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شــكــر وتــقــديــر
يود المؤلفون أن يشكروا األطفال يف جميع أنحاء العالم الذين استجابوا بشجاعة لوباء فيروس كورونا المستجد
كوفيد ،19-وعملوا على حماية أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم .نود ً
أيضا أن نعرب عن تقديرنا للراشدين وكبار السن
الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع األطفال ،مجسدين شراكات إبداعية بين األطفال والراشدين من خالل أفعالهم.
شكرًا ألعضاء اللجنة االستشارية بما يف ذلك ممثلين من مجموعة الحماية العالمية ،Global Protection Cluster
مجال مسؤولية حماية الطفل( ، )The Child Protection Area of Responsibility CP AoRوخط مساعدة الطفل
الدولي  ،Child Helpline Internationalواليونيسيف  ،UNICEFواالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر  ،IFRCومنظمة الطفولة يف الواليات المتحدة األمريكية  ، Childhood USAوإنهاء العنف ،End Violence
طا سخيًا من وقتهم للتحدث معنا وتبادل
ومنظمة أرض اإلنسان  ،Terre des Hommesالذين خصصوا قس ً
الخبرات وتقديم األفكار طوال العملية.
ونخص بالذكر مساهمة مجال مسؤولية حماية الطفل  The Child Protection Area of Responsibilityالذي
جعل هذه المبادرة ممكنة ،عبر إعطاء األولوية لمشاركة األطفال ،من خالل الموارد الفنية والمالية والمالحظات القيمة
من فريق الدعم الميداني .وأخيرًا ،لم يكن أي من هذا ممكنًا لوال مارك كانافيرا ،المدير المشارك يف شبكة التعلم
لرعاية وحماية األطفال  ،(CPC) Care and Protection of Childrenالذي قدم اإلرشادات الثاقبة يف الوقت
المناسب لتوجيه المشروع بمهارة.

نــظـــرة عــامـــة
الخلفية
يف بداية جائحة كوفيد ،19-كان األطفال والشباب يواجهون تحديات غير مسبوقة ناجمة عن إجراءات الحجر الصحي
وسياسات إغالق المدارس يف كل بلد تقريبًا حول العالم .وبالتزامن مع ظهور هذه التحديات ،وجدت المنظمات التي
تركز على األطفال صعوبة أكثر من أي وقت مضى يف التواصل مع األطفال ،ووجدت أنها تحتاج إلى تكييف أساليبها يف
سماع أصوات األطفال وضمان مشاركة األطفال يف ّ
ظل الواقع االفتراضي والبعد جسديًا .يبدو أن هذه التعديالت
أصعب بالنسبة للراشدين ومؤسساتهم منها على األطفال ،الذين يتمتعون باإلبداع واالبتكار والذكاء التكنولوجي .فعلى
الرغم من تحديات كوفيد ،19-وجد َ األطفال يف جميع أنحاء العالم طرقًا مفيدة لدعم وحماية أقرانهم وأسرهم
ومجتمعاتهم .األطفال هم يف الخطوط األمامية لالستجابات المبتكرة ويعملون بشكل وثيق مع حلفائهم الراشدين .إن
القيادة التي تظهر من خالل هذه الشراكات بين األطفال والراشدين هي مصدر اإللهام األساسي لهذا الدليل.

3

على الرغم من أهمية القيود التي ت َحول دون تعزيز مشاركة األطفال خالل كوفيد ،19-إال أن منظمات حقوق الطفل
وحماية الطفل التي تخدم األطفال يجب أن تلتزم ً
أيضا بالتفاعل مع األطفال .ستساعد هذه المشاركة ،التي من
المرجح أن تبدأ على شكل تشاور ،المنظمات على فهم واقع األطفال وتكييف برامجها وخدماتها ودعمها الحتياجاتهم
المعلنة (التي يعبرون عنها) .ومن الواضح ،مع القيود الجديدة التي أوجدتها جائحة كوفيد - 19-بما يف ذلك القيود
المفروضة على التجمعات الجماعية ،والتكيفات أو إغالق البيئات المدرسية ،والزيادة الكبيرة يف مقدار الوقت الذي
يقضيه األطفال يف منازلهم  -يجب أن تقودنا إلى التفكير بجدية يف أخالقيات التعامل مع األطفال يف هذا الوقت .ما هو
األفضل للمنظمات التي يقودها الكبار للوصول إلى األطفال؟ من الذي يجب أن يفعل ذلك ،وكيف يمكنهم القيام بذلك
بأمان؟ يقدم هذا الدليل بعض اإلرشادات حول هذه األسئلة وروابط لمصادر إضافية.
ولكن بالنسبة لجميع التحديات ،يمكن للراشدين الذين يركز عملهم على األطفال ال بل يجب عليهم تعزيز مشاركة
األطفال ،حتى أثناء تفشي جائحة كوفيد .19-إن مشاركة األطفال ليست ممكنة فحسب ولكنها تحدث بالفعل .يف هذا
الدليل ،سوف تقرأ عن العديد من األمثلة للمبادرات التي يقودها األطفال والتي تركز على الطفل والتي ظهرت مع
انتشار جائحة كوفيد 19-يف جميع أنحاء العالم.
م هذا الدليل بحيث يمكنك االنطالق من النصائح واألدوات السريعة لبدء التفاعل مع األطفال على الفور  -إما
ُ
م َ
ص ِّ
باستخدام األدوات التي يوفرها هذا الدليل وإما من خالل التكيفات المقترحة مع األدوات التي استخدمتها قبل وصول
كوفيد .19-ومع ذلك ،نأمل أن تفكر ً
أيضا يف التعمق أكثر والسعي إلى تعزيز مشاركة الطفل األكثر جدوى ،ويف النهاية،
تعزيز قيادة الطفل يف برامجك .تساعد األقسام األخيرة من هذا الدليل أولئك الذين وجدوا النصائح واألدوات السريعة
مفيدة ،من أجل االنخراط يف تفكير أعمق واتخاذ إجراءات حول كيفية تركيز أصوات األطفال وقيادتهم عمليًا يف عملهم.
تقدم الصورة أدناه نظرة عامة حول كيفية تنظيم هذا الدليل.

نصائح سريعة وأدوات
وتكييف للتعامل مع
األطفال على المدى القصير

الوحدة :1
تكييف األدوات التشاركية أثناء
تفشي جائحة كوفيد19-
الوحدة :2
المشاركة السريعة لألطفال أثناء
تفشي جائحة كوفيد19-

مشاركة طويلة المدى
حيث يصبح األطفال أكثر
مشاركة بشكل هادف،
ويف نهاية المطاف
يصبحون قادة العمل
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الوحدة :3
األخالق والحماية أثناء تفشي
جائحة كوفيد19-
الوحدة :4
مشاركة الطفل الهادفة أثناء
تفشي جائحة كوفيد19-
الوحدة :5
االنتقال من األطفال كمشاركين
إلى األطفال كشركاء

الجمهور
يهدف هذا الدليل إلى مساعدة الجهات الفاعلة اإلنسانية ،بما يف ذلك المنسقين وأعضاء مجموعة التنسيق عبر
القطاعات ،وكذلك الوزارات الحكومية والمنظمات الوطنية والدولية ،لتعزيز مشاركة األطفال الهادفة يف عملهم حول
ما خالل هذه الجائحة وغيرها .وبما أنَّ العديد من
االستجابة لوباء كوفيد 19-الحالي ويف التخطيط للتأهب للمضي قد ً
الجهات الفاعلة يف مجال التنمية تجد نفسها حاليًا يف استجابة لألزمة بسبب جائحة كوفيد ،19-فقد يكون هذا الدليل
مفيدًا ً
خاص على تعزيز مشاركة األطفال وقيادتهم
م هذا الدليل مع التركيز بشكل ّ
أيضا لتلك الجهات الفاعلةُ .
م َ
ص ِّ
وشراكتهم عندما ال تتمتع المنظمات بنفس إمكانية الوصول إلى األطفال التي كانت لديها من قبل ،مثل العمل يف
المدارس وغيرها من األماكن المجتمعية أو يف المواقف التي يكون فيها العمل مع األطفال ممارسة جديدة.

الوحدات
يتكون الدليل الكامل من خمس وحدات منفصلة ،يمكن الوصول إليها بشكل فردي أو كجزء من المستند الكامل .يف
كل أنحاء الدليل ،سيجد القرّاء إضاءات على البرامج المبتكرة المصممة أو المعدلة وفق ًا لسياق كوفيد 19-واقتراحات
لمزيد من القراءة.
الوحدة  :1تكييف األدوات التشاركية أثناء تفشي جائحة كوفيد :19-تتضمن شجرة قرارات للمساعدة يف توجيه
ي نصائح تغطيان كيفية تكييف األدوات التشاركية الحالية
القرارات المتعلقة باالجتماع وجهًا لوجه أو افتراضيًا ،وورقت َ ْ
وفق ًا لسياق كوفيد 19-وكيفية التأكد من أنَّ عمليات التكييف تعكس العمر والنوع االجتماعي واالحتياجات الخاصة
والتنوع .الوحدة  1هي األفضل للممارسين الذين يرغبون يف تكييف األدوات واألنشطة الحالية مع سياق كوفيد 19-أو
يرغبون يف الحصول على إرشادات أولية حول إعداد اجتماعات افتراضية أو وجهًا لوجه مع األطفال .تتضمن هذه
الوحدة قائمة باألسئلة الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تكييف األدوات التشاركية.
الوحدة  :2المشاركة السريعة لألطفال أثناء تفشي جائحة كوفيد :19-تتضمن عددًا من األدوات السريعة التي
يمكن استخدامها للتحدث مع األطفال يف األماكن التي يمنع فيها الوباء المزيد من المشاركة المتعمقة .تتضمن هذه
الوحدة ً
أيضا أدوات سريعة إلعداد مساحة آمنة والحفاظ عليها أثناء األنشطة الجماعية .الوحدة  2هي األفضل ألولئك
الذين يتبنّون مفهوم مشاركة الطفل ويبحثون عن أنشطة سريعة للتواصل مع األطفال للتعلم من تجاربهم ،وكذلك
احتياجاتهم .يمكن إكمال األنشطة يف هذه الوحدة مع األطفال يف غضون خمس دقائق إلى  20دقيقة.
الوحدة  :3األخالق والحماية أثناء تفشي جائحة كوفيد :19-تتضمن ورقة نصائح حول األخالق والحماية أثناء تفشي
جائحة كوفيد ،19-باإلضافة إلى أدوات إلشراك األطفال بأمان يف تقييم المخاطر .تتضمن هذه الوحدة ً
أيضا قائمة
مراجعة للموافقة وعينة من نماذج الموافقة .يجب اعتبار الوحدة  3مكم ًل أساسيًا للوحدات  1و  2و  4و  5لضمان
المشاركة اآلمنة يف البرمجة.
الوحدة  :4مشاركة الطفل الهادفة أثناء تفشي جائحة كوفيد :19-تغوص يف المزيد من التفاصيل .وهي تتضمن
ورقة معلومات حول العمل مع األطفال طوال مراحل دورة البرنامج اإلنساني ،باإلضافة إلى أدوات متعددة إلشراك
األطفال بشكل هادف ،مع التكيف مع المراحل المختلفة للوباء .الوحدة  4هي األفضل للممارسين الذين يعملون مع
مجموعة متسقة من األطفال ويريدون دعم التحول من المشاركة إلى العمل مع األطفال كشركاء .يمكن إكمال
األنشطة يف هذه الوحدة مع األطفال يف غضون  30دقيقة إلى ساعة ونصف.
الوحدة  :5االنتقال من األطفال كمشاركين إلى األطفال كشركاء :تركز على العمل مع األطفال كشركاء خالل جائحة
كوفيد 19-وتتضمن أداة للتفكير الذاتي والتنظيمي الناقد للمساعدة يف االنتقال نحو شراكات هادفة مع األطفال.
الوحدة  5هي األفضل للموظفين يف الميدان (على أرض الواقع) وعلى مستويات القيادة الذين يعملون على تحويل
عملياتهم لتشمل أصوات األطفال والشباب .توفر هذه الوحدة معلومات أساسية حول أهمية تعزيز القيادة لدى
األطفال وإرشادات متعمقة للمنظمات التي ترغب يف تركيز قيادة األطفال بشكل أكبر.
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الوحدة :1
تكييف األدوات التشاركية أثناء تفشي جائحة كوفيد19-
مرحبًا بك يف الوحدة  :1تكييف األدوات التشاركية أثناء تفشي جائحة كوفيد .19-ستجد يف هذه الوحدة:
■ ■الشكل  :1.1شجرة القرار للقاء األطفال أثناء تفشي جائحة كوفيد19-
■ ■ورقة النصائح  :1.2تكييف أدوات المشاركة الحالية لسياق كوفيد19-
■ ■ورقة النصائح  :1.3تكييف األدوات التشاركية مع مراعاة التنوع والعمر
والنوع االجتماعي واالحتياجات الخاصة
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الشكل  :1.1شجرة القرار للقاء األطفال أثناء تفشي جائحة كوفيد19-
يقدم الشكل أدناه نظرة عامة على الخيارات للمساعدة يف توجيه القرارات المتعلقة باالجتماع مع األطفال وجهًا لوجه
1
أو افتراضيًا أثناء تفشي جائحة كوفيد.19-
هل توجد أنظمة للحجر والتباعد
االجتماعي يف البلد؟
نعم

