسام من القصة من خالل  4أو  5رسوم تعكس األحداث األساسية فيها؛
كافيــا ليرســم األطفــال  4أو  5رســوم ،أخبروهــم أنــه
والســيما إن لــم يكــن الوقــت
	•عنــد انتهــاء اجللســة،
ّ
ً
بإمكانهــم أخــذ أوراقهــم معهــم إلــى املنــزل إلكمــال رســوماتهم خــال أوقــات الفــراغ قبــل موعــد اجللســة
املقبلــة .واحرصــوا علــى أن يتذكّــر األطفــال إحضــار الرســومات معهــم خــال اجللســة املقبلــة؛
	•اجمعوا الرسومات املنجزة واحتفظوا بها.
	•
مالحظــة للمستشــارين النفســيين :ينبغــي علــى املستشــارين النفســيني جمــع كل الرســومات واالحتفــاظ بهــا
ـيتم اســتخدامها مــن أجــل تيســير العمــل علــى متاريــن اجللســة الثالثة.
إلــى حــن انعقــاد اجللســة التاليــة حيــث سـ ّ
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الجلسة الثالثة :تحديد المشاعر في قصتي المفضلة
ـم الربــط بــن املشــاعر احملـ ّددة فــي اجللســة األولــى وتلــك التــي اختبرتهــا الشــخصيات فــي
خــال هــذه اجللســة ،يتـ ّ
املفضلــة .إذًا ،هــي بدايــة التطــرق إلــى مســألة تبــادل املشــاعر مــع شــخص موثــوق بــه.
قصــص األطفــال
ّ
ما الذي تحتاجونه قبل البداية:

ستحتاجون خالل تطبيق هذه األنشطة إلى األدوات/األغراض التالية:
	•«بطاقــات املشــاعر» التــي أع ّدهــا املشــاركون فــي الــدورة األولــى ،مبــا فــي ذلــك النســخ األربــع عشــرة مــن كل
بطاقــة مــن بطاقــات املشــاعر
	•الرسومات التي أعدها املشاركون حول «قصتي املفضلة» في اجللسة الثانية
	•أقالم تلوين
	•أوراق A4
	•مســاحة كافيــة لـــ 14تلميــ ٍذ .كمــا يجــب نقــل األثــاث إلــى زوايــا الغرفــة إلتاحــة مســاحة كافيــة لبعــض
التحــركات واألنشــطة اجلســديّة (واملفضــل أن تكــون املســاحة هــي نفســها املســتخدمة فــي اجللســة األولــى و/
أو اجللســة الثانيــة)
تعليمات:

تكهــن الشــعور
	•العــودة إلــى بطاقــات املشــاعر مــن خــال عــرض كل بطاقــة علــى اجملموعــة ودعــوة األطفــال إلــى ّ
الــذي ترمــز إليــه كلّ بطاقــة؛
	• دعــوة األطفــال إلــى التجــوال فــي املســاحة والعــودة إلــى متريــن التنفــس الــذي مت تنفيــذه فــي اجللســة األولــى.
