


تأسست األونروا كوكالة تابعة لألمم املتحدة بقرار من الجمعية العامة يف عام 1949 ،وتم تفويضها بتقديم املساعدة والحامية 
لحوايل خمسة ماليني من الجئي فلسطني املسجلني لديها. وتقتيض مهمتها بتقديم املساعدة لالجئي فلسطني يف األردن وسورية 

ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم يف مجال التنمية البرشية وذلك إىل أن يتم التوصل لحل 
عادل ملحنتهم.

وتشتمل خدمات األونروا عىل التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة والخدمات االجتامعية والبنية التحتية وتحسني املخيامت واإلقراض 
الصغرية.

إن هارتالند االينس هي منظمة دولية قامئة عىل خدمة حقوق اإلنسان وملتزمة بحامية وتعزيز حقوق الفئات األكرث ضعًفا من 
خالل مقاربة شاملة تتضمن العدالة الصحية واالجتامعية واالقتصادية. تُطِبق برامج هارتالند االينس نهج تقدمي لحامية وتعزيز 

حقوق الفئات األكرث ضعًفا التي غالبًا ما تًستبعد من تدخالت إمنائية أكرث تقليدية.



يف شهر شباط من العام 2015، أجرى املكتب امليداين لوكالة األمم املتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن )األونروا( دراسًة 

رسيعة مع مراكز برامج املرأة ونساء فلسطينيات الجئات يف مثانية مخيّامت 
فلسطينية لتحديد االحتياجات املتعلّقة ببناء القدرات للمنظامت القامئة 

عىل املجتمع )CBOs( العاملة مع مجتمعات الالجئني الفلسطينيني يف لبنان. 
أشارت الدراسة إىل الحاجة إىل تعزيز مهارات العاملني واملتطّوعني املجتمعيني 
يف مجال العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي ومعارفهم حول املفاهيم 

األساسية واملبادئ التوجيهية للعمل مع الناجني واألفراد املعرّضني للمخاطر.

وكام أشارت الدراسة، فإن األولويات األساسية للمنظامت القامئة عىل املجتمع 
وأفراد املجتمع عىل حّد سواء هي تطوير فهم قضايا العنَف القائم عىل أساس 

النوع االجتامعي وحامية الطفل والحاجة لزيادة املعارف املتعلّقة بكيفية 
االستجابة إىل مخاوف الحامية هذه يف املجتمع املحيل.

تقّدمت منظمة )HAI( مبرشوع تنمية القدرات، تقوية املجتمعات وهو 
مبادرة عىل مدى تسعة أشهر تسعى إىل املعالجة االسرتاتيجية للثغرات 
يف القدرات واملعرفة لدى املساعدين واملتطوعني االجتامعيني يف املراكز 

املجتمعية املوجودة يف مخيامت الالجئني الفلسطينيني التالية يف لبنان: نهر 
البارد والبداوي يف الشامل؛ برج الرباجنة يف بريوت؛ ويفل يف البقاع؛ باإلضافة 

إىل عني الحلوة وبرج الشاميل والبص والرشيدية يف الجنوب.

عرب املبادرة هذه، تهدف هارتالند أاّلينس الدولية واألونروا إىل تقليص مواطن 
الضعف لدى الالجئني الفلسطينيني القاطنني يف مخيّامت الالجئني يف لبنان عرب 
تحسني االستجابات القامئة عىل املجتمع بهدف فهم حاجات الالجئني املتعلّقة 

بالحامية ومعالجتها.

بناًء عىل ذلك، تم تصميم هذا الدليل لتقوية املهارات األساسية يف التعريف 
واإلحالة املأمونة للناجني من العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي 
وحامية الطفل، باإلضافة إىل املهارات األساسية ومبادئ التوجيهية للدعم 

النفيس-االجتامعي.

باإلضافة إىل ما سبق، ونظراً لدور املراكز املجتمعية يف القيام بنشاطات 
التوعية وألهميتها يف املنارصة والتغيري داخل املجتمعات املحلية، تم ضم 
مكّونات محّددة إىل الدليل تتعلّق بوضع برامج توعية ووقاية قامئة عىل 

املجتمع يف السياقات غري التخّصصية حول مواضيع العنف القائم عىل أساس 
النوع االجتامعي وحامية الطفل، مبا يف ذلك إعداد مجموعات دعم قامئة عىل 

املجتمع للنساء املعرّضات لخطر العنف.

مقـّدمة



من ينبغي عليه استعامل الدليل هذا؟
هذا الدليل موّجه إىل جميع األفراد واملنظاّمت الذين لديهم اهتامٌم بالتعرّف 

إىل تفاصيَل حول العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي. وهو يقّدم 
إرشادات ودعامً لعاميل الحاالت غري املتخّصصني أو املساعدين االجتامعيني أو 
غريهم من عاميل الخطوط األمامية، ماّم ميكنهم من فهم دالئل العنف القائم 

عىل أساس النوع االجتامعي وعوارضه واإلحالة املأمونة واألخالقية، باإلضافة 
إىل املبادئ األساسية للعمل مع الناجني التي ينبغي االلتزام بها من قبل جميع 

العاملني يف املجال اإلنساين.

متى ينبغي استعامل الدليل هذا؟
تم تحضري الدليل هذا عىل وجه الخصوص بعد سلسلة من جلسات التدريب 
املوّجهة إىل املساعدين واملتطوعني االجتامعيني، وذلك بقصد استعامله كأداة 

مكّملة تدعمهم يف عملهم اليومي مع النساء واألطفال يف مجتمعهم.
إن االستعامل األفضل لهذا الدليل هو اعتبارُه مرجعاً للعاملني واملتطوعني 
املجتمعيني غري املتخصصني الساعني إىل فهم وتطبيق الحد األدىن ملعايري 

االستجابة للناجني من العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي والعمل 
معهم.

كيف تم تنظيم الكتّيب هذا؟
يتألف الدليل التدريبي من أربع وحداٍت تعلّميٍة:

يحّدد الفصل األول املصطلحات والتعريفات األساسية 
واملتعلّقة بالعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي.

الفصل الثاين يسلّط الضوء عىل القضايا األساسية لحامية 
الطفل مع الرتكيز عىل األخص عىل الناجني األطفال.

الفصل الثالث يناقش الدعم النفيس – االجتامعي والعناية 
الذاتية ملقّدمي الخدمات والناجني. 

الفصل الرابع يبحث مناهج وتقنيّات اكتساب املهارات يف 
تيسري نشاطات التوعية املتعلقة بالعنف القائم عىل أساس 

النوع االجتامعي.

يُقّدم كل فصٍل أمثلًة ومقارناٍت ومالحظاٍت هامة ملساعدة القراء عىل فهم 
األفكار املطروحة بشكل أفضل.
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الفصل االول
العنف والنوع االجتماعي

والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي



هدف الوحدة:
متكني املشاركني من:

• فهم معنى الجنس، والنوع االجتامعي والهوية الجنسية ومتييز الفروق بينها.	

• التعرّف عىل التعاريف واملصطلحات املتداولة املتعلّقة بالعنف	

• تعريف العنف وأنواعه وأشكاله	

الوحدة االوىل



١0العنف والنوع االجتماعي والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي - الوحدة االوىل

ذكر أنثى الفئة 

XY   :كروموزوم الجنس•
•الخاليا الجنسية: الحيوان املنوي

•هرمون الجنس املسيطر: 
تستوستريون 

•األعضاء الجنسية الداخلية 
)منها: الربوستات والحويصلتان 

املنويتان(
•األعضاء الجنسية الخارجية 

)منها: القضيب وكيس الصفن(

XX  :كروموزوم الجنس•
•الخاليا الجنسية: البويضة
•هرمون الجنس املسيطر: 

أسرتوجني وبروجستريون
•األعضاء الجنسية الداخلية 
)منها: الرحم وقناة فالوب(

•األعضاء الجنسية الخارجية 
)منها: البظر والفرج( 

الخصائص 
األولية

)هي التي 
توجد منذ 

الوالدة(

•منها اللحية، وتفاحة أدم، 
وشعر الجسم

• منها الثدي والدورة 
الشهرية

الخصائص 
الثانوية

)هي التي تظهر 
عند البلوغ(

I. ما هو الجنس؟
لكلمة "جنس" معنيان:

النشاط الجنيس بني شخصني.. 1
الخصائص البيولوجية املختلفة بني الذكر واألنثى واملتمثّلة يف . 2

الكروموزومات والجينات واألعضاء التناسلية والوظيفة اإلنجابية. هذه 
الخصائص عاملية، فاإلنسان محكوٌم بها أينام ُوجد.

هذه االختالفات ثابتة، ال تتغري بفعل الزمن أو الحضارة أو الثقافة.

ما هي فئات الجنس؟

II. ما هو النوع االجتامعي/الجندر؟
1. أصل املصطلح:

إن "الجندر" )gender( مصطلح تَغرّي معناه عىل مر الزمن. لقد كان لكلمة 
"الجندر" تاريخياً تعريُف"الجنس" نفسه؛ أما اليوم فقد أصبحت تدل عىل 

الخصائص االجتامعية املخصصة للنساء والرجال، بينام تشري كلمة "الجنس" 
إىل الخصائص البيولوجية للذكور واإلناث1.

 "Gender"أنه ال وجود يف اللغة العربية الصطالٍح واحٍد لتسمية مفهوم الـ
حتى اآلن. يطلق عليه البعض تسمية "نوع الجنس"، بينام يسّميه البعض 

اآلخر "النوع االجتامعي" أو "الجنوسة" أو "الجندر".
يف هذا الُكتيّب سيتم استعامل مصطلحي "النوع االجتامعي" و"الجندر" عىل 

حد سواء2.

2. ما معنى النوع االجتامعي؟
هو املصطلح الذي يُفيد استعامله وصَف الخصائص التي يحملها الرجل 

واملرأة كِصفات مركبة اجتامعياً، بغّض النظر عن االختالفات الُعضوية/
البيولوجية.  

دة اجتامعيًّا لكلٍّ من الذكر واألنثى، وهذه  يتعلق هذا املصطلح باألدوار املحدَّ
األدوار تُكتسب بالتعليم وتتغيَّ مع مرور الزمن، وتختلف اختالفًا واسًعا 

داخَل الثقافة الواحدة، وِمن ثقافة لألخرى، فاملصطلح يشري إذاً إىل األدوار 
دها املجتمع للمرأة والرجل. واملسؤوليات التي ُيحدِّ

وهو يعني أيضاً الصورة التي ينظر بها املجتمُع للمرأة والرجل، وهذا ليس له 
َعالقة باالختالفات الجسديَّة )البيولوجية والجنسية(٣.



العنف والنوع االجتماعي والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي - الوحدة االوىل ١١

3. ما هي قيم مفهوم النوع االجتامعي؟
"يف يومنا هذا، يعترب النوع االجتامعي/الجندر مفهوماً تحرريًا يُستعمل يف 

منارصة العدالة واإلنصاف ومحاربة واقع التمييز والالمساواة املبني عىل 
أساس الهوية الجنسية )ذكر أو أنثى(. ففي حني يجب االعرتاف بهذه الهوية 

وخصائصها البيولوجية، ينبغي أال تكون أساساً للتمييز بني الجنسني يف املكانة 
االجتامعية وال االنتقاص من الحقوق السياسية واالقتصادية والثقافية لألفراد. 
وبالتايل هو إتاحة الفرصة املتكافئة للرجل واملرأة الكتشاف القدرات الكامنة 

فيهام ومتكينهام من مهارات تفيدهام يف القيام بأدوار جديدة تعود بالنفع 
عىل املجتمع )وذلك من خالل إعادة توزيع األدوار بني الرجل واملرأة من 

منطلق مفهوم املشاركة(4."

"ويستند مفهوم النوع االجتامعي/الجندر عىل إعادة تشكيل وتأسيس 
العالقات واألدوار والبُنى االجتامعية وتوازن القوى املنوطة بشكل عام بالرجل 

واملرأة )واملحّددة من قبل عوامل اقتصادية واجتامعية وثقافية أكرث منها 
بيولوجية( عىل أساِس مفاهيم جديدة تضمن تطبيق حقوق اإلنسان وحقوق 
كل فرد داخل املجتمع، نساًء ورجاالً، يف الحرية واملساواة والعدالة االجتامعية 

واملشاركة يف عملية التغيري االجتامعي5."

4. ما املقصود باملساواة والعدالة واإلنصاف6؟
مساواة النوع االجتامعي: غياب التمييز عىل أساس الجنس من حيث 

تخصيص املوارد والفرص أو الحصول عىل الخدمات أو الوصول إليها.
عدالة/إنصاف النوع االجتامعي: العدالة يف توزيع املوارد واملسؤوليات بني 

املرأة والرجل. يعرتف هذا املفهوم بوجود اختالف يف االحتياجات ونقاط القوة 
بني النساء والرجال وبأنه ينبغي تحديد هذه االختالفات ومعالجتها لتصحيح 

االختالل يف التوازن بني الجنسيني.
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الفرق بني االنصاف واملساواة:
تخيّل وجود عائلتني، كٌل منهام ناجية من كوارث طبيعية وكالهام 

بحاجة إىل مساعدة إنسانية:

وقامت وكاالت اإلغاثة بفرز ست وجبات غذائية لكل عائلة. عندها 
سيكون لكال العائلتني "أ" و"ب" حصتني متساويتني. إال أن العائلة "أ" 

سيكون لديها وجبتان زائدتان، بينام ستنقص العائلة "ب" وجبتان لتلبية 
جميع أفرادها الثامنية. هنا مل تتحقق العدالة بهذا التوزيع، فالعدالة 

هي أن تنال كل عائلة بحسب حاجاتها.

الفرق بني االنصاف واملساواة بني الرجل واملرآة:
السيدة سارة والسيد ساري زميالن يعمالن يف مكتب املحاسبة نفسه 

وبنفس املسمى الوظيفي واملهام. كالهام يحمل الشهادة الجامعية 
نفسها يف املحاسبة. ولكن تتقاىض السيدة سارة راتباً قدره 800 دوالراً 
أمريكياً يف الشهر، بينام يتقاىض السيد ساري 1000 دوالراً أمريكياً يف 

الشهر.

املساواة هنا بني السيدة سارة والسيد ساري متمثّلٌة يف قبول كليهام يف 
الرشكة وعملهام بنفس القطاع ونفس املهام. فاملساواة إذاً محققة، بينام 

العدالة هنا غري محققة، فبالرغم من أن لدى االثنني نفس املهارات 
واملهام، إال أن السيد ساري يتقاىض أكرث من السيدة سارة.

العائلة أ
مكونة من 4 أفراد

العائلة ب
 مكونــة مــن 8 

افــراد

5. ما هي فئات وأدوار النوع االجتامعي؟
تدّل أدوار النوع االجتامعي عىل تحديد األفعال املتوقع أداؤها من الذكور 

واإلناث )يف املنزل واملجتمع وأماكن العمل...( يف مجتمع محدد7. هذه 
األفعال هي سلوكيات يتم تعلمها يف مجتمع معنّي، أو جامعة خاصة، تضع 

رشوطاً ملا يعترب مهاماً ومسؤوليات خاصة بالرجال والنساء. تتأثر أدوار النوع 
االجتامعي بالسن والعرق والطبقة االجتامعية والدين والبيئة الجغرافية 

واالقتصاد والسياسة8. تعتمد أدوار النوع االجتامعي عىل الرسائل التي 
تم تعليمها أو إظهارها أو تعزيزها من قبل املجتمع. تتغرّي أدوار النوع 

االجتامعي بتغرّي الزمن والثقافة. لذا ميكن ألدوار النوع االجتامعي أن تتغري 
بفعل املجتمع أو املجتمع املحيل أو العائلة أو الفرد.

كثرياً ما تؤدي الصور النمطية – التي ميكن تعريفها بأنها التصورات 
واملعتقدات واملواقف واالفرتاضات املتعلّقة بجامعة النساء أو الرجال – 

إىل تكوين افرتاضاٍت سلبية مرتبطة بعالقات النوع االجتامعي وأدواره 
وسلوكياته9.
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امثلة معنى فئات النوع 
االجتامعي

فئات 
النوع 

االجتامعي 

•"بكاء املرأة أمر عادي."
•"األعامل املنزلية من مهام املرأة."

•"املرأة ال تقص شعرها ليصبح 
قصرياً."

•"املرأة ضعيفة." 
•"املرأة تحكمها العاطفة ال 

العقل."
•"ال يجوز للمرأة أن تخرج 

من املنزل وحدها وقتام وأينام 
شاءت."

•"اللون الزهري هو لون النساء."

• الطريقة التي يُنظر بها إىل 
النساء والتي تحدد توقعاٍت 

حول أسلوب تفكريهن 
وترصفاتهن

• الصفات واألدوار واألنشطة 
واملسؤوليات املرتبطة بالنساء 

)اإلناث( يف وقت معني 
وبسبب كون اإلنسان جزءاً 

من مجتمع معني

• يتغرّي بتغري الزمن والثقافة

انوثة

•"الرجل ال يبيك."
•"الرجل ال يعمل يف املنزل."

•"الرجل القادر ال تحكمه زوجته 
بقراراتها وآرائها."

•"الرجل قوي."
•"الرجل أذىك من املرأة."

•"أعامل البناء وقيادة سيارة 
األجرة وغريها خاصة بالرجل 

وحده."

• الطريقة التي يُنظر بها إىل 
الرجال والتي تحدد توقعاٍت 

حول أسلوب تفكريهم 
وترصفاتهم

• الصفات واألدوار واألنشطة 
واملسؤوليات املرتبطة 

بالرجال )الذكور( يف زمن 
معني وضمن مجتمع وثقافة 

معينني

• يتغرّي بتغري الزمن والثقافة

ذكورة
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III. ما هو امليل/التوجه الجنيس؟
يدّل امليل/التوجه الجنيس عىل جنس الذين ينجذب إليهم شخٌص ما عاطفياً 

وجنسياً. تتضّمن فئات امليل/التوجه الجنيس عادًة انجذاب الفرد آلخر من 
نفس جنسه أو االنجذاب إىل آخر من الجنس اآلخر أو االنجذاب إىل آخرين 

من كال الجنسني10.

 كثرياً ما يحصل التباٌس
 يف املجتمعات العربية

 ما بني النوع االجتامعي
 والجنس من جهة، والنوع

 االجتامعي وهوية النوع
 االجتامعي وامليل/التوجه
 الجنيس من جهة أخرى.
 وقد تم اتهام املدافعني

 عن العدالة واملساواة بني
 الجنسني )وهام الغاية من

 النوع االجتامعي( بأنهم
 يسعون إىل تغيري هوية

النوع االجتامعي وامليل/
 التوجه الجنيس ألفراد

املجتمع

 يتعلّق باملواصفات
 البيولوجية. فاإلنسان يولد

.ذكراً أو أنثى

الجنس

 يتعلّق باملجتمع. فاإلنسان
 يتعلّم كيف يكون صبياً أو
 فتاة، ومن ثم يصبح رجالً

.أو امرأة

 النوع
االجتامعي

 يتعلّق بالديناميات النفسية
 والبيولوجية والعائلية

 للفرد. هو انجذاب الفرد
 جنسياً وعاطفياً عند

.اختيارهـ/ـا لرشيكهـ/ـا

 امليل/التوجه
الجنيس

IV. ما هو العنف؟
ميكن تعريف العنف بأنه االستخدام املتعّمد للقوة أو الُسلطة، بالتهديد أو 

بالفعل، ضّد الذات أو ضّد شخص آخر أو ضّد مجموعة من األشخاص أو ضّد 
املجتمع ككل، ماّم يسفر، أو قد يسفر بنسبة كبرية، عن إصابة أو وفاة أو أذى 

نفيس أو سوء منو أو حرمان11. كام ميكن توسيع تعريف العنف عرب أنواعه 
وأشكاله:

التعريف مرتبط بالنية، مع التمييز بني الفعل من جهة واإلصابة أو األحداث 
غري املرتبطة بالرضورة مع النية بالتسبّب باألذى.

أنواع العنف: يدل "النوع" عىل الوسيلة املستخدمة لفرض نظاٍم أو لفرض 
تصّوٍر محدد عّمن ميلك زمام األمور. للعنف أنواٌع ترتاوح بني العنف الجنيس 

والنفيس/العاطفي والجسدي واالجتامعي واالقتصادي12.
أشكال العنف: تدل أشكال العنف عىل الحالة التي قد يحدث العنف ضمنها. 

من األمثلة عىل أشكال العنف: العنف الذي يحدث يف إطار األرسة، والعنف 

الذي يحدث يف إطار املجتمع العام، والعنف الذي يحدث يف إطار 
الدولة1٣.
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تشتيك امرأة من التعرض للرضب واإلهانة من قبل زوجها. شكل العنف يف 

هذه الحالة هو اإلطار الذي يحدث به، فيمكن تعريفه بأنه عنٌف زوجٌي أو 

عنٌف منزيٌل. أّما نوع العنف فهو العنف الجسدي واإليذاء النفيس واملعنوي.

من املفيد معرفة ما ييل:

املعتدي/املعّنف/الجاين: قد يكون شخصاً أو مجموعة أو مؤسسة تقوم 
بتوجيه العنف ومساندة توجيهه والتغايض عنه أو غريه من أشكال 

إساءة معاملة الغري. يترصّف املعتدون من موقع سلطة أو صنع قرار، 
فعيل أو محسوس،  فيكون بإمكانهم السيطرة عىل ضحاياهم/ن14.

الضحية: الشخص الذي يتأثر بصورة مبارشة بالعنف15 

الناجي/ـة: الشخص الذي يقوم برّدات فعل نشطة وفّعالة تجاه العنف16 
الذي يتعرض له16.

الفرق بني الناجي والضحية:
يتم استخدام مصطلحي "الضحية" و"الناجي/ـة" عىل حّد سواء. مصطلح 
"الضحية" هو املُستخَدم غالباً يف القطاعني القانوين والطبي. أما "الناجي/

ـة" فهو املصطلح املفضل عموماً يف قطاعي الخدمات االجتامعية 
والدعم النفيس-االجتامعي ألنه يوحي بالقدرة عىل الصمود1٧.

يف هذا الكتيّب، وبناًء عىل التوّجه السائد يف أدبيّات العمل االجتامعّي 
عاملياً، ، يفّضل استعامل مصطلح الناجي(ة) عند اإلشارة إىل متلّقي/ـة 

العنف، بغّض النظر عن رّدة فعل املتلّقي/ـة، ألن مصطلح "الناجي/ـة" 
يوحي بالقوة والتمّكن والقدرة عىل الصمود وله مدلول إيجايب بعكس 

كلمة ضحية التي قد توحي بالعجز واالستسالم1٨.



هدف الوحدة:

• فهم معنى "العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي"	

• متييز الفرق بني العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي والعنف ضد املرأة	

• تعريف أنواع العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي وأشكاله	

• فهم أسباب العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي ونتائجه	

الوحدة الثانية
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I.ما هو العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي:
العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي هو مصطلٌح شامٌل لكل عمٍل • 

ضاٍر يُرتكب ضد إرادة الفرد ويستند إىل فروق مكرّسة اجتامعياً )النوع 

االجتامعي( بني الذكور واإلناث من جهة19 وبني اإلناث أنفسهن والذكور 

انفسهم من جهة أخرى20.

استُخدم مصطلح العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي بشكل • 

أسايس الستبدال عبارة "العنف ضد املرأة"21، فكثرياً ما يتم استعامل 

مصطلح "العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي/الجندر" للّداللة 

عىل مصطلح "العنف ضد املرأة". يُلقي كال املصطلحني الضوء عىل النوع 

االجتامعي كواحٍد من األبعاد يف هذا الشكل من األفعال ويشّددان عىل 

العالقة بني تديّن وضع اإلناث يف املجتمع وازدياد تعرّضهن للعنف.

إن العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي/الجندر غري منحرص • 

بالنساء والفتيات،  إال أنهّن أكرث املترضرات عرب مختلف الثقافات. 

ومع ذلك، فمن املهم مالحظة أن الرجال والفتيان قد يكونون أيضاً 

من الناجني من العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي، مبا يف ذلك 

العنف الجنيس.

تَنتهُك أفعال العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي عدداً من • 

حقوق اإلنسان العاملية املحمية مبعاهدات واتفاقيات دولية. كام أن 

كثرياً من أشكال العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي غري قانوين 

وتَجرّمه القوانني والسياسات الوطنية.

ما هو العنف ضد املرأة؟
العنف ضد املرأة هو انتهاك لحقوق • 

اإلنسان وشكل من أشكال التمييز ضد 
املرأة. وهو يشمل كل عنف مبني عىل 

أساس النوع االجتامعي يتم توجيهه 
ضد املرأة ويؤدي أو ميكن أن يؤدي إىل 
إلحاق معاناٍة أو أذًى جسدي أو جنيس 

أو نفيس أو اقتصادي بها. ويشمل 
ذلك التهديد بأفعاٍل من هذا القبيل 
أو اإلكراه أو الحرمان التعّسفي من 

الحريات، سواء حدث ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة22.

ما الفرق بني العنف القائم عىل اساس النوع االجتامعي والعف 
ضد املرأة؟

العنف عىل أساس النوع االجتامعي يوجه ضد النساء والرجال • 
والفتيات والفتيان... أي ضد كل أفراد املجتمع عىل أساس 

جنسهم أو نوعهم االجتامعي.
العنف ضد املرأة يوجه ضد اإلناث فقط عىل أساس جنسهن • 

ونوعهن االجتامعي، ويشمل كل أنواع العنف القائم عىل أساس 
النوع االجتامعي. 
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II. أنواع العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي23، 24
يتضمن العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي أشكاالً من العنف تتنوع 

بني اإليذاء النفيس والعنف الجسدي والجنيس. فيام ييل قامئة باألنواع 
الجوهرية لحوادث العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي25. ينبغي 

استعامل األنواع هذه يف إطار العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي 
فقط، وذلك عىل الرغم من انطباقها عىل أشكال أخرى من العنف ليست 

قامئة عىل أساس النوع االجتامعي:

1. العنف الجنيس 
 يُعرّف العنف الجنيس بأنه أي فعٍل جنيس أو محاولة للحصول عىل فعٍل 
   جنيس أو أية مبادراٍت أو تعليقاٍت جنسية أو مامرسات االتجار باآلخر أو 

   أي فعٍل موّجٍه ضد نشاطه الجنيس عن طريق اإلكراه، ويُرتكب من قبل أي 
   شخص بغض النظر عن عالقته بالناجي. يشمل العنف الجنيس:

• االغتصاب: استخدام أجزاء الجسم و/أو غريها من األشياء واألدوات 	

لولوج )مهام كان األمر طفيفاً( الفم أو الرشج أو املهبل من دون موافقة 

)باإلكراه و/أو اإلجبار(.

• االعتداء الجنيس: هو أي شكٍل من أشكال االتصال أو اللمس الجنيس 	

غري املرغوب به وال ينتج عنه أو يشمل ولوج لفتحات جسم متلقي 

العنف )أي محاولة االغتصاب(. هذه الحالة ال تشمل حاالت االغتصاب 

التي يحدث فيها الولوج. مثالً: محاوالت االغتصاب – التقبيل بالقوة – 

مالمسة األرداف أو األعضاء التناسلية. 

• االستغالل واإليذاء الجنيس: "االستغالل الجنيس" هو أي استغالٍل – أو 	

أية محاولة استغالٍل – لتفاوٍت يف القوة أو ملوقع ضعف أو ثقة ألهداف 

جنسية،  وذلك يشمل، عىل سبيل املثال ال الحرص، االستفادة املالية أو 

االجتامعية أو السياسية من استغالل اآلخر جنسياً. أما "اإليذاء الجنيس" 

فيعني التدخل الجسدي، بالفعل أو بالتهديد، ذو الطابع الجنيس، سواًء 

تم بالقوة أو ضمن ظروٍف من اإلكراه أو عدم التكافؤ.

• التحرش الجنيس: أي صيغة من الكلامت غري املرحب بها و/أو األفعال 	

)الحركات( ذات الطابع الجنيس والتي تنتهك خصوصية أو مشاعر 

شخص ما وتجعله يشعر بعدم االرتياح أو التهديد أو عدم األمان أو 

الخوف أو عدم االحرتام أو الرتويع أو اإلهانة أو اإليذاء أو الرتهيب أو 

االنتهاك )من دون اتصال جسدي(.

األمثلة التالية تحصل يف اإلطار العائيل- املنزيل
الغضب من اآلخر إذا مل ميارس الجنس• 
مالمسة اآلخر جنسياً رغاًم عنه• 
استعامل الضغط أو التهديد للحصول عىل الجنس• 
إجبار اآلخر عىل القيام بأفعال جنسية ضد إرادته • 
إجبار اآلخر عىل مشاهدة املشاهد اإلباحية• 
إجبار اآلخر عىل الدعارة• 
إجبار اآلخر عىل الحمل أو اإلجهاض• 
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2. العنف الجسدي
 استعامل القوة البدنية لفرض سلطة طرف قوي عىل آخر ضعيف

 أي فعل تكون نتائجه اإلصابة و/أو األمل أو املضايقة/االنزعاج

الرضب / اللكم / الصفع • 
الركل• 
الحرق والتشويه • 
استعامل السالح أو أشياء حادة ومؤذية كالسكني• 
العض، العقص أو العرص  • 
حمل اآلخر أو هزّه أو اإلمساك به بشكل عنيف• 
الخنق• 
يل الذراع أو القدم• 
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السخرية واإلهانة• 
إجبار األطفال عىل اتخاذ طرف يف الرصاعات • 

)يف حاالت العالقات الزوجية(
التهديد باالنتحار• 
اتهام اآلخر بالخيانة )يف حاالت العالقات • 

الزوجية-الحميمة(
التهديد بالهجر )يف حاالت العالقات الزوجية-• 

الحميمة(

املنع من طلب املساعدة أو من العمل أو • 
املشاركة بأي نشاط

العزل وعدم السامح للفرد بالذهاب للمكان • 
الذي يريد أو يف الوقت الذي يريد

التنّصت عىل املكاملات أو االطالع عىل الرسائل• 
االنتقادات واملناداة بألقاب مزعجة• 
تحطيم املمتلكات الغالية• 

التهديد بالعنف • 
إساءة املعاملة/اإلهانة: الشفهية غري الجنسية • 

والتي تهني الشخص وتحّط من قدره
الحجز: إقصاء شخص عن األصدقاء أو العائلة، • 

تقييد الحركة والحرمان من الحرية، إعاقة و/
أو تقييد الحق بالتحرك بحرية

املالحقة• 
االهتامم والرعاية غري املرغوب بها• 

3. اإليذاء النفيس / العاطفي

 إيقاع األمل أو األذى النفيس والعاطفي
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4. العنف االقتصادي-االجتامعي
 الحرمان من املوارد والفرص والخدمات.

الحرمان من الحقوق االقتصادية، ومنع الحصول املرشوع عىل املوارد واألصول 

االقتصادية والرزق والصحة والعليم وغريها من الخدمات. ال يتضّمن ذلك 

الفقر العام.

حرمان اآلخر من فرص العمل • 
وتحقيق مدخول مادي

املحافظة عىل الرّسية حول • 
مدخول املنزل املادي وحرمان 

الفرد من املوارد الكافية لتأمني 
احتياجاته )واحتياجات أطفاله( 

التحكم يف الطريقة التي يرصف بها الفرد أمواله• 
حجب املدخول عن الفرد• 
التمييز يف فرص التوظيف بناًء عىل النوع االجتامعي• 
عدم العدالة يف توزيع األجور بناًء عىل النوع االجتامعي• 
الحرمان من حقوق امللكية واملرياث• 

املامرسات التقليدية املؤذية
 الحرمان من الحصول عىل الحقوق املدنية واالجتامعية والثقافية 

    والسياسية.

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث• 

الزواج املبكر/تزويج األطفال • 

اإلجبار عىل الزواج• 

جرائم الرشف• 

قتل أو إهامل الرّضع بناًء عىل النوع االجتامعي • 

اإلقصاء و/أو النبذ االجتامعي: الحرمان من مامرسة الحقوق املدنية • 

والسياسية واالجتامعية...

املامرسات الترشيعية املعيقة• 

حرمان األفراد من التعليم بناًء عىل النوع االجتامع• 

 املامرسات التقليدية املؤذية هي أشكال العنف التي تم ارتكابها بشكل 
    أّويل ضد النساء والفتيات يف مجتمعات محّددة ولفرتة طويلة من 
    الزمن بحيث أصبحت – أو يقّدمها مرتكبوها عىل أنها أصبحت – 

    جزءاً من املامرسات املقبولة ثقافياً. 
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III. أشكال العنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي
ميكن تقسيم أشكال العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي إىل خمسة 

أطر، وهي كاآليت26:
اإلطار الزوجي: يضم كل أشكال العنف املامرس يف إطار العالقة الزوجية.أ. 
اإلطار الحميمي الالزوجي: يضم كل أشكال العنف املامرس من قبل ب. 

أشخاص مرتبطني بعالقة حميمة كالزوج السابق أو الخطيب أو الصديق.
اإلطار العائيل: يضم مختلف أشكال العنف املامرس من قبل أفراد األرسة 	. 

