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اجليد على احلمايةوالتعليم حيصلون السوريني األطفال أن بضمان ملتزمون التعليمية اخلدمات .مقدمي            

التعليم                       جمال يف العاملني تدريب خالل من التعلموالتعليم نوعية حتســــــــــــــــــــني على نعمل فنحن الواقي، التعليم توفري إىل الرامية جهودنا من كجزء

بعملهم للقيام الالزمة باألدوات وتزويدهم لدينا التعليم برنامج يف بنشاط يشاركون .والذين            

ال           .            الطوارئ، حاالت يف التعليم أنشـــطة تبســـيط تســـهيل اىل يهدف انه كمصـــدر واحد النحو هذا على التعليم ملوظفي الدليل هذا تطوير مت قد

اليت     .                 الشـــريكة التعليمواملعلمنيواملنظمات جمال يف العاملني من االستفســارات من العديد على الردود مت إعداد قد سوريا مشال إىل بإشارة سيما

سوريا مشال يف .تعمل    

مؤسســـــات                 من للطفلوغريها صديقة املدارس،ويف مســـــاحات يف يعملون الذين املعلمنيواملتطوعني املدرسني، مثل املهنيني الدليل يســــتهدف

الرمسية الرمسيةوغري .التعليم    

التالية األهداف على يحتوي :أنه     

السـالمةواملبادئ .1                   الطفل، محاية املهين، السلوك ذلك يف مبا اجلودةوالسياسات معايري على فهمواحرتام التعليمية اخلدمات مقدمي مساعدة

األمنية  التوجيهية

و

الطوارئ حاالت يف التعليم جودة على تنفيذ التعليم جمال يف العاملني تساعد أن شأ�ا من اليت املهاراتوالكفاءات تطوير على .يساعد                    2. 

األطفال  9             -         مع التواصل إىل الســـــــالمةواألمن من الســـــــوري الســــــياق يف التعليمية الربامج من حمددا جانبا منها كل يتناول أقســــــام، من يتألف

.املفجوعني

التعليمية األنشطة تقدميوإدارة يف التعليم جمال يف العاملني ملساعدة أدوات جمموعة عامة، على حملة قسم كل .حيتوي                 

رشكاء                      من بدعم معا مســـــــاعد كعامل أفضـــــــلوجه على حيث يتم إستغالله سوريا يف التعليم جمال يف العاملني مســــــاعدة إىل الدليل هذا يهدف

بعد، .        .             عن اإلدارة سياق يف التعليم جمال يف العاملني دعم يعتزم بل األدواتوالتوجيهات من كاملة جمموعة أنه املقصـــــــــود ليس ا�موعة الفرعية

ا�ال هذا يف بسهولة متاحة تكون ال قد الفنيةوالدعم املشورة .حيث            

تطوير                 .    مت قد الطالب املعلمنيورفاهية تدريب الطوارئ، حاالت يف التعليم يف املتخصــــــــصـــــــــني املمارسني من العديد مبســــــــاعدة الدليل جتميع مت

األموروالطالب املعلمنيوأولياء من املرتدة التغذية أساس على .حمتوياتهواختيارها           

حلماية مستقبل األطفال كلل بال يعملون الذين سوريا يف لزمالئنا لننوه الفرصة هذه .نغتنم            
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الدليل هذا استخدام

للمعايير االمتثال

 المضغوط والقرص تدريبية دورات

الالزمة                   .      املعلوماتواألدوات يقدم فهو ســـــــــــــــــــــــــــــــوريا يف الطوارئ خدمات يف التعليم يوفر الذي التعليم جمال يف العاملني من للمعلمنيواملدربنيوغريهم الدليل تطوير مت

. التعليم                قطاع يف املشرتكة املعايري بعض مع تتوافق اليت الوقائية التثقيف أنشطة ختطيطوتنفيذ من لتمكينهم
الالزمة باملعلوماتواألدوات عن التعليم املسؤولني تزويد جيب الطوارئ، حاالت يف التعليم لتوفري بفعالية االستجابة أجل من أنه فرضية على الدليل .يستند                     

طرقرئيسية بثالث استخدامها يمكن المواد :هذه       
التعليم جمال يف العاملني لتدريبوجتنيد  (1      كمصدر

احلكوميةرائدة غري دولية منظمة ملتابعة معايري  (2       (NGO) كدليل
التعليم اليومية برامج تشغيل يف مرجعية  (3     كأداة

من املتوقع أن يتبع مجيع العاملني يف جمال التعليم الذين يوفرون التعليم يف حاالت الطوارئ املعايري ذات الصلة بالسالمة واألمن، محاية الطفل، مدونة قواعد سلوك.
يف        -      -             األمنية املخاطر تقييم يف للمســاعدة الصــلة ذات القوائم تقدمي ينبغي السـالمةواألمن املثال سبيل على مسـتوى التعليم متابعة جمال يف العاملني من يطلب حيث

.املدارس
املعايري هلذه التفهمواالمتثال عن املسؤولون هم التعليمواملعلمني .موظفي          

حتتوي جمموعة األدوات التدريبية على عدد من الدورات التدريبية اليت من شأ�ا مســـــــــــــاعدة املوظفني واملدرسني على تطوير املهارات اليت حيتاجو�ا لتقدمي برامج تعليمية 

ذات جودة .كل تدريب حيتوي على العروض التقدميية مبا يف ذلك دليل املدرب ،كتيبات، االختبارات القبلية والبعدية، أشرطة الفيديو وجدول األعمال.
لعنصـــــر                   .      ميكن املثال، سبيل فعلى معني جمال يف املهارات بناء على املعلمني ملســــاعدة فردية يف شكل جلســــات أو كليا تســــليمها يتم أن هيوحداتوميكن التدريبات
           - يف            مهارا�م وبناء معا للعمل املعلمني حيتاج قد املثال تنشـــــيطية على سبيل كمادة املدارسوتوصيله يف معينة ثغرات ملعاجلة أن يتم تفصـــــيله األساسي املعلمني تدريب

بذلك القيام املعلمني على ملساعدة خصيصا مصممة جلسة مثال هناك احلالة هذه ففي اإلجيايب .ًاالنضباط             



 حاالت في للتعليم الدولية الشبكة

 وكيفية المعايير هي ما :الطوارئ

سوريا في تطبيقها
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اجليد                  التعليم يف احلق األشخاص جلميع أن لضـمان القراروالذين يعملون معا املمارسنيوصناع من مفتوحة عاملية شبكة الشبكة الدولية للتعليم يف حاالت الطوارئ هي

العامةوالتوجيه         .       للشــــــــــــــــــــــــــــبكة الدولية للتعليم يف حاالت الطوارئ القيادة التوجيهي الفريق يقدم االنتعاش والتعايف خالل من الطوارئ حاالت يف اآلمنة التعليمية والبيئة

املوارد من الشبكة الدولية للتعليم يف حاالت الطوارئ كاملةواملزيد الدنيا املعايري لتحميل املوقع قم بزيارة  .  www.ineesite.org        .ًللشبكة

اليت                  للمنظمات التوجيهية املبادئ تشـــــــكل اليت العاملية اإلنســـــــان حقوق أساس على املعايري، من جمموعة للشــــــبكة الدولية للتعليم يف حاالت الطوارئ هي الدنيا املعايري

. املعايري      .        من األدىن احلد لدعموتنفيذ العاملي الشبكة الدولية للتعليم يف حاالت الطوارئ (INEE) توفر الدعم الطوارئ حاالت سياق يف التعليم تقدم

تغطي املعايري الدنيا للشبكة الدولية للتعليم يف حاالت الطوارئ مجيع برامج التعليم يف حاالت الطوارئ، وتنقسم إىل أربع فئات:
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  المعايير الدنيا للشبكة الدولية للتعليم في حاالت الطوارئ

 .1بيئة الوصول والتعلم :ينبغي لربامج التعليم متكني مجيع األطفال من احلصــــــــــــــــول على فرص التعلم ذات الصــــــــــــــــلة واجلودة) املعيار (1 يف األماكن واملرافق 

اآلمنة، محاية وتعزيز رفاه املتعلمني واملعلمني وغريهم من العاملني يف التعلم والتعليم.

1 )؛       ( شامال .2  :              يكون أن جيب املعيار الطالب لســــــــــــــــــــــــــــــــــياقواحتياجات ثقافياومناسبا صلة ذو الرمسي الرمسيوغري التعلم يكون أن جيب ًًالتعليموالتعلم

          4).  3  ( القدرات      لبناء فرص على من احلصـــــول املعلمني يتمكن أن جيب و املعيار للســـــياق املناسب التقييم هو حمور الرتكيز، املتعلم ًوتشــــاركيا وأن يكون

املعيار املهنية )    .(2 والتنمية  

 )     ( ينبغي .3      :           اخل اجلنسوالعرقوالدين الفرص تكافؤ لتوفري عادالوشـــــــــفافا املؤهلني املعلمني توظيف يكون أن جيب التعليم يف العاملني من ًاملعلمنيوغريهم ً

و و املعايري لدعمرفاهيتهم املناسبة اإلدارية اهلياكل مع بوضوح العمل ظروف حتديد ينبغي ما حد إىل املعلمني .(3 تعويض  2  1  (           .     

أن .4  :            .   جيب للجميع جمانا الذي يفرتض أن يكون متاحا التعليم جلودة لالستمراريةوالتعايف األولوية العاملة إيالء التعليم على سلطات جيب التعليم ًسياسة

و املعايري املتضررين السكان احتياجات االعتبار يف الدوليةوتأخذ املعايريوالسياسات على التعليم أنشطة 2 ) ؛.تستند  1  (             

مجيع املوظفني العاملني يف التعليم يف حاالت الطوارئ جيب أن يسعوا جاهدين لتحقيق هذه املعايري حيثما كان ذلك ممكنا.

  عن الشبكة الدولية للتعليم في حاالت الطوارئ:
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أمن وسالمة المدرسة 
 إرشادات األمن والسالمة

 
Ÿ تطبيقات االستعداد األولية

Ÿ اإلجراءات التي يتعين اتخاذها خالل الحادث
Ÿاإلجراءات التي يتعين اتخاذها بعد الحادث

 تدقيق السالمة للمدرسة مع مشاركة األطفال

 إرشادات التخطيط للطوارئ

 اإلبالغ عن الحوادث

  رسائل المعلومات والتعليم واالتصاالت



التأهب األولية   تطبيقات

مقدمة إطارونظم التأهب    :إنشاء

موقع لكل السالمة لتنسيق نقطة حمورية :حتديد      1. 

              .          Ÿ دوري أساس على الشــــــــــــــــــــخص هذا هو من تغيري املفيد من يكون قد أنه نرى املثال سبيل على مديرا للمعلمني أو معلما ذلك يكون أن ًميكن ً

على              للحفاظ وذلك جدا نادر املسـؤول،وليس بشــكل للجميع معرفة الشـخص جدا حبيث ال يتسـىن كثري ليس بشـكل بشـكل حمدود؛ ولكن

شخصواحد مع املعارف .مجيع     

اخل احملاكي املعلم، الطفل، بسالمة متعلقة إجراءات أي عن مسؤوال ينسقويكون سوف الشخص  Ÿ              ، ًهذا

   /      /            Ÿ إىل زمالؤه بلده إىل به املتعلقة التوجيهات اإلحاطات الوثيقةوأن يتم تقدمي هذه على احملورية النقطة ألن تتعرف حاجة هناك تكون ســــــوف

اإلجراءات فهم .تعزيز   

املوقع).  قادة باسم املعروفون املوقع يف اآلخرينوالعاملني املوظفني الفريدةومسؤوليات األدوار )    حتديدوتدريب          2. 

األولية اجلسدية السالمة تدابري  .3    وضع

     "    "             Ÿ جوية غارة حالة يف خيارات مكان يف مأوى بديل أو آمن مأوى على تعرف التشــــــــــــــــــــــــــــاركي، األسلوب ممكنا،وباستخدام ذلك كان حيثما

اهلجوم من أشكال غريها أو و الشغب، .وقصفوأعمال     /    

        .          Ÿ إحاطة قادة نطاقواسع،وضمان على توزيعه ذلك، توثيق موقع بكل اخلاصة األساسية اإلخالء خطة حدد تشـــــــــــــــــاركي، أسلوب باستخدام

به .املوقعواملستفيدين   

         )   ( أوقات .4          يف هلم الدعم تقدمي األزمةوكيفية مع للتعامل األطفال وخاصــة األفراد إعداد على املوقع لقادة األزمات إلدارة توجيهية مبادئ وضــع

.األزمات

المهام إطارونظم التأهب    :إنشاء

السالمة املسؤول عن تنسيق  .1  شخص

            .         Ÿنقاط عدة هناك يكون أن جيب متعددة، حتوالت املوقع أنشـــطة تتطلب حيث املشـــروع موقع يف لكل تســـند أن ينبغي للســالمة احملورية  النقاط

عدد         .             على لكلوردية املطلوبة للســــــالمة احملورية النقاط من عدد حتديد سيتم التحول يف من املختصــــــني األقل على معواحد للســــــالمة حمورية

احلايل املستفيدين :ونوع   

طفال لكل السالمة لتنسيق شخص هناك أن يكون جيب املدارس حالة  ◦      1     150  يف

غرف طفل لكل السالمة لتنسيق شخص هناك يكون أن ينبغي اخلدمات األسرية للطفل من، حالة  ◦   (CFS)     1     150  /  يف

للسالمة الشخص مسؤول التنسيق اختيار يف التالية املعايري يف النظر          ينبغي

الوضع الوظيفي    ◦  أقدمية

الوضع الوظيفي) يف الزمنية الفرتة طول إىل يرتجم ما غالبا به احمليطة احمللية املوقعوا�تمعات مع )          األلفة       ◦ 

السالمة النقطة احملورية ملسؤولية لقبول مهام  ◦     االستعداد

12
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                       Ÿهذه نشـــر عن مســـؤولة يكون الصــلة،وسوف ذي املوضوع أو املدرسية الســالمة على تدريبا تلقى قد أو املعرفة لدى النقطة احملورية للســالمة تكون أن جيب

املناسبة اإلجراءاتواملسؤوليات من بينة على أ�م مجيعا لضمان املوقع فريق من تبقى ما على                .ًاملعلومات

عن مسؤولون :إ�م   

ممكن أقربوقت بأمان يف املشرف أو املدرسة مدير التنفيذي، املدير إىل حوادث أي عن اإلبالغ عن للسالمة مسؤولون احملورية  ◦                     . النقاط

املوقع يف قد مت إجراءها أدناه املبينة اجلسدية للسالمة األولية اإلجراءات أن ضمان عن للسالمة مسؤولون احملورية  ◦               . النقاط

الفريقوالطالب ◦                      قيادة عن املســـؤولة للســـالمة هي احملورية فإن النقاط اهلجوم، أو اجلوية الناروالقصـــفوالغارات مثل الســـالمة أو األمن حالة حادث  يف

أدناه حمددة يف أقسام احلدث هذا يف املقدمة التوجيهات تنفيذ           .يف

املوقعوأدوارهمومسؤوليا�م قادة  .2    حتديد

النقاط احملورية لألمن املوقع قادة  Ÿ    .سيدعم

احلايل املستفيدين عددونوع على لكلوردية املوقع من قادة املطلوب العدد حتديد :سيتم             Ÿ 

فصل دراسي يف للموقع قائد هناك يكون أن جيب املدارس حالة  ◦       1    1  يف

غرف طفال لكل للموقع قائد هناك يكون أن ينبغي اخلدمات األسرية للطفل ، حالة  ◦       1    30  /  يف

 

املوقع قادة اختيار يف التالية املعايري يف النظر          ينبغي

الوضع الوظيفي). يف الزمنية الفرتة طول إىل يرتجم ما غالبا به احمليطة احمللية املوقعوا�تمعات مع )          األلفة       ◦ 

املوقع قائد مهام مسؤولية لقبول  ◦      االستعداد

احلسية املثرية للمخاوف املناطق عن مسؤولني للسالمةوسيكونون احملورية النقاط من التدريبوالتوجيه املوقع قادة .سيتلقى              

للسالمة احملورية النقاط خماوف إىل أي عن اإلبالغ عن املسؤولون هم املوقع .قادة            

للموقع مسؤوليتهم جمال يف �ا معمول أدناه املبينة األولية اجلسدية إجراءات السالمة أن ضمان عن مسؤول اإلدارة .طاقم                 

للســــالمة عن                         احملورية النقاط لتوجيهات الناسوفقا إدارة عن مســـؤول املوقع فإن قائد اهلجوم، أو اجلوية الناروالقصـــفوالغارات مثل الســـالمة أو األمن حادث حال ًيف

الغاية هذه للسالمة لتحقيق احملورية للنقاط .التقرير      

13
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اتخاذ التدابير األولية للسالمة الجسدية

الغارة الجویة / القصف واإلشتباكات خارج الموقع
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األزمة إلدارة التوجيهية :المبادئ    

اإلخالء     خرائط وخطط

احلريق مكافحة معدات واستخدام املوقع يف        االجتاهات

املوقع النقاط احملورية للسالمة وقادة مع االتصال تفاصيل املسؤوليات، واألدوار املسؤولية ومناطق ومواقع .أمساء       /      

شرائح العرض التعليم فريق مت وضعها بواسطة اليت رسائل الطفل على اليترتكز للمواقع (4-2 بالنسبة  (     ICE :       

ينبغي                  .      /   بكثري ذلك من مبكر وقت يف زمين ،وكيف يتم ذلك إطار أي وضمن التقرير، يف احلوادث أنواع هي ما على ا�تمع ألفراد أعطي اليت التوجيه

قدر اإلمكان مسبق اإلنذار .تفعيل    

الطوارئ حاالت يف االتصاالت إىل للوصول التواصل .خطة         

األزمات إدارة بروتوكول وأنه جيب إتباع يف طريق احلدوث احلادث بأن إلعالمهم املوقع وقادة األمين التنسيق جهات إىل تعطى اليت اإلشارة تنشيط .جيب                    

حتدث قد اليت احلوادث بأنواع :قائمة       

القصف) أو األسلحة مع للهجوم املدعومة )     أن تتعرض املدارس   ◦

النار الطالق تبادل يف املدعومة املدارس ◦       . أن ختضع

اخل واملكاتب، والسيارات املستودعات على ◦      اهلجوم

املوظفني أو املستفيدين أحد قتل أو واإلصابات، املستهدفة املدارة . التهديدات         /  ◦

املوظفني أو املستفيدين أو املدرسة، على اجلانبية . األضرار        ◦

مثل املدارس، يف : يف حاو وجود أشخاص مسلحني    ◦

جمموعة مسلحة تزور املدرسة ألغراض مجع         البيانات 

جمموعة مسلحة �دد باختاذ مزيد من اإلجراءات إذا مل تتم االستجابة ملطالب .            معينة

جمموعة مسلحة حتاول االستيالء على      املدرسة
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شخصي هلا عالقة خبالف بقضية يرتبط لذلك مشابه أو حملي         حدث

مظلمة  شخصية

احلكومة ممثلي أو و املسلحة، اجلماعات عن ممثلني القروي، ا�لس قيادة قبل من نوقف العمل أن منا يطلب ◦               /    .ُ عندما

بعد اختاذها يتعني اليت اإلجراءات وجممل املقطع حادث خالل اختاذها يتعني اليت اإلجراءات جممل "     إن  "       "   

           .        " الفصول  مثل للموقع، الرئيسية ا�االت يف وأن يتم عرضها مطبوعة تكون أن ينبغي واألمن للسالمة الدنيا التوجيهية املبادئ هذه قسم احلادث أن حيدث

املوقع قادة النقاط احملورية للسالمة ومن مثة لتدريب تستخدم أن ينبغي املكاتب االنتظار، وقاعات .الدراسية       .    

 12-  ( شرائح العرض  -      :            التعليم فريق وضعها واالتصاالت اليت والتعليم املعلومات رسائل عرض يتم أن أيضا ينبغي الطفل على اليترتكز للمواقع بالنسبة

15)
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الحادث أثناء اتخاذها الواجب     اإلجراءات
بشكل عام

األزمات إدارة إىلوضع االنتقال إىل احلاجة حول إشارة تتلقى            :حاملا

الدماغواجلهاز .1   .   .   ،         من مباشرة اإلستجابةويتم إيصـــــــال الدم جيمد أو النزاع يســـــــهم يف الصـــــــراع، الذعر باهللع تصـــــــاب ال اهلدوء على احلفاظ

بوضوح التفكري من الصعب حبيث جيعل القلبوالرئتني، إىل توجيهه وإعادة .اهلضمي،          

مسؤوليتك حتت األشخاص ممن هم مجيع على .تعرف      2. 

املتخصصة املساعدة إىل احملتاجني تستطيع،وإجالء اليت تلك عالج اإلصابات، قم بفرز ما، شخص أصيب .إذا               3. 

اآلمنواملأوى .إذهب إىل املنطقة اآلمنة، موقع اإلخالء   4. 

اإلجيابيةواملطمئنة األشياء التهدئة، عن حتدث اآلمن، املكان .مبجرد وصولك إىل         5. 

خاص): بشكل عانوا من صدمة الذين والكبار لألطفال )     بالنسبة   

يف◦                    الناس مســــــــــــــــــاعدة اإلنذار، صفارات عنزيهم، الفرديةوحتدث املهام إشرح احلادث، مكان حول الطوارئ موظفي ترى كنت  إذا
املساعدة بواسطتها للناس السبل اليت ميكن كل قم حبصر .األساس،      

مزاج◦               .      هي تعديل مفيدة أخرى أداة تضـــــرروا الذين الشـــــباب أسرته أفراد أحد أو الطفل األمر على ينطوي عندما كبرية ميزة هو  اإلهلاء
خبري اجلميع من أن التأكد على الوقت الذي تسعى فيه جاهدا للرتكيز يف .الطفل،        

من◦    .                لذلك لفظيا، خماوفهمومشـــــــــاعرهم عن التعبري كيفية متاما يعرفون ال قد سنا األصغر األطفال التحدث على األطفال  تشـــــــــجيع
بانتباه لالستماع للبالغني بالنسبة للغاية .املهم      

غارة جوية / قصف واشتباكات خارج املوقع
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حريق
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الحادث بعد اتخاذها الواجب     اإلجراءات
المشرف التنفيذي المدير إلى الحوادث عن       / اإلبالغ

تشغيلي تصنيف    :إنشاء
اجلديدة: التشغيلية احلالة الشخصية كتابية بأشكال بصريا، لفظيا، تصنيفوتواصل املشرف التنفيذي املدير مع )     (   بالتعاون    /     

العادية اخلدمات تقدمي منخفض )  :(   اللون األخضر ◦

       .      ):  ( مخســـــــــة◦ سوف لن تزيد عن األصفر حتت رمز اللون لبقائنا الزمنية الفرتة مؤقتا املوقع اغالق على تنطوي قد متوسط  اللون األصفر
.أيام

األقل على شهرواحد ملدة اغالق عايل . اللون الذهيب      ):  ( ◦

الربنامج  أنشطة إغالق احلرج )  :(   اللون األمحر ◦

النفسي  الدعم
اإلرشاد يف املوقع الكبارواملتطوعني     :للموظفني

اليقني عدم من الفرتة هذه خالل املرونة على احلفاظ على ملساعدتكم التالية التوصيات يف النظر على نشجعكم أن .نود                   
اآلخرين علىرعاية بنفسكوساعد      إعتين

مفيد .1       .                طبيعية األشياء فإن فعل اليقني، عدم يف حالة من تعيش عندما متوقع،ولكن غري هذا يبدو قد املســتطاع قدر الطبيعية احلياة على للحفاظ حماولة
البيئة .    .              يف التحكم لك الطبيعيةويتيح باحلياة اإلحســـــاس على على احلفاظ يســــاعد بذلك القيام الســــلوك اخلاص بك أمناط على حافظ جدا بالنســــبة لك

فمثال بكوالرفاه :احمليطة .   
املاء من الكثري بشكل منتظم، صحيوأشرب الوجبات أكل . استمر يف        ◦

األفضل هو ساعات علىراحة ليلية هانئة . أحصل   : 7-9   ◦

◦ التمرين
تشـــــعر◦      .         -     جيعلك ما أطفالك مع اللعب الرياضة، املوسيقى، إىل االستماع يكون ذلك قد لالسرتخاء يوم كل الوقت بعض  خصــــص
اخلاصــــة    .      .      البطاريات شــــحن بإعادة إنك تقوم وإمنا يعين الفطنة األنانية، ال يعين لالســــرتخاء الوقت أخذ ســــعادة هدوءاوأكثر ًأكثر

غدا أخرى مرة منتجا تكون ان ميكنك حبيث ًبك ً.         
متفائال تكون أن .ًحاول    2. 

التعرض◦        .         .    من الكثري دوري بشــــكل املعلومات هذه موثوقةوقم بتثليث مصــــادر مع حتقق األخبار متابعة يف الوقت من الكثري تنفق  ال
ضارا لصحتك يكون أن ميكن املؤكدة غري املعلومات أو املزعجة .للصور          

تتعامل معهاواختذ◦            .           قد أنك تعتقد اليت الســــــــــــــيناريوهات من اثنني اختار حيدث ال قد أو قد ما يف تصـــــــــــــوير الوقت من الكثري تنفق  ال
هلا .االستعدادات  

الروحي للتفكري الوقت بعض خصص كنتروحاين، ◦        . إذا

يف◦            .       صـــــــــــــــــــــــــــــــــعبة جتربة خالل من حىت وإن تكونت لديك ذهبت أينما معك دائما حتملها لطاملا كنت لديكواليت القوة نقاط يف فكر
اليت استخدمتهاوجنحت يف تلك التجربة التعامل آليات يف فكر        .املاضي،

األشياء◦             .          من العديد هناك يزال ال كان لو حىت حتقيقها من متكنت اليت اإلجيابية األشياء جبميع نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــك يوم،ذكر كل �اية  يف
تبذله اليت اجلهود عن بالرضا تشعر أن جيب مازال ينبغي حتقيقها، .األخرى          
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: منتجا .3  ًكن

أيضا أعاله الرقم يف النقاط تذكر مشغولة،ولكن أن تبقي نفسك .ًحاول   1        ◦

مؤكد غري هو ما يف التفكري جتنب حتاول .ال         ◦

للراحة حتتاج فعاال، تكون أن أجل من بشكل مرهق جدا تعمل ًال ً.       .   ◦

استنادا .4  :             .           املختلفة التغريات هذه مع للتعامل مهارات لديك أن أعرف اليقني عدم من خمتلفة فرتات خالل من يف أثناء مضـــــــــــينا جدا متكررة تكون قد التغيريات مرنا ًكن

بك اخلاصة املهارات الشبكةوجمموعة .إىل      

لالنتقال :اإلعداد  5. 

