
الرسائل األساسية
ÛÛ .سوف يُظِهر جميع األطفال تقريًبا بعض التغيريات يف العواطف، والسلوك، واألفكار، والعالقات االجتامعية عىل املدى القصري يف األوضاع اإلنسانية

وتكون ردود الفعل هذه، املُشار إليها أحيانًا »بالضيق النفيس«، طبيعيًة يف العادة. ولدى الوصول من جديد إىل الخدمات األساسية، واستعادة الدعم 

العائيل واملجتمعي، واألمن، يتمكن معظم األطفال من استعادة أداءهم الطبيعي.

ÛÛ صحيٌح أّن الكثري من األطفال قد يتأثّرون عاطفيًا مبا حصل، غري أّن قلًّة من بينهم فقط سوف يطّورون اضطراباٍت نفسية. فمن غري املفيد أن نعترب

جميع األطفال مصابني »بصدمة نفسية«.

ÛÛ إّن طريقة تقديم الخدمات قد تؤثّر إيجابًيا وسلبًيا عىل الرفاه النفيس االجتامعي. وبالتايل، من األسايس ضامن أاّل تقّوض الربامج كرامة األشخاص

املعنيني ومرونتهم.

ÛÛ-استعادة وتقوية الدعم العائيل واملجتمعي وتعزيز آليات التأقلم اإليجابية لألطفال املترّضرين وعائالتهم هي بعٌض من أهّم التدّخالت النفسية

االجتامعية.

ÛÛ يُعترَب توفري النشاطات االجتامعية، واإلبداعية، والرتفيهية، والتعلّمية جوهريًا إلعادة تأسيس حّس األطفال بالحياة الطبيعية والروتني. وبالتايل، فإّن

إعادة األطفال إىل املدرسة وتوفري النشاطات يف مساحات صديقة للطفل هي خطواٌت مهّمة، كام أنّها مفيدة أيًضا لتحديد األطفال الذين قد يكونون 

بحاجة إىل املزيد من الدعم الخاص.

ÛÛ.قد يحتاج بعض األطفال إىل تدّخالت نفسية-اجتامعية خاصة. ولكّن الخدمات املُوفَّرة ال يجب أن تؤّدي إىل وصم هؤالء األطفال

تتّم تقوية آليات التكًيف والقدرة عىل تخطّي الظروف الصعبة لدى الفتيات 
والفتيان، ويحصل األطفال املترّضرون بشكٍل خطري عىل الدعم املالئم.«

املعايري الدنيا املشرتكة بني الوكاالت لحامية الطفل يف العمل اإلنساين، املعيار 10.

إّن انعدام األمان الذي يختربه األطفال النازحون والالجئون قد يؤّدي إىل تبعاٍت مرضَّة جسدية، واجتامعية، ونفسية تؤثّر عىل رفاههم ومنّوهم. يف سياقات 

النزوح القرسي، قد يواجه األهايل ومقّدمو الرعاية صعوباٍت يف تقديم الرعاية الكافية ألطفالهم يف ظّل تناقص خيارات تأمني سبل كسب العيش وتعطُّل 

الخدمات األساسية. يطال ضيق األهل ويؤثر إىل حدٍّ كبري عىل رفاه أطفالهم، كام أنَّ التغيريات يف الحياة اليومية والروتني )كالتوقّف عن الذهاب إىل 

املدرسة(، واالنفصال الفجايئ والصادم عن العائلة، واألصدقاء، واألماكن املألوفة، إىل جانب املخاطر األخرى املرتبطة بحامية الطفل، قد تخلّف تأثريًا بالًغا 

عىل رفاه الطفل النفيس االجتامعي.