ثــم ،قولــوا «جمــود» واطلبــوا مــن التالميــذ تشــكيل ثنائيــات والوقــوف جن ًبــا إلــى جنــب؛
	•وزعــوا الرســومات التــي أعدهــا املشــاركون حــول «قصتــي املفضلــة» فــي اجللســة الثانيــة واســمحوا لألطفــال
أن يســترجعوا رســوماتهم اخلاصــة؛
معــا عــن
	•اطلبــوا مــن املشــاركني أن يجلســوا علــى شــكل ثنائيــات وأن يخصصــوا  5دقائــق ليتحــدث كل طفلــن ً
قصتهمــا املفضلتــن وعــن الرســم املرافــق الــذي ق ّدمــاه؛
	•وزعــوا نســخ عــن مجموعــات بطاقــات املشــاعر املرســومة خــال اجللســة األولــى (يجــب أن يحصــل كلّ طفــل
علــى مجموعــة كاملــة مــن البطاقــات)؛
	•ادعــوا األطفــال إلــى اســتخدام بطاقــة مشــاعر أو أكثــر إلقرانهــا بــكل رســم مــن رســومات قصصهــم .واطلبــوا
رســما
منهــم التفكيــر حــول« :كيــف شــعرت الشــخصية األساســية فــي هــذا احلــدث احملــدد الــذي قدمــوا
ً
بشــأنه؟» هــل تشــير الرســومات التــي قدموهــا إلــى مشــاعر مختلفــة بــن األحــداث املنقولــة؟
	•اطلبوا من اجملموعة التموضع على شكل دائرة؛
القصــة والشــخصية األساســية وكيــف شــعرت هــذه
	•ادعــوا األطفــال إلــى إبــراز رســوماتهم وذكــر عنــوان
ّ
الشــخصية فــي رســمتني مــن الرســوم املق ّدمــة علــى الورقــة (املرســومة خــال اجللســة الثانيــة) .وقولــوا
لألطفــال أنــه بإمكانهــم عــدم احلديــث عــن قصصهــم فــي حــال لــم يرغبــوا بذلــك؛
	•ناقشــوا مــع اجملموعــة شـ ّتى أنــواع املشــاعر التــي ميكــن للمــرء أن يشــعر بهــا فــي مواقــف مختلفــة .مــا هــي
ـم ،حت ّدثــوا عــن موقــف مح ـ ّدد وكيــف ميكــن ملوقــف واحــد أن يولّــد
املشــاعر األكثــر شــيوعًا ضمــن اجملموعــة؟ ثـ ّ
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مشــاعر مختلفــة ،واعطــوا مثـ ً
ـال عــن أحــد األطفــال الــذي اســتخدم أكثــر مــن بطاقــة مشــاعر واحــدة ضمــن
رســم واحــد .وناقشــوا كيــف أنــه قــد يكــون مــن الصعــب أحيانًــا التعبيــر عــن مشــاعر مختلفــة فــي بعــض
املواقــف ومــا هــي أســباب ذلــك .واســتخدموا أمثلــة مــن القصــص ملناقشــة مواقــف حيــث ميكــن للشــخصية
الواحــدة أن تع ّبــر عــن مشــاعرها ومــع مــن حتدي ـ ًدا وملــاذا؛
مالحظــة للمستشــارين النفســيين :احتفظــوا “ببطاقــات املشــاعر” والرســومات اخلاصــة “بالقصــص املفضلــة”
ـما فيــه مشــاهد عنــف ،ال متنعــوه
مــن أجــل اســتخدامها فــي اجللســة الرابعــة .وفــي حــال أحضــر أحــد األطفــال رسـ ً
ـم خــال النقــاش،
مــن املشــاركة فــي اجللســة ،بــل ادعــوه إلــى وضــع بطاقــة مشــاعر مــن اختيــاره علــى رســمته ،ثـ ّ
اســألوا الطفــل مــا الــذي ميكــن فعلــه كــي تشــعر الشــخصية بشــعور أفضــل أو بأمــان أو بالدعــم .وفــي حــال عــدم
قــدرة الطفــل علــى حتديــد ســبل الدعــم ،رتّبــوا بطريقــة خاصــة لعقــد جلســة فرديّــة مــع الطفــل كــي تتحدثــوا
القصــة حتدي ـ ًدا .واســتخدموا منــوذج التقييــم النفســي االجتماعــي لالسترشــاد
معــا عــن شــعور الطفــل حيــال
ً
ّ
خــال اجللســة الفرديــة مــع الطفــل.
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قصة حياتي
الجلسة الرابعةّ :
معــا إلــى مســاعدتهم علــى التفكيــر فــي مواقــف صعبــة مــن حياتهــم
ذكّــروا األطفــال أ ّن اجللســات األربــع تهــدف ً
وفــي طــرق للتعبيــر عــن مشــاعرهم والبحــث عــن الدعــم مــن أشــخاص يثقــون بهــم .كمــا ترمــي هــذه اجللســة
األخيــرة إلــى الدمــج بــن مختلــف الــدروس املتعلمــة واألفــكار املطروحــة خــال اجللســات الثــاث املاضيــة.