االقرتاحات بعض تشمل ماء أو كهرباء دون الزمن من فرتات خالل من :قم باإلعداد   .          ◦

اخلاص▪   :                 احملمول اهلاتف مشـحونة، البطاريات الراديو أجهزة املشـاعل، البطانيات، للشـرب، الصاحلة اجلافةواملياه الغذائية املواد أحزم الذهاب حقيبة ّجهز

إخل بك،واألدوية، اخلاص السفر جواز املال، من املزيد .بك،          

مكتبك أم يف منزلك يف آمنا تكون أن ميكنك على أين تعرف للمأوى خطة .ًضع          :   ▪

اجلميع  أن من تأكد ينبغي عليك املغادرة إذا آمن مكان أو مكتبكوإىل منزلك من اخلروج كيفية معرفة أصـــــــــــــدقاء أو عائلتك مع االخالء خطة ▪       .           .   ضــــــــــــع

هناك إىل للوصول بديلة طرق .موافق على ما هو آمن بالنسبة للجميع،وحدد       

رحتكاتك إعالمه حول إىل حاجة يف أنت من تعرف أنك من تأكد بك، اخلاصة الرئيسية االتصال إىل جهات هاتفي شبكة اتصال .حضر                   ▪

فيها باألمان تشعر اليت األماكن أو املنزل من مقربة على كن هويتنا املختلفة حول تنشأ توترات عالية قد االضواء عن .إبتعد          .    .   Ÿ

باآلخرين العناية  .6  ساعد على

األصدقاءوالعائلة مع اتصال على  .7      .كن

األشخاص الذين �تم �م مع عالقاتك على .حافظ     Ÿ

تساعد أنت أيضا.  تساعدهموسوف فإ�ا سوف اليقني للتعامل مع حاالت عدم الناس يستخدمها اليت املختلفة الطرق مع متعاطفا ًكن    .          Ÿ

السالمةواألمن أهداف نفس ألمرك،وله يهتم الذي ا�تمع من جزء أنك .تذكر             Ÿ

مضـــــــــــغوطون  بدا أن أصدقاءك إذا حول اإلعتناء ببعضـــــــــــكم البعض توافقا ميكنك التعامل معه العمل يف حتصـــــــــــل علىزميل العمل يف األصدقاء نظام "   "  =      .  .  استخدام 8. 

لك ذلك قال زميلك إذا تستمع أن جيب الراحة من قسط عليهم أخذ جيب ا�م فليعلموا الدعم. معهموقدم هلم حتدث .ًنفسيا،ومتعبون،      .             

للطفل :4                   األسرية المعلموناشطي الخدمات مع بالتشاور الطفل حماية التعليموموظف موظف بواسطة ليتم إكمالها ما بعد الحادث عمل ورقة الملحق

الدعم .1                  /   التوجيه هذا اخرتت ملاذا تفاعلوا معه؟ كيف احلدث؟ حول اخلاصـــــــــــــــة خماوفهم مع التعامل كيفية على للمتطوعني الذي وفرته هو نوع التوجيه ما

        ( إصابة،                 حريق، أو جوية غارة السيارات، تفخيخ لألحداث املختلفة األنواع باالعتماد على خمتلفا يكون أن جيب أنه تعتقد كيف حتسينه؟ ميكنك أنه تعتقد كيف ًهلم؟

اخل)

األطفال مع لالستخدام للمعلمني نفسه،ولكن  .2      السؤال

تواصلت معهم؟ كيف اخلربواحلدث؟ مع التعليم خدمة يتفاعل مزود  .3        كيف

أفضل؟ تفعله يشكل أن ميكن أنك تعتقد كنت  .4       ما الذي

حتسينه؟ ميكن الذي ما مفيد؟ برأيك الذي هو هو التوجيه  .5        ما

      ،  ( التعامل .6               كيفية على املعلمني تدريب إصالح النوافذ اإلستجابة أو األزمات ملنع التخطيط مع التعامل يف للمســـــــــــاعدة حتتاج الذي العملي الدعم هو ما

ذلك) إىل النزاعات،وما يف األطفال       مع

احلدث؟  بعدوقوع أيام أو أسبوع بعد اآلن، األطفالواملدرسني هم  .7        10    كيف

تأثر حضورهم ؟  .8 كيف

يتم حتسينه؟ أن ميكن كيف اإلستجابة؟ يف ا�تمع احمللي لعبة الذي الدور  .9          ما

حيضرون؟  ال الذين الطالب عن ا�تمع احمللي أو األمور أولياء مع على التواصل املدرسني املعلمنيورئيس مساعدة على قادر أنت  .10                  هل

املوقع على الذين يرتددون لألطفال بالنسبة  .    أ

املوقع إىل عود�م فور للموقع الكبار القادة قبل من األطفال مع األلغازوامللصقاتوالبطاقات أمناط التكرار خمتلف يف الشرائح يف النظر إعادة ينبغي .ب           )    (    12-15     . 
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تدقيق السالمة للمدرسة مع مشاركة األطفال 

الوقت 90 :دقيقة

العمرية :ميكن أن يتم هذا النشاط مع األطفال من خمتلف األعمار مع تعديل طفيف .قد حيتاج األطفال الصغار إىل اإلشراف بشكل أكثر.  الفئة

العملية هلذه الوقت من املزيد إتاحة تقرر .قد مالحظة للمعلمين :       

للمشاركة األمور أولياء دعوة ممكنا ذلك كان إذا والطالب من املعلمني أكثر أو بوجود النشاط �ذا القيام األفضل من )       3    ( .        .املعلمون في الوقت الحاضر :

لألطفال ضرر أي يسبب قد للما الفعلية املساحة النشاط :        التدقيق يف

:الغرض

املاديةوآثارها البيئة من بينة يكونوا على على األطفال           .مساعدة

الضرر جتنب يف مسؤوليتهم على األطفال مساعدة          .فهم

 10دقائق

آمنني نكون أن ميكننا حيث اهلوية على تساعدنا اليت اخلريطة حولناوأن نرسم أن ننظر بصدد حنن الدراسية ملدرستناوالفصول مراجعة إجراء بصدد حنن .اليوم مقدمة :        .              

أ الشكل .مشاهدة   

شيءقل :    .     :    -          كل لفهم املعماري مارمسه املهندس هو وهذا للبناء خيطط الطابق هذا اآلن لعبة لعب بصـــــــــــــــدد حنن للوضع اجلانب املادي يف اإلعتبار بدءا ذاهبون حنن

املبىن   .عن

بيئتنا؟ عن بينة على يكون أن املهم من ملاذا يل يقول أن ألحد ميكن إسأل :              هل

:إشرح

اخلطر؟ هو  .1  ما
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اخل املدرسة حول الغرباء املكسور، الزجاج الفضفاضة، األسالك ما شخصا جيرح أن ميكن شيء أي هو          :       اخلطر

اآلمنة؟ املساحة هي  .2   ما

    . ( هذا                 املثال سبيل على للســـالمة الواعية املمارسات خالل من األذىوتتم محايتهم عن بعيدا يبقون باألمان، يشـــعرون األطفال حيث هي اآلمنة املســاحة

التمرين)

 40دقيقة

:إفعل

جمموعات إىل ثالث .قم بتقسيم الفصل   1. 

       ).   (       )   ( أنمالحظة للمعلمين :         حني يف الوقت يوفــر ألف اخليار باء اخليار كله املبىن تقييم ا�موعات كل إجعل أو أ اخليار معينة منطقة إىل فــريق كل تعيني إىل حتتاج قد

تقييم كل يف اختالفات هناك كان إذا ما لتوضح جيدة فرصة ا�ا كما للمساحة اآلمنة قوة أكثر بتقييم يسمح باء        .             .اخليار

الورق  من قطعة فريق كل A4 إعطاء    2   2. 

و الدراسيةوغريها، الفصول املبىن، حول لإللتفاف دقيقة لديها :الفرق         20  3. 

األرضية األرضيةوخطة أرسم  .    ، أ

لألطفال آمنة أماكن حتديد  .   ب

احملتملة املخاطر حتديد  .  ج

املخارج  .د

احملتملة حول املبىنوتأثريا�م الناس  .   ه

املخاطر هذا من التخفيف ميكن �ا اليت الكيفية يف التفكري ينبغي املخاطر، تعرف .عندما             4. 

نتائج تقدمي الكل من اطلب ا�موعة  .5  -     مبجرد عودة

 30دقيقة

تقييمها مت اليت املناطق خريطة خللق األطفال مع إعمل .ما يتم تقدمي النتائج  .1مبجرد  ،         

الغرض هلذا إيضاحي خمطط لورقة حتتاج  .2       .قد

 10دقائق

                        -   Ÿحال يف منهم متوقع هو ما الســالمة، نقاط هي أين دراية حول على الطالب أن من كامل الفصـلوتأكد مع قسـم كل خالل من مر اخلريطة تقدمي

طارئ .حدوث  

األوقات مجيع يف الدراسية،وأن تكونواضحة الفصول يف اخلريطة هذه تبقى أن .جيب             Ÿ 

المشرف أو المعلمين    مالحظة لرئيس

العملية،                 .         هذه يف الطالب يضــــمن املعلمني أن املســــتحســــن من خماطر دون التعلم على قادرين األطفال يكون أن ينبغي كما االولويةرقمواحد، هو آمن فضـــاء ُضمان
ذلك        .             عن باملســـــؤولية يشــــعرون �م، احمليطة بالبيئة بينة على ميكن أن نضــــمن أن مجيع األطفال الطريقة �ذه الفصــــل جدار على خططهم معهموتعليق ذلك ومناقشــــة

لذلك نتيجة باألمان     .ويشعرون

اآلمنة                      باألماكن دراية على يصـــــــــــــــــبحوا أن على املادي،واليت تســــــــــــــــاعدهم احليز علىرسم خريطة األطفال تســــــــــــــــاعد �ذه املمارسةواليت املدارس مجيع تقوم أن ينبغي

التجمع عند وقوع حريق) نقطة مثل املدارس يف السالمة .وبربوتوكوالت    (    
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المبادئ التوجيهية للتخطيط للطوارئ

متتالية  أيام لمدة المشروع مواقع إلى تقريرا يقدم أن المشرف المعلمين يستطيعرئيس عندما ال تفعيلها ينبغي التالية الطوارئ          /         5  خطة

الخدمات األسرية للطفل ) أو المدرسة طريق عن ممكن أقربوقت في مرتبا يكون أن إلى يحتاج هذا )               ًاإلعداد

  3    (    CFS         Ÿ،أشــــهر كل تغيريها ميكن احمللية، ا�تمعات مع للتفاعل اخلدمات األســــرية للطفل  املعلمنيوناشـــطي بني موقع لكل حمورية نقطة قم برتشـــيح

شهريا) ينبغي تلبيتها للمجتمع احملورية النقاط      مجيع

  /  .           / Ÿناشطي املعلمني ترشيح معيشـتهم مناطق حسب طفلوجتميعهم لكل سكين موقع اخلدمات األسرية للطفل ينبغي عليهم حتديد ناشطي املعلمني

املناطق هذه يف املبادرة أخذزمام ميكنهم .اخلدمات األسرية للطفل الذين        

     (        /  Ÿخالل مضــــــــــــمونة املتطوعني مدفوعات اليت ال يوجد فيها عمل الفرتات خالل الدفع استمرار اخلدمات األسرية للطفل على ناشطي املعلمني إبالغ

بذلك)   األمين الوضع يسمح عندما دفعها سيتم اليت ال يوجد فيها عمل   ،         الفرتات

            /   /    Ÿتســـــــــمح ال عندما األطفال مع للعمل استعداد على هم اخلدمات األسرية للطفل الذين ناشطي ا�تمع املعلمني أعضـــــــــاء بني النقاط احملورية حتديد

مدارسهم إىل بالذهاب هلم األمنية       .األوضاع

األطفال من جمموعة تستوعب أن ميكن واليت ا�تمع مساحات املنازل، احملتملة املواقع )    (      حتديد   Ÿ

إعداد مجموعات طوارئ

منازلهم ترك يمكنهم األطفال ال  .1    السيناريو

النفسيواالجتماعي التعليمية  الدعم املنزلية تفعيل األنشطة حول ا�تمع لتوعية للمجتمع حمورية Ÿ         /   نقطة

الفردية املنازل إىل املناطق يف إذاوجدوا موظفي محاية الطفل أو لألسرة جمموعات اخلدمات األسرية للطفل لتوزيع )       (  ناشطي  PSS   Ÿ

اإلضافية التعليم حقائب لتوزيع Ÿ    املعلمني

للمتابعة أن خيفضوا مبقدار معني اخلدمات األسرية للطفل ينبغي عليهم ناشطي املعلمني األمين فإن الوضع مسح Ÿ     /    إذا
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منازلهم ترك يمكنهم مدارسهم،ولكن إلى الذهاب يستطيعون ال األطفال  .2          السيناريو

النفسيواالجتماعي الدعم تستند إىل التعليم / األنشطة ا�تمعية اليت تفعيل حول ا�تمع لتوعية للمجتمع حمورية Ÿ            نقطة

     2                 Ÿأماكن يف األطفال وقاموا جبمع الســيناريو حتت األطفال مع للعمل سابقا الذينوقعوا احمللي ا�تمع يف للطفل ، املتطوعني األسرية اخلدمات املعلمنيوناشطي تعبئة

ا�تمع) مساحات منازل )  /  آمنة

األمين) حسب الوضع اخلدمات األسرية للطفل إىل نشاط املدارس مواقع من النفسيواالجتماعي للمجتمع )  نقل جمموعات الدعم    /     Ÿ

يمكنهم  ال األطفال بعض للطفل ،ولكن األسرية الخدمات مدارسهم إلى يمكنهم الذهاب األطفال بعض  .3      /        السيناريو

     2)      (      Ÿبعيدين األطفال بعض عندما يكون الســـيناريو يف مبني هو كما ا�تمعية األنشــطة املعلمنيونشــطاء اخلدمات األسرية للطفل ملتابعة بعض إرسال

اخلدمات األسرية للطفل املدارس حلضور باالرتياح يشعرون اخلدمات األسرية للطفل ،وال املدارس .عن  /       /  

الواحد) الصف يف من النشطاء اثنني من بدال الفصل يف عددواحد ناشط مثل املوظفني عدد ختفيض اخلدمات األسرية للطفل مع املدارس )            تشغيل     /  Ÿ
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المشرف  ولكن الخدمات األسرية للطفل ، المدارس إلى الخدمات األسرية للطفل يمكنهم الذهاب نشطاء المعلمين األطفال  .4  /  /     /   السيناريو

يمكنه الذهاب ال التعليم    على

املدارس آمنا احلفاظ على كان إذا ما ليقرروا احمللية ا�الس مع ينبغي عليهم التشاور للطفل األسرية اخلدمات نشطاء رئيس املعلمني Ÿ   /                /ًرئيس

ال أم .اخلدمات األسرية للطفل مفتوحة    

السيناريو اتبع اخلدمات األسرية للطفل مغلقة، املدارس هي اإلبقاء على كانت قرارا�م .1 إذا    /    Ÿ

Ÿ
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اإلبالغ عن الحوادث

هذه                .    وقوع عند التعليم يف حقهم من األطفال مما أدى إىل حرمان األضرار باملدارس وإحلاق مت اهلجوم وتدمري ما كثريا سوريا، يف الذي جيري الصراع خالل

األسباب من لعدد التفاصيل بدقة نوثق أن جدا املهم من :احلوادث           

االطفال على هذا باملدارسوتأثري حلقت اليت حول اهلجماتواألضرار املستويات أعلى على الوعي مستوى Ÿ               رفع

                      Ÿسالمتهاوكذلك على للحفاظ القائمة املدارس على تغيريات إجراء أو املتضـررة املدارس إلصالح التمويل من املزيد لتوفري املاحنة اجلهات مع إىل الدعوة

التعليم يف حقهم إىل بالوصول لألطفال للسماح املتغرية الظروف مع يتكيف أن ميكن سوريا يف أن التعليم لضمان الكايف التمويل                     ضمانوجود

األرض على للحقائق تستجيب اليت املستقبلية الربامج تطوير من لتمكننا االجتاهات بتحليل .القيام             Ÿ

لإلعالم                       اســـــتخدامها يتم اليت املعلومات احلوادث، عن اإلبالغ اســـــتمارة ملء جيب للتدريس املدرســـــيواملوظفنيواملتطوعني التعليم توفري على هجوم هناك كان كلما

اهلجمات       .            .      التقارير تغطي أن جيب املأل على املعلومات هذه قدم الذي الشـــــخص اسم عن الكشــــف يتم لن الوعي مســــتوى االجتاهاتورفع الفوريةورصد لالستجابة

:على

التعليمية) املؤسسة أو احمللية ، احلكومية غري املنظمات الدولية، احلكومية غري املنظمات التعليمية املؤسسة من بدعم )           املدارس     Ÿ

كيلومرت) حوايل املدرسة اخلاصة بك من بالقرب العمليات منطقة يف )  1 املدارس       Ÿ

كيلومرت) العمليات منطقة تغطية خارج Ÿ    5) املدارس

عن              .           اإلبالغ يتم أن نطلب حنن هذا اإلبالغ نظام ألغراض التعليمية الطالبواملعلمنيواملؤسســــــــــــات ضد للقوة استخدام أو متعمد �ديد التعليموأي على اهلجمات

يتضمن هذا التعليم إىل األطفال يهددوصول حادث        .  :أي

جوي Ÿ القصف

احلريق Ÿ / احلرق

اإلنفجارات ملغومة سيارة Ÿ   / انفجار

النارية األعرية Ÿ /  اإلشتباكات

الطالب أو املعلم على املباشر Ÿ     اهلجوم

Ÿحتليق الطائرات 

التعليم جمال يف العاملني الطالب املوظفني Ÿ  /  /    ختويف

الطالب أو املعلم على القبض Ÿ /     اختطاف

Ÿ النهب / السرقة

Ÿاإلحتالل من قبل مجاعة / مجاعات مسلحة 

Ÿاستخدام املدارس من قبل النازحني

Ÿ وجود مسلحني يف املدرسة

Ÿالقصف

Ÿأي حادث آخر قد يؤثر على توفري التعليم اآلمن.
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مع                 .             أو علن  ا مشرتكة تكون أن جيب الظروف من ظرف أي حتت االتصال الذي ميكنه املعني الشخص مع فقط النموذج هذا يف مجعها مت اليت املعلومات تقاسم من بد ال

من            .              مســـبقة موافقة على احلصـــول دون اإلعالم إىلوسائل التحدث موظف يســـمح ألي ال التمويل منوكالة مســـبقة موافقة على احلصــول دون املنظمة خارج من أفراد

االتصاالت  . مدير

سوريا يف املدارس على باهلجمات املتعلقة املعلومات املوظفني الذين جيمعون هلؤالء إطارا هذه القياسية التشغيل إجراءات                .توفر

المصطلحات :تعريف  

برميل  –         .                قنبلة، اهلجومورأوا حدث عندما منها مقربة على أو املدرسة يف كانوا أ�م أي احلادث بأنفســــــــــــــــــــــــــهم يفوقتوقوع احلادث شهدوا الذين األفراد عيان شاهد

املدرسة من بالقرب السماءويسقط من .يسقط       

حدث ما حول املعلومات جلمع عيان شاهد اىل حتدث الذي الفرد الرئيسي .املصدر            -  

حدث ما حول موثوقة معلومات لديه من احلادثولكن وقتوقوع حاضرا يكن مل الذي الفرد ثانوي .مصدر                 -  

المعلومات :تعهد  

عيان شاهد قبل من مباشرة األويل التقرير من االنتهاء ينبغي ممكنا ذلك كان Ÿ              .كلما

   .                    Ÿاحلالة هذه يف النموذج سيكمل الذي التعليم مقدم للموظف الالزمة املعلومات مباشر بشـــكل يوفر أن عيان شاهد جيب على ممكنا، ذلك يكن مل إذا

الرئيسي املصدر التقرير، أجل من للمعلومات املتلقي الفرد .يصبح         

   (            .         Ÿ الذي الفرد األساسي املصـــــدر إىل التحدث إىل بالســـــعي املوظفني توعية جيب احلالة، هذه يف متاحني عيان شهود هناك يكون لن الظروف بعض يف

الثانوية املعلومات مصدر املعلومات هذه تعترب وبالتايل العيان شهود من معلومات .تلقى       .)     

          .          Ÿ،عيان شهود كانوا ما إذا يالحظ أن ينبغي النموذج الذي يســـــــــــــــــــــــتكمل الفرد تقرير شكل يف املعلوماتواضحا يكون خط سري أن مبكان األمهية ًمن

استخدام     .           .   الرجاء النموذج إليه يف املعلومات كيفيةوصول أن يوضح النموذج الذي ميأل للفرد ينبغي قدر اإلمكان، ثانوي مصدر أو الرئيسي املصدر

ممكن قدر بأكرب املعلومات خط سري هذا لتوضيح السرد          .قسم

لإلبالغ الزمني :اإلطار   

       .           :    0 - 6Ÿ،اهلاتف طريق عن يكون أن ميكن هذا املعلومات ممكن من قدر أكرب بتوفري احلادث عن املشــــــــــــــــــــــــرف ينبه عيان شاهد احلادث بعد ساعات

حيث ميكن للوصول املادي أن يكون غري ممكن .تطبيق واتسآبوغريه   

التقرير من :االنتهاء   

احلادث حول املعلومات مجع خالل من اآلخرين يف خطر أو نفسه يضع أن غريه عيان أو أو شاهد موظف .  ال ميكن ألي                

Ÿفريق مزود التعليم / املشـــرف يف سوريا هو املســـؤول عن العمل مع ودعم شاهد العيان) الشـــهود - (سواء كانوا موظفني أو أفراد يف ا�تمع - جلمع كل 

املعلومات الالزمة مللء النموذج ولضمان سرية شاهد العيان) إذا طلب ذلك.)

Ÿإذا كان هناك أكثر من شاهد عيان وأ�م يقدمون معلومات متناقضـة، جيب أن تكتمل مناذج اإلبالغ عن احلوادث بصـورة منفصـلة حىت ميكن التحقق 

من التفاصيل وميكن االنتهاء من التقرير النهائي.

Ÿ جيب أن تتضـــــــمن التقارير التفاصيل كما شاهدها أو نقلها شاهد العيان .بقدر اإلمكان جيب أن حيتوي التقارير فقط وقائع احلدث وليس تفســـــــريات 

ذاتية هلذا احلدث .على سبيل املثال، ال ينبغي أن يتضـــــــــمن التقرير التفاصيل مثل،" جيب أن يكون قد نفذ اهلجوم من قبل جمموعة ".x مع ذلك، فإنه 

 x."رمزا للمجموعة x ، ميكن أن تشمل التفاصيل مثل" إن مسلحني كانوا يرتدون

Ÿأي آراء يف التقرير' ) أعتقد أن' '... أعتقد أن ('... جيب أن حتدد بوضوح على هذا النحو يف التقرير.

ًال حيتاج شاهد عيان مللء النموذج فعليا بنفســــــــــــــــه ولكن جيب أن يكون قادرا ومســـــــــــــــــتعدا إلعطاء تفاصيل) أي لفظيا، عرب اهلاتف، من خالل تطبيق  ً Ÿ

واتسآب ،والربيد اإللكرتوين وما إىل ذلك)

Ÿفريق التعليم هو املسؤول عن إرسال تقارير إىل النقطة احملورية لوكالة التمويل.

Ÿالنقطة احملورية وكالة التمويل تتحمل مسؤولية إبالغ األفراد املعنيني اآلخرين .

الصور واألفالم:
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ممكنا ذلك يكن مل إذا احلادث بعدوقوع الصور يتخذ ينبغي أن عيان فإن شاهد بذلك آمنا القيام كان .ًإذا     .         ،    Ÿ

         /            Ÿعندما التفاصيل من يتجزأ ال جزء فهي التاريخ، الوقت ختم متكنيوظيفة الصـــــور الذين يلتقطون ألولئك ينبغي ممكنا، ذلك كان حيثما

الوصفية البيانات يف الصورة التقاط .مت      

الصور بيانات يف املوقع بيانات إدراج أيضا فينبغي بذلك آمنا القيام كان .إذا    / GPS      ،    Ÿ

  .                   Ÿحماولة الرجاء الزوايا من متنوعة املبىن،ومبجموعة داخلوخارج ذلك يف مبا الصـــــــــــــــــــــور من متنوعة جمموعة إلتقط ممكنا ، ذلك كان حيثما

سالمتهموأمنهم حلماية الصوروذلك يف ظهور األشخاص ذلك يف مبا .جتنب           

:المتابعة

حيدث                         أن ميكن األسئلة،وكيف متابعة على لإلجابة االتصـــــــال به ليتم استعداد على سيكون الرئيســــــي املصــــــدر أو العيان شاهد كان ما إذا النموذج يف التحديد يرجى

.هذا

الحادث تقرير :نموذج   
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ج. وصف الحادثة

ب. تأثير الحادثة

األثر على األطفال
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االستجابة المباشرة المتخذة  

تم اإلجراء من قبل تاريخ اتخاذ اإلجراء (اليوم/الشهر/السنة) االستجابة المباشرة المتخذة  

اشرح االستجابة المباشرة المتخذة (سردي)

السبب لالستجابة المباشرة المتخذة

ال نعم

ال نعم

ال نعم
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النظافة هي ممارسة حفظ النفس واملناطق احمليطة باملرء نظيفة، وخصوصا من أجل منع املرض أو انتشار املرض .النظافة مهمة لضمان إستمرار سالمة األطفال .حاالت 

الطوارئ ختلق بيئة تنمو فيها اجلراثيم :االكتظاظ، جهاز املناعة الضــــــــــعيف، ضعف إمكانية الوصول) أو ال (إىل املرافق واملراحيض واملياه الصـــــــــــاحلة للشـــــــــــرب والتعرض 

ملســــــــــببات األمراض - تشــــــــــكل خطرا على صحة الناس والبقاء على قيد احلياة .ميكن ملرافق التعليم أن تكون مبثابة منصـــــــــــة هامة لتوزيع الرسائل املنقذة للحياة .رسائل 

املعلومات والتعليم واالتصاالت أدناه ميكن استخدامها يف املرافق التعليمية للمساعدة يف تعزيز املمارسات الصـحية اإلجيابية وزيادة سالمة األطفال .ميكن هلذه الرسائل 

أن تعزز املمارسات اإلجيابية

هذه املرأة �تم بتنظيف املراحيض والبيئة احمليطة .هذه ممارسة جيدة.