ال

هل هناك سياسة محلية
تم وضعها لتحديد كيفية التجمع
بأمان يف مجموعات؟
نعم

عن بعد

ال

هل يمكنك الوصول إلى تدابير الحماية التي قد

ال

تحتاجها لجعل االجتماعات الشخصية آمنة قدر

هل يمكن لألطفال والبالغين

اإلمكان (مثل :األقنعة وغسل اليدين وتعقيمها

الوصول إلى أجهزة الحاسوب

وإمكانية تطهير ساحة االجتماع وتوفر مستلزمات

والحصول على خدمة اتصال

وعالمات التباعد)؟

بأسعار معقولة يف المنزل؟

وجه ًا لوجه

نعم

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية نفسك واآلخرين من اإلصابة بفيروس كوفيد: 19-
•اختر األماكن المفتوحة لالجتماعات بدال ًمن الحجرات المغلقة
•ابق يف المنزل إذا لم تشعر بأنك على ما يرام وشجع اآلخرين على ذلك
•ارتد ِ قناعًا أو غطاء ً من القماش للوجه وفقًا للتوصيات المحلية واجعل ذلك متاحًا
لألطفال والشباب
•حافظ على مسافة متر واحد على األقل من اآلخرين
•قم بتنظيف يديك وبتعقيمهما باستمرار
•قم بإعداد أماكن مجهزة لغسل األيدي أو تعقيمها مع تسهيل الوصول إلى ذلك

نعم

ال

•تكييف أنشطة البرنامج مع وسائل
التواصل عن بعد (انظر اقتراحات
التعديالت يف قسم األدوات)
•النظر يف تقديم حزم البيانات أو تغطية
تكاليف اإلنترنت
•مراجعة الوحدة  :2المشاركة السريعة
لألطفال أثناء كوفيد 19-إلرشادات
السالمة على اإلنترنت

•قم بتغطية الفم أثناء العطس أو السعال بطرف كوعك أو بمنديل ورقي

جهز استراتيجيات الوصول إلى األطفال ،مراعيًا انعدام

•تجنب لمس العينين واألنف والفم

المساواة يف الوصول إلى التكنولوجيا:
•ابحث عن مصادر لإلنترنت (كأجهزة المودم مثال) يمكن

ماذا أفعل إذا أصيب طفل أو بالغ
بكوفيد 19-أثناء اجتماع مجموعتنا؟

تغطية مصاريفها
•ابحث عن الطرق اإلبداعية للوصول إلى األطفال
المهمشين ،عن طريق عاملي المهن األساسية مثال

يجب أن يكون التخطيط مفصال وفقا لوضعك الخاص ،مع أخذ ما يلي يف االعتبار:

وشبكات المجتمع والمعارف

•اتبع اإلرشادات المحلية المعمول بها لإلبالغ عن حاالت االشتباه أو اإلصابة بكوفيد19-

•ابحث إمكانية استخدام أدوات التواصل كالراديو ولوحات

لإلدارات الصحية المحلية ،مع الحفاظ على سرية المرضى

اإلعالنات والرسائل النصية القصيرة

•اتبع اإلرشادات المحلية حول كيفية توعية الموظفين واألطفال وأسرهم بشأن احتماالت

•اندمج يف أنشطة أخرى ،كالدراسات االستقصائية

اإلصابة بالفيروس

االجتماعية الموجودة وخطوط مساعدة الطفل

•إذا لزم األمر ،اتصل باإلسعاف لنقل المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة
•ضع خطة إلجراء المسحة لألطفال والموظفين ،إن أمكن
•شجع األطفال وأفراد أسرهم ومعارفهم على عزل أنفسهم والحد من استخدام المساحات
المشتركة
•شجع األطفال وأفراد أسرهم على الوعي بأعراض المرض (كالحمى والسعال)
•قم بتنظيف وتعقيم المناطق التي زارها أي من األشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم

1

تعتمد شجرة القرار هذه على إرشادات منظمة الصحة العالمية
( ،)WHOومركز مكافحة األمراض والوقاية منها ( ،)CDCوعلى
المعلومات المستمدة من أشجار القرار المعدة من قبل لجنة
اإلنقاذ الدولية ( )IRCبشأن إدارة الحاالت المصابة ،وعلى معلومات
اليونيسيف ( )UNICEFبشأن التعلم عن بعد.

بكوفيد19-
•قم بتعديل أنشطة برنامجك بحيث يمكن إجراؤها عن بعد
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ورقة النصائح  :1.2تكييف أدوات المشاركة الحالية لسياق كوفيد19-
النقاط الرئيسية للنظر فيها
هناك مجموعة من األدوات التشاركية الممتازة إلشراك األطفال يف القطاع اإلنساني ،باالعتماد ً
أيضا على سياقات
التنمية .من المهم أن تكون قادرًا على استخدام هذه األدوات الحالية وتكييفها مع سياق كوفيد 19-الحالي .على الرغم
من أننا يجب أن نتخذ احتياطات إضافية للتأكد من أننا نتعامل مع األطفال بأمان وبطرق قابلة للتنفيذ ،من المهم أن
نذكر أنفسنا بأنه يمكننا البحث عن أصوات األطفال وجعلها مركزية .تساعدك ورقة النصائح هذه على تكييف األدوات
التي تعرفها مسبق ًا أو تستخدمها ،وإذا كنت ترغب يف الحصول على أمثلة لألدوات ،فيرجى الرجوع إلى الوحدة .2
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أسئلة أساسية يجب مراعاتها
عند البدء بتكييف أدوات المشاركة الحالية
الموضوعات

األسئلة الرئيسية

مرحلة كوفيد -19

•ما هي قيود كوفيد 19-الحالية يف منطقتك؟
•ما هي تدابير الصحة العامة التي تم تنفيذها؟
•ما هي اآلثار المترتبة على تنسيق تجمعات األطفال؟
•راجع شجرة القرار للقاء األطفال أثناء تفشي جائحة كوفيد.19-

المخاطر ونقاط

•ما هي المخاطر الموجودة مسبق ًا التي تفاقمت (مثل اإلقصاء االجتماعي والعنف القائم على
النوع االجتماعي والعنف الجنسي والصحة النفسية والضيق النفسي وما إلى ذلك)؟
•ما هي مجموعات األطفال التي يتم تهميشها و/أو استبعادها من العمليات (مث ًل :األطفال يف
المناطق الريفية ،واألحياء الفقيرة يف المدن ،واألطفال ذوو االحتياجات الخاصة ،وما إلى ذلك)؟
•كيف يمكنك إشراك أولئك الذين لم يتم الوصول اليهم؟

الضعف الموجودة

الوصول إلى
التكنولوجيا

الوصول من خالل
العاملين
األساسيين

•هل يستطيع األطفال الوصول إلى البيانات واألجهزة المحمولة و/أو الكمبيوتر واإلنترنت؟ ضع يف
اعتبارك النوع االجتماعي والعمر واالحتياجات الخاصة والتنوع.
•إذا كان لديهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا ،فما التطبيقات التي يستخدمها األطفال لالتصال
ببعضهم البعض (مثل  WhatsAppو  TikTokو  Facebookوما إلى ذلك)؟
•هل تختلف تفضيالت تطبيقات االتصاالت حسب النوع االجتماعي أو العمر أو االحتياجات الخاصة
أو التنوع؟
•ما هي إمكانية وصول األطفال ذوي القدرات المتنوعة إلى التطبيقات القائمة على اإلنترنت أو
آليات االتصال األخرى؟
•هل تتوفر طرق اتصال إبداعية غير تقنية إلشراك األطفال بشكل هادف (على سبيل المثال ،برامج
إذاعية مجتمعية أو مشاريع جدارية مجتمعية حيث يشارك األطفال يف إنشاء نموذج فنّي)؟
•تحقق هنا من الموارد المفيدة حول استخدام الوسائط االجتماعية يف ّ
ظل تفشي جائحة كوفيد.19-
•إذا كنت غير قادر على مقابلة األطفال مباشرة ً ،ولكن يمكنك التواصل معهم من خالل العاملين األساسيين
(مثل العاملين يف البريد ،وموظفي توصيل الطعام ،والعاملين يف مجال الرعاية الصحية ،والمتطوعين يف
الصحة المجتمعية ،والميسرين األقران) ،فما الرسالة البسيطة التي يمكنك نقلها بأمان وكيف؟
خيارات:
•قم بتضمين الكتيبات أو المالحظات أو المسح (الدراسات االستقصائية) يف رُز َم العمال األساسيين الذين قد
يزورون األطفال واألسر.
من ملصقات التوعية التي صممها األطفال على شاحنات توصيل المياه أو الطعام.
•ض ِّ
•تعاوَن مع ميسرين أقران معتمدين لالنتقال من باب إلى باب.

االجتماعات

•إذا كنت قادرًا على مقابلة األطفال ،فما هو حجم المجموعة المسموح به؟
•هل توجد مساحة خارجية حيث يمكن لألطفال أن يظلوا بعيدين جسديًا؟
•ما هي األماكن اآلمنة الستضافة أنشطتك؟
•راجع شجرة القرار للقاء األطفال أثناء تفشي جائحة كوفيد.19-

نقاط القوة والفرص

•ما هي نقاط القوة الموجودة يف المجتمع للشراكة مع األطفال يف مجال حماية الطفل والتي يمكن لفريقك
البناء عليها والتعلم منها؟
•ما الذي يفعله األطفال مسبق ًا؟
•كيف يشارك األطفال بالفعل يف الحياة المجتمعية؟

وجهًا لوجه
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وضع األدوات التشاركية يف سياق كوفيد19-
1.1بعد التفكير يف األسئلة أعاله ،استخدم األداة الموجودة لديك إلشراك األطفال
والتي تعتقد أنها قد تعمل بشكل جيد يف وضعك.
ح وتلك التي يجب تغييرها .ضع يف اعتبارك أن
2.2فكر يف األمور التي ما زالت تص ّ
األطفال من مختلف األعمار واألجناس واالحتياجات الخاصة قد يحتاجون إلى
مجموعة متنوعة من الخيارات لضمان مشاركتهم .اعمل مع األطفال لتكييف
األنشطة كلما أمكن ذلك.
3.3أكمل تقييم نقاط القوة والمخاطر قبل التخطيط وقيادة النشاط.
راجع األداة  :3.3إشراك األطفال يف تقييم المخاطر والموارد واالستجابة لها
لمزيد من المعلومات.
4.4محادثات الموافقة :أعط األولوية للموافقة الشفهية على الموافقة الكتابية
من خالل إجراء "محادثات الموافقة" مع األطفال وأولياء أمورهم/مقدمي
الرعاية لهم .انظر قائمة التحقق من الموافقة يف ورقة النصائح  :3.1األخالق
والحماية المركزة على الطفل أثناء جائحة كوفيد.19-
5.5مواد السالمة :تأكد من إحضار مواد السالمة الكافية إلى أي جلسة شخصية،
بما يف ذلك الكمامات أو معقم اليدين أو محطة غسيل اليدين .خذ وقتًا
لتعقيم المواد قبل نشرها .يف حالة مشاركة المرطبات ،تأكد من تعبئتها
جميعها مسبق ًا واستخدام الكمامات والقفازات .باعد بين الوجبات الخفيفة
حتى يتمكن األطفال من تناولها مع الحفاظ على مسافة جسدية.
6.6اختيار مكان آمن:
•وجهًا لوجه :تأكد من أن عدد األطفال المدعوين يتوافق مع األنظمة الحالية
المتعلقة بحجم المجموعة .يجب الوصول مبكرًا لتعقيم المكان وإعداده.
تأكد من أنّه لديك مساحة كبيرة بما يكفي لوضع األطفال مع مسافة
جسدية مناسبة ،وتوفير الكمامات .إذا أمكن ،قم بإعداد نشاطك يف
الخارج أو يف مكان جيد التهوية كخيار ثاني أفضل .قم بإعداد المساحة
بحيث تشعر بالمرح واألمان والدعم .على سبيل المثال ،قد ترغب يف
وضع عالمة ترحيب أو تعليق صور الدعوة.
•االتصال عبر اإلنترنت :إذا كان أعضاء مجتمعك يف الحجر الصحي أو
اإلغالق ،فاستكشف طرقًا عن بعد للمشاركة .يمكن أن يكون ذلك من
خالل مؤتمرات الفيديو عبر اإلنترنت أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل
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القصيرة أو . WhatsAppيمكن تكييف أدواتك الحالية للعمل عبر
اإلنترنت .انظر األمثلة يف الوحدة  2والوحدة .4
7.7كسر الجليد/التنشيط :قم بتكييف أنشطة كسر الجليد الخاصة بك حتى
يتمكن األطفال من الحفاظ على مسافة جسدية أو بناء الثقة والراحة عبر
اإلنترنت .اشرح التدابير االحترازية مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات
كجزء من أول خطوة يف كسر الجليد أو كخطوة أولية .اكتشف طرق صنع
الكمامات والحفاظ على المتعة يف التباعد الجسدي! على سبيل المثال،
اطلب كمامات عليها صور إبداعية/وجوه مبتسمة .استخدم أدوات إبداعية
مثل األطواق أو الخيوط أو عناصر من الطبيعة (مثل األشجار والحصى وما
إلى ذلك) لدعم األطفال يف البقاء على مسافة آمنة.
8.8النشاط :هل يمكن تكييف النشاط األصلي؟ على سبيل المثال ،إذا كنت
تخطط لنشاط المسح المجتمعي ،ففكر يف ما يلي:
•هل يمكن لكل طفل إنشاء خريطته الخاصة ومشاركتها مرة أخرى
كفريق؟
سام (يتم التناوب
•هل يمكن تعيين شخص واحد يف كل مرة ليكون الر ّ
للسماح للجميع بالحصول على فرصة مع كل طفل لديه قلم تحديد
خاص به) ،يف حين يقوم اآلخرون بمشاركة األفكار عن بعد؟
•يف حالة االتصال باإلنترنت ،هل يمكن لكل طفل رسم صورته الخاصة أو
إنشاء خريطة مرئية عبر برنامج تعاون مرئي عبر اإلنترنت مثل
 Jamboardأو Miro؟
•األسئلة :هل أسئلتك ال تزال ذات صلة؟ هل عملية النشاط واألسئلة داعمة
إلدراج األطفال المهمشين يف المجتمع؟ مراجعة ورقة النصائح  :3.1حماية
الطفل واألخالق أثناء تفشي جائحة كوفيد .19-فكر يف ما تطلبه ،ولماذا تسأل،
وكيف سيتم استخدام استجابات األطفال .هل يساهم يف حياة الشاب ويف
البرنامج؟ هل يسبب الضرر؟ ال تطرح األسئلة إذا شعرت أنّها قد تتسبب
بالضيق أو قد ت ُلحق الضرر.
•نشاط ختامي :ينتهي يف حلقة إغالق متباعدة جسديًا ،مع توفير مساحة
إيجابية لألطفال لمشاركة آرائهم وأفكارهم للمستقبل.
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إضاءات :استخدمت فرق  Artolutionيف جميع أنحاء العالم الفن لمساعدة األطفال
على إنشاء رسائل حول حياتهم أثناء تفشي جائحة كوفيد19-
يتعاون موظفو  Artolutionوالفنانون المحليون لخلق أعمال فنية مع األطفال
والشباب المتضررين من التشرد أو النزوح أو النزاع العنيف أو الفقر المدقع.
وقد نشرت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين يف أوغندا مقطع فيديو لفناني
 Artolutionيف مخيم بيدي بيدي لالجئين لزيادة الوعي حول كوفيد 19-من خالل
الرسوم المتحركة والنحت واللوحات.
أكمل الفريق يف بنغالديش ً
أيضا سلسلة من الصور الزيتية الجدارية للتركيز على
رسائل الصحة العامة يف مجتمعاتهم المتعلقة بـكوفيد.19-
إضاءات :الشباب يقودون االستجابة لـ كوفيد 19-يف مخيم لالجئين يف أوغندا
يف مركز ابتكار الالجئين يف مخيم رواموانجا لالجئين يف أوغندا ،يقدم الشباب معلومات
حول كيفية حماية األسر ألنفسها من خالل حملة ميدانية .أنشأ الشباب ً
أيضا مجموعة
 WhatsAppلمشاركة المعلومات المحدثة .يشاركون ً
أيضا األغاني ومقاطع الفيديو
على مجموعة  WhatsAppلنشر الرسائل حول كيفية منع انتشار كوفيد.19-
إضاءات :حديث الشباب (لوغارا شباب) يف جنوب السودان (البحث عن أرضية
مشتركة)2020 ،
ما إلشراك الشباب يف عملية
يف جنوب السودان ،يستخدم الشباب برنام ً
جا إذاعيًا مصم ً
السالم ،والتحدث عن كوفيد 19-من وجهات نظرهم الخاصة .بدعم من Search for
 Common Groundو ،Eye Radioيتحدث الصحفيون الشباب إلى أقرانهم حول
التعليم والحماية االجتماعية المتعلقة بالوباء ،حتى أن الشباب يركّبون مكبرات
ّ
لبث العرض يف المناطق التي ال يتوفر فيها الراديو.
الصوت يف سيارات األجرة