من حّق جميع األطفال الحصول عىل الحّق يف الحامية والرعاية الذي ُيعترَب رضورًيا لرفاههم )اتّفاقية حقوق الطفل، املادة 3(. واألطفال الذين تعرّضوا 

ألحداٍث صادمة يف خالل النزاع أو النزوح، أو الذين يقعون ضحية اإلساءة، واالستغالل، واإلهامل، لهم الحّق يف التأهيل الجسدي والنفيس وإعادة االندماج 

االجتامعي، وذلك يف بيئٍة تعّزز صّحة الطفل، واحرتامه لذاته، وكرامته )املادة 39(. وبالتايل، من األسايس أن تّتخذ عمليات مفّوضية األمم املّتحدة لشؤون 

الالجئني إجراءاٍت لحفظ وتحسني رفاه األطفال النازحني والالجئني، من خالل دمج الدعم النفيس االجتامعي يف جميع جوانب عملها، باإلضافة إىل تنفيذ 

برامج خاصة للدعم النفيس االجتامعي. فالحّد من املخاطر والتبعات الفورية والطويلة األمد عىل الصّحة النفسية والرفاه النفيس االجتامعي لألفراد، 

والعائالت، واملجتمعات املحلّية، يشّكل جزًءا أساسًيا من مهّمة الحامية التي تُناط باملفّوضية. وهذا يقتيض تعاونًا قوًيا بني االختصاصيني والقطاعات لضامن 

استجابٍة شمولية ومتمحورة حول الطفل تعّزز رفاه جميع األطفال.

امية الطفل
ن ح

ض موجز ع
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الصّحة النفسية والرفاه النفيس االجتامعي 
لدى األطفال

تّم إصدار املذكرة املوجزة هذه من قبل وحدة حامية الطفل، شعبة الحامية الدولية، للعمليات امليدانية 

كمذكّرة مرجعية رسيعة حول املسائل املواضيعية األساسية املتعلّقة  مبسائل حامية الطفل.



املفاهيم األساسية

النفيس االجتامعي يشري إىل العالقة املتبادلة بني العوامل النفسية 

)طريقة شعور الطفل، وتفكريه، وترصّفه( والعوامل االجتامعية )املرتبطة 

بالبيئة أو السياق حيث يعيُش الطفل: العائلة، املجتمع املحيّل، الدولة، 

الديانة، الثقافة(.

ل إىل هذه الحالة.  الرفاه يشري إىل حالة الصّحة الشمولية وعملية التوصُّ

وللرفاه أبعاُده الجسدية، واملعرفية، والعاطفية، واالجتامعية، والروحية. 

واملفهوم يشمل »ما هو جيّد للطفل« مثل تطوير الروابط العاطفية مع 

راشدين موثوقني، واملشاركة يف أدوار اجتامعية ُمجِدية، والشعور بالفرح 

واألمل، واختبار تجارب اجتامعية وتعلّمية إيجابية يف بيئٍة داعمة، 

وتطوير آليات تكيَف سليمة، والوصول إىل الرضورات األساسية والشعور 

باألمان.

عوامل الوقاية هي خصائص الطفل نفسه وبيئته التي تدعم هذا الطفل 

للتأقلم يف الحاالت الصعبة. وإّن وجود عّدة عوامل وقائية سوف يقلّل 

أيًضا من خطر بروز مشكالت يف الصّحة النفسية أو مشكالت نفسية 

اجتامعية لدى الطفل، كام قد يحّد من شّدتها أو مّدتها. يف املقابل، 

عوامل الخطر تزيد من تعرّض الطفل لربوز مشكالت الصّحة النفسية أو 

املشكالت النفسية االجتامعية. واملرونة تشري إىل قدرة الطفل عىل تخطّي 

الصعوبات، كالتعرّض ملحنة كبرية، وعىل التكيّف بطريقٍة إيجابية مع 

التغيري. وإّن التوازن بني العوامل الوقائية وعوامل الخطر يؤثّر تأثريًا بالغاً 

عىل األرجح عىل مرونة الطفل. ويف حني أّن رفاه كّل طفل يجب أّن يُقيَّم 

عىل أساٍس فردي، كثريًا ما تؤثّر عوامل الخطر املرتبطة بالعمر، والجندر، 

ووضع الرعاية، عىل مرونة األطفال.

الصّحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يصفان أّي نوع من الدعم 

املحيّل أو الخارجي الذي يرمي إىل تعزيز الرفاه النفيس االجتامعي و/أو 

الوقاية من االضطراب النفيس أو معالجته.