جيد

هذه املرأة تغسل يديها باملاء والصابون واملياه اجلارية .
هذه ممارسة جيدة .

30

رسائل المعلومات والتعليم واالتصاالت IEC بشأن النظافة
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هذا الطفل يشــــــــــــــــــــــــــــــرب املاء من وعاء حممي بإستخدام كوب نظيف .هذه 

ممارسة جيدة .

هذه املرأة تلقي مبياه الصـــرف الصـــحي يف نظام الصـــرف الصــــحي / ا�اري، 
هذه ممارسة جيدة .

أل�ا ستصـــــــــبح مياه راكدة قذرة، وتولد رائحة سيئة، وجتذب وتنمي ناقالت 
األمراض) احلشرات واجلرذان والبعوض والذباب الرملي .(... 
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طرق التلوث
األمراض ذات الصلة بالغسل

غلق طرق التلوث
األمراض ذات الصلة بالغسل
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الحشرات الطائرة 
عن طريق ملس كل شيء، من الرتاب، والفضالت يف الغذاء 
أو اجلسم البشري، تقوم احلشرات الطائرة بنشر امليكروبات.

الطعام الغير مغطاة 
يتعرض الطعام الغري مغطاة ألي نوع من التلوث والذباب 

واألوساخ واحليوانات الطفيلية.

الماء) السوائل)
مصدر املياه غري احملمية أو املياه غري املعاجلة ميكن أن يكون 

ًملوثا بامليكروبات ومصدرا لألمراض. ً
ميكن أن تكون مصادر املياه ملوثة من خالل التلوث املباشر 
)املياه القذرة ختتلط باملياه السطحية (أو التلوث غري املباشر 

)املياه القذرة تتسرب املياه حنو املياه اجلوفية) 

الحقول
الفواكه واخلضروات املزروعة ميكن أن تكون ملوثة مباشرة 

)امليكروبات من التغوط يف العراء أو الذباب حيمل 
امليكروبات (أو ملوثة) الرتبة امللوثة عن طريق تسلل امليكروبات 

من التغوط يف العراء + املواد الكيميائية من مبيدات اآلفات 
واألمسدة - مث النباتات ومثارها تصبح ملوثة من جذورها (

بشكل غري مباشر.
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البراز) التبرز في العراء)
نقطة البدء للمخطط 

امليكروبات من التربز غري املدار / التغوط) وحىت النفايات (قد 
جتري و / أو تتسلل، وتلوث مصادر املياه والرتبة.

المرض
نقطة إنتهاء املخطط 
املياه واألغذية امللوثة

 +املمارســـــــــــــــــــــات البيئة غري النظيفة + النظافة غري الالئق تؤدي إىل 
أمراض 

األصابع
إذا مل يتم غسل اليدين بعد التغوط أو استخدام املرحاض، فإنه 

يتم تغطيتها بامليكروبات.
عند استخدام األصابع القذرة لتناول الطعام أو حىت ملس الفم 

 /العيون، فإنه سيكون من السهل انتشار األمراض.

منع طرق التلوث
استخدام املراحيض املناسبة

 اعادة ومينع الذباب، جتنب البيئة، نظافة حيسن سوف املرحاض
 مصادر تلوث وبالتايل ، التغوط تسلل من واحلد املاء يف التغوط

 .والرتبة املياه
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منع طرق التلوث
غسل اخلضروات / الفواكه باملاء النظيف 

 النظيف باملاء غسلها قبل امللوثة الفواكه تنظيف يتم / اخلضر
 فإن الغذاء ذلك، بعد ولكن .التلوث "سطح" سيزيل الذي
 .التلوث من آخر نوع أي إلزالة جيدا يتم طبخه أن جيب

منع طرق التلوث
غسل اليدين بالماء والصابون

 بعد) احلرجة األوقات يف اجلاري واملاء بالصابون اليدين غسل
 تناول قبل الطبخ، قبل الطفل، تنظيف بعد املرحاض، استخدام

 أفضل هو (لألطفال الطبيعية والرضاعة التغذية قبل الطعام،
 والصرف باملياه الصلة ذات األمراض من للوقاية وسيلة

منع طرق التلوث 
الغذاء المغطى

 عند نظيف مكان يف عليها واحلفاظ) الغذائية املواد تغطية
ً.الذباب) من خاصة) التلوث من نوع أي جينب (الضرورة

منع طرق التلوث 
شرب المياه النظيفة

مجع املياه من مصدر املياه الصاحلة للشرب يف حاويات نظيفة 
ومغلقة + معاجلة ذلك) كلور أو فوران (عند الضرورة + 

ختزينها يف حاويات نظيفة ومغلقة  
 +إشر�ا بأواين نظيفة
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ّّيجب إلقاء األوساخ والنفايات في األماكن المحددة والمخصصة لهذا الغرض 

ّيجب إلقاء النفايات السائلة والمياه القذرة في المراحيض أو في التصريف الصحي 

إمنع الميكروبات

ّتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة
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يجب اإلعتناء 

بالمرحاض
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موظفي المدرسة: مدونة قواعد السلوك

مقدمة

ً .1ميثل هذا اإلعالن التزاما فرديا ومجاعيا من قبل املعلمني وغريهم من العاملني يف جمال التعليم .يعترب مكمل للقوانني واألنظمة والقواعد والربامج  ً

اليت حتدد ممارسة املهنة .بل هو أيضا أداة �دف إىل مساعدة املعلمني والعاملني يف جمال التعليم للرد على األسئلة املتعلقة بالسلوك املهين ويف 

الوقت نفسه إىل املشاكل النامجة عن العالقات مع خمتلف املشاركني يف التعليم؛

 .2جودة التعليم العام، هي حجر الزاوية يف جمتمع دميقراطي، لديه مهمة توفري املساواة يف فرص التعليم جلميع األطفال والشباب وهو أساسي لرفاه 

ا�تمع من خالل مسامهته يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، والثقافية .املعلمني والعاملني يف جمال التعليم لديهم مسؤولية لتعزيز الثقة بني 

اجلمهور العام يف مستويات اخلدمة اليت ميكن توقعها من مجيع األطراف املنخرطة يف هذه املهمة اهلامة.

  .3ممارسة احلكم املسؤول هي يف صميم النشاط املهين، وتصرفات املدرسني الذين يقومون بالرعاية والكفاءة وامللتزمني والعاملني يف جمال التعليم 

ملساعدة كل طالب يصل أو تصل إىل إمكانياته هو عامل حاسم يف توفري التعليم اجليد.

  .4خربة والتزام املعلمني والعاملني يف جمال التعليم جيب أن تقرتن مع ظروف عمل جيدة، جمتمع داعم وسياسات متكينية للسماح بوجود جودة 

التعليم.

 .5ميكن أن تستفيد مهنة التدريس كثريا من النقاش حول القيم األساسية للمهنة .هذا يرفع الوعي حول قواعد وأخالقيات املهنة الذي قد يسهم 

يف زيادة الرضا الوظيفي لدى املعلمني والعاملني يف جمال التعليم، لتعزيز وضعهم واحرتام الذات، وإىل تعزيز احرتام املهنة يف ا�تمع؛

 .6املعلمني والعاملني يف جمال التعليم ونقابا�م، حبكم عضويتهم يف التعليم الدويل ،(EI) ملتزمون بتعزيز التعليم الذي يساعد على تطوير قدرة 

الشخص على عيش حياة الوفاء واملسامهة يف رفاهية ا�تمع.

 .7إدراك مدى املسؤوليات املرتتبة على العملية التعليمية واملسؤولية لتحقيق واحلفاظ على أعلى درجة من السلوك األخالقي جتاه املهنة، للطالب 

والزمالء وأولياء األمور،

املنظمات األعضاء يف التعليم الدويل ينبغي ان

أ (تعمل بنشاط على تعزيز السياسات والقرارات من قبل التعليم الدويل مبا يف ذلك هذا اإلعالن على أخالقيات املهنة املعتمدة؛ 

ب (العمل على ضمان أن املعلمني وغريهم من العاملني يف جمال التعليم يستفيدون من شروط وظروف العمل اليت تسمح هلم بتحمل مسئوليا�م .

ج (العمل على ضمان احلقوق املكفولة جلميع العاملني يف إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل ومتابعته والذي يشمل:

Ÿاحلق يف حرية تكوين اجلمعيات؛

Ÿاحلق يف املفاوضة اجلماعية.

Ÿالتحرر من التمييز يف العمل؛

Ÿاملساواة يف العمل؛

 التحرر من العمالة القسرية، أو السخرة  .القضاء على عمالة األطفال؛

د (العمل على ضمان حصول أعضائها على احلقوق املبينة يف توصية منظمة العمل الدولية / اليونسكو بشأن أوضاع املدرسني وتوصية اليونسكو بشأن 

أوضاع موظفي التعليم يف التعليم العايل.

ه (مكافحة مجيع أشكال العنصرية والتحيز أو التمييز يف التعليم بسبب اجلنس أو احلالة االجتماعية أو التوجه اجلنسي أو العمر أو الدين أو الرأي السياسي 

أو الوضع االجتماعي أو االقتصادي، أو األصل القومي أو اإلثين؛

و ((التعاون على املستوى الوطين لتعزيز التعليم اجليد املمول بواسطة احلكومة جلميع األطفال، من أجل تعزيز الوضع ومحاية حقوق العاملني يف جمال التعليم .

ز (استخدام نفوذها لتجعل من املمكن جلميع األطفال يف مجيع أحناء العامل، دون متييز، وخباصة األطفال العاملني، واألطفال من الفئات املهمشة أو أولئك 

الذين يواجهون صعوبات حمددة يف احلصول على التعليم اجليد.
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إعالن:
ينبغي عليهم التعليم في العاملين المهني االلتزام :المادة    :   1. 

الطالب جلميع اجلودة عايل تعليم توفري خالل من املهنة هذه خيص الذي التقدير وتعزيز العامة الثقة تربير " .أ                 ) 
بانتظام والتحسني والتحديث املهنية املعرفة ضمان .ب      ) 

مهنيتهم عن ضروري تعبري أ�ا على احلياة مدى التعلم برامج وتوقيت وشكل طبيعة حتديد .ج              ) 
واملؤهالت بالكفاءات املتعلقة الصلة ذات املعلومات كل إعالن .د        ) 

املهنة هلذه عاليا تأهيال املؤهلني األشخاص جتذب اليت العمل ظروف لتحقيق نقابتهم، يف الفعالة املشاركة خالل من السعي، .ه                  ) 
التعليم؛ خالل ومن يف اإلنسان وحقوق الدميقراطية تعزيز إىل الرامية اجلهود مجيع دعم  (            و

ينبغي عليهم التعليم موظفي تجاه الطالب االلتزام  .2   :   :المادة
التعليم؛  يف احلقوق تلك تطبيق وخاصة الطفل حلقوق املتحدة األمم اتفاقية يف احملددة األحكام من لالستفادة األطفال مجيع حقوق احرتام  (                   أ

الكاملة القدرة حتقيق هلا له طالب ليتسىن لكل والتشجيع التوجيه وتوفري طالب لكل احملددة واالحتياجات الفردية بالتفرد، االعرتاف  (             /     .ب
للجميع الفرص مع املتبادل االلتزام يتم فيه ا�تمع من جزء بأ�م الشعور الطالب إعطاء .ج             ) 

الطالب مع مهنية عالقات على احلفاظ  (      .د
النفسي؛  أو اجلسدي االعتداء ومن البلطجة من الطالب حلماية ممكن جهد كل وبذل الطالب ورفاهية مصاحل وتعزيز محاية  (                 ه

اجلنسي؛ االستغالل من الطالب حلماية املمكنة اخلطوات مجيع اختاذ  (        و
طال�م رفاهية متس اليت املسائل مجيع يف والسرية واملثابرة واحلرص الواجب ممارسة  (            .ز

اإلنسان؛  حلقوق الدولية املعايري مع تتفق القيم من جمموعة تطوير على الطالب مساعدة  (            ح
والرمحة.  العدالة مع السلطة ممارسة  (    ط

ُي) التأكد من أن العالقة املميزة بني املعلم والطالب ال تستغل يف أي حال من األحوال، وال سيما من أجل جذب االتباع أو من أجل السيطرة 
.األيديولوجية

:المادة ٣. االلتزام تجاه الزمالء: موظفي التعليم ينبغي عليهم
أ) تعزيز الزمالة بني الزمالء من خالل احرتام مكانتهم وآراءهم املهنية. أن يكونوا على استعداد لتقدمي املشورة واملساعدة وخاصة ألولئك الذين هم يف بداية 

.حيا�م املهنية أو يف جمال التدريب
ًب) احلفاظ على سرية املعلومات عن الزمالء اليت مت احلصول عليها أثناء اخلدمة املهنية ما مل خيدم الكشف عنها غرضا مهنيا مقنعا أو أن تكون املعلومات  ً ً

.مطلوبة من قبل القانون
.ج) مساعدة الزمالء يف إجراءات مراجعة النظراء مت التفاوض واالتفاق عليها بني النقابات التعليمية وأرباب العمل

د) محاية وتعزيز مصاحل ورفاه الزمالء ومحايتهم من البلطجة ومن اإليذاء البدين أو النفسي أو اجلنسي؛
ه) التأكد من أن مجيع الوسائل واإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا اإلعالن هي موضع مناقشات مستفيضة يف كل منظمة وطنية من أجل ضمان أفضل تطبيق 

ممكن هلا
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:المادة ٤. االلتزام تجاه أفراد اإلدارة: موظفي التعليم ينبغي عليهم  
"أ) أن يكون على دراية باحلقوق واملسؤوليات القانونية واإلدارية، واحرتام أحكام العقود اجلماعية واألحكام املتعلقة حبقوق الطالب 

.ب) تنفيذ تعليمات معقولة من موظفي اإلدارة، وهلم احلق يف السؤال عن التعليمات من خالل إجراءات حمددة بوضوح

:المادة  االلتزام تجاه اآلباء: موظفي التعليم ينبغي عليهم  .5
.أ) االعرتاف حبق الوالدين يف املعلومات والتشاور، من خالل القنوات املتفق عليها، على رفاه وتقدم طفلهم

ب) احرتام السلطة األبوية املشروعة، ويف نفس الوقت تقدمي النصيحة اليت تنصب يف مصلحة الطفل من وجهة نظر مهنية ؛

ج) بذل كل اجلهد املمكن لتشجيع اآلباء على املشاركة بفعالية يف تعليم أبنائهم ودعمهم بنشاط يف عملية التعلم عن طريق ضمان أن األطفال 

.يتجنبون أشكال عمالة األطفال اليت ميكن أن تؤثر على تعليمهم

:المادة  االلتزام تجاه المعلم: يجب على المجتمع .6

.أ) جعل من املمكن للمعلمني أن يشعروا بالثقة بأ�م أنفسهم يتلقون معاملة منصفة بينما أثناء تأديتهم ملهامهم

ب) االعرتاف بأن املعلمني لديهم احلق يف احلفاظ على خصوصيتهم، ورعاية أنفسهم وأن يعيشوا حياة طبيعية 

عينة قائمة حول السلوك الغير مقبول

رشكاء وغريهم من املمثلني جيب أبدا أن ال :املوظفني وال

. الضرب أو االعتداء على خالف ذلك ماديا أو جسديا وإساءة معاملة األطفال .1

 2.االخنراط يف النشاط اجلنسي أو أن يكون له عالقة جنسية مع أي شخص دون سن ١٨ عاما بغض النظر عن سن الرشد / املوافقة أو العرف 

.ًحمليا. االعتقاد اخلاطئ يف سن الطفل ال يعترب مربرا

 3.تطوير العالقات مع األطفال واليت ميكن يف أي حال من األحوال أن تعترب استغاللية أو مسيئة

.التصرف بطرق قد تكون مسيئة بأي شكل من األشكال أو قد تضع الطفل عرضة خلطر سوء املعاملة .4 

 5.استخدام اللغة، عمل اقرتاحات أو تقدمي املشورة الغري الئقة، اهلجومية أو املسيئة

التصرف بدنيا بطريقة غري مناسبة أو مثرية جنسيا6.  ً ً

 7.اإلبقاء على الطفل / األطفال الذين يعملون حىت أوقات متأخرة من الليل يف منازهلم دون رقيب ما مل تنطبق ظروف استثنائية وأن يتم احلصول 

على إذن مسبق من املدير املباشر

معھم          یعمل كان الذین مع السریر نفس في الطفل  8.نوم
إذن                    مسبق  على الحصول یتم وأن استثنائیة ظروف تنطبق لم ما معھم یعمل كان الذین مع الغرفة نفس في الطفل  9.نوم
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من املدير املباشر 

 10.عمل أشياء لألطفال نابعة من الطبيعة الشخصية اليت ميكنهم القيام �ا بأنفسهم

 11.التغاضي عن، أو املشاركة يف سلوك األطفال الذي يعترب غري قانوين، غري آمن أو مسيئة

 12.التصرف بطرق �دف إىل الوصم بالعار، اإلذالل، التقليل أو تقلل من مكانة األطفال، أو ارتكاب أي شكل من أشكال سوء املعاملة 

العاطفية

13. التميز ضد، إظهار معاملة تفضيلية غري عادلة أو حماباة لألطفال خاصة إلقصاء اآلخرين.

 14.قضاء بعض الوقت املفرط مع األطفال بعيدا عن اآلخرين بطريقة ميكن أن تفسر على أ�ا غري مالئمة

 15.تعريض الطفل إىل الصور الغري الئقة واألفالم واملواقع مبا يف ذلك املواد اإلباحية والعنف الشديد

 16.وضع أنفسهم يف موقف حبيث يكونون عرضة ملزاعم سوء السلوك

رشكاء وغريهم من املمثلني جيب عليهم يف مجيع األوقات جتنب اإلجراءات أو السلوك الذي قد  (هذه ليست قائمة شاملة أو حصرية. املوظفني، ال

ًيسمح بالسلوك بصورة مسيئة، إجراء ممارسة فقرية مهنيا أو حيتمل أن يكون سلوكا مسيئا.)  ً ً

نظام اإلحالة

:كيفية إجراء اإلحالة لألطفال المعرضين للخطر ال سيما في سوريا

إذا كان خالل عملك اليومــي والـــزيارات امليدانية اليومية تعـــرفت علـــى طفل يف واحدة من احلاالت التالية، يـــرجـــى اإلبالغ عنها �تمع محاية الطفل يف تلك القـــرية /  .١ 

:املدينة / املخيم

 -األطفال الذين فقدوا كال الوالدين (الرعاية املعتادة) وال يتم رعايتهم من قبل أي شخص يف العائلة املمتدة من (عم، عمة وأبناء العمومة، اخل)؛

 -األطفال الذين انفصــــــلوا عن والديهم، يعيشــــــون مع بعض األعضـــــــاء اآلخرين من األسرة، وال يبدو أ�م خبري (األطفال الذين مت متييزهم يف األسرة، فإ�م 

ًيتلقون معاملة أقل من األطفال اآلخرين يف األسرة نفسها، فغالبا ما يكونون يف وضع رث أو جرحى أو مرضى اخل)؛
. األطفال الذين يعيشون حيث يكون مقدمي رعاية من األطفال / كبار السن / املعاقني / اإلناث Ÿ

. األطفال الذين هربوا من املدرسة Ÿ

. األطفال الذين يشاركون يف األنشطة املتعلقة بالعمالة Ÿ

Ÿ األطفال الذين تظهر عالمات العنف اجلسدي على أجسادهم (كدماتو كسور، اخل)؛

Ÿ األطفال الذين تظهر عليهم عالمات االعتداء اجلنسي و / أو العنف

. األطفال الذين لديهم أمراض أو إعاقات، وال ميكنهم الوصول إىل املرافق الطبية Ÿ

. األطفال الذين يعيشون يف ظروف سيئة للغاية Ÿ

. األطفال الذين تبدو عليهم القذرة ومل يتم اإلعتناء بنظافتهم من قبل أسرهم Ÿ

رحلكة بشكل مفرط، وما إىل ذلك)؛ Ÿ األطفال الذين يظهرون مستويات عالية من الضيق (اخلوف الشديد ، العدوانية، العزلة، ا

ً الفتيات الالئي تزوجن يف سن مبكرة أو من هم عرضة خلطر الزواج قريبا (<١٨ عاما)؛ Ÿ

. أي طفل تشك أنه قد يكون ضحية أو معرض للخطر بأي شكل من أشكال العنف واإلساءة واإلمهال واالستغالل Ÿ

 2.تذكر أنك ال حتتاج إىل إجراء أي حتقيق، ســوف حتتاج فقط إلبالغ ما متت مالحظته ومساعة واملعلومات اليت تعرف لعامل ا�تمع وهو / هي ســـوف تقوم 

.بزيارة للطفل لتقييم حالته / حالتها

 3.عند تقدمي التقارير إىل عامل جمتمع سوف يتم تســــجيل املعلومات اخلاصة بك يف منوذج يســــمى "منوذج اإلحالة. تســــتطيع ملئه بنفســــك، أو ميكن لعامل 

.ا�تمع أن يساعدك على ملئه

:يف حال تعرفت على طفل يف حاجة إىل الدعم يف ا�االت اليت ال يوجد فيها برنامج لعامل ا�تمع ومحاية الطفل، ميكنك .4 

Ÿ اإلبالغ عن القضــــــــــــــــــــــــــــــــية إىل ا�لس احمللي ومعرفة ما إذا كان هناك أي دعم متوفر حمليا من ا�لس احمللي يف حد ذاته، واجلماعات احمللية 

.واملنظمات غري احلكومية

محاية الطفل Ÿ  بعد أن تتحدث إىل ا�لس احمللي، إذا أدركت أن املشكلة ال ميكن حلها حمليا، الرجاء اإلبالغ عن القضية إىل موظف

Ÿ عند اإلبالغ إىل موظف كبري يف محاية الطفل فســــــوف يســــــجل املعلومات اخلاصة بك يف منوذج يســــــمى " منوذج اإلحالة. تســـــــتطيع ملئه 

.بنفسك، أو ميكن لعامل ا�تمع أن يساعدك على ملئه 

بعد اإلحالة اخلاصة بك، فإن العامل اإلجتماعي سيقوم بزيارة للطفل، تقييم حالته / حالتها ويقرر بعدها ما إذا كان ميكن للطفل أن يدعم مباشـرة أو إذا كان حباجة إىل 

.إحالة الطفل إىل مقدم خدمة آخر

يرجى تذكر أنك لن تحتاج إلى مشــــاركة المعلومات التي تعرفها مع أي شخص آخر غير العامل المجتمعي. المعلومات الشـــــخصـــــية هي معلومات حســـــاسة 

.ويجب حمايتها
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الرفاه
 رفاه الطالب والموظفين  

 اإلسعافات النفسية األولية (PFA): الرسائل الرئيسية

 العناية بالنفس

 إدارة اإلجهاد للعاملين

 األنشطة بعد وقوع الحادث 



1http://syria.unocha.org/  بتاریخ یونیو ٢٠١٤

٢ بناء نظام الحركة الجویة في الدماغ: كیف یمكن للتجارب المبكرة أن تشكل وتطور وظیفة السلطة التنفیذیة، ورقة العمل ١١، جاك   شونكوف، مركز 

الطفل النامي، جامعة ھارفارد، ٢٠١١  .

٣ . فصول اإلستشفاء، لجنة اإلنقاذ الدولیة ، ٢٠٠٢
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رفاه الطالب والموظفين  

إن الصراع يف سوريا له تأثري كبري على سكا�ا. عدد الضحايا يرتفع كل يوم مع أكثر من ٢٠٠،٠٠٠ قتيل وعدد كبري من النزوح الداخلي وتصاعد تدفق 

.الالجئني. تقدر األمم املتحدة أن ما يقرب من ٤.٣ مليون شخص، من بينهم ما يصل اىل مليون من األطفال يعيشون يف املناطق اليت يصعب الوصول إليها

هذه األزمة احلادة تتطلب من مجيع أولئك الذين يقومون على رعاية األطفال - املعلمني وأولياء األمور واملدربني - فهم تأثري ذلك على األطفال وكيفية 

.مساعدة األطفال على التعامل مع كل من االجهاد البدين والنفسي الذي يسببه النزوح وإنعدام األمن الذي يهدد احلياة

كل أولئك الذين يعملون مباشرة مع األطفال هم يف وضع ميكنهم من أن حيدثوا فرقا كبريا يف املساعدة على خفض مستويات اإلجهاد على الفتيان 

والفتيات. قد أظهرت األحباث أن اإلجهاد لفرتات طويلة يؤثر على الصحة االجتماعية والعاطفية والسلوكية لدى الطالب وحيد من حتصيلهم األكادميي .