إحدى جداريات ،Artolution
منظمة للفنون العامة ،ناشطة
يف المجتمع الدولي.
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مزيد من القراءات:
■ ■إيكويتاس ( .)2020أهم  10نصائح للتيسير عبر اإلنترنت .نصائح تيسير إبداعية عبر
اإلنترنت للعمل مع األطفال.
■ ■أوكسفام ( .)2020المشاركة المجتمعية أثناء تفشي جائحة كوفيد 13 :19-نصيحة
عملية .إنَّ هذه اإلرشادات المتعلقة بالمشاركة المجتمعية أثناء كوفيد 19-قد تكون
قابلة للتطبيق جزئيًا على األقل يف مجال مشاركة الطفل لحمايته أثناء أنشطة
كوفيد ،19-إنّما مع بعض التعديالت .يوفّر هذا المرجع بعض الرسائل األساسية
والنصائح العملية حول المشاركة عن بُعد ،مثل االعتبارات المتعلقة بدعم المواد
التكنولوجية ونقاط االتصال الخاصة بإمكانية الوصول والحساسية المتعلقة بالنوع
االجتماعي.
■ ■البحث عن أرضية مشتركة ( .)2020ورقة مناقشة :كوفيد - 19-الشباب وأزمة
كوفيد 19-يف السياقات المتضررة من النزاع .نصائح مفيدة حول مشاركة األطفال يف
االستجابة لفيروس كوفيد.19-
■ ■اليونيسف .)2020( .االبالغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية :نصائح عملية حول
إشراك األطفال والشباب يف كوفيد .19-نصائح إلشراك األطفال والشباب بشكل فعال.

ورقة النصائح  :1.3تكييف أدوات المشاركة الحالية مع مراعاة التنوع والعمر
والنوع االجتماعي واالحتياجات الخاصة
يؤثر الوباء العالمي كوفيد 19-على األطفال بشكل مختلف ،اعتمادًا على العمر والنوع االجتماعي والقدرة وخصائص
التنوع األخرى .ويف حين تنظر المنظمات يف كيفية خلق فرص لألطفال للمشاركة عبر البرمجة واستكشاف طرق للشراكة
الهادفة مع األطفال ،فمن المهم التفكير يف التعديالت التي يمكن إجراؤها على العملية لدعم مشاركة جميع األطفال.
تقدم األقسام التالية توصيات عامة للتنوع والعمر والنوع االجتماعي والقدرة ،باإلضافة إلى توصيات للممارسة ومزيد
من القراءات.
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التنوع
يعترف التنوع بالقيم والمواقف المختلفة ووجهات النظر الثقافية واالجتماعية والمعتقدات والخلفيات العرقية
والجنسيات والتوجهات الجنسية والهويات الجنسية والقدرات والصحة والوضع االجتماعي واالقتصادي والسمات
الفريدة اإلضافية التي يمتلكها الناس .2تتزايد األدلة على أن الوباء يؤثر بشكل غير متناسب على أفراد األقليات
العرقية .ومن المهم االعتراف بالتنوع واحترامه وتقديره من خالل البيئات اإلبداعية والشاملة وغير التمييزية عند
العمل مع األطفال.
توصية بشأن التنوع يف المشاركة خالل جائحة كوفيد19-
•التأكد من دعوة مجموعة متنوعة من األطفال للمشاركة يف جميع األنشطة .قم على وجه التحديد بتقييم األطفال
الذين قد يكون لديهم فرص أقل للمشاركة ،مع وضع خطط محددة لتقليل الحواجز التي تحول دون المشاركة.
على سبيل المثال ،تقل احتمالية وصول الفتيات إلى الهواتف الذكية ،وبالتالي تقل احتمالية مشاركتهن يف
التعليم والمجتمعات عبر اإلنترنت .بالتالي ،يمكن مواجهة هذا التحدي عن طريق توفير الهواتف وخطط البيانات
للفتيات واألطفال المتنوعين من حيث الهوية الجندرية.
•العمل عن كثب مع المجموعات المجتمعية والمهمشة التي يقودها األطفال والشباب ،ودعم المبادرات التي
صمموها للوصول إلى األطفال يف مناطقهم .على سبيل المثال :دعم األطفال والشباب الذين يعملون من أجل
العدالة االجتماعية والعرقية والذين قد يعانون من قيود إضافية بسبب كوفيد.19-
•الحرص على إدراج آراء أطفال السكان األصليين على النحو المتوخى لجميع السكان األصليين يف إعالن األمم
المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية.
•تسليط الضوء على األصوات المهمشة من خالل تضمينها يف المحادثات يف كل مرحلة من مراحل دورة البرنامج
اإلنساني ،واإلصغاء إلى أفكارهم.
•جعل الناس يشعرون بالترحيب ،واالعتراف بقوة االختالفات يف الغرفة ،وتشجيع التفاعالت المحترمة .ضع اتفاقية
مجتمعية إلنشاء مساحة آمنة .انظر األداة السريعة :اتفاقية المجتمع.

مزيد من القراءات:
■ ■لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين دليل موجز عن العمر
والنوع االجتماعي والتنوع ،وهو مفيد يف جميع مراحل دورة المشروع اإلنساني.
■ ■تقرير مجموعة حقوق األقليات الدولية عبر اإلنترنت حول كوفيد 19-والتمييز.
■ ■مجموعة الدعم المشتركة بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة (نيسان/أبريل
 .)2020الشعوب األصلية وفيروس كوفيد  :-19مذكرة إرشادية لمنظومة األمم
المتحدة أعدتها مجموعة الدعم المشتركة بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة
والمعنية بقضايا الشعوب األصلية .يسلط هذا المرجع الضوء على المخاطر المحددة
التي تتعرض لها الشعوب األصلية ويقدم توصيات لمنع المخاطر واالستجابة لها.
■ ■كوفيد 19-وحقوق األقليات :نظرة عامة وممارسات واعدة .نظرة عامة للمفوضية
السامية لحقوق اإلنسان حول تأثير كوفيد 19-على مجموعات األقليات،
والممارسات الواعدة يف دول مختلفة ،والتوصيات.

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( )2015العمر والنوع االجتماعي والتنوع ( )AGDيف دليل الطوارئ ،اإلضافة الرابعة.
2
https://emergency.unhcr.org/entry/51770?lang=en_US
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العمر
يُعتبَر طف ًل ّ
الخاص بمرحلة الطفولة ،من المهم
منْ لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره .3استنادًا إلى علم االجتماع
ّ
كل َ
مراعاة االعتبارات التالية فيما يتعلق بالعمر وما يُعتبَر مناسبًا للعمر:
•تختلف الطفولة عبر الثقافات حيث يقوم األطفال بأدوار مختلفة يف مختلف األعمار حسب السياق والثقافة
والتجارب المعيشية.
•قد تتغير وجهات النظر واالحتياجات واالهتمامات والمساهمات الفريدة لألطفال والشباب بمرور الوقت.
•كل طفل فريد من نوعه وسيواجه تجارب مختلفة بغض النظر عن عمره .يمكن استخدام التصنيفات العمرية
للمساعدة يف البرمجة عند استكشاف كيفية التعامل بشكل هادف مع األطفال ،مع إدراك اختالف جميع األطفال.
على سبيل المثال ،تشمل التصنيفات الشائعة :السنوات األولى ( ،)0-6والسنوات المتوسطة (،)7-11
والمراهقة المبكرة ( ،)12-14والمراهقة (.4)15-18
توصيات إلشراك األطفال من مختلف األعمار:
•ادع ُ األطفال من جميع األعمار لتولي القيادة بأمان ،بما يتناسب مع أعمارهم وقدرتهم .على سبيل المثال،
يمكن لألطفال األصغر سنًا القيام بأدوار قيادية يف مجموعات صغيرة لضمان اللعب اآلمن ،ويمكن لألطفال
األكبر سنًا والمراهقين أن يلعبوا دورًا يف زيادة الوعي المجتمعي بـ كوفيد ،19-أو قيادة مشاريع مبتكرة ،أو دعم
األنشطة المشتركة من نظير إلى نظير عبر اإلنترنت أو شخصيًا ،بشكلٍ آمن.
•التأكد من أن التكنولوجيا المقدمة والمستخدمة آمنة ،ومناسبة للعمر ،وتتضمن إجراءات وقائية فعالة لحماية
البيانات.
الخاصة باألطفال والشباب قبل قيادة األنشطة لمعرفة وجهات النظر حول المقصود من
طالع على المالحظات
ّ
•اال ّ
عبارة "العمر المناسب" لمجموعات مختلفة من األطفال والشباب يف المجتمع ،وتكييف األنشطة بناء ً على
أفكارهم.
•إشراك األطفال يف المناقشات والقرارات التي تؤثر عليهم وتهمهم .يمكن تكييف الرسم ولعب األدوار والشعر
لدعم هذه المناقشات ،اعتمادًا على عمر األطفال .على سبيل المثال ،اطلب من األطفال الصغار رسم صورة
لتجاربهم أثناء الوباء ،واطلب من األطفال األكبر سنًا والمراهقين تحضير قصيدة أو لعب أدوار أو مقطع فيديو
قصير.
•حاوِل اعتماد أنشطة أقصر لألطفال األصغر سنًا أثناء تعلمهم ،مع السماح ألنشطة األطفال األكبر سنًا بأن تكون
أطول قلي ًل وأكثر تعقيدًا.
•إذا كان الطفل أصغر سنًا (على سبيل المثال  6سنوات) ،فقد يحتاج إلى التنق ُّل مع شخص راشد.
•التعاون مع البرامج التعليمية ،حيثما كان ذلك مناسبًا ،لتقييم المناهج الدراسية لألطفال يف مختلف األعمار
ومواءمة بعض برامجك مع أهداف المناهج لألعمار المختلفة (التي تنطبق على المهارات االجتماعية
والعاطفية فيما يتعلق بحماية الطفل).

•تذكر أنه على الرغم من أن العمر يمكن أن يساعدك يف التخطيط ،فإن جميع األطفال يختلفون حسب السياق
والثقافة والحقائق االجتماعية واالقتصادية والتجارب والهويات الشخصية.

3

على النحو المحدد يف اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل.

4

راجع نظرة عامة حول تنمية الطفل يف اليونيسف للحصول على التفاصيل.
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مزيد من القراءات:
■ ■تنمية الطفل يف اليونيسف .تقدم هذه الصفحة لمحة عامة عن مراحل نمو الطفل
والبحث النفسي لتصنيف أعمار األطفال.
■ ■مايل ،ب .)2000( .علم اجتماع الطفولة وعالقته بحقوق الطفل .المجلة الدولية
لحقوق الطفل .243-259 ،)3( 8 ،تعرض هذه المقالة نبذة عن علم اجتماع الطفولة
وتعترف بالطفولة كما حدّدها علم االجتماع .وتستكشف الطفولة فيما يتعلق بحقوق
األطفال وإعادة النظر يف أفكار تنمية الطفولة.