أو األقارب.
اإلطار االجتامعي: يضم كل أشكال العنف املامرس يف أماكن العمل د. 

واألماكن العامة واملؤسسات التعليمية ويف الجوار، أو ذاك املامرس من قبل 
مجهولني.

اإلطار املؤسسايت: العنف الذي ترتكبه الدولة أو تتغاىض عنه أينام وقع.	. 
مثالً: عندما يتقّدم الناجي بشكوى وال يجد إنصافاً أو استجابة )أقسام 

الرشطة، املحاكم...(.

من هم مرتكبو العنف؟
أي شخص يف موقع القوة و/أو السلطة و/أو التحكم• 
أحد أفراد العائلة )األب، األخ...( أو أحد األقارب• 
األقران، األصدقاء• 
الرشيكـ/ـة الحميمـ/ـة أو الزوجـ/ة• 
أحد املعارف أو األغراب• 
مقدمو الخدمات واملساعدون االجتامعيون أو مقدمو الخدمات • 

اإلنسانية أو الزمالء أو املدراء أو املرشفون
ممثل للدولة أو ألي مؤسسة/منظمة دينية أو غري دينية• 

IV. أسباب العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي 
ونتائجه

شجرة العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي2٧:
إن إحدى طرق توضيح وفهم العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي هي 
عرض القضايا باستخدام "شجرة العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي" 
التي تم ابتكارها من قبل صندوق األمم املتحدة للسكان. إن هذه الطريقة 
مفيدة مع املجتمعات يف ميدان العمل، كام أنها وسيلة بسيطة تساعد عىل 

فهم العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي.

جذور الشجرة متثل األسباب الجذرية للعنف القائم عىل أساس النوع 
االجتامعي:

تكمن األسباب الجذرية للعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي يف 
مامرسات التمييز بني الجنسني ومواقف املجتمع تجاه ذلك التمييز. وتؤدي 
هذه األسباب بطبيعة الحال إىل وضع املرأة والرجل يف أدوار ومواقع قوة، 

حيث توجد املرأة يف موقع دوين بالنسبة للرجل. ويساهم قبول تلك األدوار 
وانعدام القيمة االجتامعية واالقتصادية للمرأة ولعملها يف تعزيز االفرتاض 

القائل بأن الرجل له سلطة اتخاذ القرارات والسيطرة عىل املرأة. إن مرتكبي 
أعامل العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي يسعون إىل الحفاظ عىل 
امتيازاتهم ونفوذهم وسيطرتهم عىل اآلخرين. ويساعد هذا االستخفاف أو 

عدم االكرتاث بحقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني والدميقراطية والوسائل 
غري العنيفة لحل املشاكل يف تفاقم حالة عدم املساواة التي تؤدي إىل العنف 

القائم عىل أساس النوع االجتامعي.
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الطقس/درجة الحرارة:
الطقس ودرجة الحرارة هام عامالن مساعدان يف شجرة العنف القائم عىل 

أساس النوع االجتامعي – فهام يساعدان الشجرة عىل النمو وتقوية جذورها.

ففي حني أن القوة غري املتكافئة وعدم املساواة والتمييز بني الجنسني هي 
األسباب الجذرية لجميع أشكال العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي، 
إال أن مجموعة من العوامل األخرى تؤثر عىل نوع وانتشار هذا العنف يف 

كل سياق. فخالل األزمات ميكن أن تؤدي الكثري من العوامل إىل زيادة خطر 
التعرض للعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي. ومن أمثلة ذلك:

انهيار أنظمة الدعم األرسي واملجتمعي• 

النزوح وافرتاق األرس• 

نقص العاملة يف بعض املؤسسات كاملنشآت الصحية والرشطة أو • 

انعدامها

سيادة مناخ من االنتهاكات لحقوق اإلنسان وغياب سلطة القانون • 

واإلفالت من العقاب

اعتامد السكان النازحني عىل املساعدات واحتامل تعرضهم إلساءة • 

املعاملة واالستغالل

انعدام األمان يف املجتمعات واملالجئ املؤقتة أو اكتظاظها أو وجودها يف • 

مناطق معزولة أو افتقارها إىل الخدمات واملرافق الكافية

ترمز األفرع إىل مختلف 
فئات العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي

الطقس ودرجة 
الحرارة هام العوامل 

املساهمة عىل منو 
العنف القائم عىل  

النوع االجتامعي

جذور  الشجرة هي األسباب الجذرية التي تولد 
العنف القائم عىل النوع االجتامعي

الجذع هو العنف 
القائم عىل النوع 

االجتامعي

األوراق هي اآلثار 
املرتتبة عىل العنف 
القائم عىل النوع 

االجتامعي

1. أغصان الشجرة:
ترمز األفرع إىل مختلف أنواع العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي 
املمكنة والتي تم تفصيلها يف هذا الكتيّب )أي العنف الجنيس والجسدي 

والنفيس/العاطفي واالقتصادي-االجتامعي(.

2. أوراق الشجرة:
األوراق هي آثار العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي املرتتبة عىل 

الناجني وأرسهم ومجتمعاتهم. فالعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي 
يرتك آثاراً بعيدة املدى عىل األفراد واملجتمعات. وذلك هو الحال يف اآلثار 

الجسدية كاألمراض املنقولة جنسياً والحمل غري املرغوب فيه، واآلثار 
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العاطفية والنفسية كاإلحساس بالصدمة والشعور بالذنب والخزي واالكتئاب 
والقلق، واآلثار االجتامعية كالعزلة والنبذ، عىل سبيل املثال ال الحرص. 

V. نتائج وآثار العنف املبني عىل أساس النوع االجتامعي2٨، 2٩، 3٠

1. اآلثار الصحية الجسدية والسلوكية واالجتامعية:
ميكن أن يؤدي العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي إىل العديد من 

االضطرابات الجسدية والسلوكية والصحية عىل املديني القريب والبعيد؛ وتلك 
تشمل اضطراباٍت جسدية ونفسية:

اآلثار الصحية الجسدية والسلوكية واالجتامعية31، 32 أنواع العنف

مشاكل طبية نسائية• 
التعــرّض •  فيهــا  مبــا  املنقولــة جنســياً،  األمــراض 

املناعة/الســيدا نقــص  لفــريوس 
الحمل املبكر وغري املرغوب به• 
العقم• 
اإلجهاض غري املأمون• 
مرض التهاب الحوض• 
ــري •  ــس غ ــه الجن ــا في ــورة، مب ــع الخط ــلوك مرتف س

ــن اآلم
تعاطي املخدرات واألذى الذايت• 
االكتئاب والقلق واضطرابات ما بعد الصدمة• 
االنتحار والقتل• 

االغتصاب واالعتداء 
الجنيس

تغذية غري صحية• 
تفاقم األمراض املزمنة• 
الصدمــة واالكتئــاب والقلــق واضطرابــات مــا بعــد • 

الصدمــة
تلف أعضاء الجسم• 
إعاقة جزئية أو دامئة• 
آالم مزمنة• 
مرض التهاب الحوض• 
انخفاض الوزن عند الوالدة• 
اإلجهاض ونواتج سلبية للحمل• 
تعاطــي •  فيــه  مبــا  الخطــورة،  مرتفــع  ســلوك 

الــذايت واألذى  املخــدرات 
موت األم• 
االنتحار والقتل• 

االعتداء الجسدي

تغذية غري صحية• 
تفاقم األمراض املزمنة• 
تعاطي املخدرات• 
االكتئاب والقلق واضطرابات ما بعد الصدمة• 
تعاطــي •  فيــه  مبــا  الخطــورة،  مرتفــع  ســلوك 

الــذايت واألذى  املخــدرات 
االنتحار• 

اإليذاء النفيس 
والعاطفي
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2. اآلثار االجتامعية واالقتصادية:

الرفض والعزلة والوصمة االجتامعية• 

انخفاض قدرة الشخص عىل االنخراط يف النشاطات االجتامعية • 

واالقتصادية. )مثال: ترتاجع القدرة عىل مشاركة الطاقات واألفكار 

واملواهب واآلراء واملهارات يف املنزل ومكان العمل واملجتمع عندما 

يترضر العقل والجسد بنتيجة العنف(

الخوف الحاد من حدوث عنف يف املستقبل، وهذا الخوف ينتقل • 

من الفرد إىل أشخاص آخرين يف محيطه االجتامعي )مثال: األطفال 

واملعالون(

3. آثار العنف عىل أرسة الناجي/ـة واملعالني من قبله:

 اآلثار املبارشة:

الطالق أو افرتاق العائلة• 

الفقر• 

تعريض تطور العائلة واستقرارها العاطفي واالقتصادي للخطر• 

زيادة احتامل تعرض األطفال للعنف يف العائلة التي تشهد أشكاالً أخرى • 

من العنف املنزيل

اآلثار النفسية عىل األطفال الشهود، كظهور اضطرابات عاطفية وسلوكية • 

مثل االنسحاب االجتامعي - انخفاض تقدير الذات - الكوابيس - لوم 

الذات - العدائية ضد األقران وأفراد األرسة واملمتلكات – وزيادة احتامل 

أن يكون الناجي/ـة  معنف أو ضحية للعنف عندما يكرب

 اآلثار غري املبارشة:
انخفاض قدرة الناجي/ـة عىل العناية بأوالده )نقص التغذية واإلهامل الناتج 

عن آثار العنف وتقييد العنف للموقع التفاويض للناجي/ـة يف األرسة(
تكوين مشاعر متناقضة واتجاهات سلبية تجاه األطفال الناجني املولودين من 

جراء اغتصاب أو حمل غري مرغوب به

4. آثار العنف عىل املجتمع:

زيادة العبء املايل عىل النظم الصحية والقضائية ونظم الرعاية • 

االجتامعية

وضع عوائق أمام االستقرار والنمو االقتصادي من خالل فقدان الناجي/• 

ـة إلنتاجيته

وضع عوائق أمام مشاركة الناجني يف عمليات التنمية والتقليل من • 

مساهمتهم يف التنمية االجتامعية واالقتصادية

5. آثار العنف عىل مرتكبيه:

الِعقاب من قبل املجتمع ومواجهة االعتقال والسجن• 

قيود قانونية عىل رؤية أرسهم، مبا يف ذلك األطفال، باإلضافة إىل الطالق • 

أو تفكك أرسهم

الشعور بالغربة تجاه أفراد عائالتهم• 

التقليل من أهمية أعامل العنف أو مسؤوليتهم عنها• 

إلقاء الالمئة عىل الرشيك وعدم ربط العنف بطبيعة العالقة بينهام• 

كراهية الذات• 





هدف الوحدة:

• فهم املبادئ التوجيهية األساسية للعمل مع الناجني من العنف القائم عىل أساس النوع 	

االجتامعي وااللتزام بها

• فهم اإلطار الزمني لالستجابة لحوادث العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي	

الوحدة الثالثة
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I. املبادئ التوجيهية للعمل مع الناجني من العنف القائم عىل 
أساس النوع االجتامعي33 

أحد املبادئ األساسية ملعالجة العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي هو 
ضامن أن يفهم مقدمو الخدمات واملساعدون االجتامعيون املبادئ التوجيهية 
األساسية للعمل مع الناجني وأن يلتزموا بها. تشكل املبادئ التوجيهية أساس 

الحد األدىن من لوازم الدعم األّويل. إن االلتزام باملبادئ التوجيهية مهم لحامية 
سالمة وأمن الناجني ومقّدمي الخدمات عىل حد سواء، ولضامن احرتام مبدأ 

"ال تسبب األذى". سيكون لدى جميع العاملني اإلنسانيني معرفًة باملبادئ 
التوجيهية املجملة فيام ييل وسيضعونها موضع التطبيق:

1. التأكد من سالمة الناجي/ـة:
ينبغي عىل جميع اإلجراءات املتخذة نيابًة عن الناجي أن تهدف إىل استعادة 

حالة سالمة الناجي الجسدية والنفسية أو املحافظة عليها:

 عدم التسبب بأي أذى من قبل مقدم الخدمات عرب:
استغالل موقعهـ/ـا لقاء خدمةأ. 
إهامل خدمة مستحقة ألسباب مزاجية تتعلق براحة مقدم املساعدة و/ب. 

أو اختالف اتجاهات الناجي/ـة ومعتقداته 

 ال يوجد تعريف صلب هنا ملفهوم السالمة فهو مرتبط باإلطار الذي يحدث 
فيه االحتكاك مع الناجي/ـة. فعىل املساعد/ة االجتامعي/ـة أن يكون واعياً 

للمخاطر األمنية التي قد يتعرّض لها الناجي/ـة بعد تعرضه للعنف.

2.اضمن رّسية الناجي:
احرتم رسية الناجي يف جميع األوقات. يعني ذلك مشاركة ما تقتضيه الرضورة 

فقط من معلومات مع مقدمي الخدمات اآلخرين وحرصاً بعد االتفاق عىل 
ذلك مع الناجي:

إن الرسية يف إطار العمل االجتامعي هي موضوع نسبي وليس مطلق.• 

)تنبع طبيعتها النسبية من حاجة املساعد االجتامعي إىل مناقشة الحالة • 

التي ميّر بها الفرد مع مرشفيه أو مقدمي الخدمات املختصني اآلخرين(.

وبالتايل تعني الرسية عدم إخبار أي شخٍص ال لزوم ملساهمته أو لعلمه • 

حول هذا املوضوع. وإن احتجت إىل مشاركة املعلومات مع مقدمي 

خدمات متخّصصني، كأن تُنظِّم إحالة مثالً، فيمكنك القيام بذلك فقط 

بعد التأكّد من تفّهم الناجي/ـة ملا ينطوي عليه هذا اإلجراء وإعطائه 

موافقته عليه مسبقاً.

يستلزم ذلك أن حامية مقدمي الخدمات للمعلومات التي يتم جمعها • 

إذا كنت تقوم مبقابلٍة مع الناجي/ـة وعلمت بأن خطَر قدوم املعتدي إىل 

مكان املقابلة وأذيّته ُمحتمل، فمبدأ السالمة هنا يستلزم أن تقوم مبساعدة 

الناجي/ـة عىل االنتقال إىل مكان آمن.

وإذا علمت بتعرّضه ألذًى شديٍد، فإجراءات السالمة هنا بحسب املبادئ هي 

التأكد من نقله لتلقي العناية الطبية.
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حول زبائنهم وحفظها بشكل آمن مبا يتامىش مع سياسات حامية 

البيانات املُتّفق عليها، باإلضافة إىل ضامن عدم إمكانية الوصول إليها إال 

بعد املوافقة الرصيحة للناجي.

الرسية تُكرس يف حاالت محددة مثل: تخطيط الشخص أو محاولته ألذية • 

نفسه أو شخص آخر أو التخطيط للقيام بأعامل جرمية.

إن خرق مبدأ الرسية يف أية حالة أخرى يؤدي إىل فقدان الثقة بني • 

املساعد/ة االجتامعي/ـة والناجي/ـة. وال يقف األمر عند هذا الحد بل 

إن الثقة باملؤسسة كلها تتعرض لالهتزاز، لذا من الرضوري أن تعتمد 

املنظامت واملؤسسات قوانني صارمة تجاه الرسية وإجراءات واضحة 

تجاه خرقها.

3. احرتم رغبات وحقوق وكرامة الناجي/ـة
احرتم متنيات الناجي وخياراته وحقوقه وكرامته يف جميع األوقات:

 املعاملة املحرتمة للناجني:

أظهر تصديقك للناجي/ـة، وال تشّكك يف قّصته أو تلومه، واحرتم • 

خصوصيته.

قّدم الّدعم العاطفي للناجي/ـة، وأظهر الوعي الحيّسّ له بهمومه • 

وقضاياه وتفهّمك لها واستعدادك لالستامع إليه. 

حافظ عىل موقفك املتمثِّل يف توفري الرعاية له، برصف النظر عن شكل • 

التدّخل الذي تقوم به.

إّن كْشف الناجي/ـة لك عن قّصته دليل ثقته بك، ورمبا يكون لديه • 

سقف توقَّعات مرتفع ملا تستطيع القيام به ملساعدته، لذا عليك أن 

تكون واضحاً دوماَ من حيث دورك ونوع الَعون واملساعدة اللّذين 

تستطيع تقدميهام له. 

ة •  ال تُعِط أبداً وعوداً ال تقوى بنفسك عىل الوفاء بها، وقُم بإحالة الناجيـ/

إىل الخدمات املناسبة دامئاً، والتزم كذلك بحدود ما تستطيع القيام به.

عدم الكشف عن أسامء الناجني أو أي معلومات تحّدد هويتهم • 

ألي شخص ال يشارك بصورة مبارشة يف املساعدة، وذلك يُسمح 

به فقط بعد الحصول عىل موافقة الفرد املعني. 

تجنب دامئاً املحادثات غري الرسمية مع الزمالء الذين قد يكون • 

لديهم فضوٌل ملعرفة معلومات حول الشخص.

خرق الرسية بهدف إخبار بعض األفراد أو الجهات الفاعلة • 

القادرة عىل املساعدة يف حال ميول الناجي إىل إيذاء نفسه أو 

شخص آخر.
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من الرضوري أن يكون العاملون اإلنسانيون عىل علٍم مبختلف الخدمات د. 
املتوفرة يف مجتمعاتهم، وأن يكونوا قادرين عىل التواصل وإعالم الناجني 

بخياراتهم.

 احرتم كرامة الناجي/ـة:
احرتم عىل الدوام فردانية الناجي وحاجاته الشخصية واملادية، والحاجة إىل 

تحقيق العدالة. باإلضافة إىل ذلك، احرتم وادعم قوة الناجي وقدرته عىل 
التعامل مع ما حدث له.

 احرتم حقوق الناجي/ـة: 
اعرف واحرتم حقوق الناجي/ـة.

 احرتام رغبات الناجي/ـة هو احرتام حاجاته وقدراته: 
إنه ملن حق الناجي أن يختار ما يريد. وميكن ضامن ذلك بالشكل األمثل أ. 

عرب تزويده باملعلومات املتعلقة بكل الخيارات التي ميكن أن تلبي الحاجات 

التي رّصح بها بنفسه.

قوا من فهم الناجي/ـة ب.  إنه ملن مسؤولية العاملني اإلنسانيني أن يتحقَّ
للمعلومات فهامً كامالً، وبالتايل قد يلزم يف بعض األحيان أن يتم تكييف عرض 

املعلومات بهدف مواءمة قدرات الناجي/ـة. 

اهتم قدر اإلمكان بجميع حاجات الناجي/ـة )إن كنت متلك القدرات ج. 
واملهارات الالزمة(.

مثالً: إذا كان الناجي/ـة بحاجة لخدمة طبية ويف املنطقة أربعة مراكز 
طبية، قّدم له معلوماٍت عن املراكز األربعة ودعه هو يختار املركز الذي 

يفّضل أن تتم اإلحالة إليه.

مثالً: اتصل مبدير حاالت العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي 
يف منطقتك واطلب دليل الخدمات أو مسارات اإلحالة إن كنت لست 

عىل علٍم بأي خدمٍة متاحة للناجني من العنف القائم عىل أساس النوع 
االجتامعي يف مجتمعك.

مثالً: استفهم من الناجي/ـة عاّم إذا فهم املعلومات املقدمة من قبلك. 
مثالً: ال تعامل الناجي وكأنه فرد من جامعة، أو كأن حاجاته جزٌء من ويف حالة عدم فهمه للمعلومات، استعمل لغة أبسط من املرة السابقة.

حاجات باقي أفراد جامعته. احرتم حاجاته بحسب أولويتها بالنسبة إليه.

مثالً: اطّلع عىل قوانني البلد املحلية واإلطار القانوين الدويل الذي يحمي 
األفراد من العنف، مبا فيه العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي.

مثالً: كثرياً ما يكون للناجني حاجات متعّددة، كالحاجات الطبية 
والنفسية والقانونية واالجتامعية وحاجات الحامية. تذكّر أنه ال يجوز 
تنفيذ اإلحاالت إىل خدمات أخرى من دون موافقة الناجني الرصيحة.
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4. اضمن عدم التمييز:
اضمن عدم التمييز يف جميع التفاعالت مع الناجي ويف كل األوقات ويف 

تقديم جميع الخدمات. جميع الناجني متساوون ويحّق لهم وصوالً متكافئاً 
للخدمات:

التمييز يحصل عندما تتم معاملة األفراد بشكل غري عادل أو غري أ. 
متساوي.

 

قد يكون التمييز ناتجاً عن أسباب متعددة.ب. 

قد يتخذ التمييز أشكاالً متعددة.ج. 

 

يتم عدم التمييز عرب معاملة جميع الناجني بالتساوي وعرب إدراك د. 
املساعد االجتامعي ألحكامه الخاصة وآرائه املسبقة ومنعها من أن تؤثر 

عىل طريقة التعامل مع الناجي/ـة.

II.دليل تقييم املخاطر34

من الرضوري لجميع العاملني اإلنسانيني واملساعدين االجتامعيني أن يكونوا 
عىل علٍم مبستويات الخطورة املختلفة املتعلّقة بالعنف القائم عىل أساس 

النوع االجتامعي، وذلك بهدف اتخاذ قراراٍت مستنرية حول الخطوات التي 
يجب اتخاذها وتوقيتها. يقدم الجدول التايل دليالً لفهم مستويات الخطورة 

املختلفة التي يتعرّض لها الناجون من العنف القائم عىل أساس النوع 
االجتامعي ضمن مواقف محّددة واإلطار الزمني لإلجراءات التي ينبغي 

اتخاذها بحسب مستويات الخطورة تلك.

مثالً: أن نتخذ بحّقهم أحكام مسبقة غري عادلة ناتجة عن 
اتجاهاتنا ومعتقداتنا الخاصة.

مثالً: الجنس – العرق – العمر – القدرة... إلخ.

مثالً: يتمثّل باألفعال – يتمثّل باالنفعال/والعاطفة – 
ويكون مادياً/جسدياً. 
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الوصف  اإلطار الزمني لالستجابة من قبل
املساعدين االجتامعيني الوصف  مستوى

الخطورة
ينبغي إجراء هذا التدخل والتقييم من قبل 

املساعد االجتامعي يف أرسع وقت ممكن 
خالل 24 ساعة. األوىل بعد التحديد أو قبل 

ذلك إذا كانت الحاجة ماّسة.
وإذا مل يكن ذلك ممكًنا، ينبغي إجراء 

التدخل والتقييم األويل خالل مدة ال تزيد 
عن 4٨ ساعة، وإال فقد يرُتك الناجي/ـة 

معرًضا لخطر.
يجب إبالغ مرشف إدارة الحالة عىل الفور

اتصل عرب الهاتف فوراً باملساعد االجتامعي • 
لحالة العنف القائم عىل أساس النوع 

االجتامعي يف منطقتك )أتبع ذلك بإحالٍة عرب 
الربيد اإللكرتوين(.

يحتا	 الناجي/ـة إىل عناية طبية عاجلة، ومن 
املرجح أنه:

يتعرض لألذى أو اإلصابة عىل نحو خطري • 
يخضع إليذاء جنيس مبارش ومستمر • 
مصاب مع احتامل اإلصابة بإعاقة دامئة• 
قد يتعرّض لإلتجار يف البرش أو الوفاة إذا تُرك • 

يف ظروفه الحالية من دون تدخل وقايئ

مرتفع

ينبغي عىل املساعد االجتامعي التدخل يف 
غضون 72 ساعة.

اتصل باملساعد االجتامعي لحالة العنف القائم • 
عىل أساس النوع االجتامعي يف منطقتك عرب 
الهاتف أو الربيد اإللكرتوين )أتبع ذلك بإحالٍة 

عرب الربيد اإللكرتوين(.

من املرجح أن يعاين الناجي/ـة من:
درجة معينة من األذى يف حال عدم وجود • 

خطة تدخل وقايئ فعالة تربّر التدخل. ومع 
ذلك، ال يوجد دليل عىل أن الناجي/ـة معرّض 

لخطر اإلصابة الخطرية أو املوت الوشيك.

متوسط

ينبغي عىل املساعد االجتامعي التدخل يف 
غضون أسبوع.

اتصل باملساعد االجتامعي لحالة العنف القائم • 
عىل أساس النوع االجتامعي يف منطقتك خالل 
72 ساعة عرب الربيد اإللكرتوين أو الهاتف )أتبع 

ذلك بإحالٍة عرب الربيد اإللكرتوين(.

املنزل آمن للناجي/ـة. ومع ذلك توجد مخاوف من 
احتامل تعرّض الناجي/ـة للخطر يف حال عدم تقديم 

الخدمات التي ستخّفف الحاجة إىل التدخل الوقايئ.
منخفض



• إدراك الفرق بني إدارة حالة العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي والدعم األويل	

• التعرّف عىل األهداف األساسية للتدخل األويل وألدوار املساعدين االجتامعيني ومسؤولياتهم يف 	

االستجابة للعنف القائم عىل أساس العنف االجتامعي

• تقديم خطوات عملية لضامن أن تكون املراكز االجتامعية "مساحة آمنة" للنساء والفتيات.	

• التعامل مع الكشف واملهارات الالزمة ليقّدم املساعدون االجتامعيون الدعم النفيس-االجتامعي 	

األويل للناجني

الوحدة الرابعة



هدف هذه الوحدة هو تقديم إطار معريف يتمكن من خالله املساعدون االجتامعيون من فهم الكيفية التي يتم بها دعم الناجي/ـة من العنف. وبالرغم من أنه 
ليس من ضمن أدوار املساعدين االجتامعيني أن يقدموا خدمات إدارة حاالت العنف، إاّل أنه من شأنهم أن يلعبوا دوراً حاسامً يف تحديد الناجني بشكل مأمون 

وتقديم الدعم األويل النفيس-االجتامعي والعاطفي لهم وإحالتهم لخدماٍت أكرث تخصصاً إذا لزم األمر.

إن للعنف ثقافة وهناك عوامل متنوعة تسمح باستمرارها. لذا ينبغي عىل من يكافح العنف أن ميتلك ثقافة وأدوات ذهنية ومهارات من شأنها مواجهة هذه 
املشكلة، ويجب أن تتوفر لدى جميع األفراد العاملني يف حقل العمل اإلنساين، مبن فيهم العاملني يف املراكز االجتامعية.
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I. ما الفرق بني اإلدارة املتخصصة لحاالت العنف القائم عىل 
أساس النوع االجتامعي والدعم األويل؟ 

من املهم ألي شخص قد يكون عىل اتصال مع ناجني من العنف القائم عىل 
أساس النوع االجتامعي أن يفهم دوره وحدود دوره وأدوار مقدمي الخدمات 

اآلخرين عند العمل مع الناجني. تبنّي الالئحة التالية الفروق األساسية بني 
اإلدارة املتخصصة لحاالت العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي والدعم 

األويل الذي ميكن تقدميه يف مراكز املرأة القامئة عىل املجتمع:

الدعم األّويل والتدخالتاإلدارة املتخصصة لحاالت العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي

من يقوم بها:
مقدمو الخدمات املتخصصون وشبه املختصني، عادًة املساعدين االجتامعيني أو مختيص 

الصحة العقلية املدّربني الذين ميتلكون الخلفية العلمية واملعرفة واملهارة والخربة الالزمة 
لتقديم إدارة حالة تتمركز حول الناجي.

من يقوم بها:
مقّدمو الخدمات غري املختصني، مبن فيهم جميع العاملني 

اإلنسانيني واملساعدين االجتامعيني الذين يسعون إىل 
تعزيز استمرارية الرعاية االجتامعية وتقديم الدعم 

العاطفي األسايس لالجئني والفئات املستضعفة. ميكن 
للدعم األويل أن يتم عرب ما يجري من نشاطات مهنية 

وترفيهية ونشاطات سبل العيش وغريها من النشاطات 
الجارية يف املراكز االجتامعية.



3٦العنف والنوع االجتماعي والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي - الوحدة الرابعة

األهداف:
إن الهدف األسايس من إدارة حاالت العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي هو متكني 

الناجني عرب تقديم املشورة املتمركزة حول الناجي والدعم النفيس-االجتامعي املنظّم. إدارة 
الحالة هي عملية تعاونية تجري بني املساعد االجتامعي والناجي من العنف القائم عىل أساس 

النوع االجتامعي، وتقوم بالدراسة والتخطيط والتنفيذ والتنسيق والرصد واملنارصة وتقييم 
املوارد والخيارات والخدمات املتوفّرة بهدف تلبية حاجات الناجي وتعزيز النواتج الفعالة ذات 

الجودة٣5:

إن الغاية املطلقة إلدارة الحالة هي متكني الناجني عرب تقديم املزيد من الوعي حول الخيارات 
التي ميلكونها حيال التعامل مع حوادث العنف، باإلضافة إىل مساعدتهم يف اتخاذ قرارات 

مستنرية حيال كيفية معالجتها.
تندرج إدارة الحالة ضمن تقديم الدعم النفيس-االجتامعي الفردي للناجني عن طريق مقاربة 

متمركزة حول الناجي.
ترتكّز إدارة الحالة للناجني من العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي بشكٍل أّويل عىل تلبية 
حاجات الناجي الصحية و النفسية-االجتامعية والقانونية وحاجته إىل األمان ما بعد الحادثة / 

الحوادث
تستند اإلدارة الفّعالة للحالة إىل توفّر مجموعة من الخدمات باإلضافة إىل عناية عالية الجودة 
ومتمركزة حول الناجي، كام تعتمد عىل آليات تنسيق قوية لضامن مسار إحالة يؤّدي وظيفته 

)للخدمات الطبية والقانونية باإلضافة إىل خدمات الصحة العقلية والحامية وغريها من 
الخدمات التخّصصية(.

األهداف:
يعني الدعم األويل أن يقوم العاملون اإلنسانيون واملساعدون 

االجتامعيون مبساعدة  الناجي/ية ملعرفة أن مشاعره/ها 
طبيعية وأن بإمكانه التعبري عنها بأمان وأن لديه الحق يف أن 
يعيش من دون عنٍف أو خوف. إن التثبّت من تجارب اآلخر 

يعني إخبار الشخص بأنك، كمساعٍد اجتامعي، تصغي باهتامم 
ملا يقوله وتفهمه، وأنك تصّدقه من دون رشوط أو أحكام، كام 

أنه يعني احرتام رّسية الناجي. يتضّمن الدعم األويل:

تقديم الدعم العاطفي األسايس للناجني الذين يفصحون عن 
العنف.

فهم حاجات الناجني ومخاوفهم واحرتامها.
إحالة الناجني لخدمات إدارة الحالة بعد موافقتهم.

املتابعة مع الناجي كجزء مام يجري من دعم ٍعاطفي وبناء ثقة 
مع الناجي. 
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II. األدوار واملســؤوليات األساســية للمســاعد/ة االجتامعي/ـــة 
يف تقديــم الدعــم األويل

عىل الرغم من أن املساعدين االجتامعيني ليسوا مديرين لحاالت العنف 
القائم عىل أساس النوع االجتامعي، إال أن هناك العديد من التدخالت التي 
ينبغي عىل املساعدين االجتامعيني أن يفهموها ويقدموها كجزء من روتني 

عملهم يف مراكز املرأة القامئة عىل املجتمع، وخصوصاً عند تحديد ناجني من 
العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي:

فهم حاجات الناجي ومخاوفه مع ضامن أن تتم املحادثات مع الناجني . 1
يف أماكن هادئة ورسية

مواساة الناجي واإلصغاء إليه بشكل غري حكمي باستعامل عبارات . 2
شافية كمثال: "مل يكن الخطأ خطأك"، "أنا أؤمن بك"، "أنا يف غاية 

السعادة ألنك أخربتني"، "أنا آسف ملا حدث لك" و"أنت بغاية الشجاعة 
إلخباري".

زّود الناجي/ـة باملعلومات املتعلّقة مبسارات اإلحالة والخدمات يف . ٣
املنطقة.

ضع الناجي عىل اتصال مع خدمات إدارة الحالة إذا أعطى موافقته عىل . 4
أن تتم إحالته.

تابع مع الناجي حول ما إذا كانت اإلحالة قد تم تنفيذها أم ال، وذلك . 5
كجزء من الدعم العاطفي األويل الجاري.