تقارير رمكز الطفل اليت وضعت يف جامعة هارفارد تتحدث عن أن اإلجهاد يف مرحلة الطفولة، وخاصة يف السنوات األوىل له تأثري عميق على التطوير 

املعريف. عندما خيضع األطفال لتجارب مرهقة، فسوف يتسبب ذلك يف القلق واإلجهاد يف املدرسة. هذا له آثار هائلة على املعلمني والطالب   الوظيفي

أنفسهم. األطفال الذين خيضعون لإلجهاد غري قادرين على الرتكيز، االنتباه والتعلم. بالنسبة للتعلم الفعال لألطفال، فإ�م حيتاجون إىل أن يكونون بعيدين 

.عن اإلجهاد ويف وضع آمن

كيفية يستجيب األطفال حلالة األزمة يعتمد بالدرجة األوىل على مدى إستجابة الكبار واآلباء واملعلمني يف حيا�م. إذا كان الوالدان قادرين على احلفاظ على 

ًبيئة هادئة ومنظمة يف الداخل واملعلمني قادرين على مساعدة األطفال بالشعور باألمان يف املدرسة، فإن األطفال يشعرون بإحساس طبيعية يعترب أساسيا 

اإلجهاد .للحد من  

عندما يشعر األطفال باإلجهاد، فقد يظهر ذلك عن طريق زيادة التغيب، اخنفاض يف األداء يف الفصول الدراسية، أو تبدو الشكاوى اجلسدية أكثر تواترا 

دون أن  ً(مثل آالم املعدة والصداع، وما إىل ذلك) األطفال قد ال يكونون قادرين على التعبري عما يزعجهم وقد يصبح الطفل مدمرا، غافال، أو متقلب املزاج ً 

.يعرف بالضبط ماذا حيدث. األسر والطالب الذين كانوا يواجهون مشاكل قبل األزمة معرضون بصفة خاصة

يف كثري من النواحي أصبح موظفي املدرسة هم مقدمي الرعاية يف حالة األزمة. املعلمني قد يتكيفون مع الزيادة يف قضايا الطالب والفصول الدراسية الفردية 

اليت تتداخل مع التعلم. كثري من األسر والطالب يكونون يف حالة عبور وسوف حيتاج موظفي املدرسة إىل دعم كل من الطالب الذين يردون إىل املدرسة 

.وأولئك الذين ينتقلون منها

هناك جمموعات تدريب يف هذا الدليل تساعد املعلمني على تطوير مهارات حتديد بيئة آمنة واقية، ومتكني التعلم ذو املعىن وممارسة االنضباط االجيايب. كل 

هذه املمارسات تساعد األطفال على مواجهة األزمات واحلد من مستوى اإلجهاد. املعلم الذي يفهم تنمية الطفل، واآلثار املرتتبة على اإلجهاد وما حيتاج 

.األطفال، ميكنه دعم رفاه األطفال حىت يف الظروف شديدة القسوة

بصرف النظر عن استخدام املمارسات التعليمية اليت توفر الرأفة ومساعدة األطفال على الشعور باألمان، ميكن للمدرسني دعم األطفال وأسرهم ملعاجلة احملنة 

الفورية. يف حاالت اإلجهاد احلاد، قد يتم إحالة األطفال إىل خدمات متخصصة مثل محاية الطفل أو الرعاية الصحية ولكن يف كثري من األحيان فإن إجهاد 

.الطفل ميكن ختفيفه من قبل أفراد األسرة واملدرسة 

املعلمون ال يستطيعون وحدهم تلبية كل احتياجات طال�م، بل هم يف وضع فريد ملساعدة األطفال على مواجهة وإدارة األزمات. مسؤولية إدارة هذه األزمة 

قد تبدو شاقة، ولكنها تلزم اجلهات الفاعلة بضمان أن املوارد اليت تليب االحتياجات العاجلة وتدعم الصمود يف ا�تمع املدرسي وفعاليته مع مرور الوقت، 

.تتوفر ملوظفي التعليم. يتم تضمني هذه املوارد يف هذا الدليل ولكن جتدر اإلشارة إىل أن هذه ليست قائمة شاملة
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:تشمل الموارد ما يلي

الرسائل رئيسية هي دليل أساسي على كيفية التفاعل مع األطفال يف األزمات. يقدم حملة عامة عن أثر  1. - (PFA) اإلسعافات النفسية األولية

األزمات على األطفال وتوصيات للممارسني الذين يعملون مع األطفال. ينبغي أن تستخدم للتجديد وكلما يلزم اختاذ إجراءات سريعة، على 

املثال التطبيق مباشرة بعد وقوع حادث .سبيل  

ملبادرة محاية الطفل، لتسهيل التدريب على  ( اإلسعافات النفسية األولية - مت تطوير دليل اإلسعافات النفسية األولية ( PFA  التدريب على  .2

اإلسعافات النفسية األولية مع الرتكيز على األطفال. فهو يهدف إىل تطوير املهارات والكفاءات اليت تساعد موظفي محاية الطفل من أن يقللوا 

رشكاء، املهنيني مثل املدرسني واملعلمني  من اإلجهاد األويل لألطفال الذين تعرضوا حلدث أليم مؤخرا. األهداف التدريبية تشمل املوظفني وال

والصحة واألخصائيني االجتماعيني وما إىل ذلك، املتطوعني الذين يعملون مباشرة مع األطفال يف حاالت الطوارئ أو يف أعقاب النزاعات 

.والكوارث الطبيعية واألحداث اهلامة 

.إدارة اإلجهاد للمعلمني - كجزء من اإلسعافات النفسية األولية، يتم توفري التوجيه على الرعاية الذاتية للممارسني .3 

 4.أنشطة ما بعد احلادث - املتابعة ما بعد احلادث أمر بالغ األمهية الستئناف األنشطة وتطبيع املدرسة وبيئة التعلم. األنشطة للمساعدة يف الدعم 

.ترد يف هذا القسم

لتدريب الشباب – ميثل دليال للمدربني الذين يعملون مع الشباب (١٣-١٧). الشباب هم جمموعة سكانية  ًالدعم النفسي االجتماعي  (PSS) .5 

ضعيفة. وهم معرضون خلطر عمالة األطفال والزواج املبكر والتجنيد. املدربني يعتربون يف وضع فريد ملساعدة الشباب على التعامل مع األزمات 

.وتقدمي الدعم هلم ملواصلة تعليمهم

.ًدوائر تعليم املعلم والعناية الذاتية - ميثل دليال للمعلمني لتلبية ودعم بعضهم البعض يف دائرة التعلم والذي يساعد ممارسا�م ورفاههم .6 

47

اإلسعافات النفسية األولية (PFA) :  الرسائل الرئيسية

اإلسعافات النفسية األولية كملحق .تجدون دليل تدريب  

لإلسعافات النفسية األولية   يكف يمكن ان تكون مسؤول تزويد

5       مبادئ أساسية

ًأن تكون جديرا بالثقة. الناس حباجة إىل أن يثقوا بك، وبالتايل جيب أن تكون صادقا وجديرا بالثقة قدر املستطاع. جلعل الناس  ً ً Ÿ

ًيثقون بك ينبغي أن تظهر االحرتاف، أن تكون منظما ومنفتحا سوف يساعد ذلك على تطوير بناء الثقة ً.

Ÿاإلحرتام. تذكر دائما أن الناس لديهم الكلمة األخرية. ال تنسى حقهم يف اختاذ اختيارهم. التصرف بشكل مناسب من خالل 

إعتبار الشخص والثقافة، والعمر واجلنس.

.ًاحلياد. كن على بينة وضع جانبا املبادئ واألحكام املسبقة اخلاصة بك  Ÿ

.ًالتوافر. كن واضحا مع الناس حول ما إذا رفضوا املساعدة اآلن، فما زال ميكنهم الوصول للمساعدة يف املستقبل Ÿ

Ÿالسرية. جيب أن ال تنقل املعلومات الشخصية إىل املوظفني اآلخرين من دون أخذ إذن من األطفال وأولياء أمورهم. يف حالة 

تلقيك ملعلومات حول أعمال إجرامية خطرية، يتوجب عليك كسر السرية ونقل املعلومات ملديرك املباشر يف مؤسستك

ال تقم بما يلي أثناء توفير اإلسعافات النفسية األولية

Ÿ .ال تستغل عالقتك كمقدم خدمة

.ال تسأل الشخص عن أي أموال أو حماباة ملساعد�م Ÿ

.ال تقطع الوعود الكاذبة أو تعطي معلومات كاذبة أو املبالغة يف تقدير املهارات اخلاصة بك Ÿ

.ال تبالغ يف تقدير املهارات اخلاصة بك   Ÿ

ًال جترب الناس على تلقي مساعدة ، وال تكن طفيليا أو انتهازيا ً. Ÿ

.ال تضغط الناس لكي حيكوا لك قصتهم Ÿ

.ال نشارك قصة شخص مع اآلخرين Ÿ

..ال حتكم على الشخص من أفعاله أو مشاعره Ÿ
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ردود الفعل األخرى الشائعة لألحداث المجهدة 

ردود الفعل لألطفال 0-4 سنوات من العمر

. التمسك باآلباء Ÿ 

. املخاوف بأن شيئا سيئا سيحدث Ÿ 

. التغريات يف أمناط النوم Ÿ 

. التغيريات يف منط األكل Ÿ 

. زيادة يف البكاء والتهيج  Ÿ 

. عدم الرغبة يف اللعب Ÿ 

. اخلوف من األشياء اليت مل يكن خياف منها من قبل Ÿ 

. فرط النشاط وضعف الرتكيز Ÿ 

. اللعب بقوة وبطريقة عنيفة Ÿ 

. التعنت واملطالبة Ÿ 

. الضرب والصراخ يف مقدم الرعاية Ÿ 

ً االحندار إىل سلوك من هم أصغر سنا Ÿ 

4-6ردود الفعل لألطفال  سنوات من العمر

 Ÿ عدم النشاط واخلمول

.ً ال يلعب أو يلعب ألعابا املتكررة Ÿ 

. القلق Ÿ 

. التوقف عن الكالم Ÿ 

 Ÿ مشاكل النوم (الكوابيس).

. مشاكل األكل Ÿ 

. السلوك التشبثي Ÿ 

. االرتباك أو ضعف الرتكيز Ÿ 

. االحندار إىل سلوك الصغار. التبول الالإرادي Ÿ 

. األعراض اجلسدية  Ÿ 

 Ÿ التهيج

. الفهم الضئيل أو املعدوم عن املوت بصورة دائمة. قد يظل الطفل يسأل مىت سيعود الشخص امليت Ÿ 

التفكري السحري". قد يعتقد الطفل أن رغباته سيتم الوفاء �ا وسوف تتحقق األفكار على أرض الواقع  " Ÿ 

6-12ردود الفعل لألطفال  سنة

. مستوى متغري من النشاط - من السليب إىل مفرط Ÿ 

 Ÿ اخللط مع حالة الطوارئ

. االنسحاب من العالقات االجتماعية مع األسرة واألصدقاء Ÿ 
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. التحدث عن هذا احلدث بطريقة متكررة ويظل يكرر ويعود العودة إىل التفاصيل Ÿ 

. الرتدد يف الذهاب إىل املدرسة أو األداء الضعيف Ÿ 

. اخلوف، وخصوصا عندما يتم تذكريه باألحداث املروعة. رمبا ال يرغبون يف تذكر هذا احلدث، واخلوف الناجم عن األصوات أو الروائح  Ÿ 

. اخلوف من أن تطغى عليه املشاعر. االرتباك العاطفي واملزاج القابل للتغيري Ÿ 

. التأثري على الذاكرة والرتكيز واالنتباه Ÿ 

. النوم والشهية واالضطرابات، العدوان، التهيج واألرق Ÿ 

. مشاعر اللوم الذايت والشعور بالذنب  Ÿ 

. الشكاوى اجلسدية: الشكاوى مع عدم وجود سبب واضح، على سبيل املثال، الصداع واآلالم يف املعدة والعضالت  Ÿ 

 Ÿ الشعور بالقلق إزاء سائر املتضررين

12-18ردود الفعل لألطفال  سنة

. الشعور بالوعي الذايت ، اإلنكشاف واإلختالف عن اآلخرين Ÿ 

 Ÿ الشعور بالذنب أو اخلجل

. Ÿ التغري املفاجئ يف العالقات الشخصية مع العائلة واألصدقاء 

. التحول الكبري يف وجهات النظر - العامل، الفلسفة، السلوك Ÿ 
. حماولة إجراء تغيريات رئيسية يف احلياة ليصبح راشدا Ÿ 

. زيادة يف سلوك املغامرة باملخاطر، قد يشعر أنه ال يقهر Ÿ 
 .  Ÿ تعاطي املخدرات وغريها من تصرفات التدمري الذايت

. جتنب األشخاص واألماكن واحلاالت اليت تذكره باألحداث الصادمة، خشية تكرارها Ÿ 
. العدوانية Ÿ 

.ً احلزن الشديد. يدرك عواقب الفقدان أفضل من الطفل األصغر سنا Ÿ 
. الشعور باليأس Ÿ 

. التحدي للسلطات / أولياء األمور Ÿ 
 Ÿ الشعور بالقلق إزاء األشخاص املعنيني اآلخرين؛ حياول أن يشارك. إعادة إنشاء شعور التفوق والسيطرة على حياته / من أجل 

.أن تكون مفيدة 

:التواصل عند تقديم اإلسعافات النفسية األولية، تذكر أن
Ÿالتحقق من صحة األطفال 

التحقق من صحة الطفل كشخص مهم ويستحق أن يتم االستماع إليه. عندما تنتبه وتستمع بعناية دون احلكم، ميكنك زيادة 
.الثقة بنفس الطفل، وبالتايل املساعدة يف إعادة تأسيس الثقة وتقليل العزلة

Ÿالتفاهم املتبادل 
التفاهم املتبادل بني مقدم املساعدة والطفل، حيد من االفرتاضات اخلاطئة ويثري املعلومات اهلامة. االستماع الفعال يشجع الشعور 

.بالوحدة وحيسن استعداد الطفل للتعاون مع أشخاص آخرين وبناء العمل اجلماعي
Ÿتقليل الضغط واإلجهاد 

ّعندما يشعر الطفل أنك تسمعه وتتفهمه، يتم تقليل الضغط واإلجهاد . االستماع الفعال أيضا يدعو إىل احلوار ويؤدي إىل 
.االنفتاح، وميكن أن يسهم يف شعور من اهلدوء والتأمل 

Ÿمتكني إجياد احللول للمشكالت 
.حتسني االتصال قد ميكن من إجياد احللول للمشكالت

Ÿحتسني الشعور باألمان واألمل
االستماع الفعال قد يساعد يف حتسني إحساس الطفل بالسالمة واستبدال اخلوف واليأس باألمل والواقعية وبناء املستقبل

التركيز اليقظ
Ÿ ال تتكلم، فقط استمع
Ÿ إحجب أي احنرافات

Ÿ حاول أن ال تقاطع أو حىت تبدي اإلتفاق مع الطفل
Ÿ كن على دراية بلغة اجلسد اخلاصة بك 

Ÿ اإلدراك والتحكم حبدود االستماع اخلاصة بك واملشغالت العاطفية
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اإلقتباس
Ÿ إعادة تأكيد الكلمات الرئيسية 

Ÿ قم بعكس ما قد قيل 
Ÿ صف ما مسعت بدال من أن تفسره

Ÿ الحظ التناقضات غري اللفظية، على سبيل املثال، لغة اجلسد،

التشجيع
Ÿنقل الدفء واجيابية املشاعر يف كال من االتصال اللفظي وغري اللفظي

Ÿ التشجيع اللفظي وغري اللفظي  

اإلستجواب / التوضيح
Ÿاستخدام األسئلة املفتوحة

Ÿاملواضيع اليت تتضمن معلومات هامة عن وجهة نظر الطفل أو جتربته: - "؟ هل تريد أن تقول يل املزيد عن هذا" - "هل هذا ما 
”تقصد؟

التلخيص
Ÿإعكس ما كان يقوله الطفل أثناء النقاش 

Ÿ حدد وأعكس النقاط الرئيسية اهلامة اليت أثارها الطفل يف السابق. أود أن أخلص ما فهمت ... "" امسح يل أن أستعرض بإجياز 
" ... ما مسعته منك... "" الرجاء صححين إذا نسيت أي شيء

االتصال غير اللفظي
كيفية التواصل والتعامل مع األطفال في األوقات الصعبة  

الرضع في األوقات الصعبة  
أبقهم يف وضع دافئ وآمن.  

. أبقهم بعيدا عن الضوضاء الصاخبة والفوضى Ÿ

. منح احلضن والعناق  Ÿ

. حافظ على جدول التغذية والنوم املنتظم، إن أمكن Ÿ

. حتدث بصوت هادئ وناعم Ÿ

األطفال الصغار
.ً أعطهم وقتا وإهتماما إضافيا Ÿ

ً ذكرهم دائما بأ�م بأمان.   ّ Ÿ

Ÿ اشرح هلم أ�م ال يتحملون مسؤولية األشياء السيئة اليت حدثت
Ÿ جتنب فصل األطفال الصغار من مقدمي الرعاية، اإلخوة واألخوات، وأحبائهم.

. حافظ على الروتني العادي واجلداول الزمنية قدر اإلمكان Ÿ

. قم بإعطاء إجابات بسيطة حول ما حدث دون تفاصيل خميفة  Ÿ

. السماح هلم بالبقاء قريبني منك إذا كانوا خيشون أو خيافون Ÿ

. كن صبورا مع األطفال الذين يبدأون بإظهار السلوكيات اليت كان يقومون �ا عندما كانوا أصغر سنا، مثل مص اإل�ام أو ترطيب السرير  Ÿ

. توفري فرصة للعب واالسرتخاء  Ÿ

األطفال األكبر سنا والمراهقين
. اعطائهم الوقت واالهتمام Ÿ

. قم مبساعد�م على احلفاظ على الروتني العادي Ÿ

. قدم هلم احلقائق حول ما حدث، وأشرح ما جيري اآلن Ÿ

Ÿ إمسح هلم بالتعبري عن حز�م. 
. ال تتوقع منهم أن يكونون صعيب املراس Ÿ

.ً استمع إىل أفكارهم وخماوفهم من دون أن تكون حكميا Ÿ

. ضع قواعد وتوقعات واضحة Ÿ

. اسأهلم عن املخاطر اليت يواجهو�ا، وأدعمهم وناقشهم عن كيفية التجنب األفضل للتعرض لألذى Ÿ

.ً شجعهم وأخلق هلم فرصا بأن يكونوا مفيدين Ÿ

التعامل مع انعدام الثقة
ً كن صادقا Ÿ
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ً كن صبورا Ÿ

ً كن متواضعا وحمرتما للطفل Ÿ

Ÿ حتقق من صحة الصعوبات اليت يواجهها الطفل يف الثقة
. التحقق من صحة املشاعر الصعبة دون احلكم Ÿ

. منوذج اهلدوء، استخدم التفكري الواضح واحلس السليم  Ÿ

ً كن دافئا، رحيما، رقيقا، وابدي اإلهتمام والرعاية ً ً. Ÿ

. كن على دراية ألي مشاعر شخصية للطفل Ÿ

ً كن مستمعا جيدا، مستمعا فعاال.  Ÿ

.ً كن مستمعا جيدا، مستمعا فعاال  Ÿ

التعامل مع مشاكل النوم
. جتنب النشاطات اليت تثري القلق واإلجهاد  Ÿ

. ال تأكل وتشرب كثريا قبل النوم  Ÿ

Ÿ قم بتعزيز بيئة نوم آمنة
Ÿ استخدم متارين االسرتخاء .

التعامل مع الكوابيس
. قم بإراحة الطفل Ÿ

. الوصول اىل وضعية اجللوس  Ÿ

Ÿ أخرب الطفل أنك �تم به وترعاه.  
. انظر حولك وحدد الكائنات حولك Ÿ

. تنفس �دوء Ÿ

. قم بتقدمي القليل من املاء Ÿ

". إستلق وأعثر على "املكان اآلمن Ÿ

التعامل مع ذكريات الماضي
Ÿ قم بتعريف الذاكرة الصورية الرتاجعية على أ�ا صورة أو فكرة

Ÿ إخلق الوعي 
Ÿ قم �دوء إىل العودة إىل املهمة احلالية (الواجبات املنزلية، املدرسة، تناول الطعام، وما إىل ذلك). 

التعامل مع القلق
Ÿ إستعيد السيطرة على اجلسم

Ÿ إكتشف مصدر القلق الذي يثري األفكار
. احلد من التعرض ملسببات القلق اليت ميكن تعريفيها Ÿ

. توفري بيئة آمنة وميكن التنبؤ �ا  Ÿ

. مساعدة الطفل على مواصلة تسليط الضوء على األمور اليت ميكنه التأثري والسيطرة عليها Ÿ

Ÿ التكيف مع توقعات األداء والسلوك
. تشجيع ممارسة الرياضة البدنية  Ÿ

. تشجيع التنشئة االجتماعية مع األطفال اآلخرين Ÿ

التعامل مع الغضب
. التحقق من صحة شعور الغضب Ÿ

. إكتشف األسباب اجلذرية للغضب  Ÿ

. التعبري عن املشاعر الغاضبة  Ÿ

التعامل مع مشاعر الذنب والعار 
Ÿ التحقق من صحة هذا الشعور

Ÿ اشرح أنه من الطبيعي أن تتمىن أنك تصرفت بشكل خمتلف لتفادي الوضع الكارثي.
. أخرب الطفل أنه مل يكن ميلك القدرة على التسبب يف كارثة  Ÿ

. مساعدة الطفل على استعادة الشعور بالقبول واإلحرتام Ÿ

 ( 1ممارسة االسترخاء (
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 -اجللوس يف وضع اسرتخاء مريح مع وضع الساقني والذراعني بشكل مريح 
ًتنفس ببطء وبعمق شهيقأ وزفريا  - 

5انظر حولك وسم  من األشياء غري املؤملة اليت تراها (األرضية، األحذية، الطاولة، الكرسي، األلوان، ....) - 
ًتنفس ببطء وبعمق شهيقأ وزفريا  - 

سم  أصوات غري مؤملة ميكنك مساعها (رجل يتحدث، أنا أتنفس، األطفال الذين يلعبون، ...)  - 5  
ًتنفس ببطء وبعمق شهيقأ وزفريا  - 

5 سم  أشياء غري مؤملة ميكنك أن تشعر �ا (أصابع القدم يف حذائي، الكرسي مع يدي، ...)  - 
ًتنفس ببطء وبعمق شهيقأ وزفريا  - 

 ( 2ممارسة االسترخاء لألطفال (
:قيادة الطفل من خالل ممارسة التنفس 

دعونا منارس طريقة خمتلفة يف التنفس اليت ميكن أن تساعد على �دئة أجسادنا ..  " 1
ضع إحدى يديك على بطنك، مثل هذا [إظهار .[ .  2

حسنا، حنن بصدد التنفس يف خالل أنوفنا. عندما نستنشق، فسوف منتلئ بالكثري من اهلواء وبطوننا سوف تبدو هكذا [إظهار .[  3
من مثة، فإننا سوف تتنفس من خالل أفواهنا. عندما خنرج اهلواء، بطوننا وسوف متتص وتصبح هكذا [إظهار .[  4

حنن بصدد التنفس ببطء بينما أنا اعد إىل ثالثة. سوف أعد أيضا إىل ثالثة بينما حنن خنرج اهلواء زفريا .ً ً  5
دعونا حناول معا. رائع .! "  6

. قم بصنع فقاعات مع عصا الفقاعات وصحن الصابون Ÿ 
. قم بصنع احلشوات أو كرات من القطن عرب الطاولة Ÿ 

. أسرد قصة حبيث تساعد الطفل على تقليد الطابع الذي يأخذ فيه نفسا عميقا Ÿ 

( 4ممارسة الشجرة (
Ÿ ا�ض. اغلق عينيك. واصل التنفس العميق.

. ختيل انك شجرة. وأنك تقف يف غابة مجيلة وخضراء Ÿ

. ختيل أن قدميك متجذرة بثبات على األرض أدناه. أنت قوي ومتني Ÿ

ً مد ذراعيك، مدد يديك. ذراعيك هي فروع تصل إىل أعلى يف السماء الزرقاء، يف الضوء الدافئ. أنت تتنفس هواءا عليال، هواءا منعشا ً ًً. Ÿ

.ً كن تقدميا، على دراية، وأستحم يف الضوء Ÿ

. أشعر باحلياة تتدفق من خالل جذورك، وحىت جذع الشجرة، لتخرج اىل فروعك، ومن خالل الفروع إىل السماء الزرقاء. تنفس بعمق  Ÿ

...... عندما تكون مستعدا، افتح عينيك Ÿ
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االستعداد للمساعدة . 1

.تعرف على حاالت األزمات، األدوار واملسؤوليات لألنواع املختلفة من املساعدين - 

.ضع يف إعتبارك وضعك الصحي ، القضايا الشخصية أو العائلية اليت قد تسبب ضغط شديد بينما تقوم بدور املساعدة لآلخرين - 

ًإختذ قرارا صادقا حول ما إذا كنت على استعداد للمساعدة يف هذا الوضع املتأزم املعني ويف هذا الوقت بالذات  ً. - 

2. إدارة اإلجهاد 

.ًفكر فيما ساعدك على التعامل يف املاضي وما ميكنك القيام به للبقاء قويا - 

.حاول أن تأخذ وقتا لتناول الطعام والراحة واالسرتخاء، حىت ولو لفرتات قصرية - 

.ًحاول احلفاظ على ساعات عمل معقولة حىت ال تصبح أكثر إ�اكا - 

.خذ على سبيل املثال، تقسيم عبء العمل بني املساعدين، الذين يعملون يف نوبات أثناء املرحلة احلادة من األزمة وخذ فرتات راحة منتظمة - 

 -قد يكون لدى الناس العديد من املشاكل بعد األزمة. قد تشعر أنك غري كايف أو حمبط عندما ال ميكنك مساعدة الناس على عالج مجيع 

.مشاكلهم. تذكر أنك لست مسؤوال عن حل مجيع مشاكل الناس. إفعل ما يف وسعك ملساعدة الناس على مساعدة أنفسهم

.ًالتقليل من تناول الكحول، الكافيني أو النيكوتني، جتنب األدوية غري املوصفة طبيا - 

.ًتفقد زمالئك املساعدين عن وضعهم، واجعلهم يتفقدونك أنت أيضا. أحبث عن سبل لدعم بعضكم البعض - 

.حتدث مع األصدقاء، واألحباء أو األشخاص اآلخرين الذين تثق �م يف احلصول على الدعم - 

الراحة والتأمل . 3

.حتدث عن جتربتك يف املساعدة يف حالة األزمة مع مشرف، زميل أو أي شخص آخر تثق به  - 

.أذكر أنك كنت قادرا على القيام مبساعدة اآلخرين، حىت بالطرق البسيطة - 

.تعلم كيفية التفكري وقبول ما فعلت بشكل جيد، ما مل يكن على ما يرام جدا، وحدود ما ميكن أن تفعله يف هذه الظروف  - 

ًخذ بعض الوقت، إذا أمكن، للراحة واالسرتخاء قبل البدء يف عملك وواجبات احلياة مرة أخرى. إذا وجدت نفسك حماطا بأفكار مزعجة أو  - 

ذكريات حول احلدث، تشعر حبالة عصبية شديدة أو احلزن الشديد، صعوبة يف النوم، فمن املهم احلصول على دعم من شخص تثق به. حتدث 

.إىل الرعاية الصحية املهنية، أو إذا كان متوفرا، أخصائي الصحة العقلية إذا ما استمرت هذه الصعوبات ألكثر من شهر واحد

الممارسة

1. ما هي اإلسعافات النفسية األولية

2. االتصاالت

3. أنواع اإلجهاد / مراحل الصدمة

4. رد فعل األطفال جتاه الصدمة واإلجهاد

5. كيفية العمل مع األطفال

6. االنعكاس / العناية الذاتية

عرض مخطط تفصيلي:

- موضوعي 

 -النقاط الرئيسية / املناقشة 

- فعال 

 +دراسات حالة

 +مسرح

- إنعكاس

 

الوقت 

ساعة للتحضري ١ - 

دقيقة للتقدمي ٤٥ - 
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إذا كنت كعامل إنساين وتشارك يف أعمال الطوارئ الفورية، فعمل اإلغاثة على املدى الطويل أو يف بعض األحداث الصعبة األخرى اليت تؤثر على األطفال 

كنت   الذين يعملون يف ظل ظروف صعبة فأنت نفسك قد تتأثر من جراء الكارثة أو احلادث. جيب أن نتوقع أن تكون قد تأثرت، تضررت وأثقلت عندما

تعمل مع األطفال ومقدمي الرعاية يف حاالت األزمات، واالجتماع مع األطفال ومقدمي الرعاية الذين خضعوا لإلجهاد الشديد قد يؤدي إىل شعورك 

.بالقلق

من الشائع بالنسبة للموظفني العاملني يف الكوارث أو مع األطفال املتضررين من األزمة أو مقدمي الرعاية

ًجتربة مشاعر وردود فعل قوية. قد تكون غارقا مع مشاعر اليأس والغضب، الغضب أو الشعور بالذنب أو الشعور بفقدان السيطرة أو األعصاب. قد تلوم 

نفسك لعدم متكنك من تلبية احتياجات وتوقعات األطفال اآلخرين. يف ظل هذه الظروف فإن مستوى اإلجهاد سريتفع وقد تكون عرضة خلطر زيادة 

.اإلجهاد أو اإل�يار 

ملنع املشاعر وردود األفعال هذه من التأثري على العمل بشكل سليب أو إمهال سالمتك واالحتياجات االجتماعية واملادية اخلاصة بك فمن املهم أن نقر بأمهية 

.التعامل مع اإلجهاد يف العمل اإلنساين 

.يوم ورشة العمل هذا، يوم ٣، وبالتايل ركز على إدارة اإلجهاد للموظفني

ّمالحظات للمدرب: دورتني بعد الغداء تبدأ كل منهما ١٥ دقيقة لتعلم وممارسة االسرتخاء العملي أو املادي.
ذلك ميكن املشاركني من إعطاء الفرصة لتعليم أقرا�م شيئا جديدا. يف بداية اليوم، خالل مقدمة الدورة، أطلب اثنني من املتطوعني لتعليم 
أقرا�م املهارة أو النشاط الذي يساعد على احلد من اإلجهاد خالل فرتة ١٥ دقيقة. جيب أن تثبت النشاط وأن تعطي الوقت للمشاركني 

ملمارسة.