الدعم النفيس االجتامعي يشمل جميع العمليات واإلجراءات التي تعّزز 

الرفاه الشمويل، مبا يف ذلك الدعم املُوفَّر من قبل العائلة، واألصدقاء، 

واملجتمع املحيّل األوسع. وتدّخل الصّحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي يف حامية الطفل يشري إىل مجموعٍة من النشاطات التي 

تكون غايتها الرئيسية متمثّلة يف تحسني الصّحة النفسية والرفاه النفيس 

االجتامعي لألطفال الالجئني وعائالتهم. واستخدام نهج الصّحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي يعني توفري استجابة إنسانية بطرٍق مفيدة 

للصّحة النفسية والرفاه النفيس االجتامعي لاّلجئني، ال سيّام أكرثهم 

تعرًُّضا للخطر. إنّه ينطوي عىل مقاربات تشاركية ينخرط فيها الالجئون، 

مبَن فيهم الفتيان والفتيات، يف جميع مراحل الربنامج، بدالً من اعتامد 

منوذج تقديم الخدمات املحض. وينطبق ذلك عىل جميع الجهات 

الفاعلة املنخرطة يف حامية الالجئني ومساعدتهم.

اإلسعافات األّولية النفسية

اإلسعافات األّولية النفسية تشري إىل استجابٍة إنسانية داعمة لألشخاص 

الذين يعانون الضيق النفيس والذين تعرّضوا مؤّخرًا ألزمٍة خطرية وقد 

يكونون بحاجة إىل الدعم. مع تأمني التدريب املالئم، ميكن ألّي شخص أن 

يوفّر اإلسعافات األّولية النفسية، وهذا يشمل الالجئون أنفسهم وعاملو 

ه باألدلّة عن الطرق غري  اإلغاثة املحرتفون. ولقد تّم تطويرها كبديٍل موجَّ

املُفيدة، مثل تقنية إزالة حساسية األحداث الخطرية.

هرم تدّخالت الصّحة النفسية 
والدعم النفيس االجتامعي

ميثّل هرم التدّخالت الحجر األساس للصّحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. إنّه يبنّي 

دة املُكيَّفة بحسب املجموعات املختلفة.  أهمية متييز طبقات التدّخالت والدعائم املحدَّ

فالتدّخالت الوقائية، باإلضافة إىل املبادرات التي تُعيد األمان وحّس الحياة الطبيعية، 

ل الدعم الرسيري. وهذا اإلطار املتعّدد الطبقات يسلّط الضوء عىل الحاجة إىل  تُكمِّ

دمج الخدمات وشموليتها. فمن غري املمكن أن تقوم وكالة واحدة بتطبيق جميع 

مستويات الهرم، وقد ال تكون جميع املستويات مطلوبة يف جميع مراحل دورة النزوح 

أو حالة الطوارئ. وال تتعارض الطبقات مع بعضها البعض، فالطفل الذي يتلّقى الدعم 

عىل الطبقة 4 سوف يحتاج أيًضا إىل دعائم الطبقة 3، و2، و1.

هرم اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت للصّحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي 

يف حاالت الطوارئ، كام متّت أقلمتها يف التوجيهات العملياتية: برامج الصّحة النفسية 

والدعم النفيس االجتامعي لعمليات الالجئني الخاصة باملفّوضية.

الطبقة 4. تتمثّل يف الخدمات الرسيرية والدعم املحرتف يف مجال الصّحة النفسية 

لألطفال الخاضعني لضيٍق نفيس كبري يعيق قدرتهم عىل االستمرار يف أمور حياتهم 

اليومية. يجب أن تُتَّخذ التدّخالت عىل هذا املستوى من قبل محرتفني متخّصصني يف 

ا  مجال الصّحة النفسية، وغالبًا ما يكون العالج )مثالً: اإلرشاد أو العالج النفيس( ممتدًّ

أكرث عىل املدى البعيد وال يجب إيقافه. وهو يتّم عرب اإلدارة الفردية للحاالت، ومن 

املفّضل إبقاء الطفل موجوًدا يف املوقع طاملا أّن خيارات العالج املناسب ممكنة.