ما الذي تحتاجونه قبل البداية:

ستحتاجون خالل تطبيق هذه األنشطة األدوات/األغراض التالية:
	•«بطاقــات املشــاعر» التــي أعدهــا املشــاركون فــي اجللســة األولــى ،مبــا فــي ذلــك النســخ األربــع عشــرة عــن كل
بطاقــة منهــا
	•أقالم تلوين
	•أوراق A4
	•مســاحة كافيــة لـــ 14تلميــذا .كمــا يجــب نقــل األثــاث إلــى زوايــا الغرفــة إلتاحــة مســاحة كافيــة لبعــض
التحــركات واألنشــطة اجلســديّة (واملفضــل أن تكــون املســاحة هــي نفســها املســتخدمة فــي اجللســة األولــى و/
أو اجللســة الثانيــة و/أو اجللســة الثالثــة) .وبصــورة بديلــة ،ميكــن تنظيــم هــذه اجللســة داخــل قاعــة املكتبــة فــي
حــال كانــت مدرســتكم تضــم واحــدة.
تعليمات:

قســموا اجملموعــة إلــى مجموعــات فرعيــة أصغــر مــن  3إلى  4أطفــال تقري ًبــا لــكل واحــدة ،واعطــوا كلّ مجموعة
	• ّ
قصــة ليلــى والذئب،
قصــة بيضــاء الثلــج ،أو ّ
قصــة شــائعة/معروفة جيـ ًدا مثــل ّ
قصــة واحــدة (األفضــل أن تكــون ّ
املفضــل كذلــك اســتخدام قصــص جــرى تعريــف األطفــال إليهــا خــال اجللســات املاضية؛
إلــخ .)...ومــن
ّ
	•وزعوا مجموعات بطاقات املشاعر على كلّ مشارك؛
	•اطلبوا من األطفال قراءة الكتاب أو تالوة مقطع منه واإلجابة عن  5أسئلة ضمن كلّ مجموعة:
القصة؟»
األساسية في
الشخصية
«1.1من هي
ّ
ّ
ّ
الشخصية األساسية؟»
«2.2ما هي املشكلة التي واجهتها
ّ
«3.3كيف شعرت الشخصية األساسية؟» اطلبوا من األطفال استخدام بطاقات املشاعر للتعبير عن ذلك.
ً
األساسية؟»
الشخصية
مسؤول عن املشكلة التي واجهتها
«4.4هل كان أحدهم
ّ
ّ
األساسية على حلّ مشكلتها؟»
الشخصية
«5.5هل قام أحد مبساعدة
ّ
ّ
القصــة التــي قرأوهــا وبإجاباتهــم عــن
فرعيــة إطــاع اجملموعــة الكاملــة علــى
	•اطلبــوا مــن أفــراد كلّ مجموعــة
ّ
ّ
األســئلة اخلمســة؛
	•قولــوا لألطفــال مــا يلــي« :خــال اجللســتني املاضيتــن ،عملنــا علــى مجموعــة مــن القصــص ،منهــا قصصكــم
املفضلــة ومنهــا قصــص تعرفتــم إليهــا فــي هــذه اجللســات .حياتنــا تشــبه مكتبــة مــن األقاصيــص ،حيــث ميكن
العثــور علــى قصــص طريفــة وأخــرى مخيفــة ،إضافــة إلــى قصــص قــد تشــعرنا بالغضــب أو احلــزن أو تدفعنــا
قصصــا فــي املاضــي ،واآلن ،بــات لدينــا الكثيــر مــن القصــص التــي
إلــى الضحــك أو االبتســام .كلنــا عشــنا
ً
اليوميــة ،كمــا نتوقّــع أن نعيــش الكثيــر مــن القصــص األخــرى فــي املســتقبل» .وشـ ّددوا
نعيشــها فــي حياتنــا
ّ
ـخصية األساســية علــى تخطــي التحديــات
علــى أنــه فــي معظــم القصــص ،يوجــد شــخص ســاعدته الشـ