إذا مل يشعر املشاركون بالراحة عند القيام بذلك، ميكنك االختيار من بني جمموعة صغرية من األنشطة املوجودة يف الكتيب ٨، اليوم ٣. تعرف على هذه 

التقنيات قبل التدريب حىت تتعرف على تلك اليت سوف تشارك �ا، إذا لزم األمر. يتم تضمني جلسة ٠ يف حال اليوم ٣ من التدريب ال تتم كامتداد لتدريب 

اإلسعافات النفسية األولية لألطفال يف يوم ١ و ٢. اجللسة ٠ ميكن ختطيها إذا كان املشاركون قد سجلوا بالفعل وكنت بالفعل قد قمت باالستعدادات 

.التدريبية الكامل ملدة ثالثة أيام 

.حيتوي هذا الفصل على الدليل التدرييب ويشري إىل اجلدول الزمين يف الفصل ٢.١، وكذلك الكتيب ١، لليوم ٣
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الترحيب والتسجيل

.اهلدف: خلق جو الرتحيب والتسجيل لكل مشارك

:مالحظة للمدرب: تأكد من

. الوصول قبل  دقيقة على األقل قبل تقرير جدولة الدورة األوىل 30 Ÿ 

. ترتيب مساحة للمشاركني للجلوس يف نصف دائرة أو دائرة كاملة Ÿ 

. جتهيز مياه الشرب يف غرفة ورشة العمل Ÿ 

. ضع كتيبات املالحظات، أجهزة الكمبيوتر احملمولة واألقالم لكل مشارك يف الغرفة جنبا إىل جنب مع التخطيط وعالمات Ÿ 

.أعط كل مشارك غالف مع مواد ورشة العمل وعالمة االسم   Ÿ 

. سجل كل مشارك عند وصوله Ÿ 

. تأكد من أنه مت الرتحيب باجلميع Ÿ 

الباور بوينت الفيديو لشرائح عرض  . تأكد من عمل معدات   Ÿ 

مقدمة: ما هو اإلجهاد؟

اهلدف: تعريف املشاركني بربنامج ورشة العمل. األنشطة: ١.١ الرتحيب واملقدمة. ١.٢ ما هو اإلجهاد  ؟ 

املواد املطلوبة: الرسم البياين والعالمات. قطع صغرية من الورق. شرائح باور بوينت ١ إىل ٧. صورة من التوازن، توازن حقيقي أو توازن قمت بإعداده. انظر 

، للحصول على التعليمات. الكتيب ٤، اليوم ٣ 'مصادر اإلجهاد   ، اليوم  " .امللحق  3 1

مالحظة للمدرب: هذا هو اليوم الثالث من الربنامج التدرييب ملدة ثالثة أيام على اإلسعافات النفسية األولية لألطفال. ريكز برنامج اليوم على إدارة اإلجهاد 

.للموظفني

ميكن أيضا أن تستخدم برنامج اليوم مبثابة تدريب مستقل ليوم واحد لتعزيز تعريف املوظفني على كيفية التعامل مع اإلجهاد الذي يواجهونه مع توفري 

.- اخلدمات اإلنسانية لضحايا الكوارث وغريهم من األطفال املتضررين من األزمة ومقدمي الرعاية

1/1النشاط  الترحيب والمقدمة

اهلدف: للرتحيب باملشاركني يف اليوم ٣ (أو التدريب إذا كان هو حدث مستقل) ولتقدمي برنامج وأهداف ورشة عمل اليوم. استكشاف ما يسبب اإلجهاد 

.يف العمل واحلياة للمشاركني 

1-4املواد املطلوبة: الرسم البياين والعالمات. شرائح باور بوينت  

.: الرتحيب باملشاركني يف ورشة العمل هلذا اليوم على إدارة اإلجهاد للموظفني التعليمات

.تقسيم املشاركني إىل جمموعات. يطلب من املشاركني أن يبقوا يف هذه ا�موعات لبقية اليوم

إشرح: "إن مساعدة األطفال واألسر الذين مروا بالتجارب الصعبة ميكن أن يكون جتربة شخصية جمزية جدا. ومع ذلك، فإنه ميكن أيضا أن تكون صعبة 

." للغاية. من الصعب مشاهدة الناس يعانون وحيزنون عند فقدان أحباءهم أو خيافون مما سيحدث هلم يف املستقبل 

"يف هذا ا�ال من العمل، تلتقي باألطفال والبالغني الذين لديهم الكثري من املشاعر املختلفة، مبا يف ذلك احلزن، واالرتباك، الغضب، الشعور بالذنب 

واخلوف. قد ختضع شخصيا لتحدي ساعات العمل الطويلة، مع اخنفاض النوم، ومتديد أيام العمل، مع البقاء أسابيع بعيدا عن عائلتك، أو حتديات العمل 

 األخرى. أنت وعائلتك ميكن أيضا أن تتأثروا باألزمة اليت تقوم أنت باالستجابة هلا، واليت ميكن أن جتعل املساعدة أكثر من جتربة شخصية وعاطفية

"يف الوقت نفسه، كل واحد منكم سيكون لديه القضايا واخلربات اخلاصة به. هذه القضايا واخلربات ال ميكن جتاهلها ولكن ال بد من االعرتاف والتعامل 

معها. فمن املهم أن حتافظ على نفسك آمنة جسديا وعاطفيا يف مجيع األوقات. كمساعد مهين ومسؤول جيب عليك حتديد ومناقشة أي شيء ميكن أن 

املديرين بطرق آمنة بالنسبة لك وبالنسبة للناس الذين أنت بصدد مساعد�م ."تعيق قدرتك على القيام �ذا العمل مع املشرفني أو  
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"على الرغم من أن املديرين والقادة مسؤولون عن تلبية واجب املؤسسة من رعاية للموظفني يف امليدان وضمان املوارد الالزمة الستخالص املعلومات، فأنت 

."ًأيضا لديك املسؤولية عن صحتك وسالمة 

"شعور اإلجهاد من العمل يف حاالت الطوارئ أمر طبيعي جدا، ولكن إذا كان اإلجهاد  ينمو أو يستمر لفرتة طويلة، ورتكته دون عالج، فإنه قد يبدأ يف 

." التأثري على الرفاه اخلاص بك بطريقة سلبية، وهذا سوف يؤثر على نوعية املساعدة والرعاية اليت كنت قادرا على توفريها لآلخرين

 .أعرض الشرحية رقم ٣ وأشرح أهداف التدريب

) واستخدام مالحظات املتحدث اإلضافية هنا أثناء تقدمي برنامج اليوم :أعرض عرض الشرحية رقم ( 4

"حنن بصدد بدء اليوم من خالل احلديث عن ما هو اإلجهاد  واستكشاف أنواع اإلجهاد املختلفة." "خالل اجللسة ٢ سوف نناقش األنواع املختلفة 

".لإلجهاد، وكيفية التعرف على العالمات املبكرة لإلجهاد

3”.حنن بصدد احلديث عن اإلفراط وكيفية إشراك شخص ما بطريقة مناسبة خالل الدورة  "

4”.بعد الغداء، قم بإستكشاف سبل للحد من اإلجهاد  على جدول األعمال يف اجللسة  "

.مت ختصيص اجللسة اخلامسة واألخرية من اليوم ملمارسة احلد من اإلجهاد للمساعدة الذاتية والتقنيات الداعمة." السماح باملناقشة واألسئلة واإلجابة عليها  "

ما هو اإلجهاد ؟ 1.2 النشاط 

.اهلدف: استكشاف ما هو اإلجهاد وكيفية التعرف على عالمات وأعراض اإلجهاد 

. صورة من التوازن، أو التوازن الذي قمت بتجهيزه. انظر امللحق ١، اليوم ٣، للحصول على التعليمات.  إىل  7املواد املطلوبة: شرائح باور بوينت من  5 

.الكتيب ٤، "مصادر اإلجهاد ." اليوم ٣ قطع صغرية من الورق

.: أعط مجيع املشاركني قطعة صغرية من الورق. اطلب منهم أن يستغرقوا بضع دقائق للتفكري وكتابة تعريفهم لإلجهاد التعليمات

.عندما ينتهون، قدم عدد قليل من املشاركني لتبادل تعاريفهم. أنت لست حباجة إىل أن تسمع كل اإلجابات. سوف يتم وضع التعاريف الواردة يف الشرائح

:أشكر املشاركني على تبادل وعرض الشرائح ٥-٧ باستخدام مالحظات املتحدث

: "من الصعب أن حتدد بالضبط ما هو اإلجهاد، ألنه ميكن أن خيتلف من شخص آلخر ".الشرحية  5

"البعض بفسره على أنه رد فعل من العقل واجلسم للتهديد، التحدي أو التغيري يف حياة املرء. مثال على التهديد السيارة اليت تسرع فجأة حنوك. التحدي 

."ميكن أن يولد تعلم مهارات جديدة يف العمل. التغيري ميكن أن يبدأ وظيفة جديدة أو أن يصبح هو األساس 

"من املهم أن نفهم أن اإلجهاد يف جرعات صغرية هو جيد بالنسبة لنا ألنه يدفعنا إىل الرتكيز، أن  نكون نشيطني، وعلى االستجابة بسرعة حلماية اآلخرين 

أو محاية أنفسنا. ما يسمى برد الفعل "املكافحة أو اهلروب" متكننا من التدافع لتجنب التعرض للضرب من قبل سيارة، لنكون أكثر رتكيزا ورتكيزا عندما نتعلم 

." مهارات جديدة، وخيلق الطاقة الالزمة للتعامل مع وظيفة جديدة أو طفل

.أطلب من املشاركني أن يلتفتوا إىل شخص الذي يقع على يسار كل منهم

".إشرح: "الرجاء قضاء بضع دقائق ملناقشة عوامل اإلجهاد يف العمل واحلياة اخلاصة بكم، ومن مث حتديد الثالثة األكثر شيوعا

.إمسح باملناقشة ملدة  دقيقة قبل أن تطلب من اجلميع العودة إىل اجللسة العامة لتبادل الضغوطات املشرتكة يف العمل واحلياة 10
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الشرحية ٦: "يف بعض األحيان هناك الكثري من الضغوطات يف نفس الوقت، أو نفس النوع من اإلجهاد ال يزال قائما لفرتة طويلة وحنن غري قادرين على 

وقدراتنا على   التعامل معها. نشعر بأننا غارقني وغري قادرين على االرتقاء إىل مستوى التوقعات اخلاصة بنا أو غري ذلك. تتجاوز متطلبات احلياة املوارد

" .املواجهة، ونشعر عندها بفقدان التوازن

: سوف رنكز اليوم على الضغط السليب الذي جيعلنا نفقد التوازن .ميكنك توضيح ذلك مع توازن حقيقي أو مفرتض، إن وجد، أو استخدم الشرحية  6

: "اإلجهاد قد يؤثر علينا جسديا وعاطفيا واجتماعيا وروحيا، وله تأثري على سلوكنا ورفاهنا. عموما، فإن اإلجهاد يعيق قدرتنا على العمل  ." الشرحية  7

وفر جمموعة مع املخططات والعالمات وأطلب منهم مناقشة ما هي عالمات وأعراض اإلجهاد يف خمتلف ا�االت. تعيني جمال واحد فقط لكل جمموعة، ما 

:مل تكن هناك أقل من مخس جمموعات هي  

: ا�موعة البدنية 1ا�موعة 

2: ا�موعة العاطفية

3: ا�موعة االجتماعية

4: ا�موعة الروحية

5: ا�موعة السلوكية

.اطلب من ا�موعات قائمة بالعالمات واألعراض على اللوح الورقي للتقدمي يف اجللسات العامة

15إمسح بنحو  دقيقة هلذه املهمة. إذا كانت ا�موعات حتتاج إىل اإلهلام، ميكنك مشاركة عدد قليل من األمثلة حول أعراض اإلجهاد النموذجية كما هو 

.موضح يف اجلدول التايل. وضعت مؤسسة أنتاريس القائمة

Sources of
stress

Coping
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بعد كل عرض، اطلب من املشاركني املراقبني ما إذا كانت تريد أن تضيف شيئا إىل القوائم. أشرح: "يؤثر اإلجهاد أيضا على التواصل والسلوك يف 

".ا�موعات 

إسأل: "هل تعرف بأي طرق ميكن لإلجهاد أن يؤثر على السلوك يف ا�موعات؟" إمسح بالتفكري واألمثلة على ذلك. إذا كانوا غري متأكدين مما تعنيه، قم 

:بتقدمي بعض األمثلة على ذلك

"اآلثار السلبية لإلجهاد هي، على سبيل املثال، تشكيل الزمر، النميمة، الشكوى، املواقف السلبية جتاه التغيري، أو السلوك السليب بني أعضاء ا�موعة جتاه 

".بعضهم البعض

"اآلثار اإلجيابية للتوتر قد يكون شعور التضامن، اجلو املفتوح مع االتصاالت الصادقة وعدم وجود النميمة واالحرتام املتبادل بني الزمالء، تقاسم عبء 

 ".العمل، استخدام مهارات حل النزاعات وسوء التفاهم

إشرح: " اآلن قمنا بإكتشاف عالمات وأعراض اإلجهاد. بعد اإلسرتاحة سوف نتحدث عن أنواع خمتلفة من اإلجهاد ومصادر اإلجهاد يف حياتكم اخلاصة 

".

أنواع اإلجهاد

اهلدف: مناقشة أنواع خمتلفة من اإلجهاد: اإلجهاد األساسي، اإلجهاد املرتاكم، اإلجهاد الصادم واملدمر. األنشطة: ١.٢ ممارسة البالون. ٢.٢ أنواع 

.اإلجهاد. ٣.٢ القائمة: عالمات اإلجهاد

من ٨ إىل ١٩. نسخ للكتيب ٣، اليوم ٣ القائمة املرجعية:   املواد املطلوبة: الرسم البياين والعالمات. حوايل أربعة بالونات لكل جمموعة. شرائح باور بوينت

عالمات اإلجهاد " نسخ للكتيب ٤، اليوم ٣ قطع صغرية من الورق واألقالم عن" مصادر اإلجهاد". لكل مشارك. الكتيب ٥، اليوم ٣ 'الصدمات الثانوية 

".

النشاط ١.٢ ممارسة البالون

.اهلدف: بناء الفريق الذي ينطوي على تعاون ا�موعة واستمرار الفردية. النشاط احليوي اجلسدي الذي هو ممتع وصعب يف نفس الوقت

.املواد املطلوبة: حوايل أربعة بالونات لكل جمموعة

58

أطلب من ا�موعات تبادل النتائج اليت توصلوا إليها يف اجللسة العامة. 
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.: أطلب من املشاركني الوقوف والبقاء مع جمموعا�م. أعط كل جمموعة بالون واحد واطلب منهم تفجريه التعليمات

." إشرح: "مهمتك هي احلفاظ على البالون يف اهلواء. جيب أال يلمس االرض

.أطلب من ا�موعات البدء. بعد حوايل دقيقة واحدة، أمنحهم بالون آخر، وقل هلم أن حيافظوا على هذا البالون يف اهلواء أيضا

متابعة إضافة بالون كل دقيقة حىت يصبح لدى كل جمموعة ثالثة أو أربعة بالونات وهم واقفون على أقدامهم يف نفس الوقت. إ�ي النشاط وأطلب من 

.املشاركني اجللوس يف نصف دائرة 

"إسأل: "كيف هلذا النشاط أن يعكس الضغوطات يف حياتك؟

ًإذا كان ال أحد يذكر ذلك ميكنك تسليط الضوء على نقطتني: "على الرغم من أنه رمبا كان ممتعا يف البداية، عندما كان لديكم بالون واحد فقط ينبغي 

".احلفاظ عليه وانتم واقفون على أقدامكم، أصبحت املهمة تدرجييا أكثر صعوبة وحتديا عند إضافة املزيد من البالونات 

"عندما أصبح لديكم الكثري من البالونات يف نفس الوقت أصبح من الصعب التعامل معها. حتتاجون إىل حتقيق التوازن لعدد من البالونات مثلما حتتاجون إىل 

." حتقيق التوازن يف حياتكم

"يف �اية املطاف، كان ميكنكم اإلبقاء على البالونات يف اهلواء فقط مبساعدة بعضكم البعض. هذا مشا�ة جدا للحياة احلقيقية: أحيانا حنتاج ملساعدة 

بعضنا البعض للتعامل مع حتديات احلياة 

النشاط ٢.٢ أنواع اإلجهاد

.اهلدف: مناقشة أنواع خمتلفة من اإلجهاد، وكيفية تأثريها علينا

.املواد املطلوبة: الكتيب ٥، اليوم ٣ 'الصدمات الثانوية. "الشرائح ٨-١٩

:: عرض الشرائح ٨-١٩ باستخدام املالحظات املتحدث اإلضافية التعليمات

."الشرحية ٩: "هناك أربعة أنواع رئيسية من اإلجهاد: اإلجهاد األساسي، واإلجهاد املرتاكم، اإلجهاد الصادم 

ًمعظم الناس خيضعون لإلجهاد األساسي من وقت آلخر، أو حىت يوميا. هذا النوع من اإلجهاد ، كما ذكر آنفا، ميكن أن تكون حمفزا وجيدا بالنسبة لنا،  ً "

." ولكن إذا كان هناك الكثري منه، فإنه ميكن أن يعطل التوازن لدينا، قدرتنا على العمل ورفاهنا 

"ميكننا حماولة التغلب على اإلجهاد األساسي من التعديالت اجلسدية والنفسية. إذا جنحنا، فإن أعراض اإلجهاد تذهب بعيدا، ولكن إذا مل نفعل ذلك، فإن 

." أعراض اإلجهاد تبقى أو تنمو. هذا النوع من اإلجهاد الذي ميكن أن يعطل حياتك بطريقة مؤذية 

" اإلجهاد الرتاكمي هو النوع االكثر شيوعا من اإلجهاد وحيدث عندما يكون هناك تراكم لإلجهاد  األساسي، وحنن مل يعد قادرين على التغلب على 

اإلجهاد عن طريق التعديالت اجلسدية والنفسية. أمثلة على اإلجهادات املرتاكمة هي على ما جيري من تعرض لألطفال للضغط خالل االستجابة حلاالت 

." الطوارئ، أو بيئة عمل غري صحية واليت ال تتحسن

."الشرحية ١٠: "عالمات اإلجهاد املرتاكم عادة ترتاكم ببطء، ترون يف هذا املخطط

الشرائح ١١-١٣: "اإلجهاد املدمر التدرجيي هو حالة شديدة من اإلجهاد العاطفي والبدين الناجم عن اإلجهاد املفرط ولفرتة طويلة. عادة ما يتم العمل 

املتعلق بذلك، عندما تشعر باإلرهاق وأنك غري قادر على تلبية املطالب. قد تبدأ بعدم االهتمام أو عدم وجود احلافز، ولكن ميكن أن يؤثر يف �اية املطاف 

." على اإلنتاجية، ويضعف الطاقة اخلاصة بك وجيعلك تشعر باليأس، العجز، السلبية واالستياء

. اإلجهاد املدمر التدرجيي ميكن أن يهدد يف �اية املطاف قدرتك على احلفاظ على وظيفتك، عالقاتك وصحتك  "

" يسمى باإلجهاد املدمر التدرجيي يف بعض األحيان" باالكتئاب يف العمل للتشابه بني أعراضه وأعراض االكتئاب، لكنه حيدث فقط يف ما يتعلق ببيئة 

.العمل. عندما تظهر األعراض يف العمل واملنزل على حد سواء ، فهناك خطر يتمثل يف أن الشخص املصاب به يطور املزيد من االكتئاب األكثر عمومية 

خارجية، فإن االكتئاب  التدمري "  - اإلجهاد املدمر التدرجيي ميكن اخللط بينه وبني أعراض احلزن. على الرغم من أن األعراض قد تبدو متشا�ة، وأسباب

." واحلزن خمتلفني، وبالتايل حتتاج إىل التعامل معهما بشكل خمتلف

"الشرائح ١٤ و ١٥: "أما النوع الرابع من اإلجهاد هو اإلجهاد الصادم ، مع اثنني من األنواع الفرعية: إجهاد احلوادث اخلطرية، وإجهاد الصدمات الثانوي

الشرحية ١٦: " اإلجهاد احلادث احلرجة ينتج من التعرض حلادث بالغ األمهية، مثل الكوارث الطبيعية، وقوع حادث أو عنف. احلوادث اخلطرية متيل إىل أن 

على التأقلم. أنه يعطل كال من   تكون مفاجئة وختريبية، و�دد يف كثري من األحيان. احلادث هو أبعد من التجربة الطبيعية وخيلق املطالب الساحقة اليت تؤثر

.اإلحساس بانك مسيطر والتصورات األساسية من بيئة الشخص اآلمنة واليت ميكن التنبؤ �ا
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"اإلجهاد الناجم عن احلوادث احلرجة ميكن أن يبدأ على الفور بعد احلادث احلرج أو قد يتأخر. قد يبدأ بعد أيام أو أشهر أو حىت سنوات. من املهم أن 

." نتذكر أن ردود الفعل من إجهاد احلوادث اخلطرية هي ردود فعل طبيعية ألحداث غري طبيعية

:الشرحية ١٧: "هذه األعراض هي ردود الفعل املعتادة والعادية للحوادث أو احلاالت املؤملة

. القلق من أن احلادث سيحدث مرة أخرى، أو عن فقدان السيطرة أو فقدان األحباب  

  العجز والشعور بأنه قد طغت عليك احلالة املعينة أو ألنك مل تتمكن من مساعدة أو إنقاذ نفسك أو اآلخرين

.  العجز بالشعور  بأن ال أحد ميكن أن حيميك واآلخرين أو كان قادرا على تغيري الوضع 

. الغضب على الذين تسببوا يف احلادث أو الوضع، واإلحساس بالظلم أو ألنه حدث لك وليس لشخص آخر  

. الشعور بالذنب ألنك على قيد احلياة والبعض اآلخر ليس كذلك، أو ألنك مل تكن مستعدة جيدا ملساعدة وحتذير اآلخرين  

. العار عن املشاعر الداخلية مثل العجز واحلزن أو عن رد فعلك هلذا الوضع   

  احلزن الذي ينصب عليك ألنك أو آخرين قد تأذوا أو ماتوا.  