الطبقة 3. الدعم النفيس االجتامعي املركّز هو مساعدة خاصة ُموفَّرة لألطفال املعرّضني 

لخطر تطوير اضطرابات نفسية. ال تكون التدّخالت متخّصصة، إمّنا يجب أن تُتَّخذ من 

قبل فريق عمل حصل عىل تدريب وإرشاف مهّمني. تشمل األمثلة: مجموعات الدعم، 

وبرامج الدعم بني األقران، والجلسات املُنظَّمة الرامية إىل تعزيز املرونة.

الطبقة 2. تعزيز قدرة العائالت واملجتمعات املحلّية عىل دعم تعلّم األطفال ومنّوهم. 

فمن املهّم تعزيز النشاطات اليومية، كحضور نشاطات اللعب والنشاطات االجتامعية، 

والذهاب إىل املدرسة، وخيارات املشاركة يف الفعاليات التقليدية واملجتمعية. ميكن أن 

تشمل التدّخالت املساحات الصديقة للطفل، والدعم لتتبع األرس وملّ الشمل، ومبادرات 

الدعم األخرى عىل مستوى العائلة، واألقران، واملجتمع املحيّل.

الطبقة 1. االعتبارات االجتامعية يف الخدمات األساسية واألمن تنطوي عىل ضامن 

توافر الخدمات األساسية ووصول األطفال ومقّدمي الرعاية لهم إليها، أو املناداة بذلك. 

تتمثّل النشاطات املهّمة يف إعادة تأسيس حّس األمان، وتأمني الخدمات األساسية مثل 

املياه، والطعام، واملأوى، والوصول إىل الخدمات الصّحية للمجتمع املحيّل بكامله، مبا يف 

ذلك املعلومات الصديقة للطفل حول الجهة التي يجب اللجوء إليها للمساعدة. يجب 

أن يأخذ ذلك يف الحسبان فئات األطفال »التي يصعب بلوغها« كالفتيات املراهقات، 

واألطفال األصغر سنًّا، واألطفال ذوي اإلعاقة. وميثّل هذا العمل نهج عام يجريه جميع 

العاملني اإلنسانيني.

  الخدمات

 الرسيرية 

  الدعائم النفسية

 االجتامعية املركَّزة 
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تدّخالت الصّحة النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي

 مقاربات الصّحة النفسية والدعم 

النفيس االجتامعي 



اإلطار القانوين والسياسايت

ÛÛ العمل لضامن وصول األطفال الالجئني إىل خدمات حامية الطفل والصّحة

النفسية الوطنية.

ÛÛ معرفة السياسات والتدّخالت املحلّية والوطنية املختّصة بالصّحة النفسية

والدعم النفيس االجتامعي، وعند الرضورة، املناداة بأن تعكس هذه 

السياساُت والتدّخالت املبادئَ التوجيهية الدولية حول املامرسات الجيّدة، كام 

هي مبيَّنة يف التوجيهات العملياتية لربامج الصّحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي يف عمليات الالجئني الخاصة باملفّوضية.

ÛÛ تعزيز سياسات محّددة لتشجيع املامرسات اإليجابية للصّحة النفسية والدعم

النفيس االجتامعي لألطفال بعد حاالت الطوارئ، مثالً: وجود توجيهات ملنع 

الرتكيز عىل اإلرشاد الفردي عىل حساب التدّخالت املجتمعية.

املعارف والبيانات

ÛÛ إجراء مسح للموارد النفسية االجتامعية يف املجتمع املحيّل، مبا يف ذلك

املنظاّمت املجتمعية، وروابط األهايل واملعلّمني، ومرافق الصّحة النفسية، 

والعاملون االجتامعيون الرسيريون، ومجموعات املساعدة الذاتية والدعم، 

واملُعالِجون التقليديون والدينيون، إلخ. الرتكيز عىل فهم األشخاص واآلليات 

التي يلجأ إليها الفتيان والفتيات من األعامر املختلفة عندما يختربون الضيق 

النفيس.