ّ
التــي مثلــت أمامــه أكان ذكــرًا أم أنثــى؛
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ـية ،اطلبــوا مــن اجملموعــة
قصــة لــم يكــن فيهــا شــخص ســاعد الشـ
	•فــي حــال ق ـ ّدم أحدهــم ّ
ـخصية األساسـ ّ
ّ
ـية علــى تخطــي
التفكيــر فــي طــرق كان بإمــكان هــذا الشــخص اللجــوء إليهــا ملســاعدة الشــخصية األساسـ ّ
الصعوبــات التــي واجهتهــا؛
	•وزعوا أوراق  A4وأقالم تلوين على كل مشارك من املشاركني؛
	•اطلبــوا مــن األطفــال التفكيــر فــي حياتهــم وحتديــد شــخص ســاعدهم خــال موقــف صعــب ورســم صــورة
هــذا الشــخص علــى ورقــة الـــ .A4فــي هــذه املرحلــة ،قــد يكــون مــن املفيــد تقــدمي مثــال مــن حياتكــم اخلاصــة؛
	•اســألوا املشــاركني إن كانــوا مســتعدين إلخبــار باقــي أفــراد اجملموعــة مــا هــو أكثــر مــا يقـ ّدرون لــدى الشــخصية
التــي رســموا صورتهــا .واســألوهم إن كانــوا يثقــون بهــذا الشــخص وملــاذا .وناقشــوا مــع األطفــال إن كان
بإمكانهــم التفكيــر بأشــخاص آخريــن فــي محيطهــم بنــوا معهــم عالقــة ثقــة .ومــا معنــى ذلــك وكيــف
سيســتفيدون مــن هــذه العالقــة؟
	•في ختام اجللسة ،دعوا أعضاء اجملموعة حتديد «عالمات الثقة»:
	•«متى نثق بشخص ما؟»
	•«ملاذا من املفيد أن تربطنا عالقة بشخص نثق به؟»
مالحظــة للمستشــارين النفســيين :فــي حــال كان أحــد األطفــال غيــر قــادر علــى حتديــد شــخص لرســم صورتــه
خــال هــذا التمريــن ،ميكنكــم أن تقولــوا أ ّن ال مشــكلة فــي ذلــك وأن هــذا التمريــن فرصــة ليفكّــر كلّ طفــل فــي
شــخص ميكنــه أن يتحــدث معــه وأن يطلــب منــه املســاعدة عنــد احلاجــة .بالتالــي ،ميكنكــم دعــوة الطفــل إلــى أخــذ
الورقــة معــه إلــى املنــزل والتفكيــر فــي أي شــخص مــن حياتــه يثــق بــه ،وفــي حــال متكّــن مــن حتديــد شــخص مــا،
اطلبــوا منــه رســم صورتــه علــى الورقــة .واحرصــوا علــى حتديــد موعــد لعقــد جلســة فرديّــة مــع الطفــل خــال
ـن عندئــذ أ ّن الطفل/الطفلــة اليــزال غيــر قــادر علــى حتديــد شــخص يثــق بــه،
األســبوعني املقبلــن .وفــي حــال تبـ ّ
ناقشــوا املســألة معــه لتحديــد هــذا الشــخص ،وإن تعــذر حتديــده علــى الرغــم مــن مناقشــة املوضــوع ،تناقشــوا
فــي األمــر مــع مديــر املدرســة لتحديــد اإلجــراءات املمكــن اتخاذهــا ملســاعدة الطفــل علــى الشــعور بأنّــه يلقــى
ـتاذ/املعلمة .ويجــب إرفــاق ذلــك بتقييــم نفســي واجتماعــي للطفــل خــال
الدعــم مــن جانــب املرشد/املرشــدة أو األسـ
ّ
جلســة فرديّــة.