III. خلــق مســاحة آمنــة للنســاء والفتيــات باإلضافــة إىل بيئــة 
متكينيــة للدعــم النفــيس االقتصــادي األويل

املساحة اآلمنة هي مكان رسمي أو غري رسمي تشعر فيه النساء والفتيات 
باألمان جسدياً وعاطفياً. يدل مصطلح "اآلمنة" يف السياق الحايل عىل غياب 

الصدمة أو التوتّر املفرط أو العنف )أو الخوف من العنف( أو اإليذاء. 
فاملساحة هذه مكان يتمتّع فيه الناجون وخاصًة النساء والفتيات، كونهّن 
الفئة املستفيدة املقصودة، بالراحة وبحرية التعبري عن أنفسهن من دون 

الخوف من األحكام أو األذى٣6. فيام ييل بعض املامرسات التي تساعد عىل 
إرساء عالقة إيجابية ومهنية بني موظفي املركز االجتامعي وأفراد املجتمع 

الذين ميلكون إمكانية الوصول إىل خدمات املركز. من شأن املامرسات املجملة 
فيام ييل أن تساعد عىل بناء الثقة بني املساعد االجتامعي واملستفيد من 

الخدمة، بغض النظر عام إذا كان ناجياً من العنف أم مل يكن:

االستقبال: الرتحيب بالزبائن الجدد والحرص عىل ترك انطباعٍ أوٍل إيجايب
إن االنطباعات األوىل مهمة ومن شأنها أن توطّد حدود العالقة بني املساعد 
االجتامعي والزبون. وعىل الرغم من محدودية التدّخل، إال أن هذه الخطوة 
من أهم الخطوات. إذا تم بناء العالقات عىل أساس إيجايب ومهني، فإن ذلك 

سيدعم بناء الثقة بني املساعد االجتامعي والزبون عىل املدى األبعد.
فيام ييل بعض املامرسات التي تساعد عىل إرساء عالقة إيجابية ومهنية يف 

املراحل األوىل من عملية بناء العالقة:
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  عىل مستوى التواصل غري اللفظي:

أ. االبتسام: 
 االبتسام )وليس الضحك( يعكس السالم وغياب أية نيٍّة لعدم االحرتام أو 

العدوانية أو األذى، ويجب االبتسام بطريقة تعكس اإليجابية والودية.

أفضل طريقة ملعرفة كيفية االبتسام هي الوقوف أمام 
املرآة والتفكري بشخص يشعرك بالسعادة ومراقبة 

ابتسامتك بعدها. أما إذا قام الزبون بإظهار العنف، 
عليك عندها أن تعكس تعابري مسرتخية عىل وجهك مع 

تفادي االبتسام أو الضحك قدر املستطاع.

نربة الصوت: ب. 
تعرب نربة الصوت عن التواصل واالهتامم، فنربة الصوت الدافئة أثناء استقبال 

الناجي/ـة تعرّب بوضوح عن االهتامم.

	. حركات الجسد:
من شأن محاكاة وضعية جسد الناجي/ـة أثناء الجلوس أن تساعد عىل 

ارتياحه. 

ينبغي عىل املحاكاة أاّل تكون مبارشة ورسيعة. فإذا قام الناجي/ـة بتغيري 

وضعية الجلوس ليشبك القدمني مثالً، ال يجوز للمساعد/ة االجتامعي/ـة أن 

يقوم مبارشة مبحاكاة نفس الحركة، بل يجب أن يتم ترك فسحة من الوقت 

يتم بعدها التامثل مع حركة الجسم.

من األفضل تجنب حركات 
الجسد التالية أثناء املقابلة مع 

الزبون: 
هز أو أرجحة القدم أو الساق، 

حتى ولو كانت غري ملحوظة
طي الذراعني أمام الصدر )أي شبكهام معاً(

اللعب بقلم أو أي غرض موجود أمامك
الرسم عىل ورقة املالحظات املوجودة أمامك أو النظر إىل الساعة أو 

تفّحص الهاتف بشكل متكرر
التثاؤب

الرتاجع بالجسم إىل الوراء، أو التأرجح عىل الكريس... إلخ

تدل هذه الحركات عىل التوتر أو االنزعاج أو الالمباالة أو امللل أو 
االنغالق؛ لذلك يجب عليك تجّنبها أثناء املقابلة مع الزبائن يف املركز. 
ومن األفضل دامئاً أن تكون حركات الجسد مفتوحة، فذلك يدل عىل 

الود واالنفتاح.
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د. املصافحة: 
من األفضل تجنب اللمس يف العمل االجتامعي٣7.

من املفيد معرفة ما ييل: غالباً ما 
يحمل اللمس دالالٍت عاطفية، 

ويفرتض عىل املساعد/ة االجتامعي/
ـة أن يعمل من منطلٍق عقالين 

وليس عاطفي. لذلك من األفضل 
تجنب اللمس بحيث ال يسبب ذلك إحراجاً للمساعد/ة االجتامعي/
ـة والزبون. ولكن من املهم أن تتم مراقبة لغة جسد الزبون، فإذا 
مّد يده للمصافحة ال يجب تجنبها وإال أعطى ذلك انطباعاً خاطئاً 

وسلبياً ينعكس بشكل سلبي عىل سريورة بناء العالقة. 

	. املسافة الشخصية:
هي النقطة التي أقف عندها بالنسبة للناجي/ـة )أو أجلس عندها أثناء 

املقابلة الحقاً(: تؤثر املسافة الشخصية بني األفراد عىل االتصال ومصريه وهذه 
املسافة بني طريف املوقف محكومة باالعتبارات الثقافية.

بشكل عام ميكن أن تُقسم املسافة إىل ثالثة دوائر:
الدائرة األوىل هي دائرة العالقات الحميمة والعالقة . 1

الشخصية، وترتاوح املسافة بني األفراد يف هذه الدائرة بني 
0-120 سنتم.

الدائرة الثانية هي دائرة العالقات االجتامعية وهي ترتاوح . 2
بني 120 سنتم و٣60 سنتم.

الدائرة الثالثة هي دائرة العالقة العامة وتكون ٣60 سنتم . ٣
وما فوق، وهي عادة ما تكون بني الغرباء.  

فعندما يصل شخصان ملسافة أقرب من ذلك فإنهام يشعران بعدم االرتياح، 
أو قد يؤدي ذلك إىل انتقال العالقة إىل الدائرة الشخصية أو الحميمة. كام 

أن زيادة املسافة عن هذا املعدل تقلل من قدرة التواصل وتساهم يف وضع 
حاجز مع اآلخر.

و. االتصال البرصي: 
املقصود باالتصال البرصي هو النظرة املوصوفة باالنتباه والتي تعكس للناجي/

ـة االهتامم والحرص عىل املساعدة.

املسافة االجتامعية هي املسافة الفضىل يف العمل االجتامعي
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 عند االستقبال أوجه نظري نحو الناجي/ـة وخصوصاً تجاه الوجه، 
وتحديداً املنطقة بني الحاجبني وأسفل األنف.

أثناء املقابلة يجب أن أحافظ عىل التواصل البرصي مع الناجي/• 
ـة واالنتباه إىل أن اإلفراط يف النظر إىل اآلخر يؤّدي إىل توتّره  

وشعوره بعدم االرتياح. باملقابل عدم النظر إىل اآلخر يحمل معاٍن 
سلبية كعدم االحرتام أو الالمباالة. 

 إن مكان النظر وداللته يف غاية األهمية، فالنظر أسفل املنطقة 
املحددة يف الرسم التايل باتجاه الشفتني يحمل دالالت وإيحاءات 

جنسية والنظر أعالها يحمل داللة عىل الفوقية والنظرة الدونية للفرد.                                                                               
 لذلك يجب التحّكم بالنظر بحيث يكون موجهاً نحو الناجي/ـة • 

تارًة ونحو دفرت املالحظات تارًة أخرى. واملساعد/ة االجتامعي/ـة 
يف هذه الحالة هو األكرث قدرًة عىل تحديد وإدارة هذا املوضوع 

بحسب الظرف والوضعية.

ز. وضعيات الجلوس:
من األفضل ترك الناجي/ـة يختار مكان جلوسه لوحده وبالطريقة التي 
تناسبه. هذا يدعو إىل توفّر أكرث من مقعد يف الغرفة ليختار املساعد/ة 

تالياً مكان جلوسه بالطريقة التي تريحه أيضاً، فإذا مل يكن املساعد مرتاحاً 
سينعكس انزعاجه عليه وسيكون ذلك جليّاً بالنسبة للناجي/ـة.

الوضعية االمثل للجلوس هى بطريقة متقابلة:
مقعد املساعد/ة يف مقابل مقعد الناجي/ـة عىل نفس

الخط، حيث يستطيع كّل منهام رؤية اآلخر ورؤية حركات وتعابري 
جسده. ولكن قد تجعل هذه الوضعية بعض األشخاص متوترين وغري 
مرتاحني فإذا شعر املساعد/ة بذلك ميكنه أن يجلس بزاوية قدرها 45 

٣8"V" درجة من الناجي/ـة أي عىل شكل الحرف

 التواصل اللفظي:
خالل املحادثات األوىل مع الزبون، يجب عىل املساعد/ة االجتامعي/ـة • 

أن يبدأ دامئاً بالتعريف عن نفسه والتعريف باملؤسسة التي يعمل بها 

وبدوره فيها. 

قم بتوضيح فكرة أن مكان اللقاء هو مساحة آمنة وأن الرّسية هي • 

إحدى املبادئ التوجيهية للمركز.

يجب عىل املساعد/ة االجتامعي/ـة استعامل لغة سهلة تناسب الثقافة • 

والسياق املحلّيني، باإلضافة إىل تفادي املصطلحات التقنية التي ال 

يستطيع الزبون معرفتها وفهمها.
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من املفيد معرفة ما ييل:
بناء الثقة: إن الثقة مرتبطة بالطريقة التي ينظر بها الزبون إىل 

املساعد/ة االجتامعي/ـة، أي بوصفه شخصاً جديراً بالثقة ويعرف ما 
يقوم به.

متر الثقة بثالث مراحل مميزة: 
الثقة االبتدائية: وتشمل منظور الزبون إىل املساعد/ة االجتامعي/ـة قبل 

أن تبدأ عملية االتصال بالفعل. تعتمد الثقة األولية عىل عدة عوامل 
مثل ُسمعة املساعد/ة االجتامعي/ـة ومظهره. إن لدى معظم األشخاص 

عدٌد من االنطباعات املكّونة سلفاً قبل أن يزوروا املركز االجتامعي 
ويتعرفوا عىل نشاطاتها، ويتم تثبيت هذه االنطباعات االبتدائية استناداً 

إىل عدة عوامل مثل مظهر غرفة االنتظار، وطريقة استقبال الزبون، 
ومظهر غرفة املساعد/ة االجتامعي/ـة.

 
الثقة املتولدة: تشري إىل الثقة النابعة من التفاعل الفعيل الذي يحدث 
بني شخصني أو أكرث، حيث أن التفاعل هذا يوطّد الثقة األولية. وعند 
خدمة الفرد مامرسًة، تعتمد الثقة املتولدة عىل االنطباع الذي يحدثه 

املساعد/ة االجتامعي/ـة لدى الزبون عرب كل من مراحل هذا التفاعل. 

معوقات الثقة: 

خرق مبدأ الرّسية: وذلك عند مشاركة آخرين يف املعلومات • 

واستشارتهم من دون الحصول عىل موافقة الزبون. 

عدم الوفاء بالوعود: عندما يعد املساِعد/ة االجتامعي/ـة الزبون • 

وعوداً ال يتم الوفاء بها. 

تخطي حدود قدرات الزبون: حيث يقرتح املساِعد/ة االجتامعي/ـة • 

أهدافاً تفوق بكثري طاقة الزبون. 

تخطي حدود العالقة املهنية: وهو يحدث عندما ينقل املساِعد/ة • 

االجتامعي/ـة العالقة إىل اإلطار العاطفي أو الشخيص. 
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IV. تقديم الدعم النفيس-االجتامعي األويل

 التعامل مع متييز العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي 
والكشف عنه

من املهم أن يكون املساعدون االجتامعيون عىل علٍم ببعض العالمات 
واألعراض املتعلّقة بالعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي، مع الحرص 

عىل عدم االنجرار إىل التمييز االستباقي لهذه العالمات )كطرح األسئلة حول 
إساءات سابقة عىل وجه التحديد أو البحث عن الناجني أو الدفع باتجاه 

الكشف عن املعلومات(.

يقّدم ما ييل٣9 توصياٍت ومقارباٍت أساسية للتفكري بالرفاه النفيس-االجتامعي 
لألفراد، وذلك سعياً لتمييز الظروف التي ميكن ربطها مع العنف القائم عىل 

أساس النوع االجتامعي. تبدأ دراسة الرفاه النفيس-االجتامعي مع املراقبة 
واإلصغاء بشكل وثيق. خذ ما ييل بعني االعتبار:

هل يعتني الشخص مبظهره؟• 
هل اللباس والشعر معتنى به أم يف حالة فوىض؟• 
هل الشخص شارد أو منفعل؟• 
هل الشخص مضطرب أم هادئ؟• 
هل هناك أية عالمة من عالمات الثاملة أو • 

تعاطي املخدرات؟

املظهر 
والسلوك

هل الشخص هادئ أو باٍك أو غاضب أو قلق أو • 
شديد الحزن من دون أن يعرّب؟

هل تتبادر إىل ذهن الشخص فكرة إيذاء نفسه؟• 
هل مثّة أفكار أو ذكريات ال تتوقّف عن مراودته؟• 
هل يرى الشخُص الحادثة مراراً وتكراراً يف ذهنه؟• 

املزا	 )بحسب 
مراقبة ورواية 

الزبون( 
واألفكار

هل الشخص صامت؟• 
كيف يتكلّم الشخص )بوضوح أم بصعوبة / • 

بشكل مفرط الرسعة أو البطء(؟
هل الشخص مرتبك؟• 

الكالم

ميكنك جمع املعلومات أيضاً عرب طرح أسئلة عامة:

"كيف تشعر؟"• 

"كيف تغرّيت األحوال بالنسبة إليك؟"• 

"هل تواجه أية مشاكل؟"• 

"هل تواجه أية صعوبة يف التأقلم مع الحياة اليومية؟"• 

إذا أدى تفاعلك العام إىل متييز مشاكل يف املزاج أو األفكار أو السلوك وكان 
الشخص غري قادٍر عىل األداء يف الحياة اليومية، فقد يعاين من مشاكل أشد. 

ال يعني ذلك بالرضورة أن الشخص يعاين من العنف القائم عىل أساس النوع 
االجتامعي، إال أنه يعني أن عىل املساعد/ة االجتامعي/ـة تكريس املزيد من 

املتابعة لذلك الشخص.
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من املفيد معرفة ما ييل: 
هل مثّة ما ينبغي عيّل عدم فعله عند التعاطي مع ناٍج يسعى وراء 

املساعدة؟

إذا قصدك ناٍج بغرض الحصول عىل املساعدة، عليك أال:

تنصح/تشجع الناجي عىل طلب نوٍع محّدد من الخدمات. احرص 
تعاطيك يف تقديم املعلومات إىل الناجي ال نصحه باتباع خيارك املفّضل. 

تسأل أسئلة حول الحادثة للناجي. تذكر أن دورك ال يتضّمن الحكم 
عىل صحة أقوال الشخص من عدمها، وال الحكم عىل ما إذا كان فعالً 

بحاجة إىل املساعدة أم ال. إن اضطرار الناجي إىل رسد قصته لعدة 
مرات بسبب طلبنا املتكّرر سيصدمه من دون وجود داٍع لذلك، فأنت 

لست من سيقّدم الخدمة يف مطلق األحوال.

ترفع سقف التوقعات – كن صادقاً ودقيقاً )مثال: ال تقل أشياء من 
قبيل "سوف تحصل منهم عىل مساعدة مالية، وسوف يقدموا الحل 

لجميع مشاكلك".

 معّوقات طلب املساعدة4٠:
من املهم األخذ بعني االعتبار أن اإلقدام عىل طلب املساعدة لهو أمر يف غاية 
الصعوبة ملعظم الناجني، خصوصاً يف حاالت العنف املنزيل والعنف املرتكب 
من قبل الرشيك الحميم. إن الخوف من الوصمة أو من انتقام الجاين وعدم 

الثقة بالرسية وغريها من العوامل كٌل منها قادر عىل إعاقة قيام الناجني 
بالكشف عن اإليذاء وطلب املساعدة:

• الخوف من األعامل االنتقامية املوجهة ضد الناجني أو أفراد آخرين: 	

إن الخوف من األذى )أو التسبّب باألذى لألطفال أو اآلخرين( يعيق 

اتخاذ العديد من األفراد لقرار ترك عالقة مسيئة. يُضاف إىل ذلك احتامل 

التعرّض للمزيد من األذى خالل محاولة الهرب. كام أن كل ذلك يتفاقم 

بالقلق من عدم القدرة، يف أغلب األحيان، عىل تقديم حياة مأمونة 

للناجي و/أو األطفال الذي يرعاهم.

• التعلق: قد يستمر الناجون بحب رشيكهم رغم اإليذاء املستمر؛ 	

فالناجون يبقون يف كثري من األحيان ملتزمني بعالقاتهم تجاه رشيكهم 

وقد يأملون تغرّي وضعهم. وبعض الضحايا يخافون من عدم تحمل 

الرشيك لرحيلهم وقيامه بأذية نفسه أو تطبيق تهديده باالنتحار أو 

ارتكابه ألعامٍل انتقامية.

• انخفاض تقدير الذات: بعد تعرض بعض الضحايا لفرتات طويلة من 	

العنف يخرسون ثقتهم بأنفسهم وبقدرتهم عىل التغيري.

• التبعية االقتصادية: ليس لدى الناجيات )النساء بشكل عام( القدرة عىل 	

الحصول عىل االستقالل املايل، وبرتكهن ملنزلهن ومصدر عيشهن يعرّضن 

أنفسهن )وأوالدهن إن وجودوا( لتدهور كبري يف الوضع املايل وسبل 

العيش.
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• العزلة االجتامعية: كثري من األفراد الذين يتعرضون لإليذاء والعنف 	

يتعرّضون أيضاً للعزل من قبل املعتدي عن األصدقاء واألهل واملجتمع. 

باإلضافة إىل ذلك، يختار الكثري من الناجني العزلة بسبب اإلحساس 

بالعار أو الخوف. إحدى نتائج العزلة هي فقدان الناجي لشخص 

أو مكان موثوق يلجأ إليه أو يجد فيه املساعدة أو معلومات حول 

الخدمات املتوفّرة يف املجتمع ملساعدته.

• الوصمة االجتامعية: غالباً ما تتعرض الناجيات للضغوط االجتامعية، 	

الدينية منها والثقافية، التي تجربهن عىل أال يهجروا الجاين. عىل سبيل 

املثال، يف الحاالت التي قد تؤدي إىل هجر األوالد.

 الحصول عىل املوافقة
من املهم أن يفهم املساعدون االجتامعيون كيف يحصلون عىل موفقة 

الناجني قبل إحالتهم ملقدمي خدمات آخرين. فمن دون موافقة، ال ميكننا 
امليض قدماً يف إحالة الناجي إىل خدمات أخرى )إال إذا أظهر الناجي سلوكاً 

محدداً مرتفع الخطورة، كأن يخطط أو يحاول أذية نفسه أو شخص آخر أو 
التخطيط للقيام بأعامل جرمية(.

املوافقة تعني قوَل "نعم"، أو القبول بيشء ما.
املوافقة املستنرية تعني قيام شخص باختيار يشء ما عن دراية وبحّرية • 

وطواعية يف إطار عالقة قوى متكافئة )متساوية(. أي أنه يدرك عواقب 

االختيار، ولديه قوة متكافئة )مع قوة الطرف اآلخر يف العالقة(، وأنه 

يختار قبول العواقب بحّرية.

املوافقة املستنرية تعني أيضاً أنك عىل علم بحقِّك يف أن تقول "ال".• 

حتى لو قال الناجي/ـة "نعم"، ال تكون املوافقة مستنرية إذا جاءت • 

تحت اإلكراه )بالتهديد( – أي يف حال استعامل الجاين/الجناة لنوٍع من 

القوة/اإليذاء إلجبار الناجي/ـة عىل قول "نعم". فإذا ما توافر اإلكراه 

والقوة، كانت املوافقة غري واردة.

من املفيد معرفة ما ييل: 
كيف أرشح خدمات إدارة الحالة المرأة أو فتاة تطلب املساعدة؟

ارشح أن املساعدين العاملني عىل ادارة الحالة هم األقدر عىل دعم 
الناجي/ية وأنهم سيعملون معه يف سبيل محاولة إيجاد الحلول 

املناسبة لحاجاته. قّدم لزبونك معلوماٍت حول خدمات إدارة الحالة، 
ارشح بشكل مخترص أن عاميل اداراة الحاالت أولئك هم موظفون 

يساعدون الناجني عىل الوصول إىل ملختلف أنواع املساعدة التي قد 
يحتاجونها؛ مبا فيها املساعدة  النفسية-االجتامعية والطبية والقانونية 

وغريها من الخدمات إذا لزم األمر. جميع الخدمات تلك مجانية 
ورسية. يساعد عاملو الحاالت جميع الالجئني من دون أي متييز، 

كام أن املعلومات رسية ولن يتم القيام باي عمل  من دون موافقة 
الناجي:

اطلب موافقة الناجي الشفهية واحصل عليها قبل أن تضعه عىل 
اتصال مع مساعد الحالة وقبل تيسري ذاك االتصال.

اسأل الناجي عن خياره املفّضل ليتم االتصال به من قبل مساعد 
الحالة.

اميض قدماً باإلحالة فقط بعد الحصول عىل املوافقة الشفهية للناجي.
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إجراءات اإلحالة
بالنسبة إىل املساعدين االجتامعيني، تتم اإلحاالت عادًة إىل مدراء حاالت 
العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي، مع أنه من املمكن يف بعض 

األحيان أن تتم اإلحاالت مبارشًة إىل مقّدمي الخدمات اآلخرين إذا لزم األمر. 
يف كثري من األوضاع، يحتاج الناجون إىل دعٍم من أكرث من وكالة أو مقدم 
خدمة تبعاً لحاجاتهم املتنّوعة. عادًة، تتم معالجة الحاجات تلك من قبل 

مدير حاالت العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي. يوّضح الشكل التايل 
مجاالت التدخل األساسية التي يلجأ إليها الناجون من العنف القائم عىل 

أساس النوع االجتامعي سعياُ وراء التعامل ع أوضاعهم:

العناية الطبية/
الصحية

الصحة العقلية والدعم 
النفيس-االجتامعي

الحاميةاملساعدة القانونية

التمكني االجتامعي/

االقتصادي

تتم اإلحاالت بشكل أفضل عندما يكون املساعد/ة االجتامعي/ـة عىل 
معرفة جيدة بالخدمات املتوفرة يف املجتمع واملنظامت التي تقدمها. لذا، 

ينبغي الحرص باستمرار عىل معرفة الخدمات ذات الصلة ومقدميها ضمن 
مسارات اإلحالة املحلية. تحدث اىل املساعد االجتامعي املتواجد يف منطقتك 
عن الخدمات املتاحة ومسارات اإلحالة. جدير بالذكر أنه عىل الرغم من أن 
مقدم الخدمة املُحالة )أو الوكالة( هو املسؤول عن توفري الخدمة املحددة، 

إال أنه من املهم أن يستمر املساعد/ة االجتامعي/ـة )إن أراد ذلك( يف متابعة 
الناجي، من جهة،  ومقدم الخدمات من جهة أخرى، وذلك للتأكد من معالجة 

احتياجاته بشكل كامل.

من املفيد معرفة ما ييل: 
كيف ميكنني أن أحيل زبوناً إىل مساعد الحالة؟

ميكن إمتام إحالة إىل مساعد حالة عنف قائم عىل أساس النوع 
االجتامعي بالطرق التالية:

عرب الهاتف أو وجهاً لوجه:وذلك عرب االتصال "مبدير حالة • 
العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي"، من مسار 

اإلحالة، بشكل مبارش، مام يكفل رسية املعلومات التي تتم 
مشاركتها. )أي ضمن إعدادات خصوصية(.

عرب الربيد اإللكرتوين: امأل استامرة اإلحالة وأرسلها إىل عنوان • 
الربيد اإللكرتوين ملساعد الحالة املوجود ضمن مسار اإلحالة.
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من املفيد معرفة ما ييل:
كلام ازدادت الحالة تعقيداً، وازدادت حاجتها إىل الخدمات 

املتعّددة والتخطيط الطويل األمد، ازدادت معها رضورة أن يقوم 
املساعد االجتامعي بإحالة الناجي إىل خدمات إدارة حاالت 

العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي.

 املتابعة
تنطوي املتابعة بالنسبة إىل املساعدين االجتامعيني عىل التحقق من أن 

الناجي/ـة يتلقى الخدمة والدعم املناسبني مبا يعالج احتياجاته. واملتابعة 
هي جزء من الدعم النفيس-االجتامعي الجاري الذي ميكن للمساعدين 

االجتامعيني أن يقدموه.

تُجرى املتابعة بصورة منتظمة مبشاركة الناجي/ـة ومقّدمي الخدمات الذين 
أتم املساعد/ة االجتامعي/ـة اإلحالة لهم، إذا كان ذلك مناسباً ومتفقاً عليه 
مع الناجي. تنطوي اإلحالة التي يقوم بها املساعد/ة االجتامعي/ـة التأكد 

من مقدم الخدمة-املنظمة بأن الناجي/ـة الذي متت إحالته لتلقي خدماتهم 
يتلقى هذه الخدمات. 

من املفيد معرفة ما ييل:
ميكن أن تُجرى املتابعة مبجموعة متنوعة من الطرق. منها:

استقبال الناجي/ـة يف املركز واملتابعة معه بشكل رّسي حول • 
خربته مع الخدمات التي متت إحالته إليها.

االتصال مع مدير حاالت العنف القائم عىل أساس النوع • 
االجتامعي و/أو مقدمي الخدمات اآلخرين الذين متت 

إحالة الناجي إليهم للتأكّد من أن الدعم يتم إعطاؤه. إذا 
تم طلب تغذيٍة راجعة من قبل العائلة أو أفراد املجتمع، 
مبن فيهم املساعدين االجتامعيني، فإنه ينبغي أال تُعطى 

املعلومات إال يف حال تم إعطاء املوافقة من قبل الناجي، 
فهذه املعلومات رّسية. لذا ينبغي أال تتضمن متابعة 

املساعد/ة االجتامعي/ـة مع مقّدم الخدمة تفاصيالً محّددة 
حول الناجي أو الحادثة من دون موافقة الناجي الرصيحة. 

تقديم الدعم النفيس-االجتامعي األويل كجزٍء من الخدمات • 
الجارية يف املركز االجتامعي.
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 تقديم الدعم النفيس-االجتامعي األويل: املهارات األساسية

من املهم مالحظة أن الناجني من العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي 

غالباً ما يكونون مرتددين وقلقني وغري واثقني أو مرتبكني. ويف الوقت نفسه 

قد يكون مركزك هو أمله األخري. لذلك يجب عليك أن تعي حقيقة أن سلوكك 

وأداءك سيحّددان مدى قبوله للمساعدة أو ما إذا كانت هذه زيارته األوىل 

واألخرية أم ال. 

مثّة بعض املهارات التي من املفيد واملهم أن ميتلكها املساعد/ة االجتامعي/

ـة، منها: 

مهارات التواصل:أ. 

ال ميكن تحقيق اتصال جيد من دون اإلصغاء الفاعل، وميكن تعريفه بأنه 

التوّجه نحو اآلخرين ونحو ما يحاولون التعبري عنه. يبدأ اإلصغاء الفاعل 

بفهم اإلطار العام ملا يديل به املتحدث وما يتضمنه هذا اإلطار داخلياً، 

وإرسال استجابات بّناءة من املصغي تساعد املتحدث عىل التعبري عن أفكاره 

ومشاعره وأحاسيسه، والرتكيز عىل االستامع إىل كل ما يُقال وليس إىل ما يريد 

املُصغي سامعه فقط.

 
يتكّون اإلصغاء الفاعل من أربع مهارات هاّمة هي:

• إعادة الصياغة: وهي إعادة ما قاله املتحدث بأسلوب املصغي، وتهدف 	

إىل إظهار فهم املصغي ملا تم قوله، والتأكد من سالمة وصحة هذا 

الفهم. تبنّي العبارات التالية مهارة إعادة الصياغة: "ما فهمته مام قلته 

لتّوك…" و "هل كان قصدك أن تقول…" و "هل ما فهمته من أقوالك 

صحيح؟".

• التلخيص: وهو إعادة النقاط الرئيسة التي ذكرها املتحدث ألخذ 	

املوافقة عليها؛ ويستخدم التلخيص يف بداية الحوار الستعراض ما تم 

يف حوارات سابقة، أو يف نهاية كل جزء من الجلسة أو يف آخرها. من 

العبارات التي تبنّي التلخيص: "أريد أن ألّخص…" و "دعنا نتعاون 

لتلخيص ما تم الحديث عنه…".

• االستجابة للحركات التعبريية: الحركات التعبريية هي تلك الحركات التي 	

تبدو عىل وجه املتحدث أو جسمه )لغة جسدهـ/ـا(. إن االستجابة لهذه 

التعابري تعطي املتحدث انطباعاً بأن املصغي مهتم ومتفاعل.

• االستجابة للمشاعر: االستجابة للمشاعر هي أحد أساليب إظهار التفهم 	

والتفاعل مع املتحدث؛ فالحديث عن التجارب الصعبة والصادمة 

يتطلب من املصغي إظهار مشاعر املواساة للمتحدث. مثال عىل ذلك:

"أنا آسف ملا حدث لك."• 

"هذه ليست غلطتك."• 

"أنت بأمان اآلن."• 

"نحن هنا ملساندتك."• 
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من املفيد معرفة ما ييل:
الفرق بني، االستامع، واإلنصات، واإلصغاء 

الفاعل:

االستامع هو إدراك ما يقولـه املتحدث • 
بحاّسة السمع باستعامل األذن.

اإلنصات هو السكوت لالستامع إىل املتحدث، وياُلحظ أن • 
اإلنصات يتطلب من املنصت تركيزاً أكرب عىل ما يُقال، حيث 
أن الفرد ميكنه االستامع ألكرث من متحدث، وميكنه االستامع 

وهو يتحدث أو شارد الذهن، أو حتّى عندما يكون فكره 
مشغوالً بأمور غري تلك التي يسمعها. ويشرتك االستامع 

واإلنصات بإمكانية تحقيقهام من دون مشاهدة املتحدث، 
كأن نستمع إىل الراديو، وأن ننصت إليه أو نستمع إىل 

متحدث يف غرفة مجاورة.
أّما اإلصغاء الفاعل فهو الرتكيز عىل ما يقوله املتحدث من • 

جهة، وعىل املتحدث نفسه من جهة أخرى. ففي حني أن 
االستامع يتم عرب األذن، يتم اإلصغاء الفاعل عرب باقي الحواس 

كالعني ألن اللعني تنقل للمصغي التعبريات التي يرغب 
املتحدث باإلدالء بها عن طريق حركاته التعبريية، بالوجه أو 

األطراف الخ….

مامرسات يجب فعلها مامرسات يجب تجنبها

ينبغي أن يُتاح املجال للناجي حتى 
يتكلّم من دون توقع ما سيقوله حتى 
ال تتكّون صورة مسبقة عنه تؤدي إىل 

تكوين التوقعات، بدالً من اإلصغاء 
واملالحظة بعناية واهتامم. استباق 
الحديث بالتوقعات يعوق التواصل

توقع ما سيقول الناجي/ة

مراجعة املعنى املتعلق بالرسائل 
الغامضة التي تصدر عن الناجي/ـة 
لتفادي الفهم الخاطئ واملعلومات 

غري الصحيحة

افرتاض معنى ما يقوله الناجي/
ـة: فذلك قد يؤدي يف كثري من 
األحيان إىل فهم املعنى بصورة 

خاطئة عندما يتلقى املساعد/ة 
االجتامعي/ـة رسالة غامضة 

ويخفق يف معرفتها أو توضيحها

يجب يف جميع األوقات تجنب 
تنميط الناجي/ـة أو الحكم عليه من 

خالل الفئات أو الجامعات املعينة 
التي ينتمي إليها

تصنيف الناجي/ـة والنظر إليه 
عىل أنه فرٌد يف مجموعات معينة 

كاملجموعات العرقية والدينية 
واالقتصادية... إلخ

يجب توضيح دور املساعد/ة 
االجتامعي/ـة للمحافظة عىل مستوى 

أفضل من التواصل وإدارة التوقعات

عدم توضيح الهدف من املقابلة. 
فالهدف غري الواضح يؤدي إىل 
اختالفاٍت، ورمبا تناقضاٍت، بني 

املساعد/ة االجتامعي/ـة والناجي/
ـة، حيث سيقوم كل منهام بتفسري 

اتصاالت اآلخر يف ضوء فهمه 
ألهداف املقابلة
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مامرسات يجب فعلها مامرسات يجب تجنبها

ينبغي الرتكيز واالنتباه، وإذا رشد 
ذهن املساعد/ة االجتامعي/ـة فعليه 

أن يعرتف بذلك للناجي/ـة كأن يقوله 
له: "عفوا...لقد جعلني ما تقوله أفكر 

يف أمر آخر. لقد كنت أتابعك حتى 
"X لحظة

رشود الذهن وعدم االنتباه، ما 
يخلق معوقات أمام استمرارية 

االتصال

من املفيد معرفة ما ييل:
الفرق بني األسئلة املفتوحة واملغلقة أو األسئلة اإليحائية

تكون اإلجابات عن األسئلة املفتوحة أطول عادًة؛ فهي • 
ليست أسئلة تتم اإلجابة عليها بـِ "نعم" أو "ال". لذا فاألسئلة 

املفتوحة ال تُرشد املجيبني يف إجاباتهم.
األسئلة اإليحائية ال يُنصح بها، ألنها توحي بجواب معنّي؛ • 

فغالباً ما تضع الكلامت يف فم املجيب.
يُنصح بعدم طرح أي من األسئلة اإليحائية أو املُغلقة، فهي • 

قد تُفهُم بسهولة عىل أنها تلقي الالمئة عىل الناجي/ـة.
من األفضل تجنب السؤال "ملاذا؟" ألنه يحمل معنى االتهام • 

واللوم يف معظم الحاالت ويستدعي التربير من الناجي/ـة.