النوع االجتماعي
يشير النوع االجتماعي إلى األدوار التي يتم إنشاؤها اجتماعيًا ،وعادة ً ما تكون لإلناث والذكور ،والتي تعتبر أساسية يف
الطريقة التي يرى بها الناس أنفسهم ويراهم بها اآلخرون .وفق ًا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،
"على عكس الجنس ،فإن النوع االجتماعي ليس محددًا بيولوجيًا .يتم تعلم أدوار النوع االجتماعي ،وقد تتغير بمرور
الوقت ،وتختلف داخل الثقافات وفيما بينها .غالبًا ما يحدد النوع االجتماعي الواجبات والمسؤوليات والقيود والفرص
واالمتيازات للنساء والرجال والفتيات والفتيان يف أي سياق" .5يمكن أن تؤثر المعايير المتعلقة بالنوع االجتماعي
وعدم المساواة بين الجنسين الموجودة مسبق ًا بشكل غير متناسب على النساء والفتيات والمثليات والمثليين
ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا وثنائيي الجنس والمثليين (مجتمع الميم).
قدم فيروس كورونا المستجد كوفيد 19-تحديات محددة للفتيات واألطفال المتنوعين من حيث الهوية الجندرية ،بما
يف ذلك أوامر "الحجر الصحي المنزلي" التي أدت إلى زيادة مباشرة يف العنف وإساءة المعاملة ،وزيادة واجبات رعاية
المرضى وكبار السن ،وانخفاض حاد يف الوصول إلى التعليم ،وزيادة مخاطر االتجار والزواج المبكر ،من بين أمور
أخرى .هذه التحديات ليست مجرد مخاوف قصيرة األجل ،ولكنها تهدد بأن يكون لها آثار طويلة المدى على العديد من
األطفال.
توصيات العتبارات النوع االجتماعي المتعلقة بمشاركة األطفال خالل كوفيد19-
•اإلدراك بأنَّ مرض كوفيد  -19يؤثر بشكل مختلف على األطفال من الجنسين .توفير مساحة آمنة (على سبيل
المثال ،مساحة آمنة بعيدة جسديًا وعمليات استطالعية أسبوعية عبر الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة)
للفتيات واألطفال من مختلف التوجهات الجنسية للتحدث عن آثار الفيروس ومخاوفهم الرئيسية واقتراحاتهم
للعمل الجماعي.
•ضمان التواصل المحترم بين األطفال الذي يعترف بجميع التجارب ،والعمل على حماية األطفال من التنمر،
ومناهضة استخدام لغة الوصمة.
•إشراك الفتيات والفتيان واألطفال من مختلف
التوجهات الجنسية بأمان وبشكل هادف يف خطط
تقييم ورصد المخاطر المتعلقة بالعنف القائم على
النوع االجتماعي يف األماكن غير المتصلة باإلنترنت
وعبر اإلنترنت .على سبيل المثال ،أطلقت مؤسسة
المرأة الكندية "إشارة للمساعدة" كطريقة
لألشخاص للتعبير عن العنف بأمان يف المنزل أثناء
إجراء مكالمة فيديو.
5
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المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (.)2015

إشارة
للمساعدة
من العنف
المنزلي
 .1لوحي للكاميرا
مع ثني اإلبهام

 .2أغلقي األصابع
على اإلبهام

•معالجة الفجوة الرقمية بين الجنسين ،والتي تشكل تحديًا جديدًا فيما يتعلق بالتعليم والوصول إلى معلومات
الصحة والسالمة ،من خالل تزويد الفتيات واألطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين
جنسيًا وثنائيي الجنس والمثليين بإمكانية الوصول إلى اإلنترنت عبر الهاتف المحمول مجانًا أو بتكلفة منخفضة،
ودعم احتياجات التدريب.6
•توفير الوصول إلى المعلومات ذات الصلة للفتيات والفتيان والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي
والمتحولين جنسيًا وثنائيي الجنس والمثليين بشأن كوفيد ،19-واآلثار الصحية العديدة المتعلقة بالصحة
الجنسية واإلنجابية ،لتمكينهم من اتخاذ خيارات حكيمة ،مع تسليط الضوء على أصوات القادة الشباب وشبكات
األقران لنشر معلومات دقيقة وداعمة.
مزيد من القراءات:
■ ■تقدم خطة كوفيد 19-التابعة لمنظمة  ،Plan Internationalالتأثير على الفتيات،
لمحة موجزة عن التحديات الرئيسية التي تواجه الفتيات يف ّ
ظل هذا الوباء ،باإلضافة
إلى توصيات للعمل.
■ ■مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي للفتيات المراهقات يف ّ
ظل جائحة
كوفيد 19-والتدخالت الرامية إلى حمايتهن وتمكينهن – اليونيسيف.
■ ■يتم تناول العنف القائم على النوع االجتماعي والزواج المبكر والقسري ومخاوف
طة عمل
واستراتيجيات الصحة الجنسية واإلنجابية يف موجز "فتيات ال عرائس" ،وخ ّ
فيروس كوفيد  -19وزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري.
■ ■منظمة  - CAREاآلثار المترتبة على النوع االجتماعي لتفشي كوفيد 19-يف التنمية
واألوضاع اإلنسانية  -نظرة عامة على القضايا واالهتمامات الرئيسية للفتيات نتيجة ً
للوباء.
■ ■أعدت منظمة  Out Right Action Internationalتقريرًا عن تأثيرات
كوفيد 19-على تفاقم ضعف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي
والمتحولين جنسيًا وثنائيي الجنس والمثليين :تأثير جائحة كوفيد 19-على
المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا وثنائيي الجنس
والمثليين.

االحتياجات الخاصة
يقر النموذج االجتماعي لالحتياجات الخاصة بأن ما يجعل الشخص "معوقًا" هو الحواجز االجتماعية والمؤسسية التي
تعيقه ،وليس قدراته الفردية .وهذا يعني أن العالم المحيط باألطفال ذوي القدرات المختلفة يحتاج إلى التكيف
فرصا للمشاركة الكاملة.
لالستجابة الحتياجاتهم ومنحهم
ً
ما إلى رعاية صحية أكثر من غيرهم .ويف حين أن االحتياجات الخاصة ال
يحتاج األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة عمو ً
شخصا لخطر أكبر لإلصابة بـ كوفيد ،19-إ َّل أنَّ العديد من األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يعانون
تعرض بالضرورة
ً
7
من ظروف صحية أساسية تجعل المرض أكثر خطورة عليهم ويمكن للوباء أن يضاعف من عدم المساواة القائمة .

الخطة الدولية ( COVID-19 )2020التأثير على الفتيات
6
https://plan-international.org/publications/covid-19-impact-girls#download-options
7

اطلع على موجز سياسات األمم المتحدة بشأن االستجابة الشاملة لإلعاقة يف ظل جائحة كوفيد.19-
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المخاطر التي يواجهها األطفال ذوو االحتياجات الخاصة خالل جائحة كوفيد19-
•األطفال ذوو االحتياجات الخاصة معرضون لخطر متزايد يف جائحة كوفيد 19-بسبب االتصال الوثيق بالمساعدين
الشخصيين/مقدمي الرعاية وزيادة خطر اإلصابة والمضاعفات بسبب الظروف الصحية األساسية وعدم
المساواة االجتماعية واالقتصادية ،بما يف ذلك ضعف الوصول إلى الرعاية الصحية.8
•يؤثر إغالق المدرسة على استمرارية التعلم ويؤدي إلى غياب البيئات الواقية وتقليل تلبية االحتياجات
األساسية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة (مثل برامج التغذية والدعم االجتماعي والمساعدة الشخصية
والوصول إلى أجهزة المساعدة وإعادة التأهيل).
•عمليات اإلغالق والقيود لها تأثير غير متناسب على األطفال الذين يعتمدون على العالجات والخدمات
األساسية ،فض ًل عن الدعم يف المنزل ،مثل المساعدة الشخصية.
•األطفال ذوو االحتياجات الخاصة يواجهون بالفعل مخاطر أكبر من حيث االستغالل واإلساءة والعنف مقارنة
باألطفال اآلخرين ،فض ًل عن إيداعهم يف المؤسسات واالنفصال عن أسرهم .ونظرًا ألن كوفيد 19-يزيد من
الضغوط على األسر والمجتمعات ،فتتزايد هذه المخاطر.9
توصيات للتواصل مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ومقدمي الرعاية لهم:
•استخدم تنسيقات يسهل الوصول إليها ولغة بسيطة وصورًا/رسوم بيانية للمواد المطبوعة لألطفال ذوي
اإلعاقات الذهنية وذوي المهارات المحدودة يف القراءة (يمكن أن تفيد هذه التنسيقات الجميع!) .ضع يف
اعتبارك مكالمات برايل والمكالمات الهاتفية لألطفال الذين يعانون من ضعف يف البصر ورسائل البريد
اإللكتروني/الرسائل القصيرة/المستندات المكتوبة لمن يعانون من ضعف يف السمع .تأكد من حصول
مترجمي لغة اإلشارة على التدريب والتزامهم باحتياطات السالمة والصحة (مثل ارتداء كمامات شفافة
لتعبيرات الوجه) .واألهم من ذلك ،اسأل األطفال عن األساليب األفضل لهم! على سبيل المثال ،تم تصميم
استطالع  #CovidUnder19بواسطة .Mencap the Voice of Learning Disability
•تأكد من أن الرسائل واألنشطة شاملة:
•عند تمثيل المجتمعات ،قم بتضمين صور الفتيات والفتيان ذوي االحتياجات الخاصة بين األفراد
اآلخرين .فهذا األمر يسلط الضوء على التنوع البشري وينقل رسالة مفادها أن جميع أفراد المجتمع ،بما
يف ذلك األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة ،قد تأثروا بـ كوفيد.19-
•طوّر ألعابًا يمكن للجميع الوصول إليها (على سبيل المثال ،ألعاب غسل اليدين التي تتضمن خيارات
لفظية ومرئية وحركة وجلوس لالحتياجات المتنوعة).
انظر التعديالت المتعلقة باالحتياجات الخاصة يف كل أداة يف الدليل.

8

أوليفر ،إل ( .)2020فيروس كورونا :جائحة يف عصر عدم المساواة .يف المنتدى االقتصادي العالمي.

اليونيسف .)2020( .حماية األطفال والمراهقين ذوي االحتياجات الخاصة من جائحة كوفيد 19-واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة يف أوروبا وآسيا الوسطى.
9
https://www.unicef.org/eca/protecting-children-and-adolescents-disabilities-pandemic
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مزيد من القراءات:
■ ■نحو استجابة شاملة لإلعاقة يف ظل كوفيد 10 :19-توصيات من التحالف الدولي
لإلعاقة من أجل المشاركة الفعالة مع األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف
استجابة كوفيد.19-
■ ■خذنا بجدية  -إشراك األطفال ذوي االحتياجات الخاصة يف القرارات التي تؤثر على
حياتهم :مورد يحتوي على نصائح وإجراءات عملية إلشراك األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة يف القرارات التي تؤثر على حياتهم .هذه األداة ليست خاصة بـ
كوفيد ،19-ولكن يمكن استخدامها وفق ًا لذلك.
■ ■التحالف الدولي لإلعاقة  -كوفيد 19-وحركة اإلعاقة :مركز لمشاركة آخر التحديثات
والموارد المتعلقة بكيفية تأثير كوفيد 19-على األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
■ ■ التعامل مع األطفال والراشدين ذوي االحتياجات الخاصة يف ظل جائحة كوفيد:19-
نصائح محددة للتعامل مع األطفال والراشدين ذوي االحتياجات الخاصة أثناء تفشي
جائحة كوفيد 19-من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (. )OCHA
■ ■مذكرة إرشادية موجزة :استجابة لـ كوفيد 19-شاملة لذوي االحتياجات الخاصة
من مجموعة حماية سوريا يف تركيا بشأن المخاطر والحماية والتوصيات أثناء
جائحة كوفيد.19-
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الوحدة :2
المشاركة السريعة لألطفال أثناء تفشي جائحة كوفيد19-
مرحبًا بك يف الوحدة  :2المشاركة السريعة لألطفال أثناء تفشي جائحة كوفيد .19-ستجد يف هذه الوحدة:
■ ■أدوات سريعة إلشراك األطفال أثناء تفشي جائحة كوفيد.19-
■ ■أدوات سريعة إلعداد مساحة آمنة والحفاظ عليها أثناء األنشطة الجماعية.

أدوات سريعة إلشراك األطفال أثناء تفشي جائحة كوفيد19-
خالل األزمة ،هناك أوقات يكون فيها إشراك األطفال أكثر صعوبة ،وهناك حاجة إلى طرق بسيطة وفعالة للتواصل مع
األطفال للتعلم من تجاربهم ،وكذلك احتياجاتهم .فيما يلي قائمة باألدوات السريعة التي يمكن استخدامها للتشاور مع
األطفال بشأن حماية الطفل يف ّ
ظل كوفيد 19-يف غضون خمس إلى  20دقيقة عندما ال تكون هناك فرصة للمشاركة
بشكل أعمق .بالطبع ،نُدرِك أن المشاركة األطول واألكثر استدامة مثالية ،إال أنها يف بعض األحيان غير مجدية .تهدف
هذه األدوات إلى الدعم خالل تلك األوقات .تذكر أن جميع االرتباطات مع األطفال يجب أن تكون أخالقية وآمنة .ارجع
إلى الوحدة  :3األخالق والحماية أثناء تفشي جائحة كوفيد 19-للحصول على اقتراحات حول كيفية تقييم مخاوف
السالمة.
قائمة األدوات السريعة
العنوان
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الغرض

مسح الرصد االجتماعي
عبر الرسائل القصيرة

البحث عن ردود فعلية من األطفال حول أفكارهم بشأن كوفيد 19-وحماية الطفل.