. احلرمان واملعاناة من اخلسائر املادية أو املعنوية  

  . اليأس بالتناوب مع أمل يف أوقات أفضل

"على الرغم من أن مثل هذه األعراض طبيعية، فأنت حباجة إىل املساعدة املهنية والدعم من أجل إعادة التأهيل حول احلادث يف حالة ان األعراض ال تقل 

."مبرور الوقت أو يبدو أن يف إزدياد 

.الكتيب ٥، اليوم ٣: الصدمات الثانوية

.الشرائح ١٨ و ١٩: "بعض عمال الطوارئ الذين عملوا لفرتة طويلة مع صدمات األطفال وأولياء األمور، قد تتطور أعراض الصدمات النفسية لديهم

".الصدمات الثانوية هي حالة من اإلرهاق والضعف - بيولوجيا ونفسيا واجتماعيا - نتيجة لتعرض األشخاص لصدمات لفرتات طويلة "

.السماح للمشاركني بقراءة الكتيب

.إسأل: "ما رأيك فيما هو مكتوب يف الكتيب؟" إمسح بالتفكري حلوايل ١٠ دقائق من املناقشة

النشاط ٣.٢ القائمة المرجعية: عالمات اإلجهاد

.اهلدف: تقييم مستوى اإلجهاد اخلاصة بك والتفكري يف النتيجة

القائمة املرجعية: عالمات اإلجهاد "قطعة صغرية من الورق واألقالم جلميع املشاركني. الرسم البياين   املواد املطلوبة: نسخ جلميع الكتيب ٣، اليوم ٣ '

.والعالمات

.مالحظة للمدرب: " القائمة املرجعية: عالمات اإلجهاد" هو أداة للمشاركني ألخذها إىل املنزل

.: توفري نسخة جلميع املشاركني من ' القائمة املرجعية: عالمات اإلجهاد "، أطلب من املشاركني ملء القائمة املرجعية  التعليمات

إعطاء اجلميع قطعة صغرية من الورق واطلب منهم أن يكتبوا النتيجة اليت حصلوا عليها من القائمة املرجعية. ال ينبغي أن يضعوا امساءهم على الورقة. إمجع 

.األوراق وأكتب ما أحرزه العديد من األشخاص يف خمتلف الفئات: حتت ٢٠؛ ٢٠ - ٣٥. ٣٦-٤٥

"إسأل: "ما رأيك عند قراءة النتائج؟

ًإشرح: "إذا كان لديك بعض الذين أحرزوا درجات عالية ، لرمبا سوف تشعر بالقلق أو اخللط. لكنه أمر جيد ومهين أن تكون صادقا مع نفسك، ولكي ال 

." .."تسيء لنفسك جيب عليك التعامل مع هذه القضايا. يرجى طلب املساعدة من اإلدارة عند إنتهاء هذا التدريب 
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دعم اإلدارة مهم
جيب دائما أن تتم ورشة عمل للتدريب على إدارة اإلجهاد للموظفني يف تعاون وثيق مع إدارات املنظمات اخلاصة بكم.

املتابعة - مبا يف ذلك إدراج إدارة اإلجهاد كموضوع منتظم يف اجتماعات املوظفني - جيب أن متثل أولوية وأن يتم دعمها من قبل اإلدارة.
اإلدارة مسؤولة أيضا عن ضمان اإلجراءات عندما يتأثر املوظفني بسبب اإلجهاد.

61

المشاركة بشكل جزئي أو كلي

واملقلصة املشاركة املفرطة األنشطة مناسبة بطريقة شخص ما إشراك حول كيفية الوعي خلق  :       . 1.3 :  اهلدف

الشرائح من والعالمات البياين الرسم املطلوبة .22-20 املواد .   :  

السيطرةالتعليمات : 20-22  " :             يف هاما دورا تلعب حتت اإلجهاد يكون فيه الطفل يف وضع فيها جزءا جتد نفسك اليت الطريقة وأشرح  ًإعرض الشرائح

اإلجهاد  .                    إدارة على قدرتك �ددا أن ميكنهما نفسك إلشراك متضاربتان طريقتان أيضا هناك مث نفسك، إلشراك مثالية طرق هناك التخلص من اإلجهاد على

املشاركة وتقليص مشاركة يف باإلفراط هاتان الطريقتان تسمى اإل�يار .وجتنب       .  

الرفاه"                           على سلبية آثار وله اإل�يار إىل يؤدي أن ميكن الطريقة �ذه العمل أن تواصل كما املشاركة، من النوعني بكال باملخاطر بينة على تكون أن املهم من

لآلخرين الرعاية توفري على اخلاصة بك ".والقدرة      

:(22) إعرض الشرائح

املعنية الشرحية من األيسر اجلانب يف يفرطون يف املشاركة الذين الناس لألشخاص النمطية السلوكيات إن :إشرح              : "

وانعدام     :          .          خطرية أمل خيبة إىل يؤدي هذا يف الفشل وأسرهم املصابني لألطفال منقذا تكون هو أن طموحك يكون قد كمساعد املنقذ ً سلوك

بك اخلاصة القدرات يف .الثقة     

بك أنت  إال يثقون األطفال ال أن أيضا تعتقد قد مثلك أنت وملتزم مهين، جيد، أحد ال أن ترى كنت كمساعد بنفسك شيء بكل          :          .       قم

.

قضاء        :             .   ميكنك �ا للقيام والطفل للوالدين املهام ترتك لن وسوف والبالغ، جتاه الطفل مسؤوليتك الذي تقوم بتنفيذ أنت شيء كل يف الفصل

شيء كل تسوية جمهود يف والليايل .األمسيات       

بشكل          :                 تقم بعملك مل أنك تعرب عن الغضب مشاعر أن أو خطأك، هو الطفل حزن أن تشعر أنت الطفل مشاعر فيها جتاه املبالغ املسؤولية

كان    .          .       .   إذا حتزن أيضا فأنت حزينا، الطفل كان إذا واضحة غري الطفل ومصاحل اخلاصة مشاعرك بني احلدود تصبح قد الكفاية فيه مبا ًجيد

عاطفيا جدا ضريبة هذه جدا أيضا تغضب فأنت غاضبا جدا .ًالطفل   .   ،  

بشكل كامل أساسا من  العامل ترى �ا اليت الطريقة يغري أن ميكن الناس مبشاكل فيه املبالغ االنشغال إن الناس مبشاكل فيه املبالغ ًاإلنشغال              :        

بدال      .          املشاكل يكون منصبا على ورتكيزك بدال ناجني، لصدمات على أ�م ضحايا الذين خضعوا الناس ينظر إىل آمن غري مكان إىل آمن ًمكان

مرتفع اإل�يار خطر املوارد على الرتكيز .من   .    

املعنية الشرحية من األمين اجلانب يف مفرطني يف املشاركة يصبحون الذين األشخاص من النمطية :السلوكيات             "

أنفسهم،    :          .         سحب جيب عليهم واألسرة الطفل أن تشعر رمبا واألسرة املصدوم للطفل الرعاية نقص إىل يؤدي سلوك هي السخرية السخرية

عنصرا      .       .    السخرية حتتوي يبالغون يف إظهار مشاكلهم واألسرة الطفل هذا أيضا أن تعتقد قد هلم الدعم لتقدمي شخص أي ًحيث لن يتوفر عندها

العداء .من عناصر  

من     :          .           جزء هو أنه من الرغم على الطفل، تدعم أنت ال واألسرة الطفل مع االتصال من احلد هي للسخرية طبيعية كنتيجة االتصال تقليل

النساء اغتصاب املثال، سبيل على دعمك، اليت متنع والدينية الثقافية احلواجز معاجلة تريد ال قد .وظيفتك              . 

ردود         :             وجتاهل واألسرة الطفل دعم وجتنب مسؤولياته، بتجاهل أيضا الساخر املوظف قد يقوم واآلباء لألطفال الفعل جتاه ردود مسؤولية ال

 .أفعاهلم
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الفعل اخلاصة  استكشــــافوضعهموردود عن عائلتهواالمتناع أو الطفل فهم مقاومة أيضــــا ميكنك الطفل، مســـاعدة مقاومة عند التعاطف       :                عدموجود

�م.

املشاركة أيضا فأنت بذلك تتجنب عاتقهم على الصعوبات هم الذين جلبوا أ�م مدعيا الطفلواألسرة على اللوم إلقاء خالل من اللوم .ًإلقاء               :     

آخر شيء عن املوضوعواحلديث تغيري ميكنك يواجهو�ا، اليت الصعوبات حول األسرة أو الطفل يتحدث عندما املوضوع      :                .تغيري

الشرحية من األوسط اجلزء يف يوصف املثايل :السلوك        " 

التالية احلاالت إىل يؤدي أن شأنه من املشاركة يف املثايلوالتوازن السلوك :إن             "

      .      :         o،األطفال عن املزيد معرفة يف ترغب كمســـاعد بنفســـك تشـــارك أنت ناحية فمن الوقائع تســـجيل على القدرة على كمســاعدواحلفاظ نفســك  إشراك

لديك  .         .      .  املوضوعية على للحفاظ جهدك قصــــــارى عليك بذل الوقائع تســـــجيل على القدرة على حتافظ أخرى ناحية من خلفيتهوالضـــــيق الذي يعاين منه

متوفرا على           .          لســــــت أنت األسرة ، أنت فقط تدعم األسرة، من جزءا أنت لســـــت للطفل ميثل مســـــاعدة لن سوف يومواحد أن جيدا مهنية،وتعلم ًمســـــافة

للتعاملوكذلك 24    .             .       الطفلواألســـــرة متكني ميكنك بك اخلاصـــــة القيود تعرف لألســـــرة،وأنت بهواقعيا القيام ميكنك ما تعرف أنت اليوم يف ســـــاعة مدار

بدورهم للقيام األمور .ألولياء    

    .            :   oعليك أخرى ناحية من الطفلوأفكارهوالوضع بشكل عام ملشاعر اخللفية لفهم التعاطف مهارات تستخدم أنت ناحية فمن املهنية  التعاطفواملسافة

تلك اليت تشعر �ا بنفسك مع لألطفال املشاعرواألفكار بني ختلط ال املهنية املسافة على تبقي      .        .أن

o وازن مشـــــاركتك :بينما أنت تشـــــعر باملســـــؤولية خلدمة الطفل واألسرة حســـــب معرفك املهنية ومهمتك، عليك أيضـــــا احلفاظ على احلدود ومعرفة القيود 

 . اخلاصة بك

 .    .           :     oأنت املشــــــكلة من جزءا أنت لســـــت به القيام ينبغي ملا اسرتاتيجية للمشـــــكالتوإعداد شامل فهم تطوير ميكنك الطفل مع لعملك اسرتاتيجية  ضع

بك اخلاصة بكوالقيود اخلاصة احلدود من بينة على كن حمرتف شخص أنت للطفلواألسرة    .   .          .تقدم املساعدة

      -              :   oالرفاه تعزيز املثال، سبيل على املهنية حياتك عن ختتلف اليت األنشــــــــــــــــطة يف نفســـــــــــــــك إشراك جيب اخلدمة، خارج تكون عندما اخلاصة حياتك  أمن

بك اخلاصة العائليةوالرتفيهية ." اخلاص بكواألنشطة      

اإلجهاد  من الحد    طرق

اإلجهاد  من للحد سبل إلستكشاف .اهلدف     : 

اإلجهاد  من للحد طرق اإلجهاد من احلد أنشطة .األنشطة    . 2.4    :1.4 

  "      ' اإلجهاد. الكتيب  :  .   . 23  .25  ،6  من للحد على اسرتاتيجيات أمثلة اليوم ٣   الكتيب إىل الشـــــــــرائح للجميع الورقواألقالم املخططاتوالعالمات املطلوبة املواد

اإلجهاد  من احلد أنشطة من اليوم  أمثلة الكتيب للتعامل طرقي '   3     " .اليوم ٣     8، ."  ' 7، 

اإلجهاد من الحد  1.4 نشاط   النشاط

اإلجهاد  من احلد على تساعد اليت البدنيةوالنفسيةواالجتماعية املهارات تعلم .اهلدف           : 

احلد من اإلجهاد أنشطة من أمثلة اليوم  من الكتيب للجميع نسخ املطلوبة " .املواد    3   '  8،   :  

خالفاالتعليمات :         ،6  .           .  العملية هذه تســـهيل حماولة يف يرغب املتطوع كان إذا ما أسأل اليوم ٣   الكتيب يف عليها املنصــوص اإلجهاد إدارة مهارات من ًإعرض واحدة

بنفسك تقدمه أنت قد    ذلك،

الرياضة  15     . ممارسة على دقيقة حوايل أقض

ايل تعلموها املهارة على املالحظات لتدوين دقائق بضع املشاركني أشكرهوأعط النشاط، هذا متطوع أدى                .إذا

اإلجهاد  من للحد طرق  2.4    النشاط

اإلجهاد  من للحد طرق تعلم .اهلدف     : 
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للتعامل طرقي اليوم الكتيب  إىل الشرائح املخططات والعالمات املطلوبة ." املواد   3   '  7،  25.  23 . :  

الكتيب  :     .       .        ،6  يف اسرتاتيجيات على األمثلة من قائمة ترد اإلجهاد  من للحد خمتلفة اسرتاتيجيات حتدد سوف جمموعات يف العمل املشــــــاركني على للمدرب مالحظة

�م اخلاصة املدخالت مت تقدمي أن بعد اجلماعات قوائم يف للمسامهة األمثلة هذه استخدام ميكنك .اليوم       "         3  . 

      .                : " بصـددالتعليمات : حنن اليوم هذا ظهر بعد اإلجهاد مع للعمل الشـخصـية اإلجهادواملصـادر من خمتلفة اإلجهاد ،واألنواع هو فيما ننظر الصـباحوحنن هذا تلخيص

التوازن من األمين اجلانب على لدينا التعامل مصادر أخرى، وبعبارة اإلجهاد لتقليل خمتلفة طرق      .           ." استكشاف

الشرحية على أوواحد حقيقي توازن إىل إما          .24 اإلشارة

الورقي اللوح على اإلجابات كتابة اإلجهاد ؟ من احلد ميكننا كيف العامة اجللسة يف األفكار لتبادل املشاركني على .إطرح سؤال     "     : "        

للدهشة إثارة أكثر الذي وجدوه حول ما املشاركني على إطرح سؤال الورقي اللوح على اإلجابات على نظرة إلقاء املشاركني من أطلب اجلميع، مسامهة .عندما        .             

املادية" :                    .     األمثلة أعطيت كنت قد حياتك من سلبيا جزءا يصــــــــــــــــــــــــــــــــــبح أن من اإلجهادومنعه من للحد �ا القيام ميكنك اليت املختلفة األشياء من العديد هناك ًإشرح  ً

اليت هلا عالقة بالعمل االجتماعية،وكذلك النفسية، أو ." والشخصية      

ينبغي 25                   .  يعرفو�ا اليت اإلجهاد من احلد مهارات أو املختلفة املواجهة أساليب حول قائمة جمموعا�موكتابة إىل االنضـــــــــمام املشـــــــــاركني وأطلب من إعرض الشـــــــــرحية

جماالواحدا تغطي جمموعة كل ا�االت يف املهارات ًجتميع ً:     .    

شخصية العاطفي     /  / النفسي

   البدين

   االجتماعية

بالعمل الصلة      ذات

دقائق ملدة القوائم هذه على بالعمل للمجموعات الدعم إدارة الدعم الفريق قائد املشرف .يسمح  10         /    /    

العناصر من املزيد إلضافة اآلخرين املشاركني تشجيع قائمته يقدم أن فريق كل على العامة اجللسة إىل العودة املشاركني من        .      .       .أطلب

شيء معني نسيان مت إذا مما للتحقق اليوم الكتيب  يف القائمة إىل .الرجوع       3    6،     

يف الكتيب للتعامل اخلاصة طرقهم يكتبوا أن للمشاركني قل للتعامل طرقي اليوم الكتيب مع مشارك كل .تزويد        .'   3   '  7،     

التطوير؟ أو للتغيري ينبغي أن خيضع ما الذي كذلك، يكن مل إذا التعامل طرق عن كانواراضني إذا ما يف النظر منهم أطلب هذا، من تنتهي                .        عندما

شخصيا انعكاسا سوى ليست هذا العامة اجللسة يف هذا تقاسم ًليس عليهم ً.     .      

الممارسة

األقران اإلجهادودعم ممارسة .اهلدف    : 

الفعالوالتوجيه االستماع اإلجهاد من احلد أنشطة  1.5 :    2.5 .  األنشطة

".      : " اإلجهاد   :  26  .30    ،8  من احلد أنشطة عن أمثلة اليوم ٣   الكتيب  للجميع نسخ إىل من الشرائح املطلوبة املواد

اإلجهاد من الحد نشاط  1.5    النشاط

اإلجهاد  من احلد على تساعد اليت البدنيةوالنفسيةواالجتماعية املهارات تعلم .اهلدف           : 

اإلجهاد  من احلد أنشطة عن أمثلة اليوم ٣   بالكتيب  جلميع نسخ املطلوبة ."املواد      : "  8،   :  

ميكنك  لذلك، خالفا العملية هذه تســــــــــهيل حماولة يف يرغب املتطوع كان إذا ما أسأل اليوم ٣   الكتيب يف املدرجة اإلجهاد من احلد أنشـــــــــطة من          ،8  .           .  ًأعرض واحدة

بنفسك .تقدميه  

الرياضة ممارسة على دقيقة حوايل   15     .أقض

اليت تعلموها املهارة على املالحظات لتدوين دقائق بضع املشاركني أشكرهواعط النشاط، هذا متطوع أدى .إذا               

النشاط2.5  والتوجيهّاالستماع الفعال

الشرائح املطلوبة املواد األقران دعم ممارسة .29-26 اهلدف :  .   : 
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.                     : " اإلجهادالتعليمات : مع للتعامل حنتاجها اليت املوارد اإلجهادوحتســــني تقليل يف للمســــاعدة املختلفة الطرق من العديد فهناك الســـابقة، الدورة يف تعلمنا كما إشرح

معه،                           بالراحة بهوتشــــــــعر تثق معزميل بالعمل الصــــــــلة ذات التحديات تشــــــــارك حيث اجلماعي، األقران الدعم يف املشــــــــاركة هو به القيام ميكنك جدا مهم شيءواحد

الضغوطات من للحد الوضع لتغيري السبل مناقشةوحتديد معه جتري ان . وميكنك            

إذا"         .               .  أزواج يف شكل ذلك مبمارسة سنقوم اليوم الناس،ولكن من أكرب جمموعات يف بذلك القيام ميكن اليوم من األخرية الدورة هذه يف ممارسته هو ما أنت بصــــدد هذا

التوجيه الفعالومهارات االستماع ملمارسة هو النشاط هذا من اهلدف قم بإختالقواحدة للمناقشة، حقيقية مشكلة لديك يكن ." مل          .        

احلكم دون الكالموالرد على الشخص تشجع أنت أنك تستمع الكاملواظهار االهتمام عند االستماع الفعال الشرحية وإشرح " :      .        .ّأعرض الشرحية   27 

كن على دراية بأن مســاعدة" :28         .   .  حمفزوممكن املرشد اجليد هو شخص إجيايب، اآلخرين ملســاعدة اخلاصةواملهاراتواخلربات معلوماتك يســتخدم اإلرشاد ّالشــرحية

�م خاصة حلول إجياد يف دعمهم بل هلم، بالنسبة القضية حل يدور حول ال للمضي قدما لكي جيدوسيلة ما ." ًشخص                  

مشاركني ثالثة فإن ا�موعة ميكن أن حتتوي على أرقاما غري متساوية يف ا�موعة هناك كان إذا أزواج تشكيل املشاركني من اطلب .ًالشرحية       .      29: 

مرشدهواملستمع إليه. هو املشكلةواآلخر حامل هو منكم واحد اآلخرون ال يزعجك حيث مساحة ا�موعةواحبث عن أو شريكك شارك " :         .        إشرح 

التوجيه الفعالومهارات االستماع ملمارسة متساوي علىوقت للحصول دقيقة بعد األدوار تبادل أن عليك جيب لذلك النشاط، هلذا دقيقة ".لديك           15           30 "

املشاكل اخلاصة به لتبادل املشكلة هي حلامل دقائق أول ".إن      5  "

         5 ." " االسرتاتيجيات"   5           على اجتاهني يف للمناقشــــــــة هي النهائية دقائق إن إليه االستماع مت توضيحيةويتفكر فيما أسئلة يســـــــأل لكي للمســـــــتمع املقبلة ال الدقائق إن

املشكلة هذه ملعاجلة     ."املمكنة

املالحظات 30     ،                  كل أعطي التجربة، هذه حول البعض بعضـهم مع للتحدث دقائق بضع قضاء األزواج من أطلب املشاركني تبادل األدوار بني مجيع دقيقة،وعند بعد

لالستماعوالتوجيه على مهارا�م الفعالة لآلخرين     البناءة

ميكن" :30         .                أخرى، بطرق يناضلون الذين أو املؤملة، احلوادث خالل مرت اليت األطفالواألسر مع العمل احلياة اإلجهاد يف بتجربة مير شخص كل أن تذكر الشــــــــرحية

: تذكر     .        سلبا، عليك اإلجهاد يتزايدويؤثر بأن تشعر عندما ومرهقة جدا ساحقة تكون ًأن

طبيعية هي بك اخلاصة الفعل .ردود         

.ًكن سهال وال تلوم نفسك    

به تثق شخص مع .حتدث        

احلب مشاعر ختفي أن حتاول .ال         

نفسك بنفسك تقم بعالج .ال      

الروتينية املهام على العمل         .مواصلة

اخلاصة بك اإلدارة إىل تقريرا املهنيةوقدم املشورة التمس بكوعملك، اخلاص الرفاه ينموويزعج اإلجهاد كان ." ًإذا                    

هذه القضايا باألفكارواألسئلةومعاجلة .امسح     

 اإلحتواءوالتقييم

للموظفني اإلجهاد إدارة على ليومواحد التدريب مجع .اهلدف        : 

للجميع التدريب شهادات التقييم ورقة و اليوم ٣  ، امللحق يف املشاركني جلميع نسخ املطلوبة .املواد   ."   "   3،     :  

اليوم ٣   امللحق يف شهادة مت إرفاق منوذج التدريب قبل التدريب شهادات إعداد للمدرب .مالحظة  4،    .     :  

أسئلةوقم مبعاجلتها أو تعليقات أي لديكم كانت إذا املشاركني على إطرح سؤال التدريب �اية إىل اآلن أ�موصلوا مشاركتهموإشرح على املشاركني .أشكر           .           

الفعل للتفكريوردود الوقت وفر لإلجهاد للتنفيس املسبق مكان يف خيططونوضعها جديدة اسرتاتيجيات أي تعلموا قد املشاركون كان إذا ما أيضا .إسأل     .                 

عندما         .                معك اهتماماته ملشــاركة ترحيب موضع أنه إشرح بأنه بوضع جيد، يشــعر ال ما شخص كان إذا يشــعر بوضع جيد اجلميع أن من الدعابةوتأكد أمهيةروح أذكر

األهلواألصدقاء مع اجلديدة املعارف تبادل على املشاركني تشجيع اآلخرين املشاركني    .         .يغادر

يف       .                 التدريب حتســــــــــــــني على يســــــــــــــاعدك سوف هذا أن وإشرح جدا صادقني يكونوا أن على الناس شجع للمشــــــــــــــاركنيإلكماهلا الوقت التقييماتوإتاحة أوراق توزيع

 .املستقبل

مشارك لكل شكراووداعا وقول الثقافية الناحية من مناسبا ذلك كان إذا املصافحة ميكنك حيث صغرية شهادة توزيع حفل ....أجري      -        -        
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بعد                    األطفال من جمموعات مع ينظموا أن من واملعلمني متكن ناشطي اخلدمات األسرية للطفل اليت األنشطة بشأن إرشادات تقدمي إىل القسم هذا يهدف

وإنعدام األمن.                  والقلق اخلوف مشاعر للممتلكات، فقدان األسرة، أفراد أحد فقدان وأسرهم، لألطفال أمنية على خماطر يدل قد الذي احلادث

الثقة                      وعدم واخلوف الغضب مثل السلبية واملشاعر األفكار من واحلد اإلجهاد، تنفيس احلايل، وضعهم مع يف التعامل األطفال ملساعدة املبينة األنشطة �دف

العامة والرفاهية واملرونة اإلجيابية األفكار       .وتعزيز

املثال سبيل على األطفال، مع مشاعر مناسب بشكل يتفاعل املعلمني ناشطي اخلدمات االسرية للطفل أن تذكر يرجى األنشطة إىل الذهاب :قبل          /        

أنشطة ما بعد الحادث  
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بعض النصائح:

 -جتنب األلعاب واألنشطة اليت هلا عالقة باملطاردة، األشرار، اهلجمات، عصب العينني، اخل

 -جتنب األلعاب اليت تنطوي على املنافسة والرتكيز بدال من ذلك ركز على األلعاب اليت تشجع التعاون وبناء الثقة

 -جتنب األلعاب اليت تنطوي على الكثري من اللمس

رحلكة والرياضة كوسيلة لتنفيس اإلجهاد  -شجع ألعاب ا

 -شجع الرسم واألنشطة اإلبداعية األخرى اليت تشجع التعبري عن املشاعر 

ً -شجع متارين االسرتخاء) يف هذه األنشطة أطلب من الطفل التفكري يف األشياء، األماكن، واألشخاص اليت ميكن أن جتعله غاضبا )  

 -تنظيم األنشطة اليت تتطلب مواد مادية حمدودة أو معدومة والتفكري يف ما هي املواد املتاحة بالفعل

66

يف مزيد من التفاصيل، بعض األفكار اليت ميكنك تنفيذها ملختلف الفئات العمرية:
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يف هذه الوثيقة حنن رنكز على األنشطة لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني ،12-6 نفس األنشطة ميكن تكييفها ملختلف الفئات العمرية.