مهارات التعاطف: ب. 
نستطيع أن نقول لشخص آخر "أنا أفهمك" أو "أشعر مبا تحس به" أو "أفهم 

ما يدور بداخلك" عندما نكون حساسني. فالتعاطف )Empathy( هو أكرث 
من مجرّد املشاركة الوجدانية )Sympathy(؛ فهو القدرة عىل اإلصغاء والتبرص 

الفاعلني بهدف فهم أفكار و مشاعر اآلخر واإلحاطة بها بشكل أفضل. يعرّب 
التعاطف عن القدرة عىل فهم خربات اآلخر واالستجابة إليها بناًء عىل هذا 

الفهم.

التعاطف ليس مجرد املشاركة يف املشاعر فحسب، بل هو محاولة فهم ما 
يكمن خلف هذه املشاعر. لهذا يقتيض التعاطف وجود اإلصغاء الفاعل 

واملالحظة الدقيقة. فإذا أردنا أن نكون متعاطفني علينا أن نفهم بدقة ما 
يجري يف داخل اآلخر. لهذا نحاول أن نرى العامل بعيون اآلخرين. وهذا 
التبديل للمنظور )والتخيل العابر عن منظورنا( يفتح لنا تفهامً يتجاوز 

املشاركة الوجدانية. ومبجرد أن نستطيع "قراءة" ما يفكر فيه اآلخر ويحّسه 
وينويه، باإلضافة إىل دوافعه ومواقفه تجاهنا، عندئذ ميكننا أن نتعاطف معه.

وهذا يعني التمّكن عندئذ من مساعدته – أو حتى حامية أنفسنا من نواياه 
ومخططاته. إذ أنه ميكن استخدام التعاطف لصالح اآلخر أو إللحاق الرضر به. 

فمن يعرف بشكل جيد ما "يدور" يف رأس املحيطني به ال يستطيع نصحه أو 
حاميته فحسب وإمنا توجيهه واستغالله.
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	.   مهارات التعرف عىل "النقلة":
النقلة هي مجموعة املشاعر اإليجابية أو السلبية التي تنتقل من )طالب 

الخدمة( الناجي/ـة إىل )مقدم الخدمة(املساعد/ة. ومن خاللها يكرر 
املفحوص عالقة سابقة تجاه شخص يف الحارض بصورة ال شعورية. 

فالعالقة التي تربط املساعد/ة بالناجي/ـة تثري عند هذا األخري بعض 
السلوكيات واملواقف واآلليات الدفاعية التي كان يستعملها يف عالقاته 

السابقة41.

ــة أو  ــب/ة سابق/ـ ــاعد/ة وحبي ــني املس ــكل ب ــبهاً يف الش ــد ش ــاٍج يج ن

صديق/ـــة حميم/ـــة أو أحــد أفــراد العائلــة، فينقــل نفس املشــاعر التي 

كان يحملهــا تجــاه ذاك الشــخص إىل شــخص املســاعد/ة. هــذا يف النقلــة 

اإليجابيــة، بينــام يف النقلــة الســلبية تكــون املشــاعر ســلبية كالغضــب 

والعدوانيــة.

النقلة املضادة: هي ردود فعل املساعد/ة الالواعية عىل شخص الناجي/
ـة، وبالتخصيص عىل نقلته )كيف يستجيب ويترصف الفاحص اتجاه نقلة 

املفحوص(.





الفصل الثاين
حماية الطفل:

األطفال الناجون من العنف



 

متكني املشاركني من:

• فهم املفاهيم األساسية لحامية الطفل	

• تعريف املخاطر التي تتهّدد حامية الطفل والعوامل التي ميكن أن تؤدي إىل تفاقم نسب الضعف	

• متييز األطفال املعرّضني للمخاطر	

الوحدة االوىل
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I. من هو الطفل؟
يُعرَّف الطفل عىل أنه أي شخص دون الثامنة عرشة42 .

II. ما هو العنف ضد األطفال؟
يعرّف العنف ضد األطفال بأنه كافة أشكال اإلصابات الجسدية 

والنفسية، واإليذاء واإلهامل واالستغالل. وقد يُرتكب العنف بواسطة 
فرد أو جامعة أو مجتمع أو دولة4٣.

III. ما هي حامية الطفل؟
إن التدخل مع األطفال الذين أصابهم أذًى جسدياً أو نفسياً، أو إيذاًء أو • 

إهامالً أو استغالالً يحدث تحت مسّمى حامية الطفل: فحامية الطفل 

تعرّف بأنها الوقاية من اإليذاء واإلهامل واالستغالل والعنف املوّجه ضد 

األطفال واالستجابة لها، مع تشجيع رفاههم ومنّوهم44.

إن مصطلح "حامية" هو بشكٍل أعّم مصطلٌح يشمل كل النشاطات • 

التي تهدف إىل ضامن واحرتام كامل حقوق الفرد مبا يتطابق مع قانون 

حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين وقانون الالجئني45.

جميع األطفال معرّضون ملواجهة املخاطر يف البيت واملدرسة واملجتمع، 
وبنتيجة السياق الذي يعيشون فيه. فاملخاطر تعني احتامل وقوع 
األخطار46 وحجم هذه األخطار والنتائج املرتتبة عليها. وهي تتعلّق 

باحتامل حدوث تهديدات داخلية وخارجية )مثل الهجامت املسلحة 
والكوارث الطبيعية والعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي( 

باالقرتان مع َمواطن الضعف الفردية )مثل الفقر والعجز واالنتامء إىل 
فئة مهمشة(47. 

ويتعرض بعض الفتيات والفتيان ألخطار خاصة بسبب النوع االجتامعي 
أو العرق أو األصل اإلثني أو الوضع االجتامعي واالقتصادي. وغالباً 

ما ترتبط مستويات التعرض للمخاطر العالية باألطفال ذوي اإلعاقة 
واأليتام ومن جامعات السكان األصليني واألقليات العرقية وغريهم من 

الجامعات املهمشة. وهناك مخاطر أخرى عىل األطفال مرتبطة بالعيش 
والعمل يف الشوارع، والعيش يف مؤسسات الرعاية واالحتجاز والعيش يف 
مجتمعات بها تركيزات عالية من عدم املساواة والبطالة والفقر. كام أن 

الكوارث الطبيعية والنزاعات املسلحة والنزوح قد تعرّض األطفال ملخاطر 
إضافية. ومن القطاعات املثرية للقلق أيضاً األطفال الالجئون واألطفال 

النازحون داخلياً واألطفال املهاجرون الغري مصحوبني. كام يرتبط التعرض 
للمخاطر أيضاً بالعمر؛ فاألطفال األصغر سناً يكونون أكرث عرضة ألنواع 

معينة من العنف وتختلف املخاطر بتقدمهم يف السن.

وكثرياً ما ميارس العنف واالستغالل واإليذاء من قبل شخص معروف 
للطفل، مبا يف ذلك اآلباء واألمهات وغريهم من أفراد األرسة واملربني 
واملعلمني وأرباب العمل وسلطات إنفاذ القانون والجهات الفاعلة 

الحكومية وغري الحكومية واألطفال اآلخرين. ونسبة صغرية فقط من 
أعامل العنف واالستغالل واإليذاء يتم االبالغ عنها والتحقيق فيها، 

ويتعرض عدد قليل من الجناة للمساءلة.



حماية الطفل: األطفال الناجون من العنف  - الوحدة االوىل 55

ويتعرض العديد من األطفال ألشكال مختلفة من العنف واالستغالل 
واإليذاء، مبا يف ذلك االعتداء واالستغالل الجنيس والعنف املسلح 

واإلتجار باألطفال وعاملة األطفال والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، 
والرتهيب والرتهيب عىل اإلنرتنت، وعنف العصابات، وختان اإلناث 
وزواج األطفال، واملامرسات التأديبية املصحوبة بالعنف الجسدي أو 

العاطفي، وغري ذلك من املامرسات الضارة األخرى48.

IV.  األطفال املعرضون للمخاطر
بعض األطفال يتعرّضون، بسبب ظروفهم، ملخاطر اإليذاء بشكل متزايد. 
يحتاج األطفال هؤالء إىل املزيد من االنتباه وسيلزمهم أن تُعرض عليهم 

املساعدة، إىل جانب تنمية قدراتهم يف مجال الحامية الذاتية. من 
املرّجح أن تكون مثة عوامل محّددة ملخاطر اإليذاء الجنيس لألطفال، إال 
أن العوامل التالية معروفة بحسب دليل اإلرشاد بارتباطها مع املخاطر 

املتزايدة:
إن كل األطفال معرضون للعنف واإليذاء، ولكن هناك بعض األطفال 

معرضني ملخاطر متزايدة بسبب الحالة التي يتواجدون فيها،. وميكن أن 
تشمل بعض من هذه املخاطر:ما ييل:
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هم األطفال املنفصلون عن كال الوالدين واألقارب اآلخرين، وال يوجد من 
يعتني بهم من أشخاص بالغني يعتربون بحكم القانون أو العرف موكلني 

برعايته.
يكون بعض األطفال وحيدين متاماً يف حني يعيش آخرون مع • 

أصدقاء العائلة أو الجريان أو بالغني آخرين أو مجموعة من األقران. 
مثال: العائالت التي يرأسها أطفال

األطفال الذين يعيشون برعاية أطفال أكرب منهم ودون سن الثامنة عرش 
معرضون لعدم الحصول عىل الغذاء والخدمات األساسية املالمئة49.

األطفال غري 
املصحوبني

هم األطفال الذين انفصلوا عن كال الوالدين، أو عن أولياء أمورهم 
القانونيني أو العرفيني السابقني، ولكن ليس بالرضورة عن أقاربهم اآلخرين. 

فقد يكون بينهم إذاً أطفاٌل مصحوبون من قبل أعضاء بالغني آخرين من 
العائلة50.

األطفال املنفصلون
 عن ذويهم 

هم عرضة لوصمة العار والتمييز، ويزيد الخطر إذا كانوا مهمشني وفقراء51. األطفال الذين 
يعيشون مع 

أمراض خطرية و/
أو معدية

إن األطفال الذين يعانون من إعاقات يف الحركة والكالم والبرص واالستامع 
والتعلم والتفكري واإلعاقات الذهنية هم األكرث عرضة لإلهامل وسوء 

املعاملة، وذلك بسبب اإلقصاء والتمييز الذي يتعرضون له. وهم أكرث عرضة 
لإليذاء واإلهامل أيضاً بسبب النظر إليهم وكأنهم أهداف سهلة52.

األطفال ذوي 
االحتياجات 

الخاصة

وهم الذين يعملون يف التسول والدعارة والرسقة أو غريها من األنشطة 
املخالفة للقانون من أجل تلبية االحتياجات اليومية لهم وألرسهم5٣.

أطفال يف حالة 
نزاع مع القانون

انها األعامل التي تزيد الخطورة عىل األطفال وتعيق التعليم للطفل، او 
ترض بصحته الجسدية، العقلية، الروحية األخالقية او التطور االجتامعي. 
إن أسوأ أشكال عاملة األطفال، والتي تشمل العبودية والدعارة واإلباحية 

والنشاطات واألعامل غري الرشعية من شأنها أن تؤذي صحة األطفال 
وسالمته وأخالقهم، وذلك بحسب تعريف اتفاقية منظمة العمل الدولية 

رقم 182.

عاملة األطفال

إن الزواج الرسمي أو االجتامع غري الرسمي قبل سن 18 حقيقة واقعة 
للفتية والفتيات عىل حد سواء، إال أن الفتيات هن األكرث تأثّراً وبشكل 
مفرط بذلك. زواج األطفال منترش بشدة ومن شأنه أن يؤدي إىل حياة 

كاملة من البؤس والحرمان54.

زواج األطفال

يُعّد تعاطي األهل للمخدرات من أحد عوامل الخطر التي تتهّدد الطفل 
بإساءة املعاملة وحاالت التورط يف العناية باألطفال55. تظهر األبحاث أن 

األطفال ذوي األهل الذين يتعاطون املخدرات أو الكحول أكرث تعرّضاً 
لإليذاء أو اإلهامل من األطفال الذين يعيشة يف ظروف عائلية مختلفة56، 
57. هذا وقد ميّزت إحدى الدراسات الطولية )دوبوفيتز وآخرون، 2011( 

تعاطي األهل للمخدرات كأحد خمس عوامل أساسية تنبئ بتقرير حول 
اإليذاء أو اإلهامل إىل خدمات حامية الطفل58.

األطفال املنتمون 
للعائالت التي 

يعاين مقّدم 
الرعاية فيها 
من اإلدمان 

عىل الكحول أو 
املخّدرات

هو تجنيد الفتيان والفتيات للمشاركة يف القوات الحكومية املسلحة أو 
الجامعات املتمردة مبثابة مقاتلني أو طباخني وحاملني ومرسلني أو يف أي 
أدوار أخرى.  ويتم تجنيد األطفال، الفتيات منهم عىل األغلب، ألغراض 

جنسية أو من أجل الزواج القرسي. 
بعض األطفال يقوم باالنضامم بنفسه لهذه الجامعات نتيجة لألوضاع 
االقتصادية أو االجتامعية أو األمنية الضاغطة. وتساهم حاالت الترشد 

والفقر بجعل األطفال أكرث ضعفاً أمام التجنيد.

تجنيد األطفال 
بواسطة 

الحكومات
والجامعات 

املسلحة:

أشقاء أو أقارب أحد األطفال الناجني، خصوصاً إذا كان الجاين من • 
أفراد العائلة

األطفال ذوي األوضاع العائلية املمزّقة، كالعائالت املنفصلة أو • 
العائالت التي تعاين من أشكال مختلفة من أشكال العنف املنزيل

األطفال الذين يعيشون يف ظروف املالجئ الجامعية املفرطة •   •
يف اكتظاظها

أصناف أخرى



حماية الطفل: األطفال الناجون من العنف  - الوحدة االوىل 57

V. ما هو تقييم املخاطر التي تتهّدد حامية الطفل؟
تقييم املخاطر هو منهجية لتحديد طبيعة ونطاق املخاطر عن طريق 
مراعاة األخطار املحتملة والظروف الحالية ملواطن الضعف والتي قد 
ترض مجتمعًة باألطفال وأرسهم.  ويجب أن تراعي تقييامت املخاطر 
قدرة املجتمع عىل مقاومة اآلثار املرتتبة عىل األخطار أو قدرته عىل 

التعايف منها59. 

ما هي العوامل الوقائية )من املخاطر(؟
العوامل الوقائية هي ظروف وخصائص األفراد واألرس والجامعات 

واملجتمع األوسع التي تعمل يف حال تواجدها عىل تخفيف أو منع 
تعرض األرس واملجتمعات للمخاطر. هذا األمر يزيد يف حال تحققه من 

صحة ورفاهية األطفال واألرس60.

VI. ما هي املرونة؟
قدرة األطفال وأرسهم عىل التعامل مع املحن واألزمات والتعايف منها 
متأثرين يف ذلك بسامتهم الشخصية وعوامل خارجية مثل تنوع سبل 
العيش وآليات التأقلم واملهارات الحياتية مثل حل املشكالت والقدرة 

عىل التامس الدعم والتحفيز والتفاؤل واإلميان املثابرة والدهاء61.
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نقاط االرتباط ونقاط االختالف بني حامية 
الطفل والعنف القائم عىل اساس النوع 

االجتامعي.

العنف
 ضد األطفال

الحامية العامةحامية الطفل

للذكور

لإلناث

العمر هو املحدد لهذه الفئة 
فتشمل كل فرد دون الثامنة عرش من 

العمر

تضمنها قوانني عدة منها اتفاقية حقوق 
الطفل )عىل املستوى الدويل(

العنف ضد األطفال يشمل العنف عىل 
أساس النوع االجتامعي ولكن ال يقترص 
عليه بل يشمل كل أبعاد العنف. مثال: 
العنف كأسلوب تأديب يف املدارس أو 
تعنيف األطفال من قبل أحد الوالدين 
للضغط عىل الرشيك. حيث ال يوجد 
بعٌد للنوع االجتامعي هنا كسبب 

للعنف.

العنف

االستجابة للناجني من العنف

تضمنها قوانني عدة منها القانون الدويل اإلنساين  
)عىل املستوى الدويل(

تستفيد اإلناث من أنواع خاصة أخرى من الحامية 
تحاول أن تستجيب لحاجتهم الخاصة

احدى خدمات
االستجابة تتمثل 

بالحامية

النوع االجتامعي هو املحدد لهذه الفئة
وهي مرتبطة بالخصائص االجتامعية وتحدث 

خالل مختلف املراحل العمرية

العنف عىل أساس النوع االجتامعي عىل 
األطفال:

اإلجهاض بحسب جنس الجنني
 وغالباً ما يتم تفضيل الذكور عىل اإلن

يف مرحلة الطفولة: الزواج املبكر
الختان وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

الوصول املتفاوت للموارد وخاصة التعليم إلخ.

يف مرحلة املراهقة: الزواج املبكر
العنف الجنيس )االغتصاب، التحرش، 

االستغالل...(.
 الحرمان من املوارد والحرية إلخ.

العنف عىل اساس 
النوع االجتامعي

بشكل متساوي

فروع
العنف:



 

متكني املشاركني من

• فهم أنواع اإليذاء التي يتعرض لها األطفال 	

• فهم عالمات اإليذاء التي تظهر لدى األطفال بحسب كل مرحلة عمرية	

الوحدة الثانية
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I. أنواع اإليذاء الطفل:
تتضّمن إساءة معاملة الطفل، التي تُعرف أحياناً بإيذاء الطفل، جميع أشكال املعاملة السيئة الجسدية والنفسية واإليذاء الجنيس واإلهامل واالستغالل التي تؤدي 

إىل أذى فعيل أو محتمل لصحة الطفل أو منّوه أو كرامته. ضمن التعريف املوّسع هذا، ميكن متييز خمسة أنواع فرعية:

1. اإليذاء
ميكن تعريف إيذاء الطفل بأنه فعل أو انتهاك يتسبب، أو من املحتمل أن يتسبب، بأي أذى ويعرّض سالمة الطفل وبقائه ومنوه وصحته للخطر. يتم تصنيف 

اإليذاء يف ثالث فئات ثانوية: الجنيس والجسدي والنفيس )العاطفي(. ميكن اعتبار اإلهامل شكالً من أشكال إيذاء الطفل إال أنه تم تصنيفه هنا بشكل منفصل62.

إجبار أو إغراء الطفل لدفعه لالنخراط بنشاط جنيس6٣.
ال يفهمه وال يستطيع إعطاء املوافقة الواعية عليه وال ميلك النمو الكايف للقيام به، وهذا النشاط الجنيس يخالف القانون واملحرمات االجتامعية64.

إن اإليذاء الجنيس للطفل ال يتطلب الولوج وال القوة وال اإلحساس باألمل وال حتى اللمس.

أنشطة جنسية مبارشة:
يشمل اإليذاء الجنيس للطفل االتصال الجسدي كاللمس أو تقبيل األعضاء التناسلية للطفل والجنس الفموي أو الرشجي أو املهبيل إدخال أشياء يف 

األعضاء الجنسية أو األعضاء الخاصة لألطفال ألغراض جنسية، وجعل الطفل يلمس األعضاء التناسلية لشخص آخر، باإلضافة إىل
إظهار األعضاء الجنسية للطفل أو

إجبار الطفل عيل املامرسة الجنسية مع شخص آخر.

أنشطة غري مبارشة:
يتضمن اإليذاء الجنيس غري اللميس االستعامل غري املالئم لأللفاظ الجنسية وكشف أعضاء البالغني الجنسية للطفل وإجبار الطفل عىل مشاهدة أو 
رسم أو سامع مواد إباحية أو مامرسات جنسية؛ باإلضافة إىل تشجيع الطفل عىل القيام بسلوكيات جنسية، باإلضافة إىل تصوير الطفل يف وضعيات 

جنسية ومشاهدة الطفال وهم يخلعون ثيابهم.

اإليذاء الجنس
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االستخدام املتعمد للقوة الجسدية ضد الطفل والتي تسبب أو لديها احتامل عايل أن تسبب رضراً لصحة الطفل وبقائه وتطوره وكرامته65.

يشمل أي فعل متعمد يُحدث أذًى ورضراً للطفل مثل: الرضب باليد أو األكف - رمي الطفل بقوة - الرفس بالرجل -الخنق - الكدمات أو العض - 

الرضب بأي آلة أو يشء - الحروق إن كان باستخدام أداة حامية أو سيجارة مشتعلة - السلق وهي شكل من أشكال الحرق يكون مباء أو أي سائل 

ساخن - إغراق الطفل يف املاء - ربط الطفل من أعيل إيل أسفل - تجويع الطفل أو تقليل طعامه.

كثرياً ما تظهر هذه األفعال عىل جسم الطفل )كالكدمات والندوب(، ولكن قد تكون إصابات داخلية وغري قابلة للمالحظة. معظم أنواع العنف التي 

متارس ضد األطفال يف املنزل أو املدرسة هي شكل من أشكال اإلجراءات االنضباطية66.

اإليذاء الجسدي

اإليذاء النفيس والعاطفي هو حجر الزاوية يف جميع االنتهاكات ألنه موجود يف كل أنواع العنف األخرى إذ كثرياً ما يكون مرفقاً باإليذاء 

الجسدي أو الجنيس67.

هو الفشل املستمر من قبل األهل أو مقدم الرعاية يف توفري بيئة داعمة لنمو الطفل. األفعال يف هذه الفئة لديها احتامل عايل يف أحداث 

رضر يف صحة الطفل الجسدية والنفسية، أو منوه الجسدي والنفيس والروحي واالجتامعي والنفيس – االجتامعي68.

يشمل:

أقوال اإلهانة والسخرية والتهديد وإلحاق العار بالطفل، وكذلك تقييد حركة الطفل ورفض االعرتاف به وإنكاره وإرهابه وتروعيه وإفزاعه، 

وأيضاً لومه وانتقاده بشدة واستصغاره والتمييز ضّده؛ وكل أنواع املعاملة غري الجسدية األخرى التي تنطوي عىل الرفض والعدائية.

االعتداء النفيس 
والعاطفي
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2. اإلهامل6٩  
ميكن تعريف اإلهامل عىل أنه الفشل يف إمتام املهام واملسؤوليات، عن قصد أو غري قصد، التي تهدف إىل منح ما يكفي من العناية للطفل وتلبية حاجاته الجسدية 

والعقلية والنفسية واالجتامعية األساسية.
اإلهامل هو الفشل املستمر لألهل أو ملقّدم رعاية البالغ يف تقديم العناية املناسبة للطفل، عىل الرغم من قدرتهم عىل فعل ذلك. عادة يكون اإلهامل منطاً متكرراً 

ومستمراً من العناية املنقوصة التي ميكن مالحظتها من قبل الناس القريبني من الطفل:

االهامل الرتبوي االهامل العاطفي اإلهامل الطبي االهامل الجسدي

حرمان الطفل من التعليم.
الفشل يف وضع الطفل يف مدرسة 

مناسبة لعمره.

السامح للطفل بالتهرب من أداء 
الواجبات املدرسية.

عدم تلبية احتياجات الطفل 
التعليمية.

هو التقاعس املستمر عن توفري 
العاطفة والتحفيز والتنشئة العاطفية 
والتشجيع للطفل. فقد يؤدي اإلهامل 
العاطفي الشديد للطفل الرضيع الذي 
يحتاج للتحفيز والتنشئة العاطفية إىل 

فشل يف عملية منوه أو حتى موته. 
وقد يؤدي اإلهامل إىل ضعف صورة 

الذات وتقدير الذات لدى الطفل 

وكذلك إىل اإلدمان عىل الكحول 
واملخدرات وسلوكيات مدمرة أخرى يف 

مراحل الحقة من حياته. 
وكذلك من أشكال اإلهامل العاطفي 
مشاهدة الطفل الخالفات بني والديه.

هو التقاعس املستمر عن توفري 
الخدمات الصحية الالزمة للطفل، 

وبالتايل تعريض صحة الطفل وحياته 
للخطر، تتضمن األمثلة عىل ذلك:

رفض األهل التامس العناية الطبية 
للطفل الذي يعاين من مرض حاد 

والذي سيكّون لديه مضاعفات عىل 
الطفل، وعدم تزويد الطفل بالرعاية 

الطبية عندما يكون يف حاجة لها.

هو التقاعس املستمر عن توفري 
الحاجات الرضورية للطفل. مثل: 

الغذاء أو املأوى أو املالبس املالمئة.
يُضاف إىل ذلك هجر الطفل، واملراقبة 

غري املالمئة وعدم ضامن سالمته.

باإلضافة إىل وضع الطفل يف أماكن 
الخطر وحبسه يف حجرة أو مرحاض 

إلخ.

اإلهامل الجسدي من شأنه أن يؤثر 
بشدة عىل منو الطفل عرب عرقلة 

التغذية والنمو وإصابته باألمراض 
الخطرة.
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3. االستغالل
اســتخدام الطفــل بغــرض تحقيــق التقــدم والــرىض والربــح االقتصــادي أو الجنــيس لشــخص آخــر، مــام يــؤدي يف كثــري مــن األحيــان إىل معاملــة الطفــل بشــكل 

ظــامٍل أو قــاٍس أو مــؤٍذ70.

العاملة الخطرة عاملة األطفال وأسوأ أشكال عاملة األطفال االستغالل الجنيس لألطفال

هو أي نشاط أو انشغال يشكل أو 
يؤدي إىل آثار وانعكاسات سلبية 
عىل سالمة الطفل وصحته ومنوه 

النفيس – االجتامعي.

تنطوي األعامل الخطرة عىل أعامل 
ليلية أو ساعات عملة طويلة أو 
التعرض إليذاء جسدي أو نفيس 

أو جنيس، أو العمل تحت األرض 
أو تحت املاء أو عىل ارتفاعات 

خطرية أو يف أماكن ضيقة. يُضاف 
إليها العمل بآالت أو معدات أو 

أدوات خطرة والعمل يف بيئة غري 
صحية تُعرّض الطفل إىل مواد 

ودرجات حرارة خطرة وضارة عىل 
صحتهم.

تستخدم منظمة العمل الدولية، وهي إحدى وكاالت األمم املتحدة، مصطلحني 
مختلفني للتمييز بني النشاطات املقبولة وغري املقبولة لألطفال: العمل والعمل الشاق 

)العاملة(.
فبحسب منظمة العمل الدولية، العمل مقبول بالنسبة لألطفال عموماً ويتم تعريفه 

كنشاطات خفيفة مدفوعة أو غري مدفوعة، كمساعدة األهل يف املنزل، أو العمل 
لكسب مرصوف الجيب خارج أوقات املدرسة، بحيث ال يتعارض ذلك مع تطّور الطفل 

شخصياً وصحياً وتعليمياً. ويُنظر لهذه النشاطات كجزء من منو الفتيان والفتيات 
وصحتهم يساهم يف منو تقديرهم لذاتهم وصورة الذات لديهم.

 أما العمل الشاق فيتضمن كل نشاط مدفوع أو غري مدفوع يشكل خطراً أو رضراً 
عىل الناحية الجسدية والنفسية والعاطفية واالجتامعية واألخالقية للطفل ويتعارض 

مع منو وتعليم الطفل.

وتركز منظمة العمل الدولية بشكل خاص عىل عمر الطفل لتفرق بني العمل والعمل 
الشاق، فيُعترب عمالً شاقاً لألطفال كل عمٍل مل يصل األطفال الذين يقومون به إىل الحد 

األدىن من النمو الذي يتناسب مع نوعه. وتم تعني هذه الحدود يف االتفاقيات رقم 
1٣8 و182 الخاصة مبنظمة العمل الدولية72.

هو مامرسة يحقق من خاللها 
الفرد، وغالباً ما يكون بالغاً، اإلشباع 

الجنيس أو مكاسب مالية أو 
تحسني أوضاعه والتقدم من خالل 

إيذاء أو استغالل الطفل جنسياً.
 

تتضّمن األمثلة عن هذه 
املامرسات: اإلتجار بالبرش، الدعارة، 

السياحة الجنسية، صناعة املواد 
اإلباحية والتعري. وهو يعترب واحد 

من أسوأ أنواع عاملة األطفال71.
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II. الذين من املمكن أن يسببوا األذى لألطفال
األذى الذايت: كأن يتسبب الشخص عمداً بجرح أو أذى لنفسه: نيات . 1

االنتحار، محاوالت االنتحار أو االنتحار الفعيل.
إساءة معاملة األقران: اإليذاء الجسدي أو الجنيس؛ البلطجة )الجسدية . 2

و/أو النفسية(؛ عنف العصابات.
إساءة املعاملة من قبل الراشدين: كالعنف املنزيل )الجسدي، والنفيس، . 3

والجنيس( والعقاب الجسدي يف املدارس واملنظامت وإساءة املعاملة 
الجنسية واالستغالل الجنيس.

إساءة املعاملة االجتامعية: بيئة اجتامعية، وسياسية واقتصادية وثقافية، . 4
تشجع فعلياً أو تتغاىض ضمناً عن العنف ضد األطفال، كالحامالت 

األطفال املرتبطون 
بالقوات املسلحة أو 
الجامعات املسلحة

اإلتجار باألطفل

هو استقطاب األطفال 
أو توصيلهم أو نقلهم أو 

إيواؤهم أو استقبالهم 
ألهداف استغاللية. 

هو انتهاٌك لحقوقهم 
ورفاههم، وهو مينع عنهم 

الفرصة لبلوغ ما يصبون 
إليه من نجاح7٣. 

هو تجنيد الفتيان والفتيات للمشاركة يف القوات 
الحكومية املسلحة أو الجامعات املتمردة مبثابة 
مقاتلني أو طباخني وحاملني ومرسلني أو يف أي 

أدوار أخرى.  ويتم تجنيد األطفال، الفتيات منهم 
عىل األغلب، ألغراض جنسية أو من أجل الزواج 

القرسي. بعض األطفال يقوم باالنضامم بنفسه لهذه 
الجامعات نتيجة لألوضاع االقتصادية أو االجتامعية 
أو األمنية الضاغطة. وتساهم حاالت الترشد والفقر 

بجعل األطفال أكرث ضعفاً أمام التجنيد.

السياسية التي تشجع عىل التخلص من األطفال املرشّدين؛ والثقافات 
التي تشجع معاقبة األطفال الجسدية واملهنية عىل أنها مامرسات 

تربوية مقبولة؛ املامرسات التقليدية املؤذية كختان اإلناث وطقوس 
شطب الجلد إلخ؛ املواقف الثقافية التي تتغاىض أو التي تعزز األفكار 

التي تنظر إىل الطفل عىل أنه ملكية األهل ال عىل أنه كائن برشي 
يستحق التمتع بالحقوق نفسها74.

III. عالمات إيذاء األطفال٧5:
إن الطريقة التي يستجيب بها الطفل لإليذاء يختلف باختالف العمر والجنس 

ومرحلة النمو والخلفية الثقافية. إن التعرّف عىل مؤرشات اإليذاء املحتمل 
لألطفال هو عملية معقدة، وال وجود لقامئة مراجعة بسيطة تتيح تحديدها 

بسهولة. مثّة عالمات منذرة محتملة ميكنك أن تنتبه إليها لكن ال بد من النظر 
فيها وقياسها بانتباه. ال يجوز االستنتاج فوراً أن اإليذاء حاصل؛ فالتكلم مع 
الطفل قد يكشف أمراً بريئاً جداً. من املهم عدم التغايض عن التغريات يف 

السلوك وعن املخاوف ومصادر القلق واملؤرشات الجسدية التي تظهر عىل 
الطفل. تذكر أن دورك ليس أن تكون محققاً. أبلغ الشخص املكلًّف بحامية 

الطفل يف مجتمعك عن أي مخاوف تنتابك.
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تغطية الذراعني والساقني يف الطقس الحار• 

خشية العودة إىل البيت أو خشية أن يتم • 

االتصال باألهل

إبداء الحذر من الراشدين أو عدم ثقة • 

فيهم 

ميول انتحارية• 

إظهار عدائية تجاه اآلخرين • 

إظهار بالدة وإذعان كبريين• 

تفادي االحتكاك الجسدي• 

رضوض وااللتواءات والخلع• 

آثار عض وجروح• 

حجج غري معقولة لتربير • 

اإلصابات

إصابات مل تلق عناية طبية• 

إصابات تحدث يف أماكن • 

ال تتعرّض عادًة للسقطات 

واأللعاب الخشنة.

2. العالمات املمكنة لإليذاء العاطفي:
رمبا يصعب التعرف عىل اإليذاء املعنوي ألن العالمات عادة ما تكون سلوكية 

أكرث منها جسدية. وعادة ما ترتبط مظاهر اإليذاء العاطفي بأشكال أخرى من 
اإليذاء.