أوافق أو ال أوافق :ما هو
موقفك؟

استكشاف وجهات نظر األطفال حول كوفيد 19-ومشاركتهم الهادفة وحماية
الطفل يف المجتمع.

الرأس والقلب واليدان

لفهم كيف يفكر األطفال وكيف يشعرون وما الذي يحرصون على المشاركة فيه.

وردة ،وبرعم ،وشوكة

إشراك األطفال لتحديد نقاط القوة (الوردة) والتحديات (الشوكة) ومجاالت النمو
المحتملة/األفكار الجديدة (البرعم) لبرامج حماية الطفل المستمرة (فيما يتعلق
بـ (كوفيد 19-أو أثناء تقييم البرامج المستقبلية.

ألعاب/أغاني سريعة
للتعلّم عن الصحة يف ظل
جائحة كوفيد19-

ادع ُ األطفال لقيادة األغاني عن غسل اليدين وحماية الطفل والصحة من خالل
مناقشات تأملية.

استطالعات الرصد االجتماعي SMS
الغرض :البحث عن ردود فعلية من األطفال حول أفكارهم بشأن كوفيد 19-وحماية الطفل.
الطريقة :الرسائل النصية القصيرة أو أداة اإلنترنت.
الوقت 1-2 :دقيقة لكل طفل.
المشاركون :أي طفل لديه إمكانية الوصول إلى الرسائل القصيرة أو  Facebookأو  WhatsAppأو  Viberأو أي
منصة من منصات الوسائط االجتماعية المشتركة األخرى.
العمر/النوع االجتماعي/االحتياجات الخاصة :يوصى باستخدام هذه األداة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  8و18
ما من جميع األجناس والقدرات .يمكن تكييف األسئلة السهلة االستخدام لتناسب العمر ،ويمكن أن ت ُركِّز على
عا ً
قضايا معينة بشأن النوع االجتماعي ،ويمكن لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة الوصول إليها .على سبيل المثال ،يمكن
استخدام المكالمات الهاتفية يف حال تعذّرت المشاركة يف الرسائل القصيرة بسبب عدم معرفة القراءة والكتابة أو
بسبب قصور يف النظر.
أي مرحلة
المرحلة يف دورة البرنامج اإلنسانيّ :
ما هي استطالعات المراقبة االجتماعية عبر الرسائل النصية القصيرة؟ يمكن للمنظمات إجراء استطالعات الرأي
واالستطالعات عبر الرسائل النصية القصيرة للبحث عن ردود فعلية من األطفال حول أفكارهم بشأن كوفيد19-
وحماية الطفل .يمكن بعد ذلك مشاركة النتائج مرة أخرى مع المجتمع .راجع تقرير  U-Reportالخاص باليونيسف
منصة  U-Reportللتعرّف على القضايا المهمة
كمثال مجاني لمعرفة كيفية عمل اليونيسف مع المبلّغين عبر
ّ
لألطفال .يمكن لألطفال من أي بلد المشاركة يف هذا التقرير الخاص باليونيسف.
لماذا هو مفيد؟ يمكنك استطالع األسئلة ،بما يف ذلك أسئلة "نعم أو ال" واألسئلة المتعدّدة الخيارات ،والحصول على
النتائج يف الوقت الفعلي ،ومشاركة المعلومات .يمكن استطالع العديد من القضايا ،بما يف ذلك الصحة والتعليم
وبطالة الشباب وتفشي األمراض مثل كوفيد 19-وغيرها .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن تصنيف البيانات الواردة حسب
العمر والنوع االجتماعي والمنطقة.
كيف يعمل؟ التسجيل اختياري ومجاني بواسطة الرسائل القصيرة أو  Facebookأو  WhatsAppأو .Viber
معة شف ّافة .بمجرد أن يقوم األطفال بالتسجيل يف  U-Reportأو يف
مج َّ
الرسائل الفردية سر ّية ،ولكنَّ البيانات ال ُ
استطالع آخر عبر الرسائل القصيرة ،يمكنهم تقديم اإلجابات.
نموذج تقرير  U-Reportالخاص بأوغندا المتعلق بـ كوفيد :19-يف أوغندا ،تم استخدام  U-Reportالستطالع آراء
األهل حول أفكارهم ومشاعرهم حيال عودة األطفال إلى المدرسة بعد الوباء .تضمنت نماذج األسئلة ما يلي:
•عزيزي الوالد(ة)/ولي األمر ،هل المتعلم يف منزلك مستعد للعودة إلى المدرسة؟ الرد أ .نعم أو ب .ال
•عظيم! ما هو السبب الرئيسي؟ أ .ال يتعلم يف المنزل ب .يفتقد األصدقاء والمعلمين ج .يفتقد األنشطة
المشتركة د .ال يحب التواجد يف المنزل هـ .أسباب أخرى.
•ما هو السبب الرئيسي لعدم رغبته يف العودة إلى المدرسة؟ أ -القلق من فيروس كورونا .ب .ال يحب المدرسة
ج .يحب البقاء يف المنزل هـ .أسباب أخرى ،أخبرنا من فضلك.
•عند إعادة فتح المدارس ،هل سترسل المتعلمين يف منزلك إلى المدرسة ؟ أ .نعم ،ب .نعم ،إذا شعرت أن
المدرسة آمنة ،ج .ال.
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عينة من استبيان الرسائل القصيرة أو تقرير : U-REPORT
تقييم البرنامج أثناء تفشي جائحة كوفيد19-
طالع على رأيك بشأن (اسم المشروع) .يُرجى
•مرحبًا! نحن يف (اسم المنظمة) نود ّ اال ّ
للمنصة المحدّدة
اإلجابة على األسئلة الثالثة التالية (إضافة اإلرشادات الالزمة وفق ًا
ّ
التي تستخدمها).
 1.1ما هو أكثر شيء أعجبك يف (أدخل اسم البرنامج)؟
أ .األصدقاء الذين قابلتهم
ب .األشياء التي تعلمتها
ج .الفرص التي أتيحت لك
2.2هل هناك أي شيء يمكن تحسينه؟ (يُرجى تزويدنا بالتفاصيل(.
3.3هل هناك طريقة تود المشاركة بها يف المرحلة التالية من المشروع؟
أ  .تخطيط وتصميم المشروع
ب .قيادة أنشطة المشروع
ج .التواصل مع الشباب اآلخرين

منصة “ : ”U-Report COVID-19 ChatBotمن خالل قنوات االتصال مثل  SMSو  Viberو Facebook
ّ
 Messengerو  ،WhatsAppيمكن للمستخدمين طرح أسئلة  U-Reportحول كوفيد 19-وتلقي إجابات مبرمجة
مسبق ًا من الخبراء يف هذا الشأن.
يرجى مالحظة ما يلي :ستكون الشفافية الكاملة مع المشاركين األطفال ومقدمي الرعاية (عند االقتضاء) مهمة فيما يتعلق
مدة الحترام حقوقهم يف
معت َ
بالبيانات التي يتم جمعها ،وكيف ولماذا ،وكيف تتم حمايتها واالحتفاظ بها ،وما هي اإلجراءات ال ُ
بياناتهم الخاصة (حق الوصول والتصحيح والحذف) .يجب أن تتناسب التدابير األمنية مع مستوى سرية البيانات التي تم
جمعها (على سبيل المثال ،إذا كنت تريد جمع المعلومات الشخصية أو غيرها من المعلومات السرية ،فيجب استخدام
القنوات المشف ّرة لنقل البيانات واالتصاالت كلما كان ذلك ممكنًا ،وقد يكون عليك تحسين أمن البيانات فيما يتعلق
بالوصول إلى المعلومات واالحتفاظ بها).

أوافق أو ال أوافق :ما هو موقفك؟

10

الغرض :استكشاف وجهات نظر األطفال حول كوفيد 19-ومشاركتهم الهادفة وحماية الطفل يف المجتمع.
الطريقة :وجهًا لوجه ،اجتماع افتراضي ،رسائل نصية قصيرة أو أداة عبر اإلنترنت.
الوقت 15 :دقيقة
المشاركون :األطفال من أي عمر ،مهما كان النوع االجتماعي ،وأيًّا كانت قدراتهم.
ما من
العمر/النوع االجتماعي/االحتياجات الخاصة :يوصى بهذه األداة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 18عا ً
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مقتبس من  ،Speaking Rights Equitasمع بعض التعديالت.

جميع األجناس والقدرات .يمكن تكييف األسئلة أو الصور السهلة االستخدام حسب عمر الطفل ،ويمكن التركيز على
قضايا معينة بشأن النوع االجتماعي ،ويمكن اعتماد نماذج متاحة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
مرحلة دورة البرنامج اإلنساني :تقييم االحتياجات وتحليلها ،وتخطيط االستجابة االستراتيجية ،والتنفيذ والمراقبة،
والمراجعة التشغيلية والتقييم.

وجه ًا لوجه:
المواد :قطعتان من الورق كُت ِبَت على إحداهما كلمة "أوافق" وعبارة "ال أوافق" على الورقة األخرى؛ شريط الصق
ومقص وأدوات حماية شخصية ،بما يف ذلك الكمامات ومعقم اليدين/محطات غسيل األيدي ،وفق ًا للتوصيات المحلية.
ّ
ي "موافق" و"ال أوافق" على الجانبَيْن المتقابلَيْن من جدارٍ ،بحيث تفصل بينهما مسافة 6
التعليمات :ألصق عالمت َ ْ
أمتار .قم بدعوة كل طفل ألخذ ثالث إلى خمس قطع من الشريط الالصق بطول بوصتَيْن ( 2إنش) ،بعد أن تكون قد
وضعتهما على طاولة لكي يأخذهما المشاركون بأمان .قل من ثالث إلى خمس عبارات تتعلق بمشاركة األطفال
المجدية وحماية الطفل أثناء جائحة كوفيد .19-ادع ُ كل طفل إلى لصق قطعة الشريط الخاصة به بين عبارة "أوافق"
وعبارة "ال أوافق" (إذا كان أقرب للموافقة ،ألصق الشريط بالقرب من عالمة "أوافق"؛ وإذا كان محايدًا ،ألصق الشريط يف
المنتصف؛ وإذا كان أقرب إلى عدم الموافقة ،ألصق الشريط بالقرب من عالمة "ال أوافق") .تأكد من أن األطفال
يمارسون البروتوكوالت المحلية للبعد الجسدي وارتداء الكمامات وغسل اليدين .قم بإجراء مناقشة بعد كل سؤال
بدعوة األطفال ،الذين يشعرون بالراحة لفعل ذلك ،لمشاركة سبب وضعهم الشريط يف مكانه .تذكر أن المناقشة غالبًا
ما تكون الجزء األكثر أهمية! يمكنك تعديل هذا النشاط لجعل العالمات على األرض باستخدام الصخور أو المصنوعات
اليدوية بد ًل من الشريط الالصق.
أمثلة على العبارات:
1.1األطفال يف مجتمعي آمنون أثناء جائحة كوفيد.19-
2.2خالل جائحة كوفيد ،19-تمكن األطفال يف مجتمعنا من مشاركة أفكارهم والمشاركة يف القرارات المتعلقة بكيفية
البقاء بأمان.
3.3يعرف األطفال يف مجتمعي من أين يحصلون على المساعدة أثناء جائحة كوفيد.19-
4.4يتمتع األطفال يف مجتمعي بفرص متساوية للحصول على المساعدة بغض النظر عن العمر أو النوع االجتماعي
أو االحتياجات الخاصة.
5.5يتمتع غالبية األطفال يف مجتمعي بإمكانية الوصول إلى اإلنترنت لالنضمام إلى االجتماعات عبر اإلنترنت.

االجتماع االفتراضي:
يمكن تكرار هذا النشاط باستخدام لوحة بيضاء مشتركة عبر اإلنترنت .يمكن للميسر أن يكتب "أوافق" على الجانب
األيسر من الشاشة و"ال أوافق" على الجانب األيمن .ادع ُ المشاركين لرسم نقاط أو رموز ملونة بين أوافق وال أوافق.
الرسائل القصيرة :يمكنك إعداد استطالع عبر الرسائل القصيرة باستخدام موافق عند الرقم  10و ال أوافق عند الرقم
 .0يمكن للمشاركين مشاركة وجهات نظرهم عبر رسالة نصية تجيب على ثالثة إلى خمسة أسئلة.
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الرأس والقلب واليدان
الغرض :فهم كيف يفكر األطفال وما يشعرون به وما يحرصون على المشاركة فيه.
الطريقة :لوحة الملصقات المجتمعية ،تركيب فني مجتمعي ،عرض إذاعي لالتصال.
الوقت 10-15 :دقيقة لكل طفل.
المشاركون :األطفال من أي عمر ،مهما كان النوع االجتماعي ،وأيًّا كانت قدراتهم.
ما من
العمر/النوع االجتماعي/االحتياجات الخاصة :يوصى بهذه األداة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 18عا ً
جميع األجناس والقدرات.
يمكن تكييف األسئلة أو الصور السهلة االستخدام حسب عمر الطفل ،ويمكن التركيز على قضايا معينة بشأن النوع
االجتماعي ،ويمكن اعتماد نماذج متاحة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
مرحلة دورة البرنامج اإلنساني :تقييم االحتياجات وتحليلها ،والتخطيط االستراتيجي ،والتنفيذ والمراقبة ،والمراجعة
التشغيلية لألقران ،والتقييم.
التعليمات:
الفكرة األساسية لهذه األداة هي فهم كيف يفكر األطفال وكيف يشعرون وما الذي يحرصون على المشاركة فيه .من خالل
التركيز على الرأس (األفكار) والقلب (المشاعر) واليدين (العمل) ،من الممكن تكوين صورة أفضل عن كيفية أداء األطفال.
م بناء ذلك بأسئلة فرعية تتعلق بالرأس والقلب واليدين.
يمكنك البدء من خالل طرح سؤال أو التعبير عن تصريح عام ،ث ّ
مث ًل:

لـ كوفيد 19-تأثير كبير على حياة األطفال اليومية .الحياة ال تبدو كما كانت يف السابق.
الرأس :بماذا تفكر اآلن؟ ما الذي يدور يف رأسك؟
القلب :كيف تشعر اآلن؟ هل أنت قلق و/أو متفائل بشأن ماذا؟
اليدان :ماذا تريد أن تفعل للمساعدة يف الوضع الحالي؟
كيف تريد دعم عائلتك ومجتمعك؟

لوحة الملصقات المجتمعية:
المواد :ورق أبيض كبير ،وأقالم تحديد ملونة ،ومعدات حماية شخصية ،بما يف ذلك الكمامات ،ومعقم اليدين/محطات
غسيل األيدي ،وفق ًا للتوصيات المحلية.
•باستخدام أقالم تحديد ملونة على قطعة كبيرة من الورق األبيض ،اكتب العبارة/السؤال الشامل يف األعلى .على
سبيل المثال ،كوفيد "19-له تأثير كبير على حياة األطفال اليومية .الحياة ال تبدو كما كانت من قبل".
سا كبيرًا ،واكتب األسئلة بجانب ذلك .على سبيل المثال" ،ما الذي تفكر فيه اآلن؟ ما الذي يدور يف
•ارسم رأ ً
رأسك؟" اترك مساحة لألطفال لتضمين إجاباتهم.
•ارسم قلبًا ويدًا كبيرة واكتب األسئلة بجانب ذلك .مرة أخرى ،اترك مساحة لألطفال لتضمين إجاباتهم.
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•اترك اآلن أقالم تحديد ملونة لألطفال لكتابة ردودهم على الملصق .تأكد من تضمين تعليمات حول كيفية تعقيم
أيدي األطفال واألقالم قبل استخدامها و/أو تضمين تعليمات لألطفال إلحضار أقالمهم الخاصة .يمكنك ً
أيضا ترك
مسجالت صوتية لألطفال ذوي الرؤية المحدودة والحركة الجسدية المحدودة و/أو أي شخص آخر يفضل
المسجالت لمشاركة أفكاره بأشكال مختلفة.

تركيب فني مجتمعي:
المواد :سائل التلوين والفرَش ( brushesيمكن توزيعها أو االستعانة بتلك التي يملكها األطفال) ،أو صخور/أحجار أو
مواد محلية أخرى يمكن لألطفال العثور عليها ،ولوحة ملصقات وأقالم تعليم ،ومعقم لليدين.
•باستخدام طرق مماثلة لتلك الموضحة أعاله ،أرسل لألطفال رسالة عبر الرسائل القصيرة أو الملصقات
المجتمعية ،وادع ُ األطفال لرسم أو تلوين ثالث صخور (أو مواد أخرى يسهل العثور عليها محليًا) بصور تمثل
تفكيرهم حول شعور الرأس والقلب واليدين مؤخرًا.
ِب عليها "الرأس والقلب واليدين" ،وضعْها يف مكانٍ يسهل الوصول إليه بالقرب من
•قم بإنشاء ثالث عالمات كُت َ
مركز مجتمعي أو حديقة أو أي مكان مناسب آخر .أرشد األطفال إلى مكان ترك هذه الصخور ،بحيث يتم
تجميعها تحت عالمات الرأس والقلب واليدين.
•تجدر اإلشارة إلى أنَّ هذه الطريقة ستؤدي إلى نتائج غير مباشرة حول تفكير األطفال وآرائهم ،لكنها استراتيجية
مفيدة للتعبير والتفكير.

العرض اإلذاعي:
المواد :الوصول إلى برنامج إذاعي.
•شارك الغرض من عملك والسؤال الشامل الذي ستتم مناقشته يف العرض.
•ادع ُ األطفال لالتصال من أجل التعبير عن آرائهم حول الرأس والقلب واليدين ،وتأكد من تسجيل ردودهم.
•ادع ُ األطفال الذين يعملون مع الراديو لرسم أفكارهم ً
أيضا ووضعها يف أماكن يف المجتمع لألطفال اآلخرين الذين
قد ال يتمكنون من الوصول إلى الراديو و/أو الذين يعانون من قصور يف السمع.

وردة ،برعم ،شوكة
الغرض :إشراك األطفال لتحديد نقاط القوة (الوردة) والتحديات (الشوكة) والمجاالت المحتملة للنمو/األفكار الجديدة
(البرعم) بشأن برامج حماية الطفل المستمرة )فيما يتعلق بـ (كوفيد 19-أو أثناء تقييم البرامج المستقبلية.
الطريقة :الرسم والتحدث والتخيُّل.
الوقت 10-15 :دقيقة لكل طفل.
المشاركون :األطفال من أي عمر ،مهما كان النوع االجتماعي ،وأيًّا كانت قدراتهم.
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العمر/النوع االجتماعي/االحتياجات الخاصة :بالنسبة لألطفال األصغر سنًا (على سبيل المثال من أربعة إلى ستة أعوام)
أو األطفال الذين لديهم معرفة محدودة بالقراءة والكتابة ،يمكنك أن تطلب منهم رسم أفكارهم وشرحها بد ًل من الكتابة.
قد ترغب ً
أيضا يف إجراء تعديالت تتماشى مع خصوصياتهم ،من خالل التحدث (بما يف ذلك لغة اإلشارة) أو الكتابة (بما يف
ذلك طريقة برايل) أو الرسم أو غير ذلك من وسائل االتصال بناء ً على قدرات واهتمامات مجموعتك.
مرحلة دورة البرنامج اإلنساني :التنفيذ والمراقبة؛ المراجعة التشغيلية لألقران ،والتقييم.
التعليمات
تدعمك هذه األداة للتواصل مع األطفال لتحديد نقاط القوة (الوردة) والتحديات (الشوكة) والمجاالت المحتملة للنمو/
األفكار الجديدة (البرعم) لبرامج حماية الطفل المستمرة (فيما يتعلق بـكوفيد 19-أو أثناء التقييم للبرامج المستقبلية).
األسئلة:
الوردة :ما هي نقاط القوة يف كيفية تكييف البرنامج أثناء تفشي جائحة كوفيد19-؟
ما الذي يعمل بشكل جيد؟

الشوك :ما هي التحديات يف برنامجك أثناء تفشي جائحة كوفيد19-؟
البرعم :ما هي الطرق التي يمكننا بها تحسين البرنامج أثناء جائحة كوفيد -19؟
كيف يمكننا القيام بعمل أفضل من خالل إشراك األطفال؟
ما هو الدور الذي تعتقد أنه يمكنك أن تلعبه أنت واألطفال اآلخرون؟

شخصيًا:
المواد :الورق الملون أو سائل التلوين وورق اللوح الورقي (القالب) والمقص والغراء ومعدات الحماية الشخصية ،بما يف
ذلك الكمامات ومعقمات األيدي/محطات غسل األيدي ،وفق ًا للتوصيات المحلية.
التعليمات:
قص وارسم و لوِّن ورودًا كبيرة وأشواك وبراعم ،وألصقها على قطعة كبيرة من ورق اللوح الورقي (القالب)  .زود كل
طفل بثالث مالحظات الصقة ملونة مختلفة (مثل الوردي للورد ،واألخضر للشوك ،واألصفر للبراعم) لإلجابة على
األسئلة .ادع ُ الجميع ألخذ دقيقتين إلى ثالث دقائق لكتابة أو رسم أفكارهم ،واطلب من كل طفل أن يتناوب على إلصاقها
على الجدول (مع ضمان ممارسة بروتوكول التباعد الجسدي المناسب) .عليك إجراء مناقشة من خمس إلى عشر
دقائق الستكشاف نقاط القوة والتحديات واألفكار الناشئة.
عبر اإلنترنت :ادع ُ األطفال لمشاركة أفكارهم على منصة عبر اإلنترنت .يمكنك الحصول على لوحة رسم مشتركة على
 Miroأو .Zoomاطلب من كل طفل أن يكتب أفكاره ويلصقها على وردة وبرعم وشوكة تظهر على الشاشة .عليك
إجراء مناقشة من خمس إلى عشر دقائق الستكشاف نقاط القوة والتحديات واألفكار الناشئة.
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عن بعد:
المواد :الورود المطبوعة على ورق A4؛ أقالم تحديد أو أقالم مغلفة/يف حزمة.
يمكنك تسليم الطرود إلى منازل األطفال .هذا عذر جيد إلجراء زيارات تفق ّدية لألطفال واألسر ً
أيضا .عليك إحضار صورة
وردة (مع وردة وبرعم وشوكة) لكتابة أفكارهم عليها ،مع تضمين تعليمات قصيرة .استلم الصور من منازلهم بعد
أسبوع واحد ،ونظِّم مكالمات فردية أو جماعية (حيثما أمكن) مع األطفال حول أفكارهم.

ألعاب/أغاني سريعة للتعلّم عن الصحة يف ظل جائحة كوفيد19-
ملية (على سبيل المثال:
ادع ُ األطفال لقيادة األغاني حول غسل اليدين وحماية الطفل والصحة من خالل مناقشات تأ ُّ
لعبة غسل اليدين .)Right To Play hand washing game

أدوات سريعة إلعداد وصيانة مساحات مادية أو افتراضية
آمنة أثناء األنشطة الجماعية
راجع الوحدة  :3األخالق والحماية أثناء تفشي جائحة كوفيد 19-للحصول على معلومات مفصلة حول الحماية أثناء تفشي
جائحة كوفيد ،19-باإلضافة إلى نماذج الموافقة.
قائمة األدوات السريعة
العنوان

الغرض

إنشاء دائرة افتتاحية على
اإلنترنت

إنشاء دائرة افتتاحية يف مساحة اجتماعات افتراضية لتعزيز المشاركة وإعطاء
إيقاع لها.

إنشاء اتفاقية مجتمعية عبر
اإلنترنت

تحديد معايير كيفية تفاعل األطفال مع بعضهم.

نشاط معجون األسنان:
السرية

مناقشة مفهوم السرية ،خاصة إذا كانت المجموعة متصلة باإلنترنت.

درع الحماية :النشاط
الختامي

استكشاف هياكل الدعم الشخصي لألطفال وحماية األطفال من السلبية المحتملة
بعد النشاط.
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إنشاء دائرة افتتاحية على اإلنترنت
إذا كنت تقوم بالتيسير عبر اإلنترنت ،فأنشئ دائرة افتراضية إلعادة إنشاء مساحة فعلية يف لقاء افتراضي ولتعزيز
المشاركة وإعطائها إيقاعًا .شارك مستندًا مع جميع المشاركين على شاشتك المشتركة ،بحيث يحتوي على صورة
من "يجلس" كل شخص .يمكن تسهيل فتح الدوائر أو غيرها من
لدائرة عليها اسم كل مشارك لمعرفة بجانب َ
األنشطة القائمة على الدوائر باستخدام الرسم.

الشخص أ

الشخص هـ

الشخص د

الشخص ب

الشخص ج

إنشاء اتفاقية المجتمع عبر اإلنترنت
تدعم اتفاقية المجتمع األطفال لتعيين معايير كيفية التفاعل معًا .يمكن القيام بذلك ً
أيضا عبر اإلنترنت لدعم األطفال
يف تحديد كيفية المشاركة معًا .فيما يلي نموذج التفاقية عبر اإلنترنت:
•لدينا جميعًا شيء قيم لمشاركته.
•امنح الجميع فرصة للتعبير عن آرائهم ،عبر الكالم أو الطباعة أو الغناء.
•اسأل قبل التقاط لقطة شاشة أو تسجيل أي شيء.
•إذا كنت ترغب يف مشاركة قصة سمعتها عن شخص ما ،فتحقق معه لمعرفة ما إذا كان األمر جيدًا .راجع األداة
السريعة "نشاط معجون األسنان" لمزيد من المعلومات حول سرية المجموعة.
•إذا كنت تعرف طف ًل آخر ال تتم مشاركة وجهة نظره ،اطلب منه االنضمام.
•يجب احترام وقت الجميع؛ لدينا جميعًا التزامات كثيرة.
•استرخ واستمتع

نشاط معجون االسنان :السرية
عندما يناقش األطفال قضايا معيّنة ضمن مجموعة ،ال سيما إذا كانت هذه المجموعة متصلة باإلنترنت ،فقد يكون من
الصعب الحفاظ على سرية ما يقوله أعضاء المجموعة .يمكن تكييف الفكرة التالية ،المستخدمة مع الباحثين الشباب،
وفق ًا للسياق الخاص بك شخصيًا أو عبر اإلنترنت.
1.1اعصر كمية كبيرة من معجون األسنان من أنبوب معجون األسنان واطلب من أحد المتطوعين وضعه يف
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الداخل مجددًا .يمكن القيام بذلك شخصيًا ،أو عرضه على الشاشة على اإلنترنت ،أو استخدامه كاستعارة.
2.2عندما يواجهون صعوبة من أجل القيام بذلك ،ناقش كيف يكون األمر نفسه بالنسبة لمشاركة المعلومات يف
مجموعة  -من الصعب جدًا استعادتها! شجع األطفال على إجراء مناقشة حول هذا الموضوع.
3.3بمجرد انتهاء المناقشة ،قف يف دائرة إذا كان ذلك مناسبًا ،واشرح أنه من أجل الحفاظ على "خصوصية"
المعلومات أو الحفاظ عليها داخل المجموعة ،فأنت تريد اقتراح قاعدة تسمح ألعضاء المجموعة بالتحدث مع
اآلخرين حول القضايا التي تمت مناقشتها أثناء النشاط ،لكن ال يمكنهم ذكر اسم أي شخص .اشرح أن أعضاء
المجموعة بهذه الطريقة يتصرفون كـ "دائرة ثقة" لبعضهم البعض.