ÛÛ تحليل البيانات القامئة من مختلف القطاعات، مثل التعليم، والتغذية

والصحة، وذلك من منظور الصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي. 

مشاركة البيانات ذات الصلة الخاصة بحامية الطفل مع القطاعات األخرى 

لدعم التخطيط للربامج املشرتكة واملستهدفة.

التنسيق

ÛÛ ،ضامن تنسيق املفّوضية والرشكاء مع الوكاالت األخرى عرب القطاعات )الصّحة

الرتبية، الحامية( وتعزيز مقاربة صّحة نفسية ودعم نفيس اجتامعي ُمراعية 

للطفل وصديقة له.

ÛÛ دعم وإرشاك الجهات الفاعلة الحكومية يف تصميم برامج نفسية اجتامعية

ُمركِّزة عىل الطفل. استخدام وتقوية الخدمات القامئة مسبًقا عند اإلمكان.

القدرة البرشية واملالية

ÛÛ .إّن تصميم وتقديم برامج نفسية اجتامعية لألطفال يتطلّب مهاراٍت خاصة

فيجب ضامن متتُّع فرق العمل يف هذا املجال باملؤّهالت والخربات املطلوبة. 

من الجيّد أن تحصل جميع فرق عمل املفّوضية والرشكاء عىل بعض التدريب 

حول الصّحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي والعمل مع الفئات التي 

تعاين الضيق النفيس، مثل التدريب عىل اإلسعافات األّولية النفسية.

ÛÛ بناء القدرات املحلّية واملجتمعية من خالل توظيف وتدريب املتطّوعني

املجتمعيني واملوظّفني عند اإلمكان، مع ضامن التوازن الجندري. قد يقتيض 

ذلك التخطيط لتدريبات منتظمة، واإلرشاف التقني، وآليات الدعم لألشخاص 

الذين لديهم احتكاك مبارش مع األطفال من أجل الحفاظ عىل املهارات 

وتحسينها.

ÛÛ تدريب العاملني يف مجال حامية الطفل، والعاملني الصّحيني، واملعلّمني، وفرق

العمل األخرى التي لديها احتكاك مع األطفال حول كيفية تحديد وإحالة 

ًصا. األطفال الذين قد يكونون بحاجة إىل دعٍم أكرث تخصُّ

ÛÛ ضامن وجود أنظمة الدعم النفيس االجتامعي للذين يوفّرون تدّخالت الصّحة

النفسية والدعم النفيس االجتامعي.

الوقاية واالستجابة

ÛÛ إرشاك األشخاص املرجعيني األساسيني يف املجتمع املحيّل يف تقديم النشاطات

الرتفيهية، واالجتامعية، واإلبداعية، والتعلّمية للفتيان والفتيات من مختلف 

األعامر والقدرات. عىل سبيل املثال، قد توفّر املجموعات الشبابية الدعم 

لألقران أو النشاطات الرتفيهية للشباب اآلخرين وأيًضا لألطفال األصغر 

سنًّا، وقد يكون األشخاص األكرب سنًّا قادرين عىل دعم النشاطات التقليدية 

لألطفال، مثل رواية القصص.

ÛÛ ضامن إجراء التوعية لدعم األطفال األكرث استضعافًا وتهميًشا لحضور

النشاطات.

ÛÛ ضامن وجود مسارات إحالة وخدمات محّددة لألطفال الذين قد يكونون

بحاجة إىل دعٍم خاص، مثل الناجني من العنف الجنيس واألطفال املرتبطني 

بالقّوات املسلّحة والجامعات املسلّحة.

ÛÛ مة تحديًدا لدعم قدرات التكيَف لدى تطوير نشاطات خاصة ُمصمَّ

مجموعات محّددة من األطفال ومقّدمي الرعاية بحسب الرضورة واستناًدا 

إىل تقييٍم تشاريك – عىل سبيل املثال، الفتيات املراهقات، واألّمهات من 

األطفال، وأهايل األطفال ذوي اإلعاقة، إلخ. ضامن توفري الخدمات بطريقٍة ال 

تقوم عىل الوصم.