حاجة ماسة إىل الرسقة • 

وجود وسواس أو رهاب• 

هبوط مفاجئ يف اإلنجازات أو عدم الرتكيز • 

إظهار سلوك ملفت لالنتباه• 

التعب املستمر• 

الكذب• 

ضعف تقدير الذات وعدم الثقة بالنفس• 

االنطواء• 

تأخر النمو الجسدي • 

والعقيل والعاطفي

قلق شديد• 

تأخر يف وظيفة الكالم أو • 

خلل مفاجئ يف وظيفة 

الكالم

عالقة غري طبيعية بني • 

الطفل وأحد األبوين/

ويل األمر مثل القلق أو 

الالمباالة أو عدم وجود 

ارتباط عىل اإلطالق

اضطرابات يف األكل )فقد • 

الشهية/الرشه(

1. العالمات املمكنة لإليذاء الجسدي:
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3. العالمات املمكنة لإليذاء الجنيس:
رمبا يتعرض الصبية والفتيات من كل األعامر إلساءة املعاملة الجنسية وعادة 

ما يكونون خائفني من التحدث عن هذا األمر نتيجة اإلحساس بالذنب أو 
الخوف أو كليهام. أغلب األطفال الضحايا/الناجني من اإليذاء الجنيس يتم 
إيذاؤهم من قبل شخص قريب منهم مام يؤدي إىل خيانة الثقة. ال ميكن 

افرتاض أن جميع الناجني يفضحون حاالت اإليذاء التي تعرّضوا لها. لن يريد 
جميع األطفال التكلَّم عن حادثة إيذائهم، يف حني أن البعض سيحتاج إىل 

زمن طويل قبل أن يثقوا بشخص بالغ ليخربوه بتجاربهم السابقة أو الحالية. 
ال ينبغي "دفع" األطفال إىل الكشف عن قصصهم، ولكن ينبغي عىل املساعد 

االجتامعي أن يعرف ويأخذ بالحسبان أن اإليذاء قد يكون السبب املسترت 
الذي يفرّس السلوك املضطرب للطفل أو املحنة التي مير بها.

يوفّر الجدول التايل بعض اإلرشاد حول العالمات التي قد ترتبط باإليذاء 
الجنيس الحايل أو، كام يف بعض الحاالت )خاصًة مع األطفال األكرب سناً(، 

السابق. إذا أظهر الطفل واحدة من هذه العالمات أو أكرث، ينبغي أن نتنبّه 
الحتامل حدوث إيذاء. حتى ولو مل يتعرّض الطفل لإليذاء، فمن املمكن أن 

يكون منزعجاً أو غاضباً من يشء ما وعىل املساعد االجتامعي أن يستشري 
أخصايئ حامية األطفال املحدد يف املجتمع.

بعض املؤرشات البدنية من املؤرشات السلوكية

أمل أو الشعور بالحكة يف • 
منطقة األعضاء التناسلية

دماء يف املالبس الداخلية• 
َحْمل فتاة صغرية من • 

دون أن يكون األب 
معروفاً 

أعراض بدنية مثل • 
اإلصابات يف األعضاء 
التناسلية أو الفتحة 

الرشجية أو وجود كدمات 
يف املؤخرة والبطن أو 

وجود أمراض تنتقل عن 
طريق املامرسات الجنسية 
ووجود أثر السائل املنوي.

سلوك يحمل طابعاً جنسياً ال يتامىش • 
مع عمر الطفل

مؤرشات سلوكية )عامة وجنسية( • 
يجب تفسريها باالستناد إىل مستوى 

نشاط الطفل ومرحلة منوه
مامرسة العادة الرسية بشكل • 

مستمر أو مبالغ فيه
االكتئاب )حزن مزمن(، البكاء أو • 

الخدر العاطفي
اضطرابات النوم• 
الخوف من أناس أو أماكن أو • 

نشاطات محددة أو من التعرّض إىل 
هجوم.

إيقاع األذى بالنفس ومحاوالت أو • 
أفكار انتحارية

املشاركة يف أنشطة دعارة أو اختيار • 
عشوايئ لرشكاء يف املامرسات 

الجنسية
عدم الرغبة بشكل مثري للقلق • 

يف رفع املالبس )مثل يف األحداث 
الرياضية واألحداث الثقافية لكن 
يجب االنتباه إىل أن هذه املسألة 

رمبا ترجع إىل املعايري الثقافية(
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4. العالمات املمكنة لإلهامل:

تأخر متكّرر أو تغيّب عن • 
املدرسة

مشاكل طبية غري معالجة• 
عالقات اجتامعية ضعيفة• 
الرسقة القهرية• 
إدمان عىل املخدرات أو • 

الكحول

جوع دائم• 
قصور يف النمو• 
رسقة الطعام أو تناول الطعام • 

بنهم
عدم االهتامم بالنظافة • 

الشخصية
تعب دائم• 
ارتداء مالبس غري مناسبة: • 

كارتداء مالبس صيفية يف 
الشتاء



متكني املشاركني من:

• فهم أهمية املوافقة واملصادقة الواعية )املستنرية( حسب كل مرحلة عمرية	

• معرفة اإلطار الزمني للتدخل حسب درجة الخطر وأنواع إساءة املعاملة	

• التعرف عىل مبادئ حقوق الطفل األساسية	

• االستجابة لحاالت حامية الطفل وتقديم الدعم األويل لألطفال املعرّضني للخطر	

الوحدة الثالثة
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I. املوافقة واملصادقة الواعية )املستنرية( مع األطفال ومقّدمي 
الرعاية

 كيفية الحصول عىل املوافقة من األطفال ومقدمي الرعاية٧6
كمبدأ عام، البد للميض قدماً بالعمل مع الطفل أو إحالته ملقدم خدمات آخر 

من الحصول عىل موافقة من كل من الطفل وكذلك الوالد أو مقدم الرعاية، 
إال إذا اعترب إرشاك مقدم الرعاية أمرًا غري مناسباً. ينبغي أن تتم استشارة 

األطفال إعطاؤهم املعلومات الالزمة ليتمّكنوا من اتخاذ قرارات مستنرية، وذلك 
باستعامل تقنيات صديقة لألطفال تشجعهم عىل التعبري عىل أنفسهم وفهم 

املعلومات املقَدمة إليهم. من املهم تذكّر أن قدرة األطفال عىل تقديم املوافقة 
حول استعامل املعلومات ومصداقية املعلومات التي يقدمونها تعتمد عىل 

عمرهم ونضوجهم وقدرتهم عىل التعبري عن أنفسهم بحريّة.

من املهم معرفة ما ييل:

"املوافقة املستنرية" هي املوافقة الطوعية من شخص لديه القدرة 

القانونية عىل إبداء املوافقة:

 لتقديم "موافقة مستنرية" يجب أن يكون لدى الشخص القدرة 
    والنضج الالزمني ملعرفة وفهم الخدمات التي يتم توفريها وأن يكون 

    مؤهالً قانونيًا لتقديم املوافقة. 

 يكون الوالدان عادة املسؤولني عن إعطاء املوافقة بشأن تلقي الطفل 
    للخدمات إىل أن يبلغ األطفال سن الـ18 سنة. ويف بعض األحوال، 

    يكون املراهقون األكرب سًنا مؤهلني قانونيًا إلعطاء املوافقة بدالً من، 
    أو باإلضافة إىل، موافقة الوالدين. 

"املصادقة املستنرية" هي الرغبة الرصيحة يف املشاركة يف الخدمات:
 بالنسبة لألطفال الصغار الذين هم أصغر من أن يتمكنوا من منح 
موافقة مستنرية، إال أنهم يف الوقت نفسه قادرون عىل فهم معنى 
املشاركة يف الخدمات واملوافقة عليها، يجب أن يتم الحصول عىل 

"مصادقة مستنرية" من الطفل. 
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املبادئ التوجيهية الخاصة بالحصول عىل املوافقة/املصادقة املستنرية من األطفال/مقدمي الرعاية

 يعتمد السن الذي يستلزم فيه موافقة الوالدين للطفل عىل قوانني الدولة.

الوسيلة عند عدم تواجد مقدم الرعاية أو عدم 
كون الخدمة من مصلحة الطفل الفضىل مقدم الرعاية الطفل الفئة العمرية

موافقة كتابية
املوافقة املستنرية من قبل بالغ آخر محل ثقة 

أو أخصايئ حاالت
املوافقة املستنرية - 5-0

املصادقة الشفهية املوافقة 
الكتابية

املوافقة املستنرية من قبل بالغ آخر محل ثقة 
أو أخصايئ حاالت

املوافقة املستنرية املصادقة املستنرية 11-6

مصادقة كتابية موافقة كتابية
املصادقة املستنرية من قبل بالغ آخر محل ثقة 
أو مصادقة الطفل وإيالء مستوى نضجه الكايف 

اعتباره الواجب
املوافقة املستنرية املصادقة املستنرية 14-12

موافقة كتابية
موافقة الطفل املستنرية وإيالء مستوى نضجه 

الكايف اعتباره الواجب
الحصول عىل املوافقة 
املستنرية بإذن الطفل

املوافقة املستنرية 17-15
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II. دليل تقييم املخاطر٧٧

املستوى 4 املستوى 3 املستوى 2 املستوى 1 مستوى الخطر

مل يعد الطفل معرًضا ألي خطر، 
ال تتطلب الحالة أي إجراء إضايف، 

إغالق الحالة

احتامل تعرض الطفل 
للرضر، ويتطلب مراقبة

تعرض الطفل للرضر ويتطلب استجابة ومتابعة
تعرض الطفل

لرضر جسيم، ويحتاج إىل استجابة 
عاجلة ومتابعة متكررة

الوصف

دراسة االستعانة مبراقبة خارجية 
مع إحالة جديدة إىل أخصايئ 

حامية الطفل إذا لزم األمر

يفضل خالل 7 أيام
وأن تكون املتابعة من 

نصف شهرية إىل شهرية

يفضل  خالل ٣ أيام
واملتابعة مرة أسبوعيًا

يفضل خالل 24 ساعة
 واملتابعة مرتني أسبوعيًا

الفرتة الالزمة 
لالستجابة

نوع االساءة:

ال يوجد عنف )تم التعامل • 
أو التخلص من العوامل 

املتسببة يف إلحاق الرضر(
مل يعد الشخص املتسبب • 

يف إلحاق الرضر عىل اتصال 
بالطفل

العقاب البدين العريض 
غري املسبب إلصابات

العقاب البدين املفرط• 
السلوك الخطر أو املتهور• 
إيذاء الطفل لنفسه• 

اإلصابة البالغة• 
إصابة طفل رضيع أو طفل • 

صغري يف حادث عنف منزيل
محاولة طفل االنتحار• 

اإليذاء الجسدي

تلقي الطفل واألرسة دعام ومل 
يعد هناك أي عوامل تؤدي إىل 

االعتداء الجنيس

سلوكيات سلبية تجاه 
الطفل

تم االتفاق عىل تزويج الطفل• 
تعرض الطفل العتداء جنيس يف املايض • 

وعدم تلقيه أي دعم

أي اتصال جنيس بني طفل وبالغ 
)حيث يكون الشخص املتسبب يف 

الرضر قادر عىل الوصول إىل الطفل(
اإليذاء الجنيس
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املستوى 4 املستوى 3 املستوى 2 املستوى 1 مستوى الخطر

متت معالجة العوامل التي • 
تلحق رضًرا عاطفيا بالطفل 

)تلقى الوالد دعام(
مل يعد الشخص املتسبب • 

يف إلحاق الرضر عىل اتصال 
بالطفل

معاملة الطفل • 
بشكل يختلف عن 

اآلخرين
 سلوك الوالد• 
التهديد باإليذاء• 

تعامل مقدمي الرعاية املعنيني مع الطفل • 
بطريقة ضارة )الحط من شأنه عرضيا أو 

عزله أو إهانته(
التهديد باإليذاء• 

الحط من شأن الطفل باستمرار 
والعزل واإلهانة من قبل مقدم رعاية 

معني
اإليذاء العاطفي

استعادة الطفل عافيته النفسية 
واالجتامعية وإرشاكه بالعديد 

من األنشطة وال يظهر عليه أي 
سلوكيات مقلقة

أن يكون الطفل • 
حزينا أو انطوائيا

ظهور الغضب عىل • 
محيا الطفل

إعاقة مهارات الطفل االجتامعية وقدرته • 
عىل الرعاية الذاتية واملحافظة عىل 

حضوره املدريس
تعاطي الطفل للمخدرات و/أو الكحول• 
تعرض الطفل للرشود الذهني بصورة • 

متكررة
استعادة الطفل ذكريات مؤملة• 
تبول الطفل يف الفراش• 
بكاء و/أو حزن الطفل يف كثري من األحيان• 
انتياب الطفل مخاوف غري متوقعة أو • 

مخاوف شديدة والرهاب والقلق
تعرض الطفل ملشاكل يف النوم والرتكيز• 
 ترصف الطفل فجأة بطريقة أصغر من • 

عمره
إيذاء الطفل نفسه• 

محاولة الطفل االنتحار• 
انخراط الطفل يف سلوكيات • 

طائشة للغاية
توقف الطفل عن التواصل /• 

الحديث مع اآلخرين
تأثر إحساس الطفل بالواقع• 
قيام الطفل بسلوكيات عنيفة • 

للغاية

اإليذاء النفيس
)عالمات تدل 
عىل اإليذاء 

النفيس(
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املستوى 4 املستوى 3 املستوى 2 املستوى 1 مستوى الخطر

تلبية احتياجات الطفل األساسية 
بواسطة مقدم الرعاية

أن يكون مقدمو الرعاية 
غري ودودين عاطفيًا

عدم اإلرشاف• 
عدم كفاية الرعاية األساسية• 
عدم توفري الحامية للطفل• 
ترك الطفل ليعتني بنفسه دوًما أو يقوم • 

مبهام تتجاوز قدراته النامئية

اإلصابة البالغة أو املرض نتيجة • 
اإلهامل )سوء التغذية دون 
وجود عوامل سببية واضحة(

اإلهامل

توقف الطفل عن العمل وتقديم 
الدعم له

تهديد الوالدين للطفل 
بإرساله للعمل

إجبار طفل دون السن عىل العمل
إرشاك الطفل يف أسوأ أشكال عمل 

األطفال
االستغالل

بعض فئات االطفال الذين يحتاجون لرعاية خاصة

يتم توفري الرعاية املناسبة للطفل 
وتم مراقبة املوقف لعدة أسابيع 

ومل تظهر أي مشاكل

األطفال غري املصحوبني 
واملنفصلني عن ذويهم 
الذين تم االنتهاء من 

تقييم املصالح الفضىل 
لهم وتحديدها ولديهم 

مقدمي رعاية وتم تلبية 
احتياجاتهم

الطفل دون الـ12 غري املصحوب• 
الطفل دون الـ12 املنفصل وغري معروف • 

أرسته
األرسة التي يعيلها طفل• 
األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن • 

ذويهم )اإلناث( الذين ال تُعرف أرسهم
الطفل غري املصحوب الذي يعاين من • 

صعوبات يف إعادة االندماج يف املجتمع

الطفل دون الـ5 غري املصحوب• 
الطفل دون الـ5 املنفصل وغري • 

معروف أرسته
األطفال غري املصحوبني • 

واملنفصلني عن ذويهم .

األطفال غري 
املصحوبني 

واملنفصلني عن 
ذويهم

يتم تقديم الرعاية املناسبة 
للطفل وال يوجد أي عوامل رضر 

أو عرضة للمخاطر

األطفال املرتبطون سابقا 
مبجموعات وقوات 

مسلحة ولكن يحصلون 
عىل الدعم وبيئة عائلية 

آمنة

الطفل املرتبط سابقا مبجموعات وقوات مسلحة 
ومل يُوفر له أي خدمات دعم

الطفل املعرض لخطر التجنيد • 
ثانية يف قوات ومجموعات 

مسلحة
الفتيات املراهقات الحوامل• 
الوالدات الصغار• 

األطفال املرتبطني 
سابًقا بالقوات 
واملجموعات 

املسلحة
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املستوى 4 املستوى 3 املستوى 2 املستوى 1 مستوى الخطر

املراهقات الحوامل/ الوالدة 
الصغرية مع دعم من األرسة 

وشبكات الدعم

املراهقات الحوامل/ 
الوالدة الصغرية الاليت 
يحصلن عىل دعم من 

األرسة

املراهقات الحوامل/الوالدات الصغار الاليت • 
يعانني من اثار نفسية 

صعوبات مع ردود فعل املجتمع واألرسة • 
أو يحصلون عىل مستويات منخفضة من 

الدعم.

الوالدات الصغار/املراهقات الحوامل 
غري املصحوبات بذويهم

املراهقات 
الحوامل/الوالدات 

الصغار

األطفال املعوقون أو املصابون 
مبرض مزمن ولكن يحصلون عىل 
دعم من األرسة ويحصل كل من 

الطفل واألرسة عىل كل الدعم 
الذي يحتاجونه

الطفل املعوق أو املصاب 
مبرض مزمن ويظهر 

سلوكيات صعبة

عدم حصول الطفل واألرسة عىل الدعم الذي 
يحتاجونه

طفل دون الخامسة
الطفل املعوق 

أو املريض مبرض 
مزمن

ال يوجد عنف )تم التعامل • 
أو التخلص من العوامل 

املتسببة يف إلحاق الرضر(
مل يعد الشخص املتسبب • 

يف إلحاق الرضر عىل اتصال 
بالطفل

كان هناك نزاعات 
وعنف متقطع، ولكن 

تعدى الطفل الـ 15 
ولديه شبكات من الدعم

الطفل الذي يظهر عليه اإلجهاد العاطفي 
وصعوبات يف التعلم وتكوين الصداقات

طفل دون الخامسة• 
طفل معرض لعنف منزيل• 
تعرض الولد إلصابات بالغة • 

نتيجة للعنف

وجود عنف 
منزيل يف البيت
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III. مبادئ حقوق الطفل األساسية٧٨ 
ينبغي أن يكون لدى املساعدين االجتامعيني القدرة وااللتزام لوضع مبادئ 
حامية الطفل وقيمها التالية موضع املامرسة والتطبيق، ويجب أن يحرصوا 

عىل إبداء مواقف صديقة للطفل عند تقديم أي من التدخالت مع األطفال، 
بغض النظر عن وجود أي من مخاطر حامية الطفل أو عدمه:

1. عدم التمييز
إن مبدأ عدم التمييز يعني ضامن عدم التمييز ضد األطفال )كأن يُحرموا من 

الخدمات أو يُعاملوا بشكل يسء( بسبب مواصفاتهم الفردية أو مواصفات 
املجموعة التي ينتمون إليها )كالعمر أو النوع االجتامعي أو الطبقة 

االجتامعية-االقتصادية أو االنتامء االثني(. وينطبق عىل جميع أشكال التمييز، 
مبا فيها الحرمان من السكن املعقول. يحظى موضوع عدم التمييز بأهمية 

خاّصة يف حامية األطفال الالجئني والنازحني؛ فهو يرتبط باإلقرار بوجوب منح 
كل طفل خاضع لوالية الدولة العضو الفرصة للتمتّع بالحقوق التي تعرتف بها 

االتفاقيّة برصف النظر عن الجنسية أو وضع الهجرة أو أي وضع آخر.

2. املصالح الفضىل للطفل

ينبغي أن تكون "املصالح الفضىل للطفل" هي االعتبار األويل عند اتخاذ • 

القرارات التي قد تؤثّر بحياته. تتضّمن هذه املقاربة رفاه الطفل عىل 

املستويني الجسدي والعاطفي، باإلضافة إىل حّقه يف النمو اإليجايب، 

ويجب أن تكون هي األساس لجميع القرارات واإلجراءات املتخذة 

وللطريقة التي يتفاعل بها مقدمو الخدمات مع األطفال وأرسهم.

يجب إجراء تقييامت مستمرة للمخاطر التي يتعرض لها الطفل وموارده • 

وبيئته والنتائج اإليجابية والسلبية املرتتبة عىل اإلجراءات التي يتم 

اتخاذها. 

يُفضل اتباع مسار العمل األقل خطرًا. وينبغي أن تضمن كافة اإلجراءات • 

عدم املساس بحقوق الطفل املتعلقة بالسالمة والتنمية املستمرة.

3. الحّق بالحياة والبقاء والنمّو

ال يقترص مبدأ "البقاء والنمّو" عىل النواحي الجسديّة وإمّنا يشّدد أيضاً • 

عىل الحاجة إىل ضامن منّو الطفل عىل املستويات الروحيّة واألخالقيّة 

واالجتامعيّة، حيث أن إلمكانية الوصول إىل التعليم أهمية كربى.

نظراً ألن معايري معاملة األطفال تختلف باختالف الثقافات واملناطق، • 

تعد املعرفة بحقوق الطفل أمراً رضوريًا لضامن احرتام القواعد واملعايري 

الدولية وإدراجها يف قرارات التدخالت واتخاذ القرارات.

4. احرتام وجهات نظر الطفل

يحق لألطفال التعبري عن آرائهم بشأن تجاربهم ومشاركتهم يف اتخاذ • 

القرارات التي تؤثر عىل حياتهم. يتحّمل جميع البالغني املسؤولية عن 

تعريف األطفال بحقوقهم يف املشاركة - مبا يف ذلك حقهم يف االمتناع 

عن اإلجابة عىل األسئلة التي يشعرون بعدم االرتياح إليها - ودعمهم يف 

املطالبة بهذا الحق يف جميع مراحل عملية الدعم األويل.
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5. ال تسبب األذى
ضامن عدم إلحاق األذى بأي طفل إن اإلجراءات والتدخالت التي تم 

تصميمها لدعم الطفل وعائلته عليها أال تعرّضهم ألي أذًى إضايف.
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IV. العمل مع األطفال املهّددين بإساءة املعاملة أو املعرّضني 
لها:

لنفرض أنك كنت يف مركز عملك وأىت إليك طفٌل )أو علمت به أو الحظته( 
ليخربك عن تعرّضه إليذاء جسدي. كيف تستجيب؟

ما مدى خطورة الحادثة التي تم 
إعالمك بها؟

هل ميكني معالجة الوضع بنفيس ؟  • 
عالجت وضعاً مامثالً من قبل ؟    • 
هل تلقيت تدريباً ملعالجة وضع مامثل؟• 
هل انا مرتاح ملعالجة هذا الوضع؟• 

خطرية

نعمال

أعالج الوضع ثم نعلم 
مسؤول حامية الطفل

غري متأكد

اطلب النصيحة واملساعدة بأرسع وقت
 من مسؤول حامية الطفل.

غري خطرية

)Jackson and Wenham, 2005(

عند التعامل مع طفل نجى من اإليذاء، اسأل نفسك األسئلة التالية دامئاً: ما 
هو دوري املحّدد يف التدخل مع هذا الطفل؟ )كمساعد اجتامعي أو مريّب/

معلّم أو أب/أم أو مرشد، إلخ.(. إذا كنت تتدخل بصفتك مساعداً اجتامعياً، 
تذكر أن دورك هو تقديم الدعم النفيس-االجتامعي األويل وإحالة إىل مسؤول 

حامية الطفل والتنسيق معه يف سبيل تقديم خدمات حامية الطفل األكرث 
تخصصاً.
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أ. االعتبارات الجوهرية عند االستجابة لألطفال الذين اختربوا اإليذاء٧٩ 
عندما يتفاعل املساعدون االجتامعيون مع األطفال الناجني من اإليذاء أو 

املعرّضني لخطره، من الرضوري أن يتذكروا أن:

الطفل يجب أال ياُلم• 

الطفل الذي تم إيذاؤه يحتاج ألن يبني ويعيد بناء عالقات تستند إىل • 

الثقة مع اآلخرين

هوية الطفل ينبغي أال تُحرص باألحداث التي نجت منها• 

الطفل ينبغي أن يتم إعالمه بقرارات وخطوات الدعم• 

األعراض هي رسائل يرسلها الطفل طلباً للمساعدة• 

كشف التفاصيل حول "الذي حدث" يجب أال يتم إال ضمن إطار • 

تخصيص. يجب أال يدفع املساعدون االجتامعيون الطفَل ليخربهم تفاصيل 

اإليذاء وعليهم أال يسألوا أسئلة تطفلية.

1. الطفل يجب أال ياُلم
يف كثري من األحيان، قد يعتقد املجتمع واملساعدون االجتامعيون وحتى األهل 

أن الحق عىل الطفل – جزئياً أو كلياً – إذا تعرّض لإليذاء. من املهم استذكار أن 
قدرات الطفل النفسية والنامئية تعني أنه ال ميكن بأي حال من األحوال إلقاء 

املسؤولية عىل عاتق الطفل حيال جرمية تم ارتكابها ضده.
يوّضح املثال التايل ما سبق: قد يقول األهل واملعلّمون: "إذا أخرب األهل طفلهم 
بأنه ’ال يجوز الخروج إىل الشارع بعد الساعة الخامسة بعد الظهر‘، ومع ذلك 

خرج فتم إيذاؤه، فاملسؤولية إذاً تقع عىل عاتقه ألنه عىص أبويه، وإال ملا 
حدث ما حدث." مع أننا نستطيع القول أن الطفل كان يعلم بأنه من الخطأ 

عدم السامع إىل أمه، إال أننا ال ميكننا يف أي حال من األحوال تحميله مسؤولية 
اإليذاء الذي حدث.

إن إطالق األحكام وإلقاء الالمئة وتوجيه االتهامات هي ما قد يواجه الناجي به 
يف كثري من الحاالت بعد تعرضهم لحادثة إيذاء. عىل املساعدين االجتامعيني 

أن يتذكروا دوماً أنهم ميثلون يف كثري من الحاالت الفرصة الوحيدة أمام الطفل 
ليخترب تفهامً ودعامً وتفاعالً إنسانياً حقيقياً. إلقاء الالمئة عىل الطفل يعني 

خسارته لفرصته الوحيدة هذه.

2. الطفل الذي تم إيذاؤه يحتا	 ألن يبني ويعيد بناء عالقات تستند إىل الثقة 
مع اآلخرين

يعاين األطفال الناجون من صعوبات يف الوثوق باآلخرين، خصوصاً عندما 
يتسبب أناٌس وثقوا بهم يف املايض بأذيتهم، أو عندما ال يجدون أحداً يف 

محيطهم يستطيعون أن يبنوا عالقة ثقة معهم أو أن يلجأوا إليه عند الحاجة 
إىل الدعم. إن الثقة باملساعد االجتامعي قد تنمو تدريجياً، فتندرج ضمن 

مسؤولياته أن يضمن االعرتاف بهذه الثقة واحرتامها. سيساعد ذلك الطفل عىل 
إعادة البدء بتفاعالت صحية مع اآلخرين.

3. هوية الطفل ينبغي أال تُحرص باألحداث التي نجت منها
عندما يتعرّض الطفل لإليذاء، قد يركّز األهل ومقّدمو الرعاية عىل حادثة اإليذاء 

لدرجة أن هوية الطفل قد يجري حرصها بفعل اإليذاء. عندما يرون الطفل، 
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ال يسعهم يف الكثري من األحيان إال تذكر أنه تعرّض لإليذاء. قد مييل مقدمو 
الخدمات إىل تسمية الطفل "حالة اإليذاء الجسدي، حالة االغتصاب، حالة 

االعتداء الجنيس... إلخ."

عند تقديم الدعم لألطفال الناجني، من املهم أن تتذكر أن الطفل ليس مجرّد 
"حادثة"، بل:

لديه اسم وعليك أن تتذكر اسمه وتستعمله خالل عملك معه؛• 
لديه ماٍض ويعيش حارضاً صعباً ولكن سيكون له مستقبالً أفضل. إن • 

املساعدين االجتامعيني ومقدمي الخدمات قادرون عىل دعم الطفل من 
خالل ضامن تقدميهم لعالقاٍت صحية وداعمة له.

لديه موارد، سواء أكانت هذه عىل الصعيد الشخيص أو عىل صعيد • 
العائلة أو املجتمع، حتى ولو كان هناك احتامالً لوجود عوامل خطٍر 

يف بيئته. هذه موارٌد ميكن للمساعد االجتامعي أن يساعد الطفل عىل 
تحديدها وتنميتها بهدف تغلّبه عىل الصعوبات التي يواجهها.

4. الطفل ينبغي أن يتم إعالمه بقرارات وخطوات الدعم
إن األطفال الذين يختربون اإليذاء يفقدون سيطرتهم عىل أجسادهم، 

وكذلك عىل حياتهم وبيئتهم األوسع. يتفاقم ذلك بفعل الشك حيال متى 
يحدث اإليذاء وكيف ولكم من الوقت... إلخ. إن ضامن تقديم الدعم األويل 
لألطفال الناجني يبدأ بإعطائهم دعامُ ميكن توقعه، وذلك بإعالمهم بالتوقيت 
والكيفية التي سيتلقون بها الدعم وعرب إعطائهم يف الوقت نفسه الخيارات 

ومساعدتهم عىل الشعور بأنهم ميلكون زمام األمور. إن مساعدة الطفل عىل 
اإلحساس بأنه ميلك زمام األمور يعني أن عىل املساعد االجتامعي أن:

يخرب الطفل بصدق وبرصاحة حول دور املساعد االجتامعي وأهداف • 
الدعم؛

إخبار الطفل أن بإمكانه الحصول عىل دعم املساعد االجتامعي والعودة • 
لطلب املساعدة أو املعلومات وقتام يحتاجها.

5. األعراض هي رسائل يرسلها الطفل طلباً للمساعدة
قد يبدي األطفال الناجون أعراضاً سلوكية او جسدية أو عاطفية مختلفة تبعاً 

لإليذاء أو بنتيجة مصاعب أخرى يواجهونها ضمن عائلتهم ومحيطهم. يتم 
عادًة التعامل مع االعراض عىل أنها املشكلة، حيث يحاول مقدمو الخدمة 

أن يجعلوها تختفي من دون نجاح. من املهم استذكار أن العارض ليس هو 
املشكلة، بل نتيجة للمشكلة. قد يطلب الطفل املساعدة من خالل عارٍض أو 
سلوك، مع العلم أنه قد ال ميلك القدرة اللغوية أو النضج النفيس والعاطفي 

لتحديد مشاعره وحاجاته والتعبري عنها.

إن محاولة إيقاف السلوك كرد فعل أول، عرب الطلب من الطفل بأن يتوقّف 
أو عرب تربيته من دون النظر إىل األسباب وراء السلوك أو العارض، سيصّعب 
دور املساعدين االجتامعيني ومقدمي الخدمات اآلخرين يف دعم الطفل. إن 
الرتكيز عىل األعراض يؤّدي إىل فقدان فرصة اكتشاف أسبابها املسترتة وفهم 

حاجات الطفل.

يف أغلب الحاالت، تختفي األعراض عندما يتلقى الطفل ما يناسبه من العناية 
والحامية من املزيد من اإليذاء والدعٍم واملعلومات والرتبية يف املجال النفيس-

االجتامعي ومجال الصحة العقلية.
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6. كشف التفاصيل حول "الذي حدث" يجب أال يتم إال ضمن إطار 
تخصيص. يجب أال يدفع املساعدون االجتامعيون الطفَل ليخربهم تفاصيل 

اإليذاء وعليهم أال يسألوا أسئلة تطفلية.

ميكن الستذكار األوضاع الصعبة أن يكون عصيباً جداً ألٍي كان، ويكون ذلك 
أكرث صعوبًة بالنسبة لألطفال. عندما يُطلب من البالغني أن يفكروا بلحظة 

صعبة أو حزينة مروا بها يف املايض يتذكر الجسم بأكمله تلك اللحظة. مشاعر 
الحزن أو الخوف، وكذلك الدموع وتسارع دقات القلب وغريها، قد ترافق 

الذكرى الصعبة، ويف بعض الحاالت تبدو اللحظة الصعبة وكأنها تتكرر مجدداً 
يف الحارض. يحدث األمر ذاته عندما يُطلب من البالغني أن يتذكروا ذكرى 

سعيدة، فيتفاعل الجسم أيضاً مع ذكريات املشاعر اإليجابية. ميكن للطفل 
أن يشعر بالخوف واألمل واألذى جسدياً وعاطفياً. عندما نطلب من الطفل أن 
يتذكر ما قد حدث يف املايض القريب أو ما يحدث حالياً، فإننا قد نطلب منه 
أن يعيش مجدداً حوادث صعبة ومؤملة. إن تفادي املساءلة العصيبة خطوٌة 
أساسية يف عملية تقديم الدعم األويل. مهام حدث للطفل، يبقى الواقع هو 
أنه اآلن بحاجة ألن يشعر باألمان والتفهم. عندما يتم تلبية الحاجات هذه، 

عادًة ما يكشف األطفال عام حدث، وذلك إن استطاعوا وعندما يشعرون 
بأنهم جاهزون.
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ما يجب عدم فعله ما يجب فعله

الهلع.• 
مقاطعة الطفل أثناء تكلمه• 
إظهار صدمة أو نفور.• 
االستجواب سعياً إىل معلومات أكرث مام تم تقدميه.• 
وضع التوقعات أو االفرتاضات.• 
التعليقات السلبية حول من ُوّجه االدعاء ضده.• 
التكلّم إىل الشخص الذي ُوّجه االدعاء ضده.• 
إعطاء وعوٍد للطفل أو إخباره بأن األمر سيبقى رّسياً أو إعطائه • 

ضامنات عىل الرّسية )فقد تحتاج إلخبار أخصايئ الحالة(. 
بل أخربه بأنك ستفعل كل ما يلزم ملساعدته وحاميته )راجع 

املوافقة واملصادقة(.
إسقاط ردات فعلك الشخصية عىل الطفل.• 
طرح األسئلة. إذا لزم األمر اطرح فقط ما يكفي من األسئلة • 

لتحصل عىل املعلومات األساسية لتأكيد احتامل حدوث إيذاء.
تقديم معلومات شخصية من تجربتك الخاصة تجارب أطفال • 

آخرين.