درع الحماية :النشاط الختامي
إذا كنت قد تناولت موضوعات حساسة أثناء نشاط ما ،فيمكن استخدام هذه األداة الستكشاف هياكل الدعم الشخصي
لألطفال ،وحماية األطفال من السلبية المحتملة بعد النشاط.
1.1ارسم أو اطبع درعًا فارغ ًا لكل طفل مسبق ًا (أي بدون النص يف المثال) .إذا كنت تفعل ذلك عبر اإلنترنت ،يمكنك
إظهار الدرع ومطالبة كل طفل برسم درع مماثل مع خمس أجزاء.
2.2اطلب من األطفال إكمال درع الحماية الفارغ من خالل اإلجابة على سؤال واحد لكل جزء من الدرع .انتقل من
خالل األسئلة الخمسة وأشر إلى القسم ذي الصلة يف الدرع النموذجي:
•أجمل حدث:
•أكثر شخصين أحبهما:
•أنا أفضل يف:
•إذا كانت لدي القوة:
•شعاري يف الحياة (يرجى التوضيح بواسطة مثال):
3.3ادع ُ األطفال إلى مشاركة دروع الحماية الخاصة بهم مع المجموعة إذا شعروا بالراحة.
4.4قيادة مناقشة حول أهمية نقاط القوة لدينا يف حياتنا ،وكيف يمكن أن تدعمنا خالل األوقات الصعبة.
نموذج لدرع الحماية:

أجمل حدث:
أكثر شخصين أحبهما:

أنا أفضل يف:
إذا كانت لدي القوة:
شعاري يف الحياة:
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الوحدة :3
األخالق والحماية أثناء تفشي جائحة كوفيد19-
مرحبًا بك يف الوحدة  :3األخالق والحماية أثناء تفشي جائحة كوفيد ،19-ستجد يف هذه الوحدة:
■ ■ورقة النصائح  :3.1األخالق والحماية المركزة على الطفل أثناء تفشي جائحة كوفيد.19-
■ ■األداة  :3.2عينة من نماذج الموافقة لألطفال المشاركين ومقدمي الرعاية أو األوصياء القانونيين.
■ ■األداة  :3.3إشراك األطفال يف تقييم المخاطر والموارد واالستجابة لها.

ورقة النصائح  :3.1األخالق والحماية المركزة على الطفل أثناء تفشي
جائحة كوفيد19-
النقاط الرئيسية للنظر فيها
ينصب الكثير من التركيز على السالمة ،وتحديدًا على الهدف المباشر
بناء السالمة يف العالقات :أثناء الجائحة الصحية،
ّ
المتمثل يف ضمان السالمة البدنية لألطفال (مثل غسل اليدين والتباعد الجسدي) لوقف انتشار المرض .بالنسبة
للعمل التشاركي أثناء الوباء ،فإن بناء السالمة يف العالقات مهم بشكل خاص؛ توفير عالقة إيجابية ومستقرة وقائمة
على الثقة بين األطفال وشخص راشد رئيسي يطبق الضوابط باستمرار ،ويتواصل بطريقة مدروسة مع الطفل ،ويعبر
عن رعايته وفهمه لمنظور الطفل .هذا أسهل يف التعامل مع األطفال وجهًا لوجه ،لذا عند التواصل فعليًا سيكون من
المهم إجراء "عمليات تحق ُّق" منتظمة مع األطفال  -ربما يف بداية أو نهاية الجلسة االفتراضية .وإلى جانب ضمان
السالمة الجسدية لألطفال أثناء انتشار الوباء ،يساعد بناء السالمة يف العالقات يف إطالق العنان لنتائج إيجابية طويلة
األجل ،مثل إعادة مشاركة األطفال يف التعليم أو يف صنع القرار الذي يؤثر على حياتهم؛ وزيادة احترامهم لذاتهم
وسالمتهم النفسية على المدى الطويل.11
شخصا محددًا يمكن لألطفال التحدث إليه
ضمان توفير خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي :حدد
ً
شخصا
إذا كانوا يعانون من صعوبات ويحتاجون إلى الدعم .قد يكون أحد كبار السن أو المستشارين يف المجتمع ،أو
ً
من موظفيك تم تدريبه لدعم احتياجات الصحة النفسية لألطفال .تأكد من تحديث مسارات اإلحالة ،بما يف ذلك وجود
أي خطوط مساعدة لألطفال ومراعاة التغييرات يف تقديم الخدمة خالل جائحة كوفيد .19-راجع مسارات اإلحالة مع
األطفال لتحديد أي مصادر إضافية للدعم قد ال يكون مقدمو خدمات الراشدين على دراية بها .عليك العمل مع مصادر
اإلحالة لتشجيعهم على المتابعة مع األطفال الذين يجرون مكالمات أو يزورونهم للحصول على الدعم ،ودمج الفرص
المنتظمة لألطفال للتفكير يف رفاههم النفسي واالجتماعي وتعزيزه أثناء األنشطة ،بما يف ذلك الفن واألساليب القائمة
على اللعب لدعم مساحة للتفكير بدون كلمات .راجع األداة السريعة لدرع الحماية.
إشراك األطفال يف تقييم نقاط القوة والمخاطر وتخطيط السالمة :على الرغم من أنه من الممارسات الشائعة
للموظفين إجراء تقييم مخاطر المشروع قبل أن يبدأ ،إال أنه من المفيد بشكل خاص إشراك األطفال يف تقييم نقاط
القوة والمخاطر أثناء الجائحة حيث توجد قيود على حركة األشخاص .فقد يكون األطفال أكثر وعيًا بالمخاطر يف
مجتمعاتهم من موظفي المشروع.

أسس السالمة لألطفال تحت الرعاية ،المتضررين من االستغالل الجنسي ) Shuker L(2013): Melrose M.، Pearce J. (edsيف :وجهات نظر
11
ناقدة حول االستغالل الجنسي لألطفال واالتجار المرتبط به .بالجريف ماكميالن ،لندن
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لذا ،فإنَّ إشراك األطفال يف تقييم نقاط القوة والمخاطر:
•يساعد يف تحديد المخاطر وعوامل الحماية التي قد ال يكون موظفو المشروع على دراية بها.
•يسمح بإنشاء سجالت المخاطر أو خطط السالمة لالستجابة للبيئة المتغيرة.
•يبني الثقة بين الراشدين واألطفال من خالل اإلصغاء الناشط وعملية التخطيط التعاوني.
انظر األداة  :3.3إشراك األطفال يف تقييم المخاطر والموارد واالستجابة لها لمعرفة كيفية إجراء قوة تشاركية وتقييم
المخاطر مع األطفال.
محادثات الموافقة/الموافقة الطوعية المستنيرة خالل جائحة كوفيد :19-بما أنَّ كل سياق محلي خالل كوفيد 19-قد
يتغير بسرعة لكل من األطفال وموظفي المشروع (على سبيل المثال ،يتم تخفيف القيود الحكومية على التباعد
الجسدي فجأة) ،يوصى بمعالجة الموافقة المستنيرة الطوعية بانتظام (عند كل نقطة تغيير) .من المفيد التفكير يف
الموافقة على أنها محادثة مستمرة تجريها مع األطفال (وآبائهم/مقدمي الرعاية لهم) .يمكنك توثيق الموافقة عن
طريق مطالبة األطفال وأولياء أمورهم/القائمين على رعايتهم بالتوقيع على نماذج الموافقة ،ويمكنك تسجيل
موافقتهم الشفهية رقميًا إذا كان التباعد الجسدي مطلوبًا أو إذا كان األطفال و/أو أهلهم/مقدمو الرعاية ال يُجيدون
القراءة والكتابة .يجب االحتفاظ بنماذج الموافقة الموقعة أو تسجيالت الموافقة بشكل آمن .قد يكون من المفيد
استخدام "نص" أو قائمة تحقق لتوجيه محادثات الموافقة لضمان عدم نسيان أي شيء .يرجى الحصول على موافقة
من المشاركين قبل بدء جميع األنشطة ،شخصيًا أو عبر اإلنترنت ،وإعادة التأكيد مرة أخرى يف بداية النشاط.
التكيفات عن بعد :القيود المفروضة على مقابلة األطفال وجهًا لوجه ،بسبب جائحة كوفيد ،19-تعني أن التفاعالت عبر
اإلنترنت واألنشطة التشاركية عبر األجهزة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من المرجح أن تزداد .يزيد هذا من
المخاطر التي يتعرض لها األطفال والتي تتعلق ببيئة اإلنترنت مثل نشر معلومات كاذبة أو التعرض لرسائل التطرف
العنيف أو المراقبة والرقابة .يجب أن تكون التطبيقات والمنصات والخدمات الرقمية آمنة ومأمونة ،وال ينبغي أن
تؤدي إلى التقاط و/أو استخدام غير الئق أو غير أخالقي للبيانات عن األطفال .تنقسم اعتبارات الحماية الخاصة
بالتواصل والتفاعل عبر اإلنترنت إلى ثالثة مجاالت رئيسية:
السلوك اآلمن عبر اإلنترنت
•وضع مبادئ توجيهية مناسبة ويمكن الوصول إليها لمستخدمي المنصات والمنتجات الرقمية .هذه توضح:
الغرض والمحتوى والمستخدمين المستهدفين للمنصة/المنتج؛ التوقعات المتعلقة بالنشر والتحدث
والتعليق على الموقع أو المنصة وعواقب سوء االستخدام؛ وكيفية تمكين ميزات األمان والخصوصية أو
استخدامها .يجب إعادة تقييم كفاية هذه اإلرشادات للمشروع.
•التأكد من عدم طرح أسئلة حول حياة األطفال يف المنزل أو محيطهم المباشر .من المستحسن عدم طرح األسئلة
المباشرة عن العنف ضد األطفال أثناء اإلغالق .انظر الوثيقة التالية. UNICEF-Innocenti IRC document :
•بناء عالقات آمنة من خالل إجراء عمليات تحقق منتظمة مع األطفال يف بداية أو نهاية الجلسات االفتراضية
حيث يستمع العامل الرئيسي بعناية ويستجيب بشكل حساس للطفل.
•استخدم مرافق الدردشة أو مربع التعليقات عند تنظيم أنشطة جماعية مع األطفال ،واطلب من األطفال
استخدام مربع الدردشة لإلشارة إلى أي نوع من المخاوف أو األسئلة المتعلقة بالحماية (على سبيل المثال :إذا
كانوا منزعجين أو استفزّهم النشاط) .أخبرهم بكيفية إرسال رسائل إلى المضيف أو المجموعة بأكملها.
سيتعيّن على الميسر الراشد مراقبة مربع الدردشة واالستجابة مباشرة ً لمخاوف األطفال.
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•يتم اإلشراف بانتظام على جميع مواقع الويب وخطوط الهاتف والمنصات التي يعلّق فيها األطفال على
المعلومات والصور والقصص أو يشاركونها (أي يتحقق الموظفون من أن المحتوى والسلوك عبر اإلنترنت
يلتزمان بجميع اإلرشادات) لتحقيق أقصى قدر من األمان والخصوصية والتقليل من المخاطر .وتحصل جميع
التفاعالت على قنوات رسمية قابلة للتدقيق .عند تحديد مخاوف األذى أو اإلساءة ،يتم اتباع إجراءات اإلبالغ.
•توجد إجراءات فعالة وواضحة لإلبالغ عن األذى أو اإلساءة واالستجابة لهما يف كل منصة أو منتج رقمي ،مع
األخذ يف االعتبار القوانين المحلية واألعراف الثقافية ومدى توافر خدمات الحماية.
•الوصول األخالقي إلى بيانات األطفال واستخدامها
•يجب منح األطفال الذين يستخدمون المنصات الرقمية الفرصة لفهم االستخدام المحدد لبياناتهم الشخصية
والموافقة عليه .ال ينبغي افتراض هذه الموافقة بناء ً على موافقتهم على األنشطة األخرى (على سبيل المثال،
استخدام صورتهم يف األنشطة اإلعالمية) .وبالمثل ،ال يعني استخدام األطفال لمنصة تجارية أنهم يفهمون
المخاطر المرتبطة بجميع األنشطة الجديدة على المنصة.
•يجب الحصول على الموافقة الفعلية ،بحيث ال تكون الموافقة هي الخيار االفتراضي.
•ال بد ّ من وجود اتفاق مكتوب للتحكم بالمعلومات المتعلقة باألطفال (البيانات والصور) والسماح بنشرها
بشكل مناسب للمنظمات الشريكة أو عبر اإلنترنت أو عبر المجال العام أو عن طريق أي طرف ثالث .يجب أن
ما للحاجة/الفائدة من مشاركة المعلومات المتوازنة
تتضمن محادثات الموافقة مع األطفال (انظر أعاله) تقيي ً
مع المخاطر المحتملة ،قبل إعطاء الموافقة من قبل األطفال على استخدام بياناتهم.
اعتماد عملية آمنة لجمع وإدارة بيانات األطفال
•جميع المعلومات الرقمية أو اإللكترونية محمية بكلمة مرور.
•يتم تخزين البيانات أو استضافتها فقط باستخدام الخدمات المستندة إلى السحابة ( )cloudالتي ت ُلبّي أعلى
معايير األمان يف القطاع الرقمي ،بما يف ذلك الوصول المقيد والمحمي بكلمة مرور والتشفير.
•ال يُمنح الوصول المصرح به إال للموظفين الذين يحتاجون إلى البيانات من أجل أداء واجباتهم.
•يتم نقل بيانات األطفال فقط بوسائل آمنة ومصرح بها مثل ( 12(VPNو ( 13(SSLوتكون البيانات مجهولة
الهوية أو مجهولة المصدر ومشفرة قبل إرسالها.
روبوتات المحادثة والحماية
روبوتات المحادثة هي برامج كمبيوتر تحاكي المحادثات غالبًا عبر خدمات المراسلة الفورية الشائعة ،ويمكنها تقديم
المشورة والمعلومات للعديد من المستخدمين يف وقت واحد ،مع محاكاة التفاعل الشخصي .ومع ذلك ،عندما ال يتم
تصميم روبوتات المحادثة بعناية ،فإنها قد ت ُسبِّب المشاكل بد ًل من تقديم المساعدة/المشورة لألطفال  -خاصة ً إذا
كان روبوت المحادثة يقدم نصائح مباشرة حول مواضيع حساسة ،مثل النشاط الجنسي والصحة الجنسية واإلنجابية
والعالقات والعنف وسوء المعاملة واإلدمان وتعاطي المخدرات ،أو الصحة النفسية .تتضمن األسئلة الرئيسية التي
يجب مراعاتها عند تقييم أمان روبوتات المحادثة ما يلي:
شخصا حقيقيًا؟
•هل من الواضح أنَّ المستخدم يتفاعل مع روبوت محادثة وليس
ً
•هل خيار االتصال بشخص حقيقي ،من منظمة محددة ،معروض يف بداية الجلسة؟
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هي خدمة تتيح لك االتصال باإلنترنت عبر نفق مشفر لضمان خصوصيتك على اإلنترنت وحماية بياناتك الحساسة.
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هي تقنية قياسية للحفاظ على اتصال اإلنترنت آمنًا وحماية أي بيانات حساسة يتم إرسالها بين نظامين.