املناداة والتوعية

ÛÛ نرش معلومات صديقة للطفل تسّهل وصول األطفال ومقّدمي الرعاية لهم إىل

الخدمات األساسية من أجل الحّد من الضغط النفيس.

ÛÛ توفري املعلومات لألهايل ومقّدمي الرعاية حول الضيق النفيس االجتامعي

وكيف ميكنهم دعم أطفالهم.

ÛÛ العمل مع املجتمع املحيّل، وإدارة املخياّمت، واملالجئ، وغريهم من الرشكاء

ذوي الصلة لضامن تصميم املرافق والعمليات املتعلقة بذلك بطريقٍة صديقة 

للطفل ومراِعية الحتياجات الفتيان والفتيات عىل اختالف قدراتهم.

اإلجراءات األساسية: ما ميكن 
للمفّوضية والرشكاء القيام به

سبع خطوات أساسية للتواصل مع 
األطفال الذين يعانون الضيق النفيس

��1السامح للطفل بتحديد الوترية. ال يجب إرغام األطفال عىل مناقشة التجارب أو 

الكشف عنها، ويجب أن تكون املبادرة من الطفل دامئًا.

��2إعطاء الوقت الكايف للطفل. عدم توقُّع أن يكشف الطفل عن القّصة الكاملة يف 

جلسٍة واحدة.

��3توفري الدعم العاطفي والتشجيع. إعطاء ذلك للطفل بأّي طرق مالمئة لثقافة 

الطفل ومرحلة منوه.

��4قبول أحاسيس الطفل. قبول جميع األحاسيس، كالشعور بالذنب مثالً أو 

الغضب – حتّى لو بَدت كردود فعل غري منطقية للحدث بالنسبة إليكم.

��5االمتناع نهائًيا عن إعطاء التطمينات الزائفة. فمساعدة الطفل عىل مواجهة 

واقع وضعه هو أفضل يف جميع الحاالت تقريبًا من تفاديه، رشط القيام بذلك 

يف جّو من الثقة والدعم.

��6التكلّم قد يوّفر الحلول. إّن التكلّم عن األوضاع الصعبة قد ميّكن األطفال من 

التوّصل إىل حّل خاّص بهم، ال سياّم يف حالة األطفال األكرب سنًّا واملراهقني. 

فمجرّد اإلصغاء بطريقٍة منتبهة وداعمة قد يكون مفيًدا للغاية.

��7النكوص قد يكون رضوريًا. النكوص هو العودة إىل سلوٍك يتّصف به األطفال 

األصغر سنًّا. فقد يحتاج األطفال أو املراهقون إىل رعايٍة شخصية، وعاطفة، 

واحتكاك جسدي أقرب إىل ما يتّصف به األطفال األصغر سنًّا، من أجل تخطّي 

املشكالت العاطفية التي يواجهونها.

)Action for the Rights of the Child( »متّت أقلمتها من »العمل من أجل حقوق األطفال



ملزيٍد من املعلومات:
çÛwww.mhpss.net ،شبكة الصّحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي

çÛ اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت )2007(: املبادئ التوجيهية للّجنة الدامئة

املشرتكة بني الوكاالت بشأن الصّحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي يف 

http://goo.gl/vYJtl4 :حاالت الطوارئ، متوافرة عىل العنوان التايل

çÛ »العمل من أجل حقوق األطفال « 

)Action for the Rights of Children, )2009(: الوحدة األساسية 7، الدعم 

http://goo.gl/OgHpkA :النفيس االجتامعي، متوافر عىل العنوان التايل

çÛ مفّوضية األمم املتّحدة لشؤون الالجئني )2013(: التوجيهات العملياتية حول

برامج الصّحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي لعمليات الالجئني، متوافرة 