تفاعل مع الخرب بهدوء حتى ال يخاف الطفل.• 
استمع إىل الطفل وخذ ما يقوله عىل محمل الجد، وأظهر له أنك تصّدق كل ما • 

يقول. يحتاج األطفال ألن يشعروا باالطمئنان إىل أنهم قابلني للتصديق.
طمنئ الطفل بأنه ال يتحمل الالمئة عىل ما حدث وأنه فعل الصواب بإخبار شخص • 

ما. إن البالغني الذين يردون بالغضب وإلقاء الالمئة وغريها من االستجابات 
السلبية قد يتسببوا بتوقف الطفل عن التكلم و/أو نكران حدوث اإليذاء الذي 

كشفه سابقاً.
كن حاضناً ومريحاً وداعامً. مقدمو الخدمات مسؤولون عن االستجابة للكشف عن • 

إيذاء الطفل بتعاطف وعناية وهدوء.
تنبّه إىل دورك يف تفسري ما يقوله الطفل، وخاصًة إذا كانت لديه صعوباٌت تعلّمية • 

أو إعاقات جسدية تؤثر يف قدرته عىل التواصل.
ال تفرتض أن التجربة التي مر بها الطفل كانت سيئة أو مؤملة – فقد تكون • 

محايدة )أي مل توثر عىل الطفل( أو حتى ممتعة؛ لذا من الهم أن تستمع إىل 
الطفل وهو يعرب عنها. 

استخدم فقط األسئلة املفتوحة، ال أسئلة مغلقة. مثال: من؟ أين؟ متى؟ استخدم • 
عبارات شافية مثل "أنا أصدقك" و"ليس الذنب ذنبك" يف بداية الكشف وعىل 

طول الدعم األويل.
ارصد أي تفاعل قد يغضب الطفل أو يفاقم صدمته.• 

ب. ما يجب وما ال يجب فعله يف الدعم األويل٨٠
ميثل الجدول التايل قامئة مفيدة للمساعدين االجتامعيني يف تفاعالتهم مع الطفل يف سياق الدعم األويل:
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	. إذا كنت تشعر بالقلق إزاء السالمة الفورية للطفل

 اتخذ أي إجراء مطلوب لضامن سالمة الطفل الفورية: اعط الطفل دوراً 
فاعالً يف تحديد حاجاته األولية وحلفائه املحتملني. تذكر أن إعطاء الطفل 
إمكانية تنمية قدراته عىل الحامية الذاتية من شأنه أن يكون خطوة تجاه 

الشفاء. لذا ميكنك أنا تسأل الطفل إذا:

كان يظن أن مثة حاجة فورية يجب معالجتها• 

كان لديه أي فكرة عّمن قد يقدم املساعدة أو الحامية يف البيت من بني • 

أفراد عائلته؟

عىل سبيل املثال: "علينا أن نحّدد سوياً أنا وأنت شخصاُ من عائلتك ميكنه 
أن يحميك عند الحاجة. هل ميكنك التفكري بشخص يصغي إليك عادة أو 

يساعدك عندما تواجه املشاكل؟ هل تعتقد أن هذا الشخص سيساعدنا يف 
هذه الحالة؟" تذكر أن الحاجات األساسية للطفل هي: أن يتم تصديقه، وأن 

تتم طأمنته وأن يعرف ما العمل أو من ميكنه أن يساعد وأن يعرف أن ما 
شاركه من معلومات لن تتم مشاركته مع اآلخرين. يحتاج الطفل ألن يعرف 

أنه تكلم إىل، وطلب املساعدة من، الشخص املناسب. لذا من الرضورة مبكان 
أن تطلعه عىل فهمك لحاجاته عرب قول يشء من قبيل: "مام سمعته، مل تقم 

بأي يشء خاطئ بل اتخذت خطوة شجاعة بقدومك إىل هنا لطلب املساعدة" 
و/أو "سأطلعك عىل ما أظنه قادراً عىل مساعدتك ولكني أريد أن أسألك عام 
تظنه أنت قادراً عىل املساعدة. ما تقوله يل سيبقى بيننا إىل أن نقرر سوياً ما 

الذي ميكن أن يساعدك."

 أخرب الطفل عن الخطوات التي ميكن اتباعها: أي التكلم إىل مسؤول حامية 
    الطفل بهدف تحديد الخدمات املختصة املتوفرة يف منطقتك. ميكنك أن 

    تقول: "عندما يطلعني األطفال عىل صعوباتهم، عادة ما أعرّفهم عىل    
    زمييل، السيد/ة س الذي ميلك الكثري من الخربة يف هذه املسائل والذي 
    سيحرتم، متاماً مثيل، رغباتك وسيعمل ما بوسعه لحاميتك ومساعدتك. 

    سأطلب منك أن تفكر بذلك وأن تخربين عندما تشعر أنك مستعد للقاء 
    السيد/ة س. إذا أردت، أستطيع أن أتكلم إليه بعد موافقتك طالباً منه 

    النصح."

 اعط الطفل إمكانية االتصال بك أو بشخص آخر ميكنه املساعدة عند 
    الحاجة، وذلك عرب إعطائه رقم الهاتف لخدمة الخط الساخن لحامية 

    الطفل أو عرب إطالع الطفل عىل جدول أعاملك وعن الزمان واملكان الذي 
    يستطيع الطفل فيهام أن يجدك.

حماية:               
 :UPEL

من املفيد معرفة ما ييل:

أرقام اخلطوط اآلمنة
 حلماية الطفل

03 - 41 49 46
 01 - 42 79 73
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مرر املعلومات عىل الفور إىل مسؤول حامية الطفل واطلب مشورته. 
قدر ما استطعت، دّون ما ييل )من دون التطّفل واالستجواب(:

قم بتسجيل املعلومات التي أعطاك إياها الطفل بأقرب وقت • 

ممكن، فهي ستساعد مسؤول حامية الطفل و/أو السلطات الحقاً 

يف اتخاذ تدابري حامية الطفل.

من املهم تسجيل رواية الطفل عام حدث وكيفية وقوع اإلصابات، • 

وذلك بتسجيل الكلامت التي استعملها الطفل.

قم بتسجيل الوقت واملكان الذي أخربك الطفل عن الحادث • 

فيهام.

قم بتسجيل أية إصابات ظاهرة عىل الطفل أو سلوك يظهر عليه • 

وال يالمئه )ال تقم بفحص الطفل جسدياً(.

سّجل التفاصيل املتعلّقة بالشهود إذا ُوجدوا.• 

سّجل ما إذا كان األهل لديهم معرفة مبا حصل أو ال.• 

سّجل وجهة نظر الطفل عام حدث.• 

قم بتقديم هذه املعلومات إىل مسؤول حامية الطفل. وإذا مل • 

يوجد أي منهم يف منظمتك، قم باستشارة وحدة الحامية يف 

األونروا أو الجهات الرسمية الخاصة مع االحتفاظ برسية هوية 

الطفل إىل أْن يتسلّموا امللف.

ال تبقي معك أية نسخة من هذه املعلومات بعد إحالتها إىل • 

الشخص القادر عىل املساعدة.
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الفصل الثالث
الدعم النفسي - االجتماعي:

ملقدمي املساعدة والناجني 



متكني املشاركني من:

 فهم مفاهيم الدعم النفيس – االجتامعي• 

• تطبيق املبادئ األساسية للتدخل يف تقديم الدعم النفيس – االجتامعي األسايس	

الوحدة االوىل
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I. مصطلحات ومفاهيم الدعم النفيس – االجتامعي
ما معنى "الدعم"؟

 الدعم هو سند اليشء مبا مينعه من السقوط، ودعم الفرد هو عملية إعانته 
وتقويته مبا مينعه من االنهيار والسقوط. 

وتتم عملية دعم الفرد عرب تقديم دعائم متنعه من االنهيار حتى يتمكن • 

من التعايف والتأقلم من جديد.

هذه الدعائم يف النموذج الذي نحن بصدده هي الدعائم النفسية • 

واالجتامعية.

ما معنى "نفيس – اجتامعي"٨1، ٨2؟
 يستعمل هذا املصطلح غالباً يف اإلطار اإلنساين للتشديد عىل العالقة املرتابطة 

بني الجوانب النفسية والجوانب االجتامعية الواسعة للتجارب التي مير بها 
الفرد، وخاصًة يف حاالت الرصاعات والنزوح.

فهو يدل عىل العالقة الدينامية املوجودة بني الجوانب النفسية واالجتامعية 
التي تتفاعل فيام  بينها بشكل  مستمر ومؤثر. 

 املقصود بالجوانب النفسية: 
وظائف الفرد مبستوياتها املختلفة كاملستوى املعريف )اإلدراك والذاكرة كقاعدة 

أساسية للقدرة عىل التفكري والتعلم(، والعاطفي )االنفعاالت- اإليجابية 
والسلبية(، والسلويك.

 املقصود بالجوانب االجتامعية:
العالقات االجتامعية املتبادلة، الشبكات العائلية واالجتامعية، والحالة 

االقتصادية.

ما هو الدعم النفيس – االجتامعي٨3، ٨4، ٨5، ٨6؟
يشري الدعم النفيس – االجتامعي إىل إجراءات تتصدى لالحتياجات النفسية 

واالجتامعية عىل حد سواء لألفراد واألرس واملجتمعات املحلية. هذه اإلجراءات 
من الناحية العملية تتمثل بسلسلة واسعة من الوسائل والنشاطات )ذات 

الصلة باملوضوع واملناسبة ثقافياً( التي يتم اتباعها للتصدي للحاجات النفسية 
واالجتامعية. هذه الوسائل واألنشطة تحرتم استقاللية وكرامة وآليات املواجهة 

)التأقلم( لدى األفراد واملجتمعات. هذه الوسائل واألنشطة هي سريورة 
لتسهيل املرونة لدى األفراد والعائالت واملجتمعات وبهذه الطريقة يتم تعزيز 
واستعادة التامسك االجتامعي والبنية التحتية داخل املجتمعات التي اختربت 

الكوارث أو األزمات. مفهوم الدعم النفيس – االجتامعي قائم عىل مساعدة 
األفراد عىل التأقلم وتخطي الصعوبات التي تظهر يف الحياة اليومية.
ال يحتاج الفرد إىل أن يكون خبرياً ليتمكن من تقديم الدعم النفيس 

االجتامعي. تركز األنشطة  النفسية-االجتامعية بالتايل عىل العالقة املرتابطة 
بني:

حاالت الفرد النفسية • 

العوامل االجتامعية واالقتصادية • 

التفاعالت االجتامعية والجامعية• 

األحداث واملحن• 

البنى الثقافية واألنرثوبولوجية حول هذه العالقة• 
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وتتقاطع هذه العوامل مع بعضها البعض ويظهر ذلك من خالل منوذ	 
االلتامس النفيس – االجتامعي التايل٨٧:

اجتامعي

ثقايف - 
انرتبولوجي

نفيس

كيف ميكن تقديم الدعم النفيس – االجتامعي؟
 

ميكن تقديم الدعم النفيس – االجتامعي للمترضرين باستخدام عدة وسائل 
مختلفة، منها:

التواجد واالستامع لوقائع تأثر األفراد أو األرسة بحادثة أو حالة صعبة• 

االتصال باألقارب وإعادة وصل الفرد بشبكة العالقات العائلية • 

واالجتامعية

تنظيم أمور عملية كالدعم يف إنجاز املهام اليومية• 

تشجيع ودعم املبادرات املجتمعية كالدعم األرسي والتدخالت املدرسية • 

وبرامج التدريب املهني والتدريب عىل املهارات

تأسيس املراكز االجتامعية• 

تشكيل مجموعات الدعم• 

يتم التدخل لتقديم الدعم النفيس – االجتامعي يف حالة األحداث الصعبة أو 
الصادمة

ما هي األحداث الصادمة٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩1؟
استخدم بعض الباحثني92 مصطلح "الصدمة" للداللة عىل األحداث الصادمة 
التي تواجه الفرد، كصدمة الحرب، وصدمة االغتصاب، وصدمة الفيضان. إذاً 

األحداث الصادمة تدل عىل الصدمة. ويتأىت من هنا )من هذه األحداث( تعبري 
الضغوط الصادمة التي تنجم عنها صدمة.     

قد تكون األحداث الصادمة الظرفية خطرة وُمفاجئة وُمربكة، وتتميّز • 

بشّدتها وتطرّفها، وتسبّب الخوف والقلق والتجّنب واالنسحاب. وهي 

ليست متكّررة وال متوقعة، وقد تكون نتائجها حاّدة أو مزمنة، وقد تؤثّر 

فردياً كجرائم العنف أو حوادث السري، أو قد تؤثّر مجتمعياً كام يف حالة 

الزالزل واألعاصري. 

تكون الصدمات املعقدة تراكمية ومتكّررة، وعىل عكس الصدمات • 

الظرفية تحدث حيث تكون الضحيّة يف حالة أرَس غري قادرة عىل اإلفالت 

وتحت تحّكم املعتدي. مثالً: السجن، مخيّامت عمل الرقيق... إلخ.
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إذا كان هدف الدعم النفيس – االجتامعي هو نرش وتسهيل الرفاه النفيس 
واملرونة واسرتاتيجيات التأقلم؛ فامذا تعني هذه املصطلحات؟

 املرونة٩3 
تدل املرونة عىل قدرة الفرد عىل التكيف مع التحديات واملصاعب واستعادة 
التوازن من جديد واملحافظة عليه عندما يتعرض التوازن القديم إىل التهديد 

أو التدمري.
وكثرياً ما يوصف ذلك بالقدرة عىل "العودة إىل األوضاع السوية".

 اسرتاتيجيات التأقلم٩4
اسرتاتيجيات التأقلم هي مجموع الجهود املعرفية والسلوكية املتغرية باستمرار 

والتـي تهـدف إىل السيطرة أو التخفيف أو تحمل املتطلبات الداخلية أو 
الخارجية، التي يُنظر إليها عىل أنها تهدد قدرات الفرد أو تتجاوزها.

 الرفاه النفيس – االجتامعي٩5 
يصف الرفاه النفيس – االجتامعي حالة الوجود اإليجابية التي ينمو فيها 

اإلنسان ويزدهر، والتي تتأثر بالتفاعل بني العوامل النفسية والعوامل 
االجتامعية. ومعنى الرفاه يرتبط بالبيئة التي يعيش فيها الفرد؛ فهو يتغري 

بتغري املكان والجامعات والثقافات. وبالتايل من املهم فهم معنى الرفاه 
النفيس – االجتامعي لألفراد الذين يعمل املساعد االجتامعي معهم قبل 

تخطيط التدخل؛ وذلك عرب دراسة كيف يكون الفرد سعيداً وُمعاىًف يف هذا 
املجتمع ومعرفة اإلشارات التي تعكس السعادة والتعايف، وبالعكس كيف 

يكون الفرد حزيناً ويف حالة ضيق يف املجتمع نفسه.

من املفيد معرفة ما ييل:

إّن الهجرة القرسية والنزوح الناتجني عن النزاعات وعدم األمان والكوارث 

الطبيعية وانتهاكات حقوق اإلنسان غالباً ما يرتافقان مع مسبّبات ضغط ال 

ميكن اعتبارها "عادية" وقد ترتافق بدورها مع محدودية مؤقّتة يف القدرة 

عىل التأقلم. بالتايل، تتعطل يف هذه الحاالت قدرة األفراد عىل اإلسهام يف 

مجتمعاتهم. يعود ذلك إىل إعادة تعريف عام للمجتمع والهويات املتواجدة 

فيه، وكذلك إىل عدم وجود الفرص للمساهمة أو عدم السامح بهذه املساهمة 

يف البلد املضيف، فضالً عن تضاعف املجتمعات املحلية التي عىل الفرد 

االستجابة لها )املجتمع األصيل – مجتمع املهاجرين – واملجتمع املضيف(. و 

ينطبق اليشء نفسه عىل الحاالت التي ال يغادر فيها األفراد مجتمعاتهم ولكن 

ما يحدث هو تغيري عميق لهذه املجتمعات بسبب األسباب السابقة نفسها.

ال يجب أن نفرتض ترابط عدم القدرة املؤقتة عىل التعامل مع الضغوط غري 

املعتادة، أو استحالة املساهمة يف حياة املجتمع عندما ال تكون الظروف لهذه 

املساهمة موجودة، بوجود االضطراب النفيس أو الخلل يف الوظيفة الحيوية-

الطبية للفرد. ومن جهة أخرى يجب معرفة أن الرفاه النفيس هو مصطلح 

أوسع من مجرد غياب االضطرابات النفسية96.

وبالتايل ال ميكن أن نعترب الفرد يف هذه الحالة متمتّعاً برفاه نفيس من جهة أو 

يعيش اضطراباً نفسياً من جهة أخرى؛ فهو يتأرجح بينهام رازحاً تحت الضغط، 

ويتحدد انتقاله لجهة من الجهتني بكيفية مواجهته لهذه الضغوط وتأقلمه 

معها واملرونة التي يتمتع بها والدعم الذي يُقدم له واملوارد التي يصل إليها.
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II. هرم تدخل الصحة النفسية والدعم النفيس – االجتامعي٩٧

يظهر منوذج الصحة النفسية والدعم النفيس – االجتامعي هذا نظاماً مقسامً إىل طبقات من أنظمة الدعم املتكامل. ومتثل الطبقات مختلف أنواع الدعم التي قد 
يحتاجها الناس، سواء أكان ذلك خالل أوقات األزمات أو يف املراحل املبكرة من إعادة البناء أو يف أوضاع الشدة التي يواجهها الناس عىل امتداد سنوات عديدة. 

يستطيع املساعدون االجتامعيون تقديم الدعم النفيس – االجتامعي واملساعدة لألفراد واملجتمعات عىل املستويني األول والثاين مبدئياً، وبعد التدريب يستطيعون 
االمتداد إىل الطبقة الثالثة من الهرم.

الخدمات
املتخصصة

الدعم املركز )من فرد اىل آخر(
غري املتخصص

تعزيز الدعم األرسي واملجتمعي

الخدمات األساسية املالمئة إجتامعياً واألمان

عىل رأس الهرم يوجد دعم اضايف للنسبة القلية من االفراد الذين تكون حالتهم دون 
مستوى التحمل و اشكال الدعم املذكورة سابقاً مل تتمكن من مساعدتهم.

يشمل التدخل يف هذه املرحلة رعاية الصحة النفسية من قبل مهنيني يف الصحة 
النفسية )ممرضون نفسانيون، علامء نفس، أطباء نفسانيون(

قد يحتاج عدد اقل من الناس للمساعدة للوصول لهذه 
املرحلة فنظراً للخلل الذي ينتج عن االزمة فان الشبكات 
االجتامعية والعائلية تتعرض لالنهيار. االستجابة يف هذه 

املرحلة تشمل تفعيل الشبكات االجتامعية  والدعم 
املجتمعي التقليدي وإيجاد أماكن صديقة وداعمة 

لألطفال  والبحث عن افراد االرسة ومل شملهم.

باإلضافة اىل ما ذكر سابقاً سيحتاج عدد اقل من الناس إىل أشكال دعم 
تركز بشكل مبارش اكرث عىل املعافاة النفس اجتامعية. تشمل االستجابة 

هنا الرعاية األساسية للصحة النفسية من قبل مساعدين يف مجال 
الرعاية الصحية األولية. الدعم العاطفي  والعميل األسايس 

ونشاطات اخرى من ِقبَل مساعدين اجتامعني.

االستجابة يف هذه املرحلة  تشمل املناداة واملنارصة 
للتأكد من  ان الخدمات األساسية اآلمنة، واملالمئة 
اجتامعيا واملحافظة عىل ألكرامة قد تم وضعها 

يف مكانها الصحيح.
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III. املبادئ التوجيهية للتدخل لتقديم الدعم النفيس – 
االجتامعي٩٨

1. حقوق اإلنسان وعدم التمييز:

يجب عىل العاملني يف مجال اإلغاثة اإلنسانية أن يعملوا عىل تطبيق • 

مبادئ حقوق اإلنسان مع جميع الناجني، وحامية املجموعات املعرضة 

النتهاك هذه الحقوق. 

كام يجب العمل عىل تعزيز تكافئ الفرص وعدم التمييز.• 

2. املشاركة:
يجب عىل العاملني يف مجال اإلغاثة اإلنسانية ضامن مشاركة أفراد املجتمعات 

املتأثرة خالل االستجابة واإلغاثة وإعادة اإلعامر، حيث ياُلحظ يف معظم 
حاالت الطوارئ أن عدداً كبرياً من الناس يتمتعون مبرونة كافية لتمكينهم من 

املشاركة يف هذه الجهود.

3. ال تسبب األذى:
ميكن أن يتسبب العمل يف مجال دعم الصحة النفسية والدعم النفيس 

واالجتامعي يف إيقاع األذى ألنه يتعامل مع قضايا غاية يف الحساسية.
وميكن للعاملني يف مجال اإلغاثة اإلنسانية أن يحّدوا من حدوث األذى 

املحتمل بإتباع وسائل مختلفة:

املشاركة يف مجموعات التنسيق للتعلم من اآلخرين والحد من تكرار • 

النشاطات والفجوات املوجودة يف االستجابة

تصميم التدخالت بناًء عىل معلومات كافية  عن املجتمع• 

تطوير فهم للثقافة والكفاءة الخاصة باملجاالت واملجتمعات التي • 

يعملون بها

استخدام حقوق اإلنسان كمرجعية للتفكري وتطوير وفهم املجتمعات • 

املتأثرة

4. البناء عىل املوارد والقدرات املتوفرة:

متلك جميع املجموعات املتأثرة موارد تدعم الصحة النفسية والدعم • 

النفيس – االجتامعي.

البناُء عىل القدرات املحلية ودعم املساندة الذاتية وتعزيز املوارد • 

املوجودة أصالً هو من املبادئ الرئيسة التي يجب أخذها بعني االعتبار 

حتى يف املراحل املبكرة من حاالت الطوارئ. 

ذلك صحيح خاصة يف ضوء تسبّب الربامج التي يتم توجيهها من الخارج • 

يف إيجاد دعم غري مناسب للصحة النفسية والدعم النفيس – االجتامعي 

وعدم قدرتها عىل تحقيق االستدامة يف كثري من األحيان.

5. أنظمة الدعم املدمجة: 

يجب أن تكون الربامج املخطّطة والنشاطات املنفذة مدمجًة إىل أبعد • 

حدٍّ ممكن. 

انتشار خدمات متخصصة منفصلة تتعامل فقط مع مجموعة مستهدفة • 

واحدة )كالناجني من االغتصاب أو األفراد الذين تم تشخيص أعراض 

أو اضطرابات أو حاجات معينة لديهم( يؤدي إىل تشتيت كبري يف نظام 

الرعاية القائم.
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6. الدعم املتعدد املستويات:

يتأثر األفراد يف حاالت الطوارئ بعدة طرق، فيحتاجون بالتايل ملستويات • 

مختلفة من الدعم.

من الرضوري تطوير نظام مكون من عدد من املستويات املتكاملة • 

والتي تلبي احتياجات املجموعات املختلفة، كنموذج هرم التدخل 

)املذكور آنفاً( حيث تعترب جميع املستويات أو الطبقات املوجودة فيه 

مهّمة ويجب أن يتم تنفيذها بشكل متزامن.



متكني املشاركني من:

• فهم أهمية العناية بالذات	

الوحدة الثانية
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I. ما هي العناية بالذات٩٩، 1٠٠، 1٠1، 1٠2؟ 
العناية بالذات هي جزء من الحياة اليومية ومن اعتناء األفراد بصحتهم • 

ورفاههم. وهي تشمل ما يقوم به األفراد ومقدمو الرعاية تجاه أنفسهم 

وأطفالهم وعائالتهم واآلخرين يف بيئتهم بهدف البقاء واملحافظة عىل 

صحة جيدة جسدياً ونفسياً، وتلبية الحاجات النفسية واالجتامعية، 

والوقاية من األمراض واالعتالالت البسيطة واملزمنة؛ والحفاظ عىل 

الصحة والرفاه بعد التعايف من أمراض حادة ومغادرة املستشفى، وهي 

تشتمل عىل: 

النظافة )العامة والخاصة(• 

التغذية )نوع الطعام ونوعيته(• 

منط الحياة )الرياضة – التسلية.. إلخ(• 

العوامل البيئية )ظروف الحياة والعادات االجتامعية(• 

العوامل االجتامعية – االقتصادية )مستوى الدخل/• 

املعتقدات الثقافية... إلخ(.

التطبيب الذايت )لألمراض الخفيفة(• 

العناية بالذات هي مهارات البقاء األساسية للمساعد/ة االجتامعي/ة. • 

وهي عبارة عن مجموع النشاطات واملامرسات التي ميكن االنخراط بها 

بشكل منتظم لتخفيف التوتر وتعزيز الرفاه الخاص بالفرد واملحافظة 

عليه عىل املدينَي القصري والطويل، وهي عنرص رضوري للفاعلية 

والنجاح بااللتزامات الفردية واملهنية.  

تشمل العناية بالذات مفهوم التعاون بني األفراد ومقدمي الخدمات. • 

والهدف من التعاون هو أن يكون الفرد نشطاً بالعناية بذاته، ال أن 

يكتفي بتلّقي خدمات الرعاية. وذلك ألن بعض جوانب العناية بالذات 

)كالوقاية من الحوادث – تقديم التسهيالت – التشجيع عىل القيام 

بالتامرين...( ال ميكن أن تتحقق إال إذا عمل األفراد مع بعضهم البعض.

1. ملاذا يُعد الرتكيز عىل عناية املساعدين االجتامعيني بذاتهم عمليًة 
هامة1٠3، 1٠4؟

يُعد ضغط العمل اليومي مصدراً رئيساً لإلجهاد الذي يصيب مقدمي • 

املساعدة، وخصوصاً خالل األزمات. إن ساعات العمل الطويلة 

واملسؤوليات الكثرية وعدم وجود توصيف وظيفي واضح، وسوء التواصل 

أو اإلدارة، إىل جانب العمل يف أماكن ليست آمنة، هي أمثلة عن اإلجهاد 

املرتبط بالعمل والذي ميكن أن يصيب مقدمي الخدمة.

قد يشعر املساعدون االجتامعيون بأنهم مسؤولون عن سالمة الناس • 

ورعايتهم. وقد يشهدون أو رمبا يختربون أموراً فظيعة كالدمار أو 

اإلصابات أو املوت أو العنف بشكل مبارش. كام أنهم قد يسمعون بعض 

القصص عن آالم األفراد اآلخرين ومعاناتهم، وكافة هذه التجارب قد 

تؤثر عليهم )وعىل زمالئهم(.

 لنتمكن من أن نكون فاعلني وقادرين عىل االستمرار يف تقديم املساعدة 
   لآلخرين، نحن بحاجة أوالً ألن نكون قادرين عىل مساعدة أنفسنا؛ ويف 

   الواقع إذا مل نعِط أنفسنا الرعاية الكافية فلن نتمكن من الوصول إىل 

   النتائج التي نبتغيها والحصول عليها من خالل تقديم املساعدة.
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 فيام ييل مجموعة من النقاط التي تساعد العناية بالذات بتحقيقها:

• التمكن من تحديد وإدارة التحديات العامة التي تواجه املساعدين، مثل: 	

الضغط النفيس • 

اإلجهاد - اإلرهاق • 

الصعوبات الشخصية• 

• الوعي بنقاط الضعف الشخصية ملنعها من التأثري سلباً مثل: 	

إعادة اختبار الصدمة )إذا كان للفرد تجارَب صادمة سابقة • 

غري معالجة(

التعرض للصدمات بشكل غري مبارش )من خالل ظروف • 

العمل وخاصة األفراد الذين يتم العمل معهم واالستامع 

إليهم ورؤية أوضاعهم وتجاربهم وصدماتهم(

اإلرهاق الناتج عن التعاطف مع الضحايا والناجني )والتي • 

قد تتطور من مزيج من اإلرهاق والتعرض للصدمات غري 

املبارشة من ظروف العمل(.

• تحقيق التوازن يف الحياة من خالل الحفاظ عىل االهتامم وتعزيزه 	

مبختلف مجاالت حياتك بشكل بيدو منطقياً بالنسبة إليك.  

2. ما هي مجاالت العناية بالذات1٠5؟

فيام ييل أهداف مشرتكة تقريباً لكل مجاالت العناية بالذات:• 

أ.  العناية بالصحة النفسية 

ب. العناية بالصحة الجسدية
ج. إدارة وتخفيف الضغوطات 

د. إشباع الحاجات العاطفية
ه. إشباع الحاجات الروحية 

و. تعزيز وتغذية العالقات )الخاصة واالجتامعية(
ز. تحقيق توازن بني الحياة الخاصة والعمل

)ملعرفة املزيد عن أدوات إدارة العناية بالذات الخاصة بك وإرشاداتها، اطّلع عىل 

امللحق رقم 1 و 2 و 3(

من املفيد معرفة ما ييل:
إن كّل فرٍد ميتلك تاريخه الخاص وحاجاته وضغوطاته والتحديات 

الخاصة به وكذلك أهدافاً وطموحات خاصة، وهذا يعكس اختالفاً يف 
كيفية مواجهة التحديات اليومية وكيفية إدارتها.

إن كل فرٍد ميتلك نشاطاته واسرتاتيجياته الخاصة بإدارة الضغط؛ ففي 
بعض الحاالت يطّور الفرد أساليب مواجهة واعية وموّجهة ولكن 

يف أغلب الحاالت تكون هذه األساليب عاداٍت غري خاضعٍة للتجربة 
وبعضها ال يكون الحل األمثل لرفاهه ومصلحته عىل املدى الطويل.

لذلك ال يوجد برنامٌج أو خطة موحدة للعناية بالذات، فكل فرٍد عليه 
أن يطور خطًة للعناية بالذات الخاصة به106.
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3. العناية بالذات هي عملية تتم1٠٧:

 قبل البدء مبساعدة اآلخرين: 

عىل املساِعد/ة االجتامعي/ـة أن يسأل نفسه: "هل أنا مستعٌد • 

للمساعدة؟"

 خالل عملية املساعدة:

عىل املساِعد/ة االجتامعي/ـة أن يسأل نفسه: "كيف ميكن البقاء بصحة • 

جيدة جسدياً ونفسياً – عاطفياً؟"

عىل املساِعد/ة االجتامعي/ـة أن يسأل نفسه: "كيف ميكنني دعم زماليئ • 

ودعم نفيس؟"

 بعد االنتهاء من تقديم املساعدة:

عىل املساِعد/ة االجتامعي/ـة أن يسأل نفسه: "كيف باإلمكان أخذ • 

الوقت ألرتاح وأتعاىف وأستعيد نشاطي؟"

من املفيد معرفة ما ييل:

مقرتحات ميكن أن تكون ذات فائدة يف التعاطي مع اإلجهاد108:• 

فكروا باألمور التي ساعدتكم عىل التأقلم يف املايض، وباألمور • 

التي ميكن أن تقوموا بها حتى تظلوا أقوياء.

حاولوا أن تخّصصوا وقتاً لتناول الطعام والحصول عىل قسط من • 

الراحة واالسرتخاء، ولو لفرتة قصرية.

حاولوا االلتزام بساعات عمل معقولة يك ال تصبحوا منهكني • 

للغاية. فكروا، عىل سبيل املثال، بتوزيع عبء العمل، والعمل 

باملناوبة أثناء املرحلة الحادة من األزمة، إىل جانب الحصول عىل 

فرتات راحة منتظمة.

قد يعاين الناس من مشكالت عديدة بعد األزمة، وقد تشعرون • 

باإلحباط أو بعدم الكفاءة عندما ال تتمكنون من مساعدة الناس 

يف حل جميع مشكالتهم. تذكروا أنكم لستم مسؤولني عن حل 

كافة مشكالت الناس.

قدموا ما بوسعكم ملساعدة الناس عىل مساعدة أنفسهم.• 

خففوا من كمية الكحول أو الكافيني أو النيكوتني التي • 

تستهلكونها، وتجنبوا تناول األدوية التي ترُصف بدون وصفة.

اطمئنوا عىل ُحسن أحوال زمالئكم املساعدين، واطلبوا منهم • 

أن يطمئنوا عليكم. اعملوا عىل إيجاد السبل الكفيلة مبساندة 

بعضكم البعض.

تحّدثوا مع األصدقاء أو األحباء أو أفراد آخرين تثقون بقدرتهم • 

عىل تقديم الدعم لكم.