فيما يلي بعض العينات عن األنشطة:

التعاون

67
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التعامل مع اآلباء والمجتمعات المحلية

 -العودة إلى الحمالت المدرسية

 -مقدمة إلى لجان اآلباء والمعلمين

 -صحيفة وقائع ألولياء األمور

 -اتفاقية عضوية لجنة المعلمين واآلباء

 -اجتماعات لجنة المعلمين واآلباء 



المقدمة

   " . " جمتمعي"     "               حدث هو احلملة وفرباير سبتمرب يف املدرسة فصول بدء مع لتتزامن السنة يف مرتني عليها االضطالع ينبغي املدرسية احلمالت إىل العودة

وجمتمعهم آلبائهم مهمة تعترب اليت الصدارة رمكز على الضوء ويسلطون املرحلة، قضايا األطفال يسرد حيث .تشاركي                

األهداف

األطفال               .           إىل الوصول على خاص رتكيز إيالء ينبغي ذلك، مع املدرسة سن يف األطفال مجيع إىل الوصول إىل �دف أن ينبغي املدرسية احلمالت إىل العودة

معرضون                  .      املدارس خارج األطفال كثريا ما يكون تعلمهم تعطل أو غياب بعد املدرسة إىل العودة أو األوىل، للمرة الدراسة بدء �دف ا�تمع يف املدرسة ًخارج

إىل         .              للوصول ا�تمع يف الطفل وحقوق التعليم أن يتم تعزيز جيب املدرسية احلمالت إىل العودة التعليم إىل الوصول دون حتول اليت العوائق ويواجهون للغاية

حقوقهم وتعزيز وجمتمعهم مدرستهم يف للمشاركة لألطفال فرصة توفر أن ينبغي كما  .            .التعليم

األنشطة

على                .        للحملة، الرئيسية الرسائل على األنشطة رتكز اخلريف فصل يف األطفال تسجيل سبقت اليت األسابيع يف تبدأ ما عادة املدرسية احلمالت إىل العودة

ا�تمع يف األنشطة على األمثلة تشتمل أن ميكن حق التعليم التعلم إىل نعود املدرسة لبدء أطفالك تسجيل املثال، "     '،'    '،'   ."        :سبيل  

املدرسة خارج إىل األطفال املدرسة إىل العودة لتعزيز احلاليني الطالب قبل من املوسيقى الرقص  - /  /             املسرح

احمللي   وا�تمع األمور وأولياء واألمهات اآلباء مع ا�تمع  -        اجتماعات

الطالب وأفكار رسومات باستخدام املدرسة إىل على الذهاب األطفال اليت تشجع والنشرات امللصقات  -           طباعة

     18+) ،     ( تسجيل -       /  /  كيفية األسر وإخبار بني أعمارهم ترتاوح الذين لتحديد األطفال خارج املظلة املدرسية اآلباء املعلمني قبل من الباب إىل الباب من

األطفال

الصوت مبكرب  -  اإلعالنات

يعملون           .           الذي الوقت خالل وترفيهية عالجية للتعلم بفرص األطفال يتم تزويد الدراسي الفصل من األوىل القليلة األسابيع ويف التسجيل خالل احلملة تستمر

املدرسة إىل العودة حلملة األحداث من واحد يوم إلعداد واملعلمني املوظفني مع .فيه أيضا             

من   .        .         جديدة مهارات وتطوير اإلبداع على تشجيعهم يتم والتعليم األطفال حق موضوعات على واألغاين الصور رسم مسرحيات يقومون بإعداد األطفال

األنشطة .خالل  

احلدث هلذا مكانا املدرسة يف العاملني قد يقرر األطفال من ممكن عدد أكرب جذب أجل من احلدث هذا يعززون احمللي وا�لس واملعلمني .ًاألطفال       .               

(انظر                      .  املكان إعداد قرار اختاذ عند االعتبار يف األمنية املخاطر اختاذ وينبغي األطفال املشاركني سالمة لضمان اإلشراف حتت األنشطة مجيع تكون أن جيب

واألمن). السالمة إرشادات من ألف      القسم

احلملة هذه تأثري لفهم ا�تمع من الفعل ردود ومجع احلدث لتوثيق واملوظفني املعلمني تشجيع .يتم               

استخدامها              .     ميكن املعرفة هذه احمللية املنطقة يف إىل التعليم اليت تعيق وصول األطفال احلواجز عن املزيد يتعلمون قد التعليم فإن موظفي احلملة، خالل

واآلمن اجليد التعليم على األطفال حصول فرص وتعزيز الدعوة أنشطة من ملزيد والتخطيط املستقبلية، احلمالت                 .لتحسني
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: مفيدة  موارد

القدرات بناء دليل الثاين القسم الطفل مشاركة . تدريب    -    -   1.

أدناه املبني النحو على املدرسية احلمالت إىل العودة .منوذج حتقق     -     2. 

  www.reliefweb.int3 .3 دليل اليونيسيف للعودة إىل املدرسة - 2013 ، على شبكة اإلنرتنت يف.

املدرسة إىل العودة حتقق محلة       منوذج
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   .               ( للدعم   ( كهيكل فقد وجدوا التعليموالتعلم حتســــــــــــــني يف املدرسيةوتســــــــــــــاعد األنشـــــــــــــطة على لإلشراف املدارس يف أقيمت جمموعة هي PTC اآلباءواملعلمني جلان

اآلباء       .              .   جلان اللجنة قبل من أولوية تعترب حمددة قضـايا بشأن املدرسيةواملعلمني القيادة مع يعملون ا�م للمجتمع املشرفنيواملدرسنيوكحلقةوصل للمعلمني واملساءلة

. �ا                 املرتبطة التعليم ملمثل الدعم تقدمي خالل من �م اخلاصة اإلدارة عن مسؤولة للمجتمعوستكون مملوكة واملعلمني

اآلباءواملعلمني جلان منظمي قبل من اختاذها يتعني اليت اخلطوات يلي فيما مسؤوليا�مولكن اآلباءواملعلمني عىب فهم جلان أفراد ملساعدة التدريب عنصر                        .يوجد

اآلباءوالمعلمين ؟  لجان سينظم  .1    من

يشــــرحون  سوف اليت يشــــرفون عليها املدرسة مع يعملون التعليم ضباط منطقة كل اآلباءواملعلمني يف جلان إنشــــاء يف بالشــــروع التعليم يقوم موظفي            .      . سوف

بالتعرف           .        املشـــــــــــــــــرفني املدرسني مع العمل يقوم موظفي سوف للجنة األويل التدريب توفرون مدرسة،والفوائد،وسوف اآلباءواملعلمني لكل جلان الغرض من

إضافيني أعضاء ا�تمعوجتنيد داخل اللجنة بتعزيز املدرسة جلنة عندها سيقوم أعضاء اللجنة أعضاء .على          .   

اللجنة؟ في األعضاء  .2   كم عدد

اللجنة هذه تتضمن أن ينبغي أفراد جلنة يكون لكل أن املستحسن من املكان املعيني على األعضاء عدد      .     8-6  .     :يعتمد

  املدرس املشرف

Ÿ 2-1   من املعلمني

Ÿ 4-3   من اآلباء

من املوظفني Ÿ 1    عضو

Ÿ 1   طالب

اآلباءوالمعلمين ؟ للجان الترويج يمكنني  .3     كيف

        )          ( من     اآلباءواملعلمني واالستفادة جلان يشــــــــــجع قد التعليم ضباط اآلباءواملعلمني جلان يف أعضــــــــــاء ليكونوا اختيارهم مت الذين املدرسة يف العاملني مع العمل

.نتائجها

احمللي املدرسةوا�تمع بني حلقةوصل اآلباءواملعلمني تشكل جلان .فوائد          Ÿ 

              .       Ÿ املعلمني عمل،ودعم إىل حتتاج اليت القضــايا التعليم،ورفع توفري اآلباءواملعلمني ميكنهارصد جلان فيه يعملون الذي للمجتمع املدارس مســاءلة تعزيز

عملهم .يف  

اجلنة مع للقاء اآلباءواألمهات الطالب دعوة عرب اآلباءواألمهات إىل املعلومات ترسل قد اللجنة الطالب طريق  Ÿ   -               عن

اآلباءواملعلمني للجان للرتويج خاصة فعاليات تنظم قد فإن املدرسة املدرسي احلدث طريق  Ÿ    –         عن

اآلباءواملعلمني  جلان اآلباءواملعلمني لتعزيز جلان مع االعتماد خطابات تعمل قد احمللية ا�الس طريق  Ÿ    -           عن

األمور أولياء اآلباءواملعلمني لدعوة جلان مع ترتبط قد احمللي ا�تمع الصحيةومنظمات املراكز احمللية اخلدمات طريق  Ÿ    -              .عن

اآلباءواملعلمني جلان لتعزيز معا تعمل أن ميكن اليت احمللية املناطق كل يف خدمات هناك يكون قد احمللي .ًالتباين                  -  Ÿ 

اآلباءواملعلمني جلان فهم على اآلباء لآلباءواألمهاتومساعدة أسئلةوأجوبة أدناه،             الوثيقة

أعضاء؟  تجنيد يمكنني  .4   كيف

العضـــــوية. هذا ميكن أن يكون طلب رمسي (منوذج) أو عن طريق التســــــجيل للمصــــــاحل مع املدارس.   ينبغي أن يقدم اآلباء إىل اللجنة احمللية للحصـــــول على

ضمان احلد ما أن يتم متثيل مجيع فئات ا�تمع. على سبيل املثال العضــــــــــــوية ينبغي أن تشـــــــــــــمل النســـــــــــــاء واألقلياتوتلك اجلماعات    ينبغي تقييم طلبات

املهمشــة. جيب أن تكون اللجنة من عدد متســـاو من الرجال والنســـاء كلما كان ذلك ممكنا. يف املدارس حيث املعلمني واملدرسني املشـــرفني هم من الذكور 

يف الغالب، فإن جلان اآلباء واملعلمني متثل منتدى هام بشـكل خاص للطالبات واألمهات والنسـاء من ا�تمع. باملثل، إذا كان املعلمني واملدرسني املشــرفني 

هم أساسا من مجاعة عرقية أو دينية واحدة، فإن جلان اآلباء واملعلمني فرصة لتمثيل جمموعات أخرى من ا�تمع املدرسي األوسع

عملية االختيار ميكن أن ختتلف من مدرسة إىل أخرى ولكن من الضروري أن يكون لدى املتقدمني الثقة يف نزاهتها.
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عملیة التوظیف:.

83

املرحلة3 

التصــــــــــــــــــــويت من قبل أعضــــــــــــــــــــاء القائمة 

للتحديد

املرحلة ٢

قائمة طلب خمتصرة من املدارس 
ومشريف التعليم

املرحلة ١

التقدمي بسيط عن طريق املدارس

أن يتم إختيار األعضاء .5    ؟ بعد يحدث ماذا

  )،      ( جدول            وحتديد ذلك إىل االجتماعاتواملواعيدوما العملية املســــــــــــــــائل يف للبت األوىل جلان اآلباء واملعلمني للمرة سيلتقي من التوظيف االنتهاء مت أن بعد

أخرى إىل مدرسة من ختتلف هذه اللجنة اليت ستتناوهلا القضايا .األعمال      ).    (

األعضـــــــــــاء     (     .      قدرات بناء املهم من أعضـــــــــــاء مع أن يتم تشــــــــــغيلها جيب اليت التدريب جلان اآلباء واملعلمني جلان اآلباء واملعلمني (حزمة تدريب دورات هناك

مستقل بشكل العمل على قادرة اللجنة تكون أن          .وضمان

كمدربين التعليم موظفيوكالة ؟هل سيبقى     6. 

لطرح األسئلة             .        متاحة ستكون العروض فإن ذلك ومع تعملوحدها أن ميكنها عندما سيتم تســـــــــــــــــــــليمها البدايةولكن يف العملية سوف يقودون املوظفني ال.

يف   .                    أيضــــــــــــــا يتم التحقق فســــــــــــــوف املدرسة عندزيارة لذلك اليومية، املهام من جزء هي للمدارس املراقبة حتقيقات ذلك، إىل باإلضافة احلاجة عند والدعم

املقررة االجتماعات جلان اآلباء واملعلمني وحضور .وظائف    

لجان اآلباء والمعلمين ؟  .7 ما الذي تفعله

يلي فيما تنخرط قد أدائها حتسني على املدرسة ملساعدة اللجنة :تعمل    .       

قيادة املدرسة  مساءلة  Ÿ -  املساءلة

للمدارس القرار صنع عملية من جزء هو ا�تمع أن من التأكد ا�تمعية .املشاركة            -  Ÿ 

الطالبواملدرسة �م اليت القضايا إىل الدعوة .الدعوة        -   Ÿ 

املنهجية للمدرسةواألنشطة األموال مجع التربعات  Ÿ  -     مجع

للتحسني اسرتاتيجيات خللق املدرسة قيادة مساعدة  Ÿ -      اإلسرتاتيجية

اآلباءوالمعلمين لجان نشاط عن : أمثلة      
الدعم من اآلباء إىل اآلباء - ميكن للجان اآلباء واملعلمني تنظيم مجاعات الدعم لآلباء واألمهات ملساعد�م على التعامل مع تعليم أبنائهم

الوعي   -                    مســــتوى علىرفع تســــاعد اليت البلطجة ملكافحة محالت تطويروتنفيذ على املدارس مســــاعدة اآلباءواملعلمني للجان ميكن االسرتاتيجيات البلطجة مكافحة
البلطجة ضد حتديدوالتكاتف على املعلمني ملساعدة .واسرتاتيجيات        

أمناط احلياة الصحية - ميكن للجان اآلباء واملعلمني أن تساعد يف تطوير اسرتاتيجيات ألمناط احلياة الصحية

مدارس نظيفة - ميكن للجان اآلباء واملعلمني تنظيم األحداث حيث أولياء األمور وأعضــــــــــــــــــاء ا�تمع ينظفون املدرسة أو يوفرون مجع الدعم حلملة العودة إىل املدرسة. 

ميكن للجان اآلباء واملعلمني أيضا مراقبة تنظيف وصيانة املدرسة على أساس منتظم.

املســـــــــاعدة يف الفصـــــــــول الدراسية - أعضـــــــــاء جلان اآلباء واملعلمني من اآلباء ميكنهم دعم املعلمني يف الفصــــــــــول الدراسية للمناسبات اخلاصة واأليام على سبيل املثال 

التسجيل / التنظيم، يوم الرياضة والدراما واملوسيقى.

الدروس اخلصوصية –

 .8كم من الوقت تدوم عضوية؟

یصل إلى  2مرة، وبالتالي یحتمل أن   عضوية جلان اآلباء واملعلمني هي ملدة ســنة واحدة. أعضاء جلان اآلباء واملعلمني ميكن أن یعاد انتخابھم ما

تكون عضوا في اللجنة لمدة أقصاھا  3سنوات.ً
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احمللية،وسوف        .        .          املدرسة يف ا�تمع إلشراك جلان تعيني يتم اللجنة إىل لالنضـــــــــــمام طلب تقدمي اىل مدعوون انتم منطقتك يف اآلباءواملعلمني جلان إنشــــــــــاء حاليا جيري

. املزيد        .        ملعرفة أدناه يلي ما لقراءة ندعوك حنن املدرسة املعلمنيومدير مع الوثيق ذلك التعاون لك جتلب

لجان اآلباء وأولياء األمور لجان اآلباء والمعلمين  لجان اآلباء والمعلمين  هي ) ؟ما / (   1. 

اللجنة  تشـــــرف املدارس يف التعليم نوعية حتســــني يف للمســــاعدة املدرسة يف الطالبواملعلمني أمور أولياء اآلباء بني مشــــكلة جلنة      /              . جلان اآلباء واملعلمني هي

التعليم توفري لتحسني اإلدارة املدرسيةوتساعد األنشطة .على        

لجان اآلباء والمعلمين ؟  فوائد هي  .2   ما

جلان اآلباء واملعلمني  األطفال جلميع التعلم يعزز املدارس يف األهل تدخل ا�تمع أفضـــــل على تعليمورعاية املدارس جلان اآلباء واملعلمني مســــاعدة       .        .توفر

مناقشـــــــتها،     .               ميكن االهتمام ذات اهلامةوالقضـــــــايا فإن املوضوعات األمور، املعلمنيوأولياء بني اجلمع خالل من املدرسة إدارة املدارسوحتاسب تســـــــاعد

األصليني السكان جلان اآلباء واملعلمني ميثلون يف كأعضاء فإن اآلباء ذلك، على التعليموعالوة نوعية حتسني على العمل يتم أن .وميكن                 

لجان اآلباء والمعلمين ؟ تفعل  .3  ماذا

ترتاوح      .          .    أن ميكن جلنتهم تقرره أن جيب مدرسة كل أنشطة عن فضال األولويات املدرسة مساعدة جلان اآلباء واملعلمني هو من الرئيسي اهلدف

جلان اآلباء واملعلمني  ا�تمع إلشراك الشرفني املدرسني مع للعمل جديدة مهارات تطوير على املعلمني إىل مساعدة املدرسة موقع حتسني                 .مابني

تعمل         .          وهي شاملة تعليمية بيئة ضمان يف جلان اآلباء واملعلمني أيضا تشارك املدرسة إدارة مع االهتمامات لتبادل واألمهات لآلباء منصة ختلق

حضورهم إىل املدارس مرة أخرى لبدء املدارس خارج دعم األطفال عن فضال التعليم، تعرتض اليت العوائق حتديد التعليم، تعزيز على                بنشاط

جلان اآلباء واملعلمني ؟ إىل االنضمام ميكنه  .4    من

إال أن عدد من األعضـــاء ال ميكن أن يتجاوز   7 أي والد ميكن أن يطلب االنضــمام إىل جلان اآلباء واملعلمني. حنن نتوقع أيضــا جتنيد ممثل للطفل من املدرسة.

على الرغم من أنه مرتوك للجنة الختاذ قرار بشأن العدد النهائي. يتم اختيار األعضاء عن طريق التصويت.  8أو 

 .5كيف ميكنين االنضمام إىل جلان اآلباء واملعلمني ؟

استفسر يف املدرسة احمللية للحصول على التفاصيل أو احبث عن األحداث يف جمتمعك. 

ًكيف جتتمع جلان اآلباء واملعلمني عادة ؟ 6. 

تعقد اللجنة اجتماعا عادة مرة واحدة يف الشهر، وعلى حنو أكثر تواترا إذا لزم األمر.

 .7هل أعضاء جلان اآلباء واملعلمني يتقاضون رواتبهم ؟

أعضاء جلان اآلباء واملعلمني هم من املتطوعني بدون أجر. ا�م ال يتقاضون رواتبهم هلذا الدور. القسم ٠٧  / التعامل مع اآلباء وا�تمعات احمللية

 .8كم من الوقت تدوم العضوية؟

عضوية جلان اآلباء واملعلمني تستمر عادة ملدة سنة واحدة على أساس املبادئ التوجيهية للحكومة

 .9ماذا لو كنت أرغب يف جتديد عضوييت بعد عام؟

سنوات.  3تستطيع الطلب مرة أخرى لتكون عضوا ومتر من خالل نفس العملية ملدة أقصاها 

 .10هل سيكون هناك فرص تدريب؟

أعضــــاء جلان اآلباء واملعلمني ميكنهم احلصـــــول على فرص التدريب، مثل التدريب على أدوارهم ومســـــؤوليا�م، واإلسعافات النفســـــية األولية ، االستعداد 

.للطوارئ املدرسية، مشاركة األطفال، املنح الصغرية. 
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منتخبني      ...............................................................       أشخاص أي هم األعضاء جلان اآلباء واملعلمني يف أعضاء بني اتفاق هو هذا

. أعاله       املذكور املوقع جلان اآلباء واملعلمني يف يف معينني أو

يلي ما فهم اللجنة أعضاء جلميع اللجنة داخل األعضاء من التوقعات حول واضح فهم هو :االتفاق                

طوعية اللجنة .عضوية    1. 

غريه أو الدور نقدي هلذا املكافآت من أي نوع هناك .ليس          2. 

القرار صنع عملية يف متساوية حصصا .لألعضاء        3. 

يلي على ما االعضاء مجيع      :وافق

جلان اآلباء واملعلمني اجتماعات كل حبضور بالكامل أكون ملتزما .ًسوف        1. 

األعضاء قبل من احملدد النحو على اللجنة أهداف حتقيق يف إجيايب بشكل أسهم .سوف               2. 

جمتمعي يف التعليم نوعية على حتسني املدرسية والقيادة اللجنة أعضاء مع بالتعاون .سأعمل             3. 

أو .4                     الشخصية للمصاحل وفقا وليس والطالب املدرسة مصلحة يف أعمل سوف النحو هذا وعلى سلوكي يف حمايدا أكون ًسوف ً

بلدي ذلك يف مبا طرف أي من الدينية أو .السياسية          

 .5 أنا لن أميز ضد أعضاء اللجنة أو أي شخص يشارك يف حتسني املدرسة على أساس العرق أو الدين أو العرق أو اجلنس أو الوضع االجتماعي 

واالقتصادي

القواعد األساسية
احملدد الوقت يف االجتماع يف .الوصول       1. 

احملدد الوقت يف وينتهي اإلجتماع يبدأ .سوف        2. 
لالجتماع رئيس سوف خيتارون .األعضاء     3. 

األوقات مجيع يف األعضاء  .4      .احرتام
الوقت من متسع هناك كان اذا النهاية، إىل إضافية مسائل أي ترك األعمال، جدول إىل .االنضمام                 5. 

مهنية بطريقة .اإلجتماعات .6 إجراء   
يف .7               .      الفردية التفاصيل مناقشة ميكن باالسم األفراد حتديد دون عام بشكل ستناقش والطالب، باملعلمني تتعلق قضايا هناك كان إذا

الوكالة موظفي عضو أو املدرسة مدير .لقاء وجه لوجه مع       
احملورية النقطة إىل مباشرة الطفل محاية أو خماوف حوادث أي عن اإلبالغ  .8            جيب

باألعضاء اخلاصة املسائل بشأن مناقشة هناك يكون .لن         9. 
الكالم يف سوف ينتظرون أدوارهم .األعضاء     10. 

والفعال املناسب الوقت يف يكون القرار .صنع        11. 
12.                 - األعضاء.  ال متيزون ضد األعضاء اآلخرين على أساس العرق أو الدين أو العرق أو اجلنس أو االجتماعي االقتصادية اخللفية
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مراقبة الجودة

- لماذا مراقبة جودة أمر هام

- إطار جودة بيئة التعلم



إجراءات              .            من عدد هناك نســــــــــتطيع، ما بأقصــــــــــى نعمل أننا من للتأكد خندم الذين الناس احتياجات تليب براجمنا أن من التأكد عن املســـــــــؤول هي الطفولة منظمة إنقاذ

: تشمل        . اخلصوص علىوجه التعليم وبرامج عملنا ألساليب الرصد

أسبوعيا املدارس تقيم اليت أسبوعية . تقارير     -  ◦

الفصلي التدريسوالتعلم تقيم اليت الصفية ◦  -      املالحظة

ككل كل ثالثة أشهر املدرسة تقيم اليت املدرسة ◦  -     مراقبة

األطفالواآلباءواملعلمني) أشهر ثالثة كل جتري اليت الرتكيز جمموعات )    مناقشات      -   ◦

حدوثها فور فردي بشكل األنشطة من التدريبيةوغريها الدورات تقييم لدينا حنن ذلك، إىل . باإلضافة               ◦

جند ملاذا هنا كمنظمة معايرينا من أساسي جزء هي اجلودة مراقبة :أنشطة  .         

مجيع        .              حلســـــــاب لدينا املاحنة موظفيناواجلهات لدينا، جتاه املســـــــتفيدين عليناواجب أن تعين املســــــاءلة املصــــــلحة أصحاب من عدد أمام مســــــؤولة الطفولة منظمة إنقاذ

أنشطتنا على تنفق اليت األموال خنضع للمساءلة عن أن علينا أن أيضا يعين هذا شفافة بطريقة براجمنا نتائج عن الكشف أنشطتنا، عن املسؤولية قبول            .            .أنشطتنا،

لدينا المستفيدين أمام مسؤولون     نحن

الطالب،        .               تعلم ورفاهية ملراقبة بانتظام التقييم إىل حنتاج اجليد،ولتدريسوالتعلم، التعليم يتلقون أ�م لضـــــــمان خدمتهم على نقوم الذين األطفال هي األوىل مســـــــؤوليتنا

إىل   .                    حيتاج اجلوانب اليت لفهم الفين بالدعم يســـــــمح الدراسيةوهذا الفصـــــــول يف اجلودة لتحســـــــني التقييمات هذه من املعلومات استخدام يتم للمدارس املدرسية والبيئة

التعليموالتعلم .حتسني   

شركائناوالموظفينوالمتطوعين أمام مسؤولون      نحن

تســـــــاعد                 .    اجلودة مراقبة املهارات اخلاصة �م عملهموتطوير لتحســـــــني الدعم تقدمي املســـــــتمر، املهين التطوير يســــــتحقون التعليم جمال يف العاملني من املدرسنيوغريهم

ككل املدرسة داخل القوةوالضعف نقاط التدريبية،وكذلك الثغراتواالحتياجات حتديد خالل من ممارسا�م حتسني على .املعلمني                 

لنا المانحة الجهات أمام مسؤولون      نحن

على          .                األطفال التعلم،وتســــــاعد نتائج حتســــــن أنشــــــطتنا أن على أدلة تقدمي الوكاالت على جيب لذا التعليم جودة برجمة تتوقعوصول أنشــــــطتنا متول اليت املاحنة اجلهات

نقدم  .          -           .    أن علينا الدراسية الفصــــــــــــــــــول يف األطفال لتعزيزرفاه املعلمني مهارات تطوير من �ا الوفاء يتعني اليت األولويات من جمموعة جيمع مانح كل إمكانا�م حتقيق

األطفال حياة على إجيايب تأثري هلا جيد،وأن حنو على تنفق أمواهلم أن على .أدلة               

نخدمها التي المجتمعات أمام مسؤولون      نحن

إذا                  .          ما معرفة يف احلق أطفاهلمولديهم خندم حنن خندمها اليت للمجتمعات اجليد العمل على أدلة تقدمي على قادرين نكون أن جيب ســـــــــــــــــــــــــوريا، يف تعمل دولية كمنظمة

املدارس يف األطفال احتياجات تليب براجمنا .كانت       

التعلموالجودة تحسن    المراقبة

للتحسني قاعدة توجد ال أدلة، دونوجود الربنامج لتحسني عنها غىن ال اليت البيانات توفر التفصيلية األدلة .مجع       .           