.http://goo.gl/qDs5oX و http://goo.gl/FUOD5j :عىل العنوان التايل

çÛ مؤّسسة إنقاذ الطفل )ترشين الثاين/نوفمرب 2013(: دليل التدريب حول

اإلسعافات األّولية النفسية لالختصاصيني املعنيني بالطفل، متوافر عىل العنوان 

http://goo.gl/4IbtFS :التايل

çÛ War Trauma( منظّمة الصّحة العاملية، مؤّسسة صدمة الحرب

Foundation(، منظمة الرؤية العاملية الدولية )2011(: اإلسعافات 

األّولية النفسية: دليل للعاملني امليدانيني، متوافرة عىل العنوان التايل: 

http://goo.gl/oNfyOP

املفّوضية يف خضّم العمل: أمثلة من امليدان

مجموعة دعم األهايل يف اليمن

تشاركت املفّوضية مع منظمة »علَم طفالً« )Educate A Child( يف املناطق 

الحرضية يف صنعاء يف اليمن سعياً إىل تسجيل األطفال غري املتواجدين يف 

املدارس وإبقاء األطفال يف املدرسة. وكجزٍء من هذه املبادرة، تّم تأسيس 

مجموعة دعم لألهايل ومقّدمي الرعاية، بقيادة موظََّفني. تُقيم املجموعة 

جلسات غري رسمية ميكن ملقّدمي الرعاية من خاللها أن يشاركوا مخاوفهم مع 

أقرانهم ويتناقشوا، يف حني يوفّر املوظّفان التوجيهات املالمئة. والهدف العام 

ملجموعة الدعم يتمثّل يف القضاء عىل العقاب البدين يف املنزل، والحّد من العنف 

األرسي، وتوفري بيئة آمنة تعّزز رفاه الطفل النفيس. وبالتايل، فإّن املرشوع ال 

يحّسن الدعم العائيل لألطفال فحسب، بل يحّسن نتيجة لذلك أداء األطفال 

األكادميي ومينع األطفال من الترّسب من املدرسة.

مراكز تربية ورعاية الطفل يف داداب، كينيا

يف خالل حالة الطوارئ الشديدة املرتبطة بالجفاف الحاّد يف الصومال، قامت 

منظّمة غري حكومية دولية بتأسيس عّدة مراكز لرتبية ورعاية الطفل تحت 

عنوان »زهرة الصحراء«. قّدمت هذه املراكز إىل األطفال واملراهقني فرًصا 

لتعلّم، وتطوير، واكتساب مهارات ذات صلة سياقيًا، ولتقوية مرونتهم من خالل 

توفري بيئة آمنة حيث ميكن لألهايل أن يتأكّدوا من أّن أطفالهم يحصلون عىل 

الرعاية. ويتّم تزويد األهل أيًضا بفرص لالنخراط بطريقٍة فاعلة من أجل زيادة 

مشاركتهم وثقتهم بأنفسهم للتمكن من حامية األطفال ورعايتهم. وتشمل 

مجموعة النشاطات التي تيرّس توفري الدعم النفيس االجتامعي وتعّزز مشاركة 

األطفال الفاعلة، مجاالت التعليم، والفّن، والثقافة، واملهارات الحياتية، والرياضة، 

والرتفيه، والرفاه.

املساحة الصديقة للرًضع يف إثيوبيا

تُعترَب مامرسات الرعاية النفسية االجتامعية والتحفيز يف مرحلة الطفولة املبكرة 

أساسيَّني لرفاه األطفال الصغار ومنّوهم الجسدي والنفيس. يف مخيّامت دوللو 

أدو لاّلجئني يف إثيوبيا، تّم تأسيس مساحات صديقة للرًضع كجزٍء من مراكز 

العالج والتغذية التكميلية. توفّر املساحة مكاناً آمناً ومريحاً حيث ميكن ملقّدمي 

الرعاية وأطفالهم االجتامع وتبادل التجارب. تُقام جلسات لعب بني األّم والطفل، 

فتيرّس تعزيز الرباط بينهام. كذلك، يتّم تزويد مقّدمات الرعاية اللوايت يعانني 

صعوبات يف الرضاعة الطبيعية أو يف التغذية باإلجامل وضيًقا عاطفيًا، بالدعم 

النفيس االجتامعي من قبل املوظّفني. ولقد تّم تدريب املوظّفات اإلناث من قبل 

املفّوضية والرشكاء لتنفيذ النشاطات ولتدريب املرشدين املجتمعيني املعنيني 

بتغذية الرّضع واألطفال الصغار وعاميل التوعية املجتمعية. وتُحال النساء 

الحوامل ومقّدمات الرعاية مع الرّضع واألطفال الصغار إىل هذه املساحات حيث 

يرحب بهن.