عىل املساِعد/ة االجتامعي/ـة أن يطلب الدعم من شخص يثق به • 

يف الحاالت التالية:
عندما تتملكه أفكار وذكريات مزعجة عن األزمة التي يعمل يف • 

املساعدة فيها

عند الشعور باالنفعال أو الحزن الشديد• 

عند معاناته من اضطراب النوم• 

عند تناوله للكثري من القهوة أو تعاطيه للمخدرات ليتأقلم مع • 

التجربة التي مر بها.
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II. الضغوط وقدرة الفرد عىل التحمل ودور الدعم النفيس – 
االجتامعي

1. الضغوط1٠٩، 11٠، 111:

 تشري الضغوط وخاصًة النفسية منها إىل وجود عوامل خارجية ضاغطة 
   عىل الفرد، كلّيًة كانت أم جزئيّة، وبدرجة تولّد لديه إحساساً بالتوتر 

   )الضغط النفيس( أو تشويهاً لتكامل شخصيته. وحينام تزداد شدة هذه 
   الضغوط، فإن ذلك قد يفقد الفرد قدرته عىل التوازن ويغرّي منط سلوكه 

   عاّم هو عليه إىل منط جديد.

 للضغوط النفسية آثارها عىل الجهاز البدين والنفيس للفرد. والضغط 
   النفيس حالٌة يعاين منها الفرد حني يُواَجه مبطلٍب ُملّح وجاد أو بخطٍر 

   شديد. ومصادر الضغوط يف حياة الفرد متعددة؛ فقد ترجع ملتغريات بيئية، 
   كام قد يكون مصدرها الفرد نفسه أو طريقة إدراكه للظروف من حوله.

 تصيب املشكالت االجتامعية والنفسية )الضغوط( معظم املجموعات، إال 
   أنه من املهم اإلشارة إىل أن كل فرٍد يخترب الحدث )الضغوط( ذاته بشكٍل 
   مختلٍف عن اآلخر، كام تكون له موارده وقدراته املختلفة التي متّكنه من 

   التغلب عىل الحدث )الضغوط(.

 حاالت الطوارئ تجرف أشكال الدعم الوقايئ التي تكون متوافرة يف العادة، 
   وتزيد من مخاطر املشكالت )الضغوط( املتنوعة، كام متيل إىل تضخيم 

   املشكالت املوجودة أصالً.

 تتداخل املشكالت )الضغوط( النفسية – االجتامعية ومشكالت )ضغوط( 
   الصحة النفسية بشكل وثيق يف حاالت الطوارئ، ومع ذلك فقد تكون يف 

   األغلب إما اجتامعية أو نفسية بطبيعتها.

 تشمل املشكالت )الضغوط( ذات الطابع االجتامعي بالدرجة األوىل ما ييل: 

مشكالت اجتامعية موجودة أصالً قبل حالة الطوارئ:
كاالنتامء إىل مجموعة تعاين من التمييز أو التهميش، القمع السيايس... إلخ.

مشكالت اجتامعية ناجمة عن حاالت طوارئ:
تشتت األرسة – السالمة – الوصامت – تدمري سبل العيش – وتدمري الشبكات 

االجتامعية والهيكليات املجتمعية املحلية واملوارد والثقة – التورّط يف أعامل 
جنسية... إلخ.

مشكالت اجتامعية ناجمة عن املساعدات اإلنسانية: 
مثل االكتظاظ وانعدام الخصوصية يف املخيامت، أو تقويض الهيكليات 

املجتمعية أو آليات الدعم التقليدية، التبعية للمساعدات... إلخ.

 تشمل املشكالت )الضغوط( ذات الطابع النفيس بالدرجة األوىل ما ييل:
مشكالت موجودة أصالً مثل:

 اضطراب نفيس حاد – االكتئاب – اإلدمان عىل الكحول... إلخ.
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مشكالت ناجمة عن حاالت طوارئ مثل:
الحزن – الضيق غري املَريَض – اإلدمان عىل الكحول واملواد األخرى – االكتئاب 

واضطرابات القلق مبا يف ذلك اضطرابات ما بعد الصدمة )PTSD(... إلخ.

مشكالت ناجمة عن املساعدات اإلنسانية مثل:
القلق الناتج عن االفتقار إىل معلوماٍت عن توزيع املساعدات الغذائية... إلخ.

 هناك أيضاً أدلة عىل أن الضغوطات املتولّدة عن األزمات والنزوح، مثل 

السكن غري املالئم والبطالة والتغريات يف بنية العائلة )أحياناً يُشار إليها 

مبصطلح ضغوطات الحياة اليومية(، لها تأثريات هامة عىل الصحة النفسية إن 

مل تكن آثارها أكرب من الصدمة بحد ذاتها.

 هناك دور للحاجات غري املشبعة يف توسط العالقة بني األحداث الصادمة 

السابقة ومحّددات الكرب الحايل. كام قد يكون لجهود معالجة الحاجات 

اآلنية غري املشبعة تأثرياٌت دالة عىل الكرب

 
2. قدرة الفرد عىل التحمل112: 

لدى كل فرد حاجات ونزوات، وقد هذه الحاجات والنزوات تختلف من • 

شخص آلخر.

كل فرد لديه قدرة زمنية عىل االحتامل والصرب عىل هذه الحاجات • 

والنزوات حتى يتم إشباعها، وهذه القدرة تختلف من شخص آلخر.

وبني هذين املتغريين )حّدة الحاجات والنزوات من ناحية وزمن • 

االنتظار إلشباعها من ناحية أخرى( تتحدد قدرة الفرد عىل االحتامل:

أ. الحد األقىص من االحتامل يسمى عتبة االنفجار، وهناك  تغريات تحدث 

للفرد بعد عبوره لهذه العتبة.

ب. فإذا كانت حدة الحاجات والنزوات منخفضة أو ميكن تحّملها وكان زمن 

االنتظار إلشباعها منخفضاً أو ميكن تحّمله، فإن السلوك يف هذه الحالة يكون 

سويّاً خالياً من املرض، ويكون الفرد بعيداً عن عتبة االنفجار.

ج. أّما إذا كانت حدة الحاجات والنزوات مرتفعًة أو ال ميكن تحّملها وكان زمن 

االنتظار إلشباعها مرتفعاً أو ال ميكن تحّمله، فإن السلوك يف هذه الحالة يكون 

غري سوي، أي يدخل الفرد يف املرض ويكون قد عرب عتبة االنفجار.

الحاجات والنزوات ميكن تحملها + زمن االنتظار ميكن تحمله = يكون السلوك سوياً

الحاجات والنزوات ال ميكن تحملها + زمن االنتظار ال ميكن تحمله = يكون السلوك مرضيّاً
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3. دور الدعم النفيس – االجتامعي
دور الدعم النفيس – االجتامعي يف مساعدة الفرد والجامعات مير بخمس 

مراحل11٣:

الضغط
الضغط I. املرحلة االوىل يكون الفرد تحت

الضغط II. املرحلة الثانية يبدءا  الفرد يتأثر )يدمغ(  ب

الضغط III. املرحلة الثالثة متثل الحاجة للتعبري – التفريج عن 

الضغط IV. املرحلة الرابعة اذا مل يتم التفريغ يبدءا الفرد بالتصدع تحت 

الضغط V. املرحلة الخامسة ينهار الفرد تحت

 يقدم هذا النموذج مثاالً هاماً عىل دور الدعم النفيس – االجتامعي، فكام 
   ذكرنا سابقاً: يكون األفراد تحت ضغوط متنوعة أثناء مرورهم مبرحلة 

   األزمة، سواء أكانت ناتجة عن األزمة أو املساعدة يف األزمة أو قبل األزمة 
   وتتضاعف فيها.

 وكام ذكرنا يف فقرة القدرة عىل التحمل، فإن لكل فرد قدرة عىل تحمل 
   الضغوط من ناحية حدة الحاجات والنزوات وزمن الصرب عىل إشباعها.

املرحلة األوىل:
مير اإلنسان بأزمة ويُحاط بالضغوطات ويكون تحت الضغط.

املرحلة الثانية:
إذا مل يعالج هذه الضغوطات فإنه يبدأ بالتأثر بها ويقرتب من عتبة االنفجار.

نكون يف هذه املرحلة عند القاعدة األوىل لخدمات "هرم التدخل".

املرحلة الثالثة:
إذا جرى التعبري والتفريج عن الضغط، أي إزالة الضغط، يعود الفرد إىل حالته 

الطبيعية وهنا دور الدعم النفيس – االجتامعي وشبكة العالقات االجتامعية 
والعائلية.

وهنا نكون عند الطبقة الثانية والثالثة يف "هرم التدخل".

املرحلة الرابعة: 
إذا مل يحصل التعبري والتفريج عن الضغط، يبدأ الفرد بالتصّدع، أي يخرس 

قدراته ويالمس عتبة االنفجار.
يف هذه املرحلة تصبُح خدمات الدعم النفيس-االجتامعي غري كافية وتصبح 
الحاجة إىل تدخل أكرث تخصصاً أساسية. هنا نكون عند الطبقة الرابعة من 

"هرم التدخل".
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املرحلة الخامسة:
يتجاوز الفرد هنا عتبة االنفجار ويدخل يف السلوك املريض، ويصبح بحاجة إىل 

خدمات مختصة وأكرث تحديداً.
االنهيار يف هذا النموذج يعني االكتئاب. ونكون هنا يف مرحلة متقدمة من 

الطبقة الرابعة من "هرم التدخل".

يبنّي هذا األمر أهمية املساعد/ة االجتامعي/ـة والدعم النفيس – االجتامعي 
يف حامية الفرد من االنتقال والوقوع باملرض الشديد. 



الوحدة الثالثة
• فهم اإلسعافات األولية النفسية	

• تحديد األفراد الذين يحتاجون عناية خاصة	
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I. ما هي اإلسعافات األولية النفسية114؟ 
اإلسعافات األولية النفسية هي استجابة إنسانية داعمة ألفراد يتعرضون 

للمعاناة وقد يكونون بحاجة إىل الدعم115، 116.

وتشمل الجوانب التالية:

تقديم الرعاية واملساندة العمليتني من دون تطفل• 

تقدير االحتياجات واملخاوف الخاصة بالناجني• 

مساعدة الناس عىل تلبية احتياجاتهم األساسية )مثل الغذاء واملاء(• 

االستامع إىل الناس، من دون مامرسة الضغط عليهم يك يتكلموا• 

تهدئة الناس ومساعدتهم عىل استعادة الهدوء• 
مساعدة الناس يف الوصول إىل املعلومات والخدمات والدعم االجتامعي• 
حامية الناس من التعرض ملزيد من األذى • 

من املفيد معرفة ما ييل:
اإلسعافات األولية النفسية هي:

ليست أمراً ال يقوم به إال املحرتفني.• 
ليست اإلرشاد النفيس الذي يقوم به املختصون.• 
ليست التفريغ النفيس فهي ال تتضمن بالرضورة مناقشًة تفصيليًة • 

للحادث الذي تسبب بالضيق.
ليست الطلب من شخص ما أن يحلّل األحداث التي حصلت معه أو • 

يضعها يف ترتيب زمني متسلسل.
ليست مامرسة الضغط عىل الناس لإلفصاح عن مشاعرهم وردود • 

أفعالهم حيال حادثة.

ماذا تشمل اإلسعافات األولية النفسية؟
تشمل اإلسعافات األولية النفسية عوامل تبدو مفيدًة للغاية يف عملية تعايف 

الناس عىل املدى البعيد. تشمل هذه العوامل:

تأمني الشعور باألمان واالرتباط باآلخرين والهدوء واألمل• 

إمكانية الحصول عىل الدعم االجتامعي والجسدي والعاطفي• 

تعزيز اإلحساس بالقدرة عىل مساعدة الذات لدى الناجني كأفراٍد • 

ومجتمعات

من املفيد معرفة ما ييل:
اإلسعافات األولية النفسية هي بديل عن التفريغ النفيس )الذي 

ثبت عدم فعاليته يف حاالت الطوارئ(

فالتفريغ االنفعايل يهدف إىل:
إطالق الشحنات االنفعالية املكبوتة باستدعاء ذكريات الحدث • 

الصادم أو ذكريات سابقة استدعاها الحدث الصادم.
مساعدة الشخص عىل صياغة هذه الذكريات يف كلامت • 

واضحة.
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ملن تقدم اإلسعافات األولية النفسية؟ 

  تستهدف اإلسعافات األولية النفسية األفراد الذين يعانون من ضيق نفيس 

والذين تعرّضوا مؤخراً إىل حدٍث ينطوي عىل أزمة حقيقية. 

  ميكن تقديم املساعدة لألطفال والبالغني عىل حد سواء.

  ليس لدى كل من اخترب أزمًة ما حاجٌة إىل اإلسعافات األولية النفسية أو 

رغبة بها.

  ال يجب فرض املساعدة عىل األفراد الذين ال يريدونها، بل يجب أن يضع 

املساعد/ة نفسه تحت طلب أولئك الذين قد يحتاجون إىل الدعم.

  قد تكون هناك حاالت يحتاج فيها الشخص إىل أشكال دعم تتجاوز 

اإلسعافات األولية النفسية وحدها. لذلك عىل املساعد/ة االجتامعي/ـة أن 

يدرك نطاق حدوده وأن يحصل عىل مساعدة من اآلخرين مثل الكوادر الطبية 

)إْن كانت متوافرة( أو زمالئه أو أفراد آخرين يف املنطقة أو السلطات املحلية 

أو قادة املجتمع أو الزعامء الدينيني.

  كام تُقّدم اإلسعافات األولية النفسية إىل األفراد الذين يحتاجون إىل دعم 

فوري متقّدم كاملساعدة الطبية أو غريها كأولوية إلنقاذ حياتهم مثل:

األفراد املصابني بجروح خطرية تهدد حياتهم ويحتاجون إىل • 

رعاية طبية طارئة

األفراد الذين يعانون من االنزعاج الشديد بحيث ال يستطيعون • 

االهتامم بأنفسهم أو بأطفالهم

األفراد الذين قد يؤذون أنفسهم• 

األفراد الذين قد يؤذون اآلخرين• 

متى يجري تقديم اإلسعافات األولية النفسية؟

تهدف اإلسعافات األولية النفسية إىل مساعدة األفراد الذين ما لبثوا أن • 

تعرضوا إىل حادث أليم.

ميكن تقديم اإلسعافات األولية النفسية منذ املرة األوىل التي تتواصلون • 

فيها مع أفراد يعانون من ضيٍق نفيس شديد، وعادًة ما يكون ذلك خالل 

الحادث أو بعده مبارشة.

إن الكلامت التي يلجأ إليها الفرد هنا بديٌل عن النشاط الحريك • 
الذي كان من املمكن أن يلجأ إليه للتفريغ عن نفسه.

يتم التفريغ االنفعايل بالكلامت وردود الفعل اإلرادية والالإرادية • 
التي تليه، فانهامر الدموع مثالً يحدث األثر العالجي املطلوب.

التفريغ النفيس هو تقنية شائعة ولكنها مثرية للجدل، وقد تكون • 
يف بعض األحوال غري فعالة فال يجوز عندها تطبيقها117.

هذه تقنية عالجية يقوم بها األخصائيون يف إطاٍر عيادي عالجي • 
وليست ملقدمي اإلسعاف النفيس األويل.

من املفيد معرفة ما ييل:
يف بعض األحيان يتم تقديم اإلسعافات األولية النفسية بعد أيام أو 

أسابيع من وقوع الحادث، نسبة إىل الفرتة الزمنية التي استغرقها الحادث 
ومدى شّدته، وفرتة وصول املساعدين.
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أين يجري تقديم اإلسعافات األولية النفسية؟

تقدم اإلسعافات األولية النفسية فقط يف املكان اآلمن للقيام بذلك.• 

يف الوضع األمثل يتم تقديم اإلسعافات األولية النفسية يف املكان الذي • 

يوفر إمكانية ضامن رسية الشخص املترضر وكرامته. كام أن لذلك أهمية 

خاصة لألفراد الذين عانوا من أحداٍث صادمة كالعنف الجنيس.

تكييف األفعال مبا يراعي ثقافة الشخص:

عندما تقع حادثة أو أزمة ما، فغالباً ما يكون من بني املتأثرين أفراد • 

ذوو خلفيات ثقافية مختلفة مبا يف ذلك أقليات أو فئات قد تكون 

مهمشة.

تحّدد الثقافة االجتامعية كيفية تعاملنا مع اآلخرين وما يُستحسن أو ال • 

يًستحسن قوله وفعله.

يف بعض الثقافات، عىل سبيل املثال، ال يجيز الُعرف للشخص أن يفيض • 

مبشاعره لشخٍص آخر خارج نطاق العائلة، أو قد ال يكون من الجائز 

للنساء التحدث إال إىل نساء أخريات، أو رمبا تنطوي طرق معينة يف 

اللباس أو الغطاء عىل أهمية كبرية.

قد تجدون أنفسكم تعملون مع أفراد من خلفيات تختلف عن • 

خلفيتكم. وباعتباركم مساعدين اجتامعيني، فمن املهم أن تتنبهوا إىل 

خلفيتكم الثقافية ومعتقداتكم الخاصة حتى تتمكنوا من تحييد مشاعر 

التحيز لديكم.

اعملوا عىل تقديم املساعدة بالطرق األنسب لألفراد الذين تقومون • 

بدعمهم، والتي توفر لهم االرتياح.

إن كل أزمة تعترب وضعاً فريداً بحد ذاته. ولذلك يجب العمل عىل • 

تكييف التدخل مبا يتناسب مع السياق الخاص، آخذين باالعتبار 

األعراف واملعايري االجتامعية والثقافية املحلية. 

من املفيد معرفة ما ييل:
تكييف األفعال مبا يراعي ثقافة الشخص:

عندما تقع حادثة أو أزمة ما، فغالباً ما يكون من بني املتأثرين أفراد • 

ذوو خلفيات ثقافية مختلفة مبا يف ذلك أقليات أو فئات قد تكون 

مهمشة.

تحّدد الثقافة االجتامعية كيفية تعاملنا مع اآلخرين وما يُستحسن أو ال • 

يًستحسن قوله وفعله.

يف بعض الثقافات، عىل سبيل املثال، ال يجيز الُعرف للشخص أن يفيض • 

مبشاعره لشخٍص آخر خارج نطاق العائلة، أو قد ال يكون من الجائز 

للنساء التحدث إال إىل نساء أخريات، أو رمبا تنطوي طرق معينة يف 

اللباس أو الغطاء عىل أهمية كبرية.

قد تجدون أنفسكم تعملون مع أفراد من خلفيات تختلف عن • 

خلفيتكم. وباعتباركم مساعدين اجتامعيني، فمن املهم أن تتنبهوا إىل 

خلفيتكم الثقافية ومعتقداتكم الخاصة حتى تتمكنوا من تحييد مشاعر 

التحيز لديكم.

اعملوا عىل تقديم املساعدة بالطرق األنسب لألفراد الذين تقومون • 

بدعمهم، والتي توفر لهم االرتياح.

إن كل أزمة تعترب وضعاً فريداً بحد ذاته. ولذلك يجب العمل عىل • 

تكييف التدخل مبا يتناسب مع السياق الخاص، آخذين باالعتبار 

األعراف واملعايري االجتامعية والثقافية املحلية
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انظروا. 1

تحققوا من األمان )هل هناك أخطار ماثلة يف املركز؟ هل من املمكن أن • 

تتواجدوا هناك من دون تعرضكم للخطر؟(.

تحققوا من األفراد الذين لديهم احتياجات أساسية طارئة واضحة • 

)أصحاب الجروح واإلصابات الخطرة - أفراد بحاجة لإلنقاذ - أفراد 

عالقون أو تحت خطر مبارش- أفراد لديهم حاجات أساسية طارئة 

وواضحة كالحامية من الطقس أو استبدال املالبس - أفراد يُحتمل 

تعرضهم للتمييز(.

تحققوا من األفراد الذين يُظهرون ردود فعل خطرية عىل املحنة – األزمة • 

)أفراد غري قادرين عىل التحرك بأنفسهم أو يف حالة صدمة(.

استمعوا. 2

توّجهوا إىل األفراد الذين قد يحتاجون إىل الدعم )عىل الرغم من وجود • 

حاجاٍت واضحة للمساعد/ة، إال أنه عليه دامئاً أن يسأل الشخص عن 

حاجاته وأيضا عن الحاجات واألمور األهم بالنسبة إليه(.

اسألوا عن احتياجات األفراد ومخاوفهم.• 

استمعوا إىل األفراد وساعدوهم عىل الشعور بالهدوء.• 

اربطوا. 3

ساعدوا الناس عىل تلبية احتياجاتهم األساسية والوصول إىل الخدمات • 

املتوفرة )مثل املاء والغذاء والدواء... كلام كان املساِعد/ة عىل علٍم 

بحاجات األفراد يف األزمات كلام كان أكرث فاعلية يف املساعدة. يجب 

الحرص هنا عىل عدم إهامل األفراد الضعفاء/املهمشني. عىل املساعدين 

II. ما هي مبادئ اإلسعافات األولية النفسية؟
استعّدوا – جمع معلومات عن الوضعأ. 

اجمعوا املعلومات عن الحادثة• 

)ماذا حدث؟ متى وأين وكم عدد األفراد الذي يُحتمل أن يكونوا قد • 

تأثروا؟(.

اجمعوا املعلومات عن الخدمات وفرص الدعم املتوافرة )من يقدم • 

املساعدة، وما هي هذه املساعدة، وأين وكيف ميكن لألفراد الحصول 

عليها؟(.

اجمعوا املعلومات عن املخاوف املتعلقة باألمن والسالمة )مثالً هل • 

انتهت الكارثة أم ما زالت مستمرة؟ ما هي األخطار املاثلة يف محيط 

الكارثة؟(.

ميكن أن تتسم حاالت الكوارث بالفوىض وغالباً ما تستدعي إجراءاٍت عاجلة، 

ولكن حاولوا الحصول عىل معلوماٍت دقيقة قدر اإلمكان عن الوضع قبل 

الدخول إىل موقع الكارثة. 

انظروا واستمعوا واربطواب. 
مبادئ العمل الثالثة الرئيسة لإلسعافات األولية النفسية هي: انظروا • 

واستمعوا واربطوا.

تساعد هذه املبادئ عىل إرشاد املساعدين االجتامعيني إىل كيفية النظر • 

إىل حالة الكوارث وكيفية الدخول إىل موقع الحادثة بأمان وكيفية 

التعامل مع األفراد املتأثرين وتفّهم احتياجاتهم وربطهم بالدعم العميل 

واملعلومات. 
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من املفيد معرفة ما ييل:
االستامع واإلصغاء الفّعال هو أحد أهم مكونات اإلسعافات األولية النفسية، 

لذلك يجب عىل املساعد االجتامعي أن يتدرب عىل مهارات التواصل واإلصغاء 
ال. الفعَّ

االستامع كام ينبغي إىل األفراد الذين تقومون مبساعدتهم هو أمر أسايس لفهم 
أوضاعهم واحتياجاتهم وملساعدتهم عىل الشعور بالهدوء، وليك تكونوا قادرين 

عىل تقديم املساعدة املالمئة. تعلموا أن تستمعوا وتصغوا من خالل:
أعينكم: بأن تُظهروا للشخص أنه يحظى بكامل اهتاممكم.• 
آذانكم: بأن تُظهروا للشخص أنكم تستمعون إىل مخاوفه. • 
قلوبكم: بأن تُظهروا ُحسن الرعاية واالهتامم بالذين يحتاجون إىل • 

مساعدة.

III. من هم األفراد األكرث ضعفاً وخاصة خالل األزمات؟

 األطفال واملراهقون

األطفال واملراهقون أكرث عرضًة للمخاطر من غريهم يف حاالت األزمات.• 

غالباً ما تخل األزمة بعاملهم املألوف من ناحية األفراد واألماكن • 

والعادات اليومية التي كانت توفر لهم اإلحساس باألمان.

تتعدد املخاطر فقد تشمل أنواعاً عديدة من العنف واإلساءة واإليذاء.• 

األطفال الصغار معرّضون بشكل خاص للمخاطر؛ فهم غري قادرين عىل • 

تلبية احتياجاتهم األساسية أو حامية أنفسهم، يف حني قد يكون مقدمو 

الرعاية لهم غارقني يف الحزن الشديد، وال يقوون عىل املساعدة.

قد يتعرض األطفال األكرب سناً بنسبة أكرب ملخاطر اإلتجار أو االستغالل • 

الجنيس أو عاملة األطفال أو التجنيد يف القوات املسلحة.

 األفراد الذين يعانون من حاجات صحية خاصة أو مزمنة أو من 
   عاهات

قد يحتاج األفراد الذين يعانون من حاالت صحية مزمنة وذوو العاهات • 

الجسدية واالضطرابات النفسية وكبار السن إىل مساعدة خاصة للوصول 

إىل مكان آمن أو لربطهم بأشكال الدعم األساسية والرعاية الصحية أو 

للعناية بأنفسهم عىل سبيل املثال ال الحرص.

إن الحوادث الصعبة والصادمة من شأنها أن تزيد األوضاع الصحية سوءاً • 

)مثل ضغط الدم املرتفع – وأمراض القلب – والربو – والقلق وغريها 

من االضطرابات الصحية والنفسية( وقد تخترب الحوامل واملرضعات 

االجتامعيني أن يتذكروا بعدم قطع الوعود إال إذا كان باستطاعتهم 

الوفاء بها، ويجب أن يويف املساعد/ة االجتامعي/ـة بوعوده ويتابع مع 

األفراد الذين قّدم لهم الوعود يف هذه املرحلة(.

ساعدوا األفراد عىل التغلب عىل مشكالتهم )إن األفراد الذي يعانون • 

من الضيق قد يغرقون يف الهموم واملخاوف. يجب مساعدة هؤالء 

األفراد عىل النظر يف احتياجاتهم امللّحة، وكيفية ترتيبها بحسب األولوية، 

وكيفية العمل عىل تلبيتها. فيمكن مثالً أن يُطلب منهم أن يفّكروا فيام 

يحتاجون إىل تلبيته اآلن/ وما ميكن تأجيله إىل وقت الحق. إن القدرة 

عىل تدبري بعض األمور من شأنه أن مينح الشخص شعوراً أكرب بالسيطرة 

عىل الوضع ويقّوي قدرته عىل التكيف معه(.

قدموا املعلومات )إن األفراد املتأثرين باألزمة يلزمهم الحصول عىل • 

معلومات دقيقة عن الحادثة وعن األحباء وعن سالمتهم...(.
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إجهاداً شديداً بسبب األزمة مام قد يؤثر عىل حملهن أو عىل صحتهن 

وصحة الرضيع.

قد يعاين األفراد الذين ال يستطيعون التحرك مبفردهم أو الذين يعانون • 

من مشكالت يف البرص أو السمع صعوبًة يف إيجاد أحبائهم أو يف 

الوصول إىل الخدمات املتوافرة.

 ااألفراد املعرضون لخطر التمييز أو العنف

إن األفراد املعرضني للتمييز أو العنف قد يشملون النساء واألفراد الذين • 

ينتمون إىل مجموعات إثنية أو دينية معينة أو أقليات واألفراد الذين 

يعانون من اضطرابات نفسية، وهم أشد عرضة للمخاطر بسبب إمكان:

إهاملهم عندما يتم توفري الخدمات األساسية.• 

عدم إرشاكهم يف اتخاذ القرارات املتعلقة باملساعدات والخدمات أو • 

مبستقبلهم.

استهدافهم بأعامل العنف مبا يف ذلك العنف الجنيس.• 

وقد يحتاج األفراد الذين هم عرضة للتمييز أو العنف إىل حامية خاصة 
لضامن سالمتهم يف حاالت األزمات، وقد يحتاجون إىل مساعدة إضافية لتلبية 

احتياجاتهم األساسية والوصول إىل الخدمات املتوفرة.



متكني املشاركني من:

•  فهم مجموعات الدعم القامئة عىل املجتمع وأدوارها وخصائصها	

الوحدة الرابعة
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I. ما هي مجموعات الدعم القامئة عىل املجتمع11٨؟
  ميكن تعريف مجموعة الدعم بأنها مجموعة من األفراد لديهم حاجات 

وصعوبات ومخاوف واهتاممات مشرتكة، ويلتقون سوياً ليتبادلو الدعم بني 

بعضهم البعض من خالل مشاركة تجاربهم ومعلوماتهم وآرائهم يف بيئة 

مالمئة.

  هي مكان لهؤالء األفراد ملشاركة تجاربهم ومساعدة بعضهم البعض يف 

األوقات الصعبة لتأمني الصحة والرفاه لكل األعضاء املشاركني باملجموعة.

  إن األفراد الذين يواجهون وضعيات حياتية متشابهة وخصوصاً من 

حيث التجارب السلبية وغري السارة غالباً ما يجدون الراحة والدعم والقوة 

يف التواجد سوياً مع أفراد آخرين يواجهون نفس الوضعيات أو وضعيات 

مشابهة.

  قد تساعد شبكة العالقات االجتامعية التي يقيمها األفراد يف مجموعات 

الدعم عىل تخفيض اإلحساس بالعزلة وخلق اإلحساس بالتضامن االجتامعي 

بني األفراد الذين يعانون من صعوبات متشابهة يف حياتهم. ويف الحقيقة فإن 

مجرّد تواجد الفرد يف مجموعة يستطيع لوحده أن يساعده يف التخلص من 

الضغط النفيس والعاطفي، فاالنخراط يف مجموعة من األفراد يعانون من 

نفس املشكلة يساعد األفراد عىل إدراك أنهم ليسوا لوحدهم، كام يفسح 

املجال أمامهم ملشاركة مشاعر الغضب والحزن والعجز املرتبطة مبشاكلهم.

  تُعترب مشاركة املعلومات إحدى أهم مهام مجموعات الدعم.

  تساعد املعلومات التي تتم مشاركتها يف مجموعات الدعم املنتسبني عىل 

تطوير آليات للمواجهة – التأقلم.

من املفيد معرفة ما ييل:
مجموعات الدعم ليست مجموعات لتقديم العال	:

هي ال تفرس السلوك داخل املجموعة يف سبيل توفري البصرية.• 

ال تحلل العالقات داخل الجامعة يف سبيل تسهيل تغيري األفراد.• 

ال تقدم تحليالً مهنياً للتفاعالت والردود.• 

II. ما هو دور مجموعات الدعم القامئة عىل املجتمع؟
دور مجموعات الدعم هو تقديم إطاٍر يستطيع أعضاؤها االجتامع ضمنه يف 

مختلف ظروف الحياة.
ميكن لهذا اإلطار أن يكون عىل شكل:

دعم عاطفي  •
دعم روحي  •

دعم جسدي  •
دعم نفيس  •

دعم اقتصادي  •
دعم معريف- عرب تقديم املعلومات والتثقيف والتوعية  •
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III. ما هو هدف مجموعات الدعم؟
تجتمع مجموعات الدعم من أجل:

مشاركة التجارب والصعوبات واملشاعر• 

مساعدة األفراد عىل فهم مشاكلهم بشكل أفضل• 

االتصال بآخرين ميتلكون التجارب واملشاكل نفسها• 

التخفيف أو التخلّص من مشاعر القلق أو الخوف أو الذنب أو املشاعر • 

السلبية

الحصول عىل معلومات فعالة تساعد املشرتكني يف حياتهم اليومية• 

التعرف عىل نظام اإلحالة املوجود يف املجتمع• 

IV. ما هي خصائص مجموعات الدعم؟ 
بعد تحديد األعضاء وامليرّس، مثّة بعض الخصائص التي يجب االتفاق • 

عليها بخصوص مجموعات الدعم.

يتم تحديد هذه الخصائص عرب تحديد الهدف من هذه املجموعات • 

)مع مراعاة األبعاد الثقافية التي نعمل ضمنها(.

يكون ملجموعات الدعم العاطفي الناجحة هدٌف ومهمة محّددان. • 

ويكونان واضَحني لكل أعضائها.

بعض من هذه الخصائص:
1. املكان:

من األفضل عقد اجتامعات املجموعة يف نفس املكان. ميكن أن يتم ذلك يف • 

املركز االجتامعي.

يجب أن يوفر هذا املكان الرسية والخصوصية والراحة وأن يتّسع لجميع • 

املشاركني. 

يجب أن يكون املكان سهل العثور ويستطيع جميع املشاركني الوصول إليه.• 

2. الوقت:

  وقت بداية وانتهاء اجتامعات الدعم:

يساعد وجوُد إطاٍر واضٍح يجعل فرتة االجتامعات الزمنية متوقّعاً بالنسبة إىل • 

األعضاء عىل تنظيم وقتهم ليتالءم مع اجتامعات املجموعة ويساهم يف بقائها 

واستمرارها.

يرتاوح وقت اجتامع املجموعة بني ساعة ونصف وساعتني )يساهم عدد • 

املشاركني يف تحديد الوقت بالشكل األمثل(.

 مهلة الكالم املخصصة لكل فرد:

يجب االتفاق عىل ُمهلة للكالم يتقيّد بها األفراد املشاركني يف املجموعة بحيث • 

يتمكن الجميع من الكالم واملشاركة.

قد تأيت مناسبات يصعب فيها التمّسك باملهلة املحددة، وذلك عندما يكون • 

واضحاً مروُر أحد األفراد بأزمٍة أو وضعيِة كرٍب وضغط. قد تسمح املجموعة 

هنا مبزيد من الوقت للمتكلم.