المسؤول؟  من هو

موظفي التعليم يشرفون على املساءلة بالتعاون مع فريق الرصد والتقييم، املساءلة           والتعلم
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            .         (QLE)    اجلودة عايل تعليم لتقدمي شامل �ج اتباع التعلم جودة بيئة إطار يدعم التعليمية الربامج وتقييم ورصد وتصميم لتقييم إطار هو التعلم جودة بيئة يف

بيئة             .          لتعزيز التعلم جودة بيئة إطار يهدف جوهره، يف والطوارئ التنمية سياقات يف سواء األساسي، التعليم وإعدادات والتنمية، املبكرة الطفولة رعاية يف

أن          . 4      ،      اليت جيب الالحقة واملؤشرات التعلم جودة بيئة لتوجيه مبادئ هناك األطفال جلميع أفضل تعليمية نتائج وبالتايل عالية، جودة ذات تعليمية

لألطفال اجليد التعليم لتوفري التعليمية املؤسسات مجيع         .تستخدمها

يف                          تساهم اليت التعليم برامج إطار يف أوسع عناصر إدراج التعلم جودة بيئة إطار يعزز والكتابة، القراءة مثل تقليديا تدرس اليت املعرفية املهارات إىل باإلضافة

لعملية         .           االجتماعي والطابع الشخصية منو جوانب التعلم جودة بيئة يدرك األخرى احلياتية واملهارات واملواطنة واإلبداع التواصل، النقدي، التفكري حتقيق

.التعلم

يتعلم        -             الذي السياق لفهم التعليم وسعوا أ�ى فيه األطفال الذي الوقت يف ذوي املهارات األطفال التعلم خمرجات لتحقيق الالزمة العملية على فهيرتكز

التعلم .                         جودة بيئة إطار يف فقط ليس صورة بناء على قادرون فنحن التعلم، تقييم مع جنب إىل جنبا التعلم جودة بيئة تنفيذ خالل من من خالله األطفال

جودة التعلم لبيئات التوجيهية املبادئ أو معايري أربعة حتدد وبرامج :لتصميم  "   "      

واالجتماعية لألطفال والنفسية العاطفية احلماية عليها ضمان جيب التعلم  .1       بيئات

جسديا آمنة تعليمية بيئات تكون أن  .2      جيب

الطفل حول الفعالة واملتمحورة التعلم عملية هناك، يكون أن  .3         جيب

لألطفال التعلم لعملية الفعال الدعم وا�تمعات واألمهات اآلباء على .جيب          4. 

لالختيار                       قائمة كحلقة العمل خالل من ومتكاملة جديدة تعليمية برامج تصميم يف أساسيا دورا تلعب التعلم جودة بيئة لإلطار األربعة التوجيهية املبادئ

التطوير و التعلم حتسني إىل �دف برامج تطوير على يعملون الذين احمللية وا�تمعات املاحنة واجلهات املدين ا�تمع ومنظمات واحلكومات احملرتفني                      .لتطوير

تنطبق                         وال من، فقط التعلم جودة بيئة تستمد ال ذلك، ومع األساسي، والتعليم التنمية وبرامج املبكرة الطفولة مع رعاية سواء حد على املبادئ هذه تنطبق

والتغذية    .                   والصحة الطفل حلماية األساسية املكونات من بعض التوجيهية املبادئ تشمل التعلم، على يؤخذ شامل منظور من للتأكد التعليم قطاع على، فقط

الصحية والقطاعات الصحي والصرف .واملياه     

إىل الربامج حتتاج األربعة، التوجيهية املبادئ       لتحقيق

املربني  لدعم التطوير املهين     املستمر

بناء  القدرات من املسؤولني يف نظم        التعليم

زيادة  املشاركة الفعالة لألطفال واآلباء       وا�تمعات

حتسني                     العناصر املختلفة املادية لبيئات التعلم، للبىن التحتية على سبيل املثال أو لتوفري موارد التعلم، مبا يف ذلك األلعاب والكتب

املدرسية

حتقيق          ،              على األطفال تدعم واليت والشاملة، املتجاوبة التشاركي، التعليم عملية تعزيز وبرامج التعلم جودة بيئة إلطار األربعة التوجيهية املبادئ دمج خالل من

الكاملة .إمكانا�م  

إنشاؤها                   .      مت اليت البيانات باستخدام تعلمهم عملية تقييد أو داعمة البيئة تكون أن ميكن كيف عن حيوية معلومات يوفر املختلفة التعلم بيئات جودة قياس

يتم                         .  والتطوير التعلم على األطفال على تؤثر اليت التعلم بيئة يف الثغرات أو والضعف القوة نقاط حتديد على قادرون فنحن التعلم جودة بيئة إطار خالل من

تزود                .        التعلم جودة بيئة التقييمات، جانب إىل جديدة تصاميم توجيه القائمة،وكذلك الربامج لتحسني التعلم جودة بيئة من مجعها مت اليت املعلومات استخدام

على           .         تعتمد الربامج أن ضمان على يساعد هذا التعليمية والبيئة األطفال وخصائص الحتياجات باالستجابة واحلكومات وا�تمعات األمور وأولياء املعلمني

التعلم    .                  . بيئات يف تواجهها اليت للتحديات دائمة حلول إلجياد واملبتكرة اإلبداعية الربامج مناذج واختبار تطوير أيضا توجه هي الصلة وذو الشامل السياق

والتعليم                       الرتبية وزارات مثل الرئيسيني، املصلحة أصحاب مع والعمل واملشاركة الدعوة لدعم دليل إنشاء أيضا التعلم جودة بيئة ضد التقارير إعداد ميكن

مبثابة              .        التعلم جودة بيئة املطاف، �اية يف األخرى التعليمية واملؤسسات املدارس يف واملتعلمني املعلمني ذلك، من واألهم املنفذين رشكاء وال املاحنة واجلهات

أثناء القيام باألعمال.  املساءلة وتعزيز الربامج فعالية لتقييم والتوازنات الضوابط من           نظام

بيئة جودة التعلم:

دة
جو

 ال
بة

راق
 م

/ 
0
8

م 
س

الق

دليل ملوظفي التعليم يف حاالت الطوارئ | اجلزء - 1 املدارس وا�تمعات 



ّ.1 عليك بتلبية اإلحتياجات العاطفية والنفسية للمتعلمين

اإللتزام عن طريق الجميع  الشكاوى واإلقتراحات مفتوحة 

عدم وجود التمييز والعنف 

المدرسون إيجابيون ويتفاعلون مع الموضوع  تقديم الدعم النفسي 
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2. عليك بحماية رفاه األطفال 

ّيحضر المدرسين في الفصول الدراسية  شرب المياه آمن إمكانيات الصرف الصحي للجميع 

اللعب بأمان ومتعة الدخول والوصول للجميع 

معرفة مايجب عمله عند الخطر 

91

االهتمام بالقضايا الصحية  تقديم الحد األدنى من خدمات الرعاية الصحية 
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ّيحضر المدرسين في الفصول الدراسية 

يتم توفير مواد التدريس 

يحصل األطفال على االهتمام الفردي

يشارك المتعلمون في حين إعداد الخطط من المدرسين 

ّيحصل المدرسين على التدريب والتأهيل الجيد  ّ

يتم تكييف وتطبيق الخطط 

يتم توفير المساعدة المنتظمة ألعمال األطفال 

ًيلعب الطالب دورا في صناعة القرار 

ّيتم تقديم الدعم إلى المدرسين

الحل الرئيسي هو اللغة األم 

يتم تدريب المدرسين على حقوق األطفال 

يتم السماح لألطفال بالتعبير عن أنفسهم 

 .3تطبيق التدريس والتعليم المرتكز على الطفل 
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يتم التعبير الجيد عن المجتمع  يتم التعاون بين المدرسين وأولياء األمور 

ّأولياء األمور يساعدون األطفال على التعلم 

 .4اإلندماج مع أولياء األمور والمجتمع 
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العوائق التي تواجه التعليم

 -حماية التعليم من هجوم الموارد 

 -استراتيجية التوعية



أثناء              2010           التعليم تستهدف اليت اهلجمات من املشكلة هذه ملعاجلة عام يف شكل الوكاالت بني فريد حتالف هو اهلجوم من التعليم حلماية العاملي االئتالف

. املسلحة  النزاعات
http://www.protectingeducation.org/

التعليم؟ على الهجوم هو     ما

ميكن          .          حيث آمنة، مالذات أن تكون واجلامعات املدارس على جيب يوم كل والعنف الصراع يواجهون النزاع املسلح حاالت يف واملعلمني الطالب

وعسكرية     .                 سياسية ألسباب عنيفة هلجمات أهدافا املؤسسات هذه أصبحت األماكن، من كثري يف ذلك، من بدال أفضل مستقبل حنو العمل للمجتمعات

جنائية أو دينية أو وإثنية وطائفية .وأيديولوجية       

إجرامية  ألسباب أو ودينية، عرقية أيديولوجية، طائفية، عسكرية الهداف سياسية، نفذت اليت للقوة استخدام أو �ديد متعمد وأي التعليم على                  اهلجمات

السالمة     .                  يف أعاله موضح هو كما بدقة الصلة ذات املعلومات مجيع عن اإلبالغ جيب احلوادث، حتدث عندما التعليمية واملؤسسات واملعلمني الطالب ضد

.واألمن

قبل من التعليم على ارتكبت الهجمات تكون         :قد

الدولة عن نيابة تعمل ميليشيا قوات العسكرية، القوات شبه القانون، إنفاذ املسلحة، القوات ذلك يف مبا الدولة، أمن .قوات                   Ÿ  

اخلارجة عن سلطة الدولة املسلحة .اجلماعات    Ÿ  

على الهجمات التعليم على الهجمات :تشمل      

األعمار مجيع من طالب .ال      Ÿ 

                     Ÿ املساعدات جمال يف والعاملني املعلمني، نقابات أعضاء األخرى، التعليم جمال يف والعاملني واألكادمييني املدارس معلمي ذلك يف مبا املربني،

.التعليمية

املخصصة     :                  واملباين الرمسية، غري التعليمية واملرافق التعليم مستويات مجيع ذلك يف مبا التعليم، ألغراض يستخدم موقع أي التعليم مؤسسات

التعليم إدارات من وغريها التعليم ووزارات .للعمل       

يلي تشمل ما والمعلمين الطالب على :الهجمات      

                   Ÿ  ،القسري العمل املسلحة، اجلماعات يف والتجنيد االختطاف ذلك يف مبا التعليم، مؤسسات يف واملعلمني الطالب تستهدف اليت اهلجمات

األخرى واالنتهاكات واملضايقات والتهديدات القتل أعمال اجلنسي، .العنف        

كمعلمني أو كطالب وضعهم بسبب آخر مكان أي يف أو تعليمية مؤسسة من القادمة أو إىل تذهب اليت .اهلجمات                    Ÿ  

نضاهلا بسبب تدريس، جمموعة أي أو املعلمني نقابات ذلك يف مبا للتعليم، املؤيدين النشطاء ضد .اهلجمات                 Ÿ  

التعليمية اإلغاثة وعمال الصيانة، وعمال مشريف مثل التعليم، جمال يف العاملني على .االعتداءات              Ÿ  

                  Ÿ على هجمات إىل يؤدي أن ميكن األخرى املسلحة اجلماعات أو املسلحة القوات قبل التعليم من مؤسسات استخدام أو االحتالل

التعليم على احلصول من الطالب مما حيرم والطالب، املعلمني حمل حيل أن وميكن التعليم،              مؤسسات

تنتهك؟ الدولية التي القوانين هي     ما

اهلجمات على التعليم تشكل انتهاكا للحق يف التعليم وغريه من حقوق اإلنسان احملمية دوليا واملطبقة يف مجيع األوقات:

ّاالعتداءات على التعليم تقوض، متنع، أو تردع إعمال احلق األساسي يف التعليم، احلق املنصوص عليه يف املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق   Ÿ 

اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية واتفاقية حقوق الطفل.

 Ÿ االعتداءات على التعليم قد تستتبع أيضا غريها من انتهاكات حقوق اإلنسان األخرى، مبا يف ذلك احلق يف احلياة. عدم التعرض للتعذيب 

وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو احملطة للكرامة. حرية التعبري؛ حرية تكوين اجلمعيات املكرسة يف املعاهدات الدولية مبا يف 

ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من الضروب القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو 

ري.العقابية. واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القس
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   ( جرائم                  أو حرب جرائم وتشكل الدولي الجنائي والقانون اإلنساني للقانون انتهاكا تشكل قد التعليم على فإن الهجمات المسلح، النزاع حاالت في

وبروتوكوالتها        (     1907     1949   لعام جنيف واتفاقيات الهاي، الالئحة في المبين النحو على السلم زمن في أو الحرب أثناء اإلنسانية ضد

التالية المحظورات تشمل والتي العرفي، الدولي اإلنساني القانون الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي النظام وروما :اإلضافية،               

واملعلمني الطالب ذلك يف مبا املدنيني، على املتعمدة .اهلجمات          Ÿ 

عسكرية ألغراض تستخدم اليت ال التعليم مؤسسات تشمل واليت املدنية، األعيان على املتعمدة .اهلجمات              Ÿ 

                   Ÿ يبقى حني يف عسكرية ألغراض التعليم مؤسسات استخدام مثل باملدنيني، الالحق الضرر لتقليل املمكنة االحتياطات مجيع اختاذ عدم

موجودين داخل تلك املؤسسات واملعلمني .الطالب   

                    Ÿ قوة بواسطة فيها التحكم يتم اليت التعليمية املؤسسات مغادرة من املدنيني منع طريق عن بشرية كدروع واملعلمني الطالب استخدام

.عسكرية

اإلنساين الدويل والقانون اإلنسان حلقوق انتهاكات إىل تؤدي قد اليت األخرى :اإلجراءات            

قد املسلحة اجلماعات من وغريها املسلحة القوات من قبل التعليم مؤسسات استخدام أو :االحتالل             

التعليم يف حقهم حتقيق من الطالب تردع أو متنع أو .تقوض            Ÿ 

الدويل اإلنساين واضح للقانون انتهاك يف بالتعرض للهجوم ضرورية غري خماطر يف واملعلمني الطالب ضع .ت              Ÿ 

االحتالل قوات قبل من الشخصي األمن يف األساسية حلقوقهم اإلنتهاكات من ضرورية غري خماطر يف واملعلمني الطالب .تضع                     

تأثير ذلك؟ هو   ما

على                        للمجتمع الشاملة التنمية وعلى والتعلم التعليم نظم إىل الوصول على مدمر تأثري له يكون أن ميكن التعليم ومؤسسات واملعلمني الطالب على اهلجمات

الطويل .املدى  

يلي ما المتضررة البلدان في الموثقة اآلثار :تشمل        

      .   ،   .     Ÿ واملواد اإلدارية التحتية وتدمري البنية التعليم عطب مباين خضوعهم للصدمة أو واملعلمني وجرح الطالب قتل الدمار اإلصابة، أو املوت

.الدراسية

الطلبة تنخفض أعداد متاما املدرسة إىل الذهاب عن يتوقفون أو يغيبون واملعلمني الطالب احلضور  Ÿ   .          .  .ًتراجع

                .      Ÿ مع يعملون، يزالون ال الذين املعلمني مما يرتك آمنة، غري بيئات يف العمل يرفضون ما غالبا املعلمني التعليم جودة واخنفاض املعلمني هجرة

الوقت لبعض املؤهلني املعلمني خفض العيش، وسبل وظائفهم املعلمني يفقد األداء   .         ضعف

     .        .     Ÿ يف املقدمة األخرى القيمة يتم فقدان اخلدمات دائم بشكل أو مؤقتا تغلق املستهدفة التعليم مؤسسات الدائم أو املدرسة املؤقت إغالق

املدى      .              على وأكثر أكرب يكون إن األثر اهلجوم، بعد االعمار يف اعادة احلكومات تفشل عندما أيضا ا�تمع، صحة مثل التعليمية، املباين

عقاب .                . دون ويرتك اجلناة واسع نطاق على العنف حيث يكون بيئات يف التعليم مؤسسات إيقاف ميكنها وحدها التهديدات الطويل

اخلوف بدافع تغلق احمليطة املناطق يف        .املؤسسات

  األثر غري متناسب على الفتيات والفئات املستبعدة. الفتيات والنساء ميكن أن يتأثرن بشكل غري متناسب من الصراع عندما يتعارض ذلك 

مع حقهم يف التعليم. أ�م مستهدفون للعنف اجلنسي بينما يكونون يف طريقهم إىل مؤسسات التعليم؛ أو تتخلى عنهم أسرهم ألسباب 

أمنية. هذا يؤثر على حتقيق املساواة بني اجلنسني. ميكن للمجموعات املستبعدة التأثر على حنو غري متناسب إذا كان الصراع حول القضايا 

العرقية أو الدينية.

 Ÿ آثار االستخدام العسكري للمدارس. اإلستخدام و / أو احتالل مؤسسات التعليم من قبل القوات العسكرية أو غريها من اجلماعات 

املدنية والعسكرية، وميكن أن يثري اهلجمات   املسلحة يسبب األضرار باملرافق، ويعطل تعليم الطالب، يطمس اخلطوط الفاصلة بني املنشآت

من القوات املعارضة. والذين يتم تشريدهم متاما هم الطالب. بدال من ذلك، يتسبب االحتالل اجلزئي يف االكتظاظ، فقدان املطابخ 

واملراحيض، وخيلق بيئة غري مناسبة كليا للتعليم. يف كلتا احلالتني، تنخفض معدالت احلضور، ال سيما بني الفتيات إذا كانوا يضطرون إىل 

السفر بعيدا عن املدرسة أو عندما خيشى اآلباء عليهم من التحرش اجلنسي واالعتداء من قوات االحتالل.

يضعف نظم التعليم. الطالب ال يتلقون متاما الفرص التعليمية املفقودة. يتم عكس   Ÿ  اإلخنفاض على املدى الطويل يف احلصول على التعليم

املكاسب اليت حتققت يف احلصول على التعليم اجليد بشكل ملحوظ. يتقلص نوعية وأمهية التعليم العايل ويتقلص البحث واالبتكار. يتوقف 

.االستثمار يف التعليم بشكل متكرر بسبب االستهداف املستمر للبنية التحتية.
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استراتيجية التوعية

التوعية؟     استراتيجية إلى نحتاج لماذا

التوعيةواملشاركة؟ أنشطة اسرتاتيجية إىل حباجة حنن ملاذا املراهقني، مع تبدأ أن ميكن أنشطة أي الربنامجوقبل هلذا للتحضري  :                  سؤال

ا�موعةومن  :                       من األفكار بعض إمجع اسرتاتيجية؟ يف حال عدموجود العواقب تكون قد عما تسـأل أن ميكنك متأكدة، تكن مل ا�موعة كانت إذا للمدرب مالحظة

الرئيسية اإلجابات لبعض التالية الشرحية إىل إنتقل .مث        

الجيدة التوعية استراتيجية    فوائد

الشــــرحية :                       . على النقاط مجيع يف سيســـهم الذي ا�تمع مع أقوى عالقة نبين سوف فنحن ا�تمع، مع اتصـــاالتناوالتفاعل يف كنا واضحنيومتســـقنيونزيهني إذا إشرح 

احمللي ا�تمع خبصوص املراهقنيوصعوبات على احلصول مثل املاضي، يف براجمنا أثرت على اليت للتحديات املواجهة املسبقة على ايضا .سوف نكون قادرين                  

جيدة؟ التوعية اسرتاتيجية عن الفوائد قد تنتج هذه ملاذا متطوعني شرح  6        أطلب من

ا�تمع  - قبول

ا�تمع أفراد اإلجيابية بني  -    العالقات

التهرب معدالت  -  اخنفاض

ا�تمع األسرةورفاه  -   حتسني

 -حتقيق األهداف

 -الوصول

مواقعنا  فهم

التوعيةواملشاركة لدينا اسرتاتيجيات سوف تغذي اليت األساسية البيانات مجع .اهلدف        : 

فعالة؟ توعية اسرتاتيجية أجلوضع من جيد بشكل عملنا مواقع نفهم أن املهم من ملاذا للمجموعة   :              سؤال

على :                .         قدرتنا على كبري تأثري لديها أن كما ا�تمع أفراد مع تواصلناوالتواصل �ا ندير اليت الطريقة فيهاواليت تؤثر على نعمل منطقة لكل احملددة اخلصــــــــــــــــــــــــائص إشرح 

الربنامج خالل باملشاركني .االحتفاظ    

كلورقة على التالية التفاصيل التاليةوإضافة األسئلة على اإلجابة موقع،وكمجموعة، لكل توضيحيواحد خمطط - إعداد                 

التعليم؟ على احلصول النازحني؟ املضيف للمجتمع املئوية النسبة التقرييب؟      /     عدد السكان

األساسية   ؟هل مت تلبية االحتياجات

السمعة؟ التعليم خدمة مزود جتاه      - السلوك

اجلنسني بني احملددة حول املساواة قضايا السياسيوديناميكية السلة؟ الوضع الظريف؟          ؟التحليل

املوقع؟ هذا يف احلامسني من الكبار هم الذين الرئيسني " " -       الالعبني

ما الذي نحن بحاجة إليه لكي نتواصل ؟

:إشرح 

ألنشــــطتناوللحصــــول -                -      املراهقني جلذب الرعاية،واملراهقني ا�تمعواآلباءومقدمي أعضــــاء بصـــدده مع التواصل الذي جيب ما ملعرفة جدا مهم لربناجمنا اجليد الفهم

ا�تمع من املوافقةوالقبول .على     

مســــبقاوأن يتم كتابتها -                .       معدة تكون أن جيب معها بالتعامل على دراية تامة يكونون أن جيب املعنيني املوظفني مجيع الربنامج، عن ينبغيوضعرسائلواضحةوموجزة

األوقات مجيع يف الرسائل على هذه حصول ورتكيز املوظفني أن .لضمان        

تقســــــيم ا�موعات إىل أزواج ومنحهم 5-4 دقائق ملناقشــــــة الســــــؤال التايل وكتابة ردودهم يف شكل مالحظات :ما عســـــــاها أن تكون اآلثار املرتتبة على الرسائل الغري 
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مكتملة أو الغري صحيحة حول الربنامج يف ا�تمع؟

تتجادل ا�موعة كانت إذا مثالني أو ًأعطي مثاالواحدا ً.        

األمثلة بعض اقرأ مث مبوقفهاوتدوينه على ورقة، التمسك ا�موعة .أطلب من         

يتمذكرها مل إذا أضف     التايل

باملشاركة املراهقني السماح الذين يرفضون ا�تمع أو اآلباء  -        قادة

املرتفع التسرب  -  معدل

القبول الضعيف أو ا�تمعية  -    العالقات

غريواقعية توقعات خالل من املشاركني أمل  -       خيبة

الصحة على سليب تأثري  -    هناك

املنظمة يف الثقة  -   انعدام

خطر يف املوظفني  -   وضع

خطر يف األطفال  -   وضع

أهدافنا إىل الوصول  -   عدم

التوازن :                     .      عليها حتقيق جيب االختيار عملية ا�تمع نظر يف شرعيا يكون أن أجل من شفافة اختيار عملية يكون أن جيب املشـاركني من حمدود عدد مع برنامج أي إشرح 

مع        .            .   تســـــــــليم األسئلة واألجوبة للتواصل غريوصمية نزيهةوصرحيةوبطريقة بصــــــــورة ذلك يتم أن إىل هذا حيتاج املشــــــــاركني حتديد يف الشــــــــفافية مع احملتاجني محاية بني

أنطاكيا يف لالستخدام فقط الوثائقوالرسائلوإستعراضها   احمللية      -   ا�تمعات

هم الذين نتواصل معهم ؟  من

            "  " على :          للحصـــــــــــــــــــــول �ج إىل حباجة حنن الذي ا�تمع يف احلامسني البالغني أو احلراس يف للتفكري حباجة فنحن عام، يتم بشــــــــــــــــــــكل ا�تمع مع التواصل طاملا أن إشرح 

من املشاركة املراهقني لتمكني قبوهلم على .موافقتهمواحلصول       

من يكون أولئك البالغون؟  :سؤال

العمل،واألشقاء املسلحة،واملعلمني،وأرباب احملليةواجلماعات ا�تمعات الدينينيوقادة الرعايةوالزعماء مقدمي اآلباء للبحث األمثلة .بعض              / :   

 .   "،  " من :               االعتبار وبالتايلوضع ذلك يف احلراس هؤالء من لكل جدا خمتلف إىل �ج حتتاج قد اخلاصة بك، االتصـــــــــــــال الرسائلوأساليب تصـــــــــــــمم كنت عندما إشرح 

جدا خمتلف �ج اعتماد إىل حتتاج فسوف مباشرة، املراهقني إىل الوصول عند أخرى، .ناحية              

التواصل؟ يمكننا   كيف

السلوك قواعد مدونة بناء يف إبدأ ا�تمع �ا مع نتواصل اليت الطريقة لكي تعكس  :            .اهلدف

التواصل لدينا؟ ملوظفي السلوك قواعد مدونة هناك يكون أن املهم من ملاذا جمموعة إىل    :          سؤال

لذلك  :                  .  بأكمله إىل الربنامج ا�تمع ينظر كيف على التأثري ا�تمع،وســــــــلوكهموبالتايل يف الربنامج التوعية يعكس موظفو إىل أن نتطلع حنن اجلواب للمدرب مالحظة

اخل الوصول،والسالمة القبول، على يؤثر هذا        فإن

الصــــــــــفات     3-5    :                 من بعض يكون أن شأنه من ما التواصل، للعمل يف سلوك مدونة نصـــــــــمم أن أردنا إذا التايل إطرح الســـــــــؤال دقائق، ملدة أزواج إىل ا�موعة تقســـــــــيم

ستدرج يف هذه املدونة؟ اليت   األساسية

هو  :       .             فيما التفكري منهم أطلب اإلجابة، يف صـــــــعوبة جيد ا�موعة كانت إذا الفعلودون ذلك على الورق ملعرفة ردود إســــــأل األزواج، يتناقش عندما للمدرب مالحظة

اإلستماع  الذايت، غري الواضحةواملوضوعي الصــدقوالشــفافيةوالتواصل ذلك على األمثلة من وإجيابا سلبا الربنامج على يؤثر أن الذي من شأنه املواقف أو           .    -        الســلوك

.اجليد،والصرب  

اإلستراتيجية  تصميم

التوعية اسرتاتيجية لوضع مطلوب هو ما حول املشاركني أفكار على احلصول .اهلدف           : 
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الربنامج قبلوأثناء لدينا التوعوية لألنشطة دليلوهيكل خيلق االسرتاتيجية هذه تصميم .إشرح             : 

خبطوة خطوة معهم القراءة ذلك وبعد للقراءة للمشاركني املرجعية التوعية قائمة اسرتاتيجية .قم بتوزيع       ،     : 

القائمة إىل يضاف مفقود وجيب أن األنشطة أي .ناقش      : 

للتوعية للعمل   التخطيط

احلايلوالتوقعات الوضع املوقع  -  -   حتليل

الرئيسية الرسائل بشأن قرار الربنامجواختاذ منوضوح  -        التأكد

إليه ،وكيف من سيتم التحدث  -   قرر

الطفولة إنقاذ الربنامجومنظمة عن املوظفني  -      حتريض

النهائية املسؤولياتواملواعيد للتوعيةوتوزيع املرجعية القائمة خالل من  -         العمل

متبقية استفسارات أو أسئلة أي هناك كان اذا ما ومعرفة مت تغطيته ملخص سريع             ..ملا
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