اإلحالة الرسيرية يف جنوب أفريقيا

يف بلٍد يف جنوب أفريقيا، قام رشيٌك محيّل بتأسيس رابط تعاوين مع أخصايئ 

علم نفس رسيري محيّل لديه خربة يف العمل مع األطفال. أحال الرشيك بعض 

األطفال ذوي املشكالت املعّقدة بشكٍل خاص إىل األخصايئ النفيس الذي استقبل 

األطفال وعائالتهم كمراجعني خارج املستشفى. واستُتِبع العالج الرسيري 

بتدّخالت الصّحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي من قبل فرق عمل أقّل 

ًصا يف املنظَّمة غري الحكومية الرشيكة. تخصُّ

الصدمة النفسية
يف السابق، كانت املنظاّمت اإلنسانية العاملة عىل الصّحة النفسية والدعم النفيس 

االجتامعي تركّز غالبًا عىل الصدمة واضطراب ما بعد الصدمة لدى العمل مع 

األطفال الالجئني. ولكن، مؤّخرًا، حّدد االختصاصيون والخرباء أنّه من األسايس عدم 

االفرتاض بأّن جميع الالجئني وجميع األطفال يف حالة الطوارئ قد أصيبوا بالصدمة 

النفسية. عىل املدى القصري، يُظِهر معظم األطفال بعض التغيريات يف املشاعر، 

واألفكار، والسلوك، والعالقات االجتامعية. ويستعيد غالبية األطفال األداء الطبيعي 

عند الوصول إىل الخدمات األساسية، واألمن، والدعم العائيل واملجتمعي. لكّن عدًدا 

صغريًا فقط من األطفال الذين يُظِهرون عالمات مستمرّة وأكرث شّدًة للضيق النفيس 

يكونون مصابني عىل األرجح باضطرابات نفسية أكرث حّدًة، مبا يف ذلك اضطراب ما 

بعد الصدمة، ويحتاجون إىل عناية رسيرية مركّزة. باإلجامل، يوىص بعدم استخدام 

مصطلحات الصدمة خارج السياق الرسيري من أجل تفادي الرتكيز عىل اضطراب 

ما بعد الصدمة عىل حساب مشكالت الصحة النفسية واملشكالت النفسية 

االجتامعية األخرى.

الرابطة الشبابية يف كواال ملبور

نشأت الرابطة الشبابية يف كواال ملبور نتيجة جلسة تباُحث مع مجموعٍة من 

الشباب من خلفيات إثنية مختلطة. أحبّوا فكرة وجود منّصة مشرتكة للتعبري عن 

وجهات نظرهم. ومًعا، قّرروا بشأن عضويتهم )الفئة العمرية بني 14 و25 عاًما(، 

وغايتهم، وهيكلية القيادة. وأّدت املشاورات بني الشباب إىل تطبيق نشاطات 

متنّوعة مدعومة من قبل املكتب باستخدام صناديق الحامية االجتامعية. أّما 

النشاطات فتشمل النشاطات االجتامعية واإلبداعية، مثل األمسية الثقافية 

الشبابية، والكتابة اإلبداعية، وورش عمل تصوير األفالم، والنشاطات الرامية 

إىل مساعدة الشباب عىل التكيّف بشكٍل أفضل مع كواال ملبور وإعطائهم فرصاً 

للمستقبل، كالتوجيه الثقايف وتدريب إصالح الهاتف الخليوي. وتهدف النشاطات 

األخرى تحديًدا إىل تعزيز قدرة الشباب عىل التواصل مع الشباب اآلخرين 

ودعمهم، مثل التدريب عىل دعم األقران والتواصل الشبايب.

مفّوضية األمم املّتحدة لشؤون الالجئني جنيف، كانون الثاين/يناير 2014