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جلسة ختامية ( 15-10دقيقة) :وقت مخصص للتفكير وطرح األفكار
لقــد أخبرنــا األطفــال فــي بدايــة اجللســة أن هــذه هــي اجللســة األخيــرة .ثــم ،ادعوهــم إلــى التعبيــر عــن أفكارهــم
وعــن “العبــر” التــي ســيحتفظون بهــا مــن جميــع اجللســات .وشــجعوا أكبــر عــدد ممكــن مــن األطفــال علــى اإلدالء
بتعليقاتهــم .واخبروهــم أن مــا مــن “إجابــات” صحيحــة أو خاطئــة ،وعنــد الضــرورة ،حفــزوا النقــاش أو وجهــوه ،مثـ ً
ـا،
مــن خــال طــرح بعــض مــن األســئلة التاليــة:
	•هل كان من السهل عليكم املشاركة في هذه اجللسات؟ (في حال أجابوا بالنفي ،اسألوا ملاذا؟)
	•ما الذي استفادوا منه خالل اجللسات؟
	•ما هي “العبر” التي سيحتفظون بها؟
	•في حال وجدمت أنفسكم في موقف صعب ،هل تعتقدون أنكم ستعرفون كيف تتعاملون مع املوقف؟
	•هل ساعدتكم اجللسات لتعرفوا ما ميكنكم فهله في مختلف املواقف؟
سجلوا اإلجابات للتفكير فيها الحقً ا وإطالع املستشارين النفسيني الزمالء عليها الحقً ا.
ّ
اشــكروا األطفــال علــى مشــاركتهم واطلبــوا منهــم تخصيــص بضعــة دقائــق مــن أجــل مــلء الرســم التقييمــي.
واشــرحوا لهــم أن ذلــك سيســاعدكم لــدى إجــراء التماريــن مــع أطفــال آخريــن فــي املســتقبل.
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الملحق الثالث

تمارين التعارف وكسر الجليد
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تمارين التعارف وكسر الجليد:
امل ّدة 15 :دقيقة
التعليمات:
	•الوقوف مع األطفال بشكل دائري؛
	•اشــرحوا أنكــم ســتبدؤون بقــول اســمكم وأنتــم تصفقــون ،وتشــيرون إلــى أحــد األطفــال كمــا لــو أنّكم ترســلون
إليه اســمكم؛
ـن أن يقــول اســمه وهــو يصفّ ــق بــدوره مشــيرًا إلــى طفــل آخــر ضمــن الدائــرة،
	•ثــم ،يتوجــب علــى الطفــل املعـ ّ
وهكــذا دواليــك إلــى أن يقــول كلّ طفــل أســمه .وإن لــم «يلتقــط» أحــد األطفــال التصفيقــة أو نســي أن يرســله
إلــى طفــل آخــر فيمــا يقــول اســمه« ،تقــع التصفيقــة علــى األرض فــي وســط اجملموعــة» وســيتو ّجب علــى
املشــارك الــذي ســمح للتصفيقــة «بالســقوط» أن «يرفعهــا عــن األرض» ليتمكّــن مــن إرســالها مجــددًا؛
أهمية التركيز على التمرين والنظر في أعني اآلخرين للتهيؤ إلى تلقي التصفيقة؛
فسروا
	• ّ
ّ
	•ميكنكــم أن تضيفــوا« :ال بــأس إن تلقــى أحدكــم التصفيقــة مرتــن لكــن يجــب أن يركّــز اجلميــع لكــي تصــل
التصفيقــة مــرّة علــى األقــل لــكلّ فــرد فــي اجملموعــة .إذًا ،حاولــوا أال تعيــدوا إرســال التصفيقــة إلــى مــن ســبق
لهــم وأن ذكــروا أســماءهم!»
ّ
اجليــد
ميكــن اســتخدام هــذا التمريــن
كمنشــط حتــى لــو كان األطفــال قــد حفظــوا أســماء كل منهــم .لكــن مــن ّ
العــودة (عنــد الضــرورة) إلــى هكــذا متاريــن ألنهــا تبــرز الطابــع الفــردي ضمــن عمــل اجملموعــة.