3. تحديد ما إذا كانت املجموعة مفتوحة أم مغلقة:
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 املجموعات املفتوحة:

بعض خصائصها:

تتيح لألعضاء الجدد أن ينضموا للمجموعة يف أي وقت.• 

هذا الشكل مفيد لألفراد الذين يحتاجون الدعم املبارش اآلين ولألفراد الذين • 

ال يستطيعون االنضامم بشكل دائم ألسباب صحية أو عاطفية أو لظروف 

عملهم.

 املجموعات املغلقة:

بعض خصائصها:

د عدُد أعضائها منذ البداية وال يُقبل أي عضو جديد فيها.•  يُحدَّ

هذا النوع من املجموعات مفيٌد لألفراد الذين يبحثون عن الرسية.• 

4. تحديد ما إذا كانت املجموعة محددة زمنياً أو غري محددة زمنياً:

 املجموعات املحددة زمنياً: 

يكون لديها عدٌد محدد من الجلسات كأن يكون لها 6 أو 8 جلسات مثالً. • 

يكون لديها برنامج لكل جلسة.• 

 املجموعات غري املحددة زمنياً:

ال يكون لديها وقٌت محدد النتهائها؛ فانتهاؤها مرتبط بتحقيقها لألهداف • 

املتفق عليها.

برامج جلساتها يتحدد بحسب حاجات أعضائها.• 

 ميتلك األعضاء فيها دوراً أكرث فاعلية يف تحديد برامجها؛ فهم يحّددون • 

املواضيع التي ستتم مناقشتها واألوقات التي ستتم مناقشتها بها.

5. تحديد ما إذا كانت املجموعة مختلطًة أو محددة:

 املجموعات املختلطة:

هي مجموعات ليس لديها خصائَص محددة ألعضائها كالجنس والعمر... إلخ.• 

 املجموعات املحددة:

يكون لديها خصائَص محددة لعضويتها كالجنس والعمر واملوقع الجغرايف • 

والتوجه الجنيس.

6. حجم املجموعة:

يجب أن يكون ملجموعة الدعم الفعالة عدٌد محدٌد من األعضاء. يرتاوح العدد األمثل 

ملجموعات الدعم بني 6 أفراد كحد أدىن و15 شخص كحد أقىص.

٧. القوانني:

يجب أن تضع كل مجموعة قوانينها عرب أعضائها وأن يلتزم الجميع بهذه • 

القوانني أثناء االجتامعات.

تحّدد هذه القوانني عمل املجموعة أثناء اجتامعاتها وتنظمه. • 

٨. االسرتاحة:

يساهم تقديم الطعام واملرشوبات يف خلق جو من الرتحيب والقبول؛ ولكن ويجب 

أن تكون قبل أو بعد االنتهاء من االجتامع وليس خاللها ملا قد تسبّبه من تشويش 

ومقاطعة.
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من املفيد معرفة ما ييل:
أمثلة عن القوانني املستخدمة يف مجموعات الدعم:

نحن هنا لنتبادل مشاعرنا وخرباتنا الخاصة، وليس لتقديم املشورة.أ. 

كلنا نتقاسم املسؤولية لجعل هذا العمل الجامعي ناجحاً.ب. 

نحن نقبل اآلخرين متاماً كام هم، ونتجنب إصدار األحكام.ج. 

يجب أن يكون كُل فرٍد قادراً عىل قول ما يشعر أو يفكر به وأن يكون د. 

ذلك مقبوالً من قبل املجموعة.

نحن نحاول إعطاء الجميع فرصًة للمشاركة.ه. 

لدينا الحق يف الكالم والحق يف التزام الصمت.و. 

نحن نقدم االهتامم والدعم للشخص الذي يتحدث ونتجنب املحادثات ز. 

الجانبية.

نحن نتجنب املقاطعة. إذا حان وقت االسرتاحة نعيد الحديث بعدها إىل ح. 

الشخص الذي كان يتحدث قبلها.

لدينا الحق يف طرح األسئلة والحق يف رفض اإلجابة.ط. 

نحن نحاول أن نعي املشاعر الخاصة بنا والحديث عاّم منر به اآلن، وليس ي. 

تجارب حياتنا املاضية.

نحن ال نتحدث عن أعضاء املجموعة أثناء غيابهم عن املجموعة.ك. 

حن نبدأ وننهي اجتامعاتنا يف الوقت املحدد.ل. 

الجميع يف املجموعة أقران؛ ال يوجد خبري بيننا.م. 

ال يوجد خطأ أو صواب فيام يقوله الفرد أثناء حديثه.ن. 

٩. املبادئ األساسية: 

 الرسية املطلقة:
إن ما يُقال يف االجتامعات ال يتم التحدث عنه خارجها؛ وينبغي تكرار • 

هذا املبدأ يف كل اجتامع.

الرسية ال تعني عدم الكشف عن هوية املشاركني لبعضهم البعض. فمن • 

املعتاد تسجيل الحضور يف اجتامع مجموعة الدعم )ملء أسامء وعناوين 

وأرقام الهاتف الخاصة باملشاركني( وميكن لألعضاء أن يتوقعوا الرسائل 

واملكاملات الهاتفية من امليرس، فال يشّكل ذلك خرقاً للرسية.

تنطبق الرسية هنا عىل ترصيحات وكشوفات املشاركني أثناء الجلسات، • 

وليس هويات أعضاء فريق الدعم.

 االحرتام:
االحرتام يعني معاملة اآلخرين كام تُحب أن تُعاَمل.• 

ينبغي عىل امليرس وكافة أفراد املجموعة أن يعاملوا بعضهم بعضاً • 

باحرتام.

ويُنتظر من جميع أعضاء فريق الدعم:• 
عدم الحكم عىل املتكلم.أ. 

عدم إحراج املتكلم.ب. 

عدم دفع املكلّم لقول أكرث مام يريد قوله.ج. 

عدم أخذ وقت الكالم الخاص باآلخرين.د. 



١١٢ الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي - الوحدة الثانية

 التعاطف:
إن محاولة مساعدة شخص ما ال تعني أن يغرّي الطريقة التي يتعامل بها • 

مع الوضع الذي مير به.

ال يعني التعاطُف إعطاَء املشورة. • 

التعاطُف هو الفهم العميق ألفكار شخٍص آخر وملشاعره، من دون فرض • 

حكمنا أو توقعاتنا عليه.

يَظَهر التعاطُف من خالل اإلنصات باهتامم ملشاعر اآلخرين والسلوك • 

الحساس تجاهها؛ أي أن إعطاء االهتامم الكامل لكل عضو واالستامع 

إليه أثناء التحدث يظهر التعاطف بكل بساطة.

من األهمية مبكان أن نتذكر أن امليرس هو مبثابة منوذج للمشاركني يف • 

املجموعة. فيجب أن يُظِهر "االحرتام" و "التعاطف" ألعضاء املجموعة، 

ويساهم بذلك يف خلق جو صحي ومريح وآمن ملجموعة الدعم. 

ميكن للميرس أن يتعاطف مع حالة الفرد ببساطة عن طريق التواجد • 

الكامل ألجله واالستامع إليه.

يف بعض األحيان، من األفضل التعبري عن التعاطف بشكل لفظي من • 

خالل عبارات مثل:
"ال بد من أن هذه التجربة التي متر )مررت) بها (كانت) صعبة"  

 الرتكيز عىل الـ"ُهنا واآلن":
ال ينبغي عىل الناس يف مجموعة الدعم معالجة مشاكلهم القدمية، بل • 

عليهم الرتكيز عىل حالهم اآلين.

يجب عىل امليرّس توجيه الناس باستمرار ليبتعدوا عن التجارب املاضية • 

وإعادتهم إىل الحالة الراهنة من خالل أسئلٍة مثل:
"كيف تتعامل/ين مع الحالة الراهنة؟"

"هل هناك حالًة معينًة ترغب مبناقشتها يف املجموعة؟"

عندما يسرتسل فرٌد من املجموعة باالنخراط يف مشاكل املايض، ميكن • 

لسؤاٍل بسيط أن يساعد عىل إعادته إىل الـ"ُهنا واآلن". عىل سبيل املثال:
  "ما هي برأيك الحاجة األكرث إلحاحاً اآلن؟"

"اسمح يل بأن أساعدك عىل البقاء عىل املسار الصحيح. ما هو    
الوضع الحايل للحالة التي تتكلم عنها؟"  

  "هل تستطيع أن تقدم لنا املشكلة الحالية، هل ميكنك ذلك؟ 
أنا أعلم أنه من الصعب البقاء يف الوقت الحارض، ولكن قل لنا ما   

يجري يف الوقت الراهن".  
"أعرف صعوبة القيام بذلك، لكن هل ميكنك القفز إىل الـ"هنا   

واآلن" بالنسبة لهذه الصعوبة؟"  

من املفيد معرفة ما ييل:

مجموعة الدعم ليست املكان املناسب ملعالجة مشاكل املايض. بل • 

هي املكان املناسب ملناقشة املشاكل اآلنية وحلها.

الـ"هنا واآلن" يعني أن يركز األعضاء عىل كيفية تيسري األمور "اآلن • 

وهنا" وعىل املشكلة التي يرغبون يف حلها اآلن.
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1- تعريف التيسري وفوائده
التيســري الفّعــال هــو عمليــة تفاعليــة تســمح ملجموعــة مــن األفــراد بالتشــاور 
ــن  ــني ع ــر مع ــىل أم ــاق ع ــا باالتف ــمح أيض ــام تس ــادل اآلراء، ك ــوار وتب والح
طريــق النقــاش بشــكل تعــاوين وإبداعــي للوصــول إىل نتائــج وحلــول للقضايــا 

املطروحــة.
ميكن للمّيرس أن يحقق ما ييل من خالل التيسري:

إيجاد جو ودّي ميلء باالحرتام يتم فيه البحث يف األمور املطروحة• 
تعبري األشخاص عن أنفسهم من دون خجل أو تراجع• 
للخصوصيــة •  التعــرّض  دون  مــن  حقيقيــة  لنتائــج  الفريــق  وصــول 

للمشــاركني الشــخصية 
بناء الثقة مع اآلخرين وتطوير مفاهيم الجامعة• 
حل املشكالت املطروحة• 
تطوير مهارات التفكري• 
االبتكار• 

2- مهارات املّيرس
 مهارات االتصال والتواصل

تُعتــرب مهــارات االتصــال والتواصــل حجــر األســاس للتيســري الجيــد، ويتــم مــن 
خاللهــا توظيــف مهــارات املشــاركني عــرب تقنيــات الحــوار والنقــاش واإلصغــاء 
واألســئلة واألجوبــة والخالصــات. تظهــر مهــارات االتصــال والتواصــل مــن خــالل 

اإلصغــاء الفّعــال وإعــادة الصياغــة.

 مهارة قيادة املناقشات
الدارة نقاش فّعال يجب أن يقوم امليرّس بالخطوات االتية:

أن يقود النقاشات وينظمها ومينع الفوىض واألحاديث الجانبية• 

أن تدور النقاشات مع كامل املجموعة وليس مع امليرّس لوحده• 
أن يتأكد من االنتهاء من النقطة األوىل قبل االنتقال اىل الثانية• 

 مهارة إدارة التنوع يف النقاش
غالبــاً مــا يكــون املشــاركون مــن خلفيــات ثقافيــة واجتامعيــة متنوعــة، لذلــك 

عــىل امليّــرس أن يراعــي كل ذلــك مــن خــالل االنتبــاه إىل:
تنّوع مستويات املعرفة لدى املشاركني• 
االختالفات الثقافية• 
االختالف يف الرغبات واالهتاممات• 

 مهاريت اإليجاز والتوضيح
عنــد االنتهــاء مــن نقــاش مــا، ينبغــي عــىل امليّــرس دامئــاً وقبــل االنتقــال ملوضوع 
ــا التــي تــم التطــرق إليهــا خــالل  جديــد أن يجمــع بــني كل املفاهيــم والقضاي
رشح املوضــوع بحيــث يخــرج املشــاركون ولديهــم صــورة شــاملة ومكثفــة عــن 

املوضــوع. لذلــك يجــب اتبــاع اآليت:
إيجاز املفاهيم التي تم التطرّق إليها • 
ــا •  ــق عليه ــم التواف ــي ت ــور الت ــع األم ــص جمي ــاركني إىل تلخي ــوة املش دع

ــي ــٍل منطق ــاً لتسلس وفق
استخدام تقنية طرح األسئلة من أجل تسهيل عملية املراجعة• 
دعوة إحدى املجموعات أو أحد املشاركني إىل القيام باإليجاز• 

 مهارة املالحظة والتحليل
ينبغــي عــىل امليّــرس اكتســاُب حــّس نقــدي موضوعــي وبّنــاء. فمهــاريت املالحظة 
ــة وفهمــه عــىل  ــا يجــري يف املجموع ــة كل م ــل تســاعدانه عــىل معرف والتحلي

مختلــف املســتويات، كــام تشــكالن ركيــزيت عمليــة التقييــم 
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ــا مــن األهــداف  ــة موقعه ــني تســاعدان املجموعــة عــىل معرف األساســيتني اللتَ
ــا. ــي اســتُعملت لبلوغه ــة الوســائل الت ــي ُوضعــت ومــدى فعالي الت

3- صفات املّيرس ومواقفه
املوضوعية قدر اإلمكان• 
املرونة والتأقلم مع الظروف• 
تفّهم واحرتام الثقافات املختلفة• 
التجرّد وعدم التحيّز لجانب أو لرأي• 
الشفافية يف التعاطي مع اآلخرين• 
عدم إطالق األحكام املسبقة• 
قبــول املســتجدات واملشــاكل التــي ال يخطــط لهــا وإيجــاد الحلــول • 

البديلــة

  
4- أدوار املّيرس

قبل الجلسة
التعرّف عىل املجموعة وخصائصها• 
تحديد أهداف الجلسة والتخطيط لها )املراحل والتوقيت...(• 
تحضري البيئة املالمئة للجلسة من مكان ومعدات• 
التحضري النفيس والذهني قبل الدخول إىل الجلسة• 

خالل الجلسة
عرض أهداف الجلسة وسري عملها قبل البدء بالنقاش• 
حّض املجموعة عىل الرتكيز عىل املوضوع قيد النقاش• 
توجيه املجموعة لتحقيق األهداف املرسومة• 
اإلصغاء أكرث من التكلم• 

تبنــي أســاليب وطرائــق متنوعــة لتحفيــز عمليــة التواصــل وتبــادل • 
املعلومــات

التوفيق بني اآلراء املختلفة للمشاركني• 
تحفيز املجموعة وزيادة نشاطها أو تخفيفه بحسب الحاجة• 
تلخيص ما حدث يف اللقاء• 
تخصيص الوقت الكايف لعمل املجموعات• 
عدم السامح ألن يطغى أحٌد عىل النقاش أو يحتكره• 
إدارة النزاعات يف املجموعة إذا ُوجدت• 
ضبط إيقاع الجلسة ووقتها• 

بعد الجلسة
شكر املجموعة عىل املشاركة• 
تقييم الجلسة• 
توثيق سري عمل الجلسة• 
االتصال باملجموعة للمتابعة عند الحاجة• 

5- تقنيات التيسري
 العصف الذهني

العصف الذهني تقنية متكن امليّرس من جمع أكرب عدٍد من األفكار واآلراء 
املتعلقة بالسؤال وبالتايل مبوضوع البحث.

كيف ننفذ تقنية العصف الذهني؟
نطرح سؤاالً محدداً حول املوضوع قيد البحث.. 1
ندّون عىل اللوح كل ما يقوله املشاركون من دون أن نبدي أي رّد فعل، . 2

سواء أكان باملوافقة أو الرفض، تجاه أي كلمة ومن دون أن نناقش ما يرد 
من أفكار.
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نصّنف أو نرتّب األفكار أو اآلراء أو الكلامت بحسب هدف الجلسة . ٣
ونصّوب ما ذُكر.

أهمية التقنية
تتيح للجميع املشاركة.• 
تؤّمن كمية كبرية من املعلومات.• 
متنع املجادلة.• 
تركّز عىل أفكار املشاركني.• 

 عمل املجموعات
يعتمد عمل املجموعات عىل مبدأ تقسيم املجموعة الكبرية إىل مجموعات 

عمل صغرية تعمل عىل بحث موضوٍع واحٍد محدد قد يكون لجميع 
املجموعات أو قد تقوم كل مجموعة مبعالجة ناحية محددة منه.

كيف ننفذ تقنية عمل املجموعات؟
نحدد هدف عمل املجموعات.. 1
نعرض طريقة العمل ومراحله مع الوقت املخصص لكل مرحلة.. 2
نتأكد من أن املعلومات وطريقة العمل واضحة للجميع.. ٣
نوزّع املجموعات طوعاً أو إلزاماً.. 4
نبدأ عمل املجموعات وننتقل بني املجموعات لإلجابة عن أي استيضاح.. 5
بعد االنتهاء من عمل املجموعات تَعرض كل مجموعة نتائج عملها.. 6
ندير النقاش ونساعد عىل الوصول إىل النتائج.. 7

أهمية التقنية
تعزز مهارات حّل املشاكل والتفكري الناقد واالتصال والتواصل والقيادة.• 
تزيد من إمكانية مشاركة األفراد الذين يجدون صعوبة يف التعبري أمام • 

املجموعة الكبرية.
تساعد املشاركني عىل تبادل األفكار.• 
تعّزز العمل الجامعي.• 

 النقاش الجامعي
تعتمد هذه التقنية عىل طرح موضوع يحتمل النقاش بحيث تخدم األسئلة 

املرتبطة به هدفاً معيّناً.

كيف ننفذ تقنية النقاش الجامعي؟
نحرّض األسئلة املتعلقة باملوضوع والتي ستتم مناقشتها ضمن املجموعة . 1

الكربى.
نعرض املوضوع بالطريقة املختارة ونحّدد قواعد النقاش.. 2
نطرح األسئلة بالتسلسل لتتم مناقشتها.. ٣
نسّجل ما يتم طرحه من األفكار واآلراء عىل اللوح ليتم تلخيصها الحقاً . 4

)اختياري(.

أهمية التقنية
تستخدم خربة املشاركني يف الجلسة وتبني عليها.• 
تعزز املشاركة وتبادل الخربات.• 
تساعد املشاركني عىل تقدير وجهاِت نظٍر مختلفة حول املشكلة نفسها.• 
تسمح للجميع باملشاركة متى أرادوا ضمن الوقت املحّدد.• 
تنّمي مهارات التفاوض والتواصل لدى املشاركني مبا فيها اإلصغاء.• 
تْغني املوضوع الذي تتم مناقشته بتعدد األفكار واآلراء.• 
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ملحق I: استامرة تقييم العناية بالذات11٩ 

إن االستامرة التالية لتقييم العناية بالذات ليست شاملة. بل هي  مجرد 
اقرتاح. أضف ما يحلو لك من الجوانب التي تراها مناسبًة لك، وقيم نفسك 

من ناحية جودة العناية التي متنحها لذاتك ومعّدل تكرارها يف هذه األيام.
عند االنتهاء، ابحث عن أمناط يف إجاباتك. هل أنت أكرث نشاطاً يف بعض 
جوانب العناية بالذات يف حني أنك تهمل بعضها اآلخر؟ هل مثة بنوٌد يف 
القامئة تجعلك تفّكر: "يستحيل أن أقوم بهذا"؟ استمع إلجاباتك الباطنية 

وللحوار الداخيل الذي يجري يف أعامقك حول عنايتك بالذات، وامنح لذاتك 
األولوية. تنّبه بشكل خاص لألمور التي تشعر بأنك ترغب باملزيد منها يف 

حياتك.

٣ = أقوم بذلك بشكل جيد )أي مراراً(
2 = أقوم  بذلك بشكل ال بأس به )أي أحياناً(

1 = أقوم بذلك بالكاد
0 = ال أقوم بذلك أبداً
؟ = مل يخطر ذلك ببايل

العناية بالذات جسدياً
___ آكل بانتظام )أي وجبات الفطور والغداء والعشاء(

___ آكل بشكل صحي
___ أمارس الرياضة 

___ أتلقى عناية طبية منتظمة عىل سبيل الوقاية
___ أتلقى العناية الطبية عند الحاجة

___ آخذ إجازة عند املرض
___ أتلقى التدليك

___ أرقص أو أسبح أو أميش أو أركض أو أشارك بألعاب رياضية أو أقوم 
       بغريها من النشاطات الجسدية املمتعة

___ أخصص الوقت لنشاطي الجنيس – مع ذايت أو مع الرشيك
___ أمنح ذايت ما يكفي من النوم

___ أرتدي ما يعجبني من املالبس
___ أنعم بفرتات العطلة

___ غري ما سبق:

العناية بالذات نفسياً
___ أنعم برحالت مدتها يوم واحد أو أنعم بعطالت مصغرة

___ أخصص وقتاً بعيداً عن الهواتف والربيد اإللكرتوين واإلنرتنت
___ أخصص وقتاً للتأمل بالذات

___ أتنّبه لخربيت الباطنية – أستمع ألفكاري ومعتقدايت ومواقفي ومشاعري
___ أحظى باملعالجة النفسية الخاصة يب

___ أكتب يوميايت
___ أقرأ كتاباٍت ال تتعّلق بالعمل

___ أقوم بعمٍل لست خبرياً به أو مسؤوالً ضمنه
___ أهتم بتقليص الضغوط يف حيايت إىل الحد األدىن

___ أحّفز ذكايئ مبجال جديد كالذهاب إىل عرض فني أو حدٍث ريايض أو 
       مرسحي

___ أكون فضولياً
___ أقول ال للمزيد من املسؤوليات يف بعض األحيان

___ غري ما سبق:
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العناية بالذات عاطفياً
___ أميض وقتاً مع آخرين من الذين أستمتع برفقتهم

___ أبقى عىل اتصال مع األشخاص املهمني يف حيايت
___ أمنح نفيس التشجيع واملديح الذايت

___ أحب نفيس
___ أعيد قراءة كتبي املفّضلة أو مشاهدة أفالمي املفضلة

___ أحّدد ما يريحني من نشاطات وأشياء وأناس وأماكن وأسعى إليه
___ أسمح لنفيس بالبكاء
___ أبحث عاّم يضحكني

___ أعرّب عن غضبي من خالل النشاط االجتامعي والرسائل والتربعات 
       واملسريات واالحتجاجات

___ غري ما سبق:

العناية بالذات روحياً
___ أخصص وقتاً للتأمل

___ أميض وقتاً يف الطبيعة
___ أبحث عن تواصل روحي أو جامعة روحية

___ أبقى منفتحاً تجاه اإلبداع
___ أعتز بتفاؤيل وبآمايل

___ أتنّبه للجوانب غري املادية للحياة
___ أحاول أال أكون الخبري أو املسؤول أحياناً

___ أبقى منفتحاً الحتامل عدم معرفتي ببعض األمور
___ أحّدد ما له معنى بالنسبة يل وأالحظ مكانه من حيايت

___ أقوم بالتأمل
___ أقوم بالصالة
___ أقوم بالغناء

___ أمر بتجارب مذهلة
___ أساهم بالقضايا التي أؤمن بها

___ أقرأ كتابات ملهمة أو أستمع لحوارات أو موسيقى ملهمة
___ غري ما سبق:

العناية بالذات عىل صعيد العالقات
___ أحّدد مواعيد منتظمة مع الرشيك أو الزوج

___ أحّدد مواعيد لنشاطات مع األطفال
___ أخصص وقتاً ألرى أصدقايئ

___ أتصل بأقربايئ وأطمنئ عليهم أو ألتقي بهم
___ أميض وقتاً مع حيواين األليف املرافق

___ أبقى عىل اتصال مع أصدقايئ املغرتبني
___ أخصص وقتاً للرد عىل الربيد اإللكرتوين الشخيص والرسائل؛ أرسل بطاقات 

       املعايدة
___ أسمح لآلخرين بتقديم الخدمة إيل

___ أوّسع دائريت االجتامعية
___ أطلب املساعدة عندما أحتاجها

___ أفيض ببعض مخاويف أو آمايل أو أرساري لشخص أثق به
___ غري ما سبق:

العناية بالذات مهنياً أو يف العمل
___ آخذ قسطاً من الراحة خالل يوم العمل )خالل فرتة الغداء مثاًل(

___ أخصص وقتاً للدردشة مع زماليئ
___ أخصص فرتة هدوء إلنجاز املهامت

___ أمّيز املشاريع أو املهامت املجزية أو املثرية لالهتامم
___ أضع حدوداً للزبائن والزمالء
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___ أوازن أعباء الحالة بحيث ال تكون "أثقل من املحتمل" خالل يوم واحد 
       أو جزء من يوم

___ أرّتب مكان العمل بحيث يكون مريحاً ومؤنساً
___ أطلب اإلرشاف أو االستشارات بشكل منتظم

___ أفاوض عىل حاجايت )حوافز أو زيادة يف املعاش(
___ أحظى مبجموعة دعم من األقران

___ )إذا كان مناسباً( أمني ناحية اهتامم مهني بعيداً عن الصدمات

التوازن العام
___ أسعى إىل التوازن ضمن يوم العمل وحياة العمل الخاصة يب

___ أسعى إىل التوازن بني العمل والعائلة والعالقات واللعب والراحة

نواحي أخرى خاصة بك للعناية بالذات 
___
___
___
___



ملحق ١٢١

ملحق II: استامرة العناية بالذات لصيانة النفس12٠

راجع تقييم العناية بالذات الذي أكملته لتّوك والذي يتضمن ما تقوم به اآلن يف مجال العناية بالذات.• 
يف استامرة العناية بالذات لصيانة النفس هذه، عّدد النشاطات التي تنخرط بها بشكل منتظم )عىل صعيد يومي أو أسبوعي مثاًل( تحت عنوان "املامرسات • 

الحالية" يف كل خانة.
حّدد االسرتاتيجيات التي ترغب بالبدء بضّمها لتكون جزءاً من عنايتك الحالية لصيانة النفس؛ انتبه بشكل خاص للمجاالت التي مل تكن تعالجها سابقاً.• 
عىل الصفحة األخرية، حّدد العوائق التي قد تقف يف وجه عنايتك الحالية بالذات، باإلضافة إىل تحديد أي اسرتاتيجية تأقلم سلبية ترغب باستهدافها لتغيريها • 

والطريقة التي ستغرّيها بها.

العقل
املامرسات الحالية

املامرسات الجديدة

الجسم
املامرسات الحالية

املامرسات الجديدة

العواطف
املامرسات الحالية

املامرسات الجديدة

الروح
املامرسات الحالية

املامرسات الجديدة



١٢٢ملحق

العقل
املامرسات الحالية

املامرسات الجديدة

الجسم
املامرسات الحالية

املامرسات الجديدة

العواطف
املامرسات الحالية

املامرسات الجديدة

الروح
املامرسات الحالية

املامرسات الجديدة

كيف سأعالج هذه العوائقعوائق صيانة اسرتاتيجيات العناية بالذات
وأذكّر نفيس مبامرسة العناية بالذات

اسرتاتيجيات التأقلم السلبية التي أرغب بوقف استعاملها أو التخفيف منها 
عىل األقل

ما سأفعله عوضاً عن ذلك
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ملحق III: استامرة العناية بالذات يف حاالت الطوارئ121 
ملاذا عيّل أن أفعل ذلك؟ إنه لفي غاية الصعوبة أن تفّكر فيام ينبغي أن 
تفعله لنفسك عندما تشتّد الظروف. فمن األفضل أن يكون لديك خطة 

جاهزة الستعاملها حني تحتاج إليها.

ما الذي ينبغي أن تتضّمنه؟ عليك التفكري بثالث جوانب عامٍة: ما يجب فعله 
– ما يجب التفكري به – ما يجب تفاديه.

1. ضع قامئًة مبا ميكنك فعله ويكون مفيداً لك عندما تكون غاضباً.
أ. ما الذي سيساعدين عىل االسرتخاء؟

عىل سبيل املثال،
التنفس واسرتخاء العضالت واملوسيقى• 
القراءة بهدف املتعة ومشاهدة األفالم• 
مامرسة التامرين الرياضية وامليش• 

ب. ما الذي أرغب بفعله عندما أكون مبزاٍج جيّد؟

عّدد جميع األشياء التي تحب أن تفعلها لتتذكر ما هي عندما يأيت وقٌت 
تحتاج فيه إىل فعل يشء ما.

ج. ما الذي أستطيع أن أقوم به ومن شأنه أن يساعدين طوال اليوم؟

عىل سبيل املثال،
تفادي اإلفراط يف الكافيني عند اإلحساس بالقلق• 
أال أنىس أن أتنّفس• 
مراقبة أفكاري• 
أن أعيش اللحظة• 

د. غري ما سبق: ما الذي تحتاج أنت إىل فعله مام هو خاٌص بك فحسب؟
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2.ضع قامئة مبن ميكنك االتصال به عندما تحتاج إىل الدعم أو اإللهاء.

عىل سبيل املثال، صديقك املقرّب – أصدقاء آخرون – أشقاء – أهل – أجداد  
- أقارب – املعالج النفيس – رجل دين إلخ.

أ. قّسم القامئة إىل فئات عرب طرحك لألسئلة التالية:
من الذي أستطيع االتصال به عندما أشعر باالكتئاب أو القلق؟• 
من الذي أستطيع االتصال به عندما أشعر بالوحدة؟• 
من الذي سيأيت لزياريت عندما أحتاج إىل مرافقة؟• 
من الذي سيصغي إيل؟• 
من الذي سيشجعني عىل الخروج من املنزل والقيام بيشء ممتع؟• 
من الذي سيذكّرين بااللتزام باتباع خطة العناية بالذات الخاصة يب؟• 
غري ما سبق:• 

٣. بعد ذلك، ضع قامئة باألمور اإليجابية التي ميكنك أن تقولها لنفسك عندما 
تقسو عىل نفسك.

أمثلة عن الكالم السلبي مع الذات:
"حصلت عىل درجة )ب –( عىل الورقة البحثية؛ هذا دليل عىل أن • 

الدراسات الجامعية العليا ليست يل." غرّي تلك الجملة إىل: "إنها عالمة 
جيّدة. سأعمل عىل الحصول عىل عالمة أفضل يف املرة القادمة."

"مل أفهم املناهج البحثية، كم أنا غبي!" غرّي تلك الجملة إىل: "كثريون هم • 
الطالب الذين يواجهون صعوبة يف هذه املادة. قد يكون علينا أن نبدأ 

حلقة دراسية لنساعد بعضنا بعضاً."
"لست قادراً عىل إنجاز كل هذا الكم من العمل. ما عيّل إال أن • 

أنسحب." غرّي تلك الجملة إىل: "سأضع برنامجاً ينظّم وقتي بحيث 
أمتّكن من إنجاز العمل بكامله." "ميكنني أن أسأل طالباً آخرين لالطالع 

عىل أفكاٍر جديدة." "ميكنني الحصول عىل بعض التغذية الراجعة من 
أساتذيت مام يساعدين عىل إنجاز واجبايت وفرويض."

أنت تدرك ذلك. حاول أن تفّكر مبا ستقوله لزبون يواجه الصعوبات نفسها 
وطبّقه عىل نفسك.

4. بعد ذلك، ضع قامئة مبا عليك أن تتفاداه من أشخاص وأمور عندما تواجه 
أوقاتاً عصيبة.
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أمثلة عّمن ينبغي أن تتفاداه:
انفصل رشييك )أو رشيكتي( الحميم عّني، فلن اتصل بأختي فهي كانت • 

تكرهه منذ البداية. ستكون سعيدة بخروجه من حيايت.
مل أقّدم فرويض الجامعية ضمن املهلة املحّددة وأنا قلق حيال العالمة • 

التي سأحصل عليها. لن اتصل بوالدي، فهو شديد االنتظام واإلرصار 
عىل تقديم كل يشء باكراً بحيث ال يتأخر أبداً. سيتسبب يل باملزيد من 

املتاعب.
لقد خاب طّني بعالمايت. لن اتصل بصديقتي املقّربة فهي ستقول يل أال • 

أكرتث بعالمايت وبأنه ميكنني االنسحاب من الجامعة إذا كان ذلك مصدر 
إزعاٍج لهذه الدرجة.

أنت تدرك ذلك أيضاً. ليس بإمكان الجميع أن يكونوا داعمني أو مفيدين 
يف جميع الحاالت. الجأ إىل الذين يستطيعون أن يقدموا الدعم حيال قضية 

محّددة تعاين منها.

أمثلة عاّم ينبغي أن تتفاداه:
يجب أال أبقى يف املنزل طوال اليوم• 
يجب أال أبقى يف الرسير طوال اليوم• 
عيل أن أفتح الستائر أدع النور يدخل• 
عيل أال أستع إىل مويقى حزينة• 
عيل أال أرشب الكثري من الكحول• 
غري ما سبق:• 

مرة أخرى، أنت تدرك كل ذلك.
5. اكتب الخطة هذه عىل بطاقة قياسها ٣ x 5". احتفظ بها يف محفظتك 

)وعىل هاتفك إذا أمكن(. اطّلع عليها مراراً. أضف إليها األفكار الجيدة متى 
استطعت. استعملها!
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