•هل يستطيع روبوت المحادثة اكتشاف المستخدمين يف المواقف الشديدة الخطورة واالستجابة لها بأمان
وبشكل مناسب ،وكذلك الموارد الموجودة مع أشخاص حقيقيين؟
•هل يوفر روبوت المحادثة إرشادات فورية ومناسبة حول الموضوع و/أو يقدم خيار التواصل مع شخص
حقيقي من مؤسسة محددة؟
•كيف يتم التعامل مع بيانات األطفال من خالل تفاعالت روبوتات المحادثة؟
راجع الملخص التعليمي لليونيسف "عندما تجيب روبوتات المحادثة على أسئلتهم الخاصة" لمزيد ٍ من اإلرشادات
االستجابة لعمليات اإلفصاح واالدعاءات المتعلقة بإساءة معاملة األطفال أثناء فيروس
كورونا المستجد (كوفيد)19-
يف حال اإلبالغ عن إساءة معاملة أو الكشف عنها عند سريان قيود التباعد الجسدي وأثناء أنشطة المشاركة ،يجب إحالة
هذه الحاالت إلى العاملين المدربين الذين سيتابعون العمليات أدناه .يجب على المشاركين يف أنشطة مشاركة األطفال
اتباع اآلليات والبروتوكوالت المعمول بها بشأن حماية الطفل وإحالة العنف القائم على النوع االجتماعي (انظر المثال)،
وذلك من أجل إحالة األطفال الذين يبلغون عن حادثة/مشكلة ،بأمان وحذر .وستكون نقطة االتصال األكثر احتما ًل
ّ
المختص بحماية الطفل.14
والمفضلة لإلحاالت هي العامل
ّ
حاوِل معرفة آراء الطفل الضحية/الناجي حول وضعه (حيث يكون من الممكن إقامة اتصال آمن ومباشر) ،من أجل
الحصول على تقييم للمخاطر ،والتمكُّن بالتالي من االستجابة لتقرير إساءة المعاملة .قد يكون من المفيد االتصال
بخطوط مساعدة األطفال لتحديد الخدمات التي قد تدعم الطفل الضحية/الناجي.
إجراء المقابالت عن ب ُعد (على سبيل المثال عبر سكايب) :حدد الطرق مسبق ًا من أجل المقابالت .تأكد من أنه
يمكنهم المشاركة بأمان عبر اإلنترنت (أي أن الطفل ليس يف نفس الغرفة التي يتواجد فيها الوالد/مقدم الرعاية
العنيف) ومن أنّهم تمرّنوا على استخدام البرنامج .إذا لم يكن القيام بذلك آمنًا (على سبيل المثال ،يكون الطفل يف
نفس الغرفة مع الوالد/مقدم الرعاية العنيف) ،فال تقم بإجراء المقابلة .حدد هوية الشخص الذي تتم مقابلته وتأكد
من أنك تتواصل مع الشخص الذي تنوي التحدث إليه .قدم معلومات عن خدمات الدعم المحلية يف نهاية كل مقابلة.
ضمان الخصوصية وإدارة السرية :يجب على األشخاص الذين تتم مقابلتهم استخدام جهاز كمبيوتر خاص أو منعزل،
واستخدام سماعات الرأس والحد من استخدام معلومات التعريف (أي االت ّفاق على اإلشارة إلى السيد سميث باسم
السيد  .)Xتحقق من عدم وجود أي شخص آخر يف الغرفة أو يف مكان قريب وسجل المقابالت إذا أمكن.
يرجى االطالع على القسم أدناه "مزيد من القراءات" للحصول على إرشادات أكثر تفصي ًل حول االستجابة لعمليات
اإلفصاح واالدعاءات يف ما يتعلق بإساءة المعاملة أثناء تفشي الوباء.
مزيد من القراءات حول التعامل مع عمليات اإلفصاح:
■ ■مذكرة فنية :تكييف إدارة حاالت حماية الطفل مع جائحة فيروس كورونا المستجد
خاصة لتكييف تدخالت
كوفيد 19--اإلصدار  :2تحتوي هذه الوثيقة على اعتبارات
ّ
إدارة حاالت حماية الطفل مع جائحة كوفيد ،19-بناء ً على إجراءات االستجابة
الحالية من العديد من البلدان ووكاالت فرق عمل إدارة الحاالت.
■ ■كيفية دعم الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي ( )GBVيف حال عدم
توفر جهة فاعلة يف مجال العنف القائم على النوع االجتماعي يف منطقتك :دليل
الجيب ،خطوة بخطوة ،للممارسين اإلنسانيين ،مع قسم خاص بدعم األطفال
ما.
والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن  18عا ً
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أدوات سريعة
قائمة مرجعية للموافقة :الحصول على الموافقة المستنيرة
برنامج تجريبي لمجموعة أدوات رصد وتقييم إعادة اإلدماج – شبكة التعلُّم ،RISE
تم أخذ قائمة التحقق التالية من
ٍ
خصصة لالستخدام من قبل الموظفين الذين يجرون محادثات الموافقة مع األطفال المشاركين المحتملين
م َّ
وهي ُ
وأولياء أمورهم/مقدمي الرعاية لهم ،وذلك من أجل شرح كيفية تنفيذ النشاط.
م مناقشة جميع النقاط التالية قبل
يرجى التأكد ،يف حديثك مع األطفال وأولياء أمورهم/مقدمي الرعاية لهم ،أن تت ّ
التوقيع على نماذج الموافقة:
 نحن ندير ورشة عمل مع [إضافة عدد] أطفال لمناقشة كيف يمكننا تقديم خدمة أفضل لألطفال.
 ستستمر ورشة العمل لمدّة [إضافة عدد] ساعات على الرغم من وجود فترات استراحة لتناول طعام الغداء
والوجبات الخفيفة .ستعقد ورشة العمل بتاريخ [إضافة التاريخ] يف [إضافة موقع].
ً
مريضا أو كانت نتائج اختبارات فيروس كورونا المستجد
 يرجى عدم الحضور إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك
كوفيد 19-إيجابية .سنحافظ على التباعد االجتماعي يف ورشة العمل وسنحترم إرشادات كوفيد 19-الصحية.
باستثناء وقت الوجبة الخفيفة ،سنرتدي جميعًا الكمامات .سيتم توفير الكمامات إذا لم يكن لديك واحدة.
يُطلب منك إبالغنا إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بـ كوفيد 19-يف غضون  10أيام من ورشة العمل.
ما مرحًا وممتعًا.
 نأمل أن تساعد الورشة األطفال الذين نعمل معهم وأن يقضي المشاركون يو ً
 سنستخدم وسائل إبداعية يف الورشة ،مثل الرسم و األلعاب .وقد يُسأل األطفال عن تجاربهم ومشاعرهم
وآرائهم وأحالمهم.
 سيتم تصوير رسومات األطفال أثناء ورشة العمل ،وسيتم تدوين األشياء التي يقولها األطفال .ومع ذلك،
ما مختلف ًا ،بد ًل من اسمهم الحقيقي ،والذي سيتم استخدامه يف أي تقارير حول ورشة
سيختار األطفال اس ً
م التعرّف على األطفال بأي شكل من األشكال يف التقارير.
العمل هذه  -وذلك كي ال يت ّ
المخصصة لألشخاص الذين يعملون مع
 يمكن استخدام المعلومات المستقاة من ورش العمل يف المنشورات
ّ
األطفال ،من أجل التعرف على كيفية مساعدة األطفال بشكل أفضل .سيتم االحتفاظ بجميع المعلومات التي
نجمعها يف ملفات مقفلة يمكن لـ [ادراج االسم] الوصول إليها فقط .سنحتفظ بالمعلومات التي نجمعها [إضافة
التاريخ أو مدة االحتفاظ بالبيانات] ،وبعد ذلك سيتم إتالفها.
ملخصا لنتائج ورشة العمل الخاصة بنا إذا كنت ترغب يف قراءة ما حدث.
 سنقدم
ً
 إذا كان األطفال ال يريدون المشاركة يف ورشة العمل أو يريدون مغادرة ورشة العمل ،فلن يكون ذلك ضدهم
بأي شكل من األشكال.
 لن يتم الدفع لألطفال مقابل المشاركة يف ورشة العمل .ومع ذلك ،سيتم توفير جميع الوجبات وتكاليف التنقل
لألطفال المشاركين (ولمرافقهم الراشد إذا احتاجوا إلى ذلك).
 يمكن لألطفال التحدث إلى [أضف اسم منسق حماية الطفل] إذا كانت لديهم أي أسئلة أو شكاوى أو إذا انزعجوا
أثناء ورشة العمل.
 سيُطلب من األطفال المشاركين يف ورشة العمل وأولياء أمورهم/القائمين على رعايتهم التوقيع على نموذج
الموافقة (أو إعطاء موافقة شفهية) ،ولكنَّ ذلك ال يلزمهم بأي طريقة قانونية أو بأي طريقة أخرى لمواصلة
أي نوعٍ كان.
المشاركة يف ورشة العمل .هذا النموذج ليس عقدًا من ِّ
 هل لديكم أسئلة؟
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مزيد من القراءات :
■ ■المذكرة الفنية للسالمة عبر اإلنترنت التي أعدتها منظمة إنهاء العنف ضد األطفال
والشركاء لمساعدة الحكومات وشركات المعلومات والتكنولوجيا واالتصاالت
والمعلمين وأولياء األمور على حماية األطفال من مخاطر اإلنترنت أثناء اإلغالق.
■ ■مركز حماية الموارد والدعم :منصة وصول مفتوحة تجمع بين اإلرشادات واألدوات
واألبحاث ذات الصلة ،باإلضافة إلى دعم الحماية المضمونة الجودة للمنظمات يف
قطاع المساعدة ،لتعزيز سياساتها وممارساتها الوقائية ضد االستغالل واالعتداء
والتحرش الجنسي (.)SEAH
■ ■حماية اعتبارات التحقيقات أثناء جائحة كوفيد :19-إرشادات قصيرة تبحث يف
التعديالت التي قد يلزم إجراؤها على التحقيقات نتيجة ً للقيود التي تفرضها
االستجابة لجائحة كوفيد.19-
■ ■مذكرة فنية :خطوط مساعدة األطفال وحماية األطفال أثناء جائحة كوفيد :19-تقدم
نصائح عملية للجهات الفاعلة يف مجال حماية الطفل ومقدمي الخدمات حول كيفية
دعم األطفال واألسر من خالل خدمة خط مساعدة الطفل ،مع استكشاف كيف يمكن
لخطوط مساعدة األطفال الحالية أن تساهم يف الجهود المبذولة لدعم األطفال واألسر
خالل جائحة كوفيد 19-عبر أنظمة حماية الطفل.
■ ■مجال مسؤولية حماية الطفل ( - )CP AoRقائمة موارد حماية الطفل يف ّ
ظل
جائحة كوفيد :19-ملف يحتوي على أمثلة لوثائق التوجيه حول مواضيع تتراوح بين
التخفيف من المخاطر والرعاية البديلة ،وصو ًل إلى الموارد التعليمية وحماية الطفل
يف مرافق الحجر الصحي .يديره مكتب المساعدة الخاص بمجال مسؤولية حماية
الطفل (.)AoR

األداة  :3.2مثال على نماذج الموافقة لألطفال المشاركين
ومقدمي الرعاية أو األوصياء القانونيين
نموذج الموافقة التالي هو مثال مأخوذ من برنامج تجريبي لمجموعة أدوات رصد وتقييم إعادة اإلدماج –
شبكة التعلُّم : RISE
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نموذج الموافقة لألطفال المشاركين يف ورشة عمل المراقبة والتقييم
اسمي ________________________________________________
يرجى وضع عالمة √عند االقتضاء:
 أنا على استعداد للمشاركة يف ورشة عمل لألطفال نظمتها [إضافة اسم المنظمة].
 قد يتم سؤالي عن تجاربي ومشاعري وآرائي وأحالمي حول حياتي ،وأنا على استعداد لإلجابة
على هذه األسئلة إذا شعرت بالراحة .أعلم أن ورشة العمل هذه ستستمر حوالي [إضافة
العدد] ساعات .سيتم توفير جميع تكاليف التنقّل والوجبات أثناء المناقشة .يمكنني أخذ
فترات استراحة يف أي وقت أثناء المناقشة.
 أعلم أن والداي/مقدمي الرعاية سعداء لمشاركتي يف ورشة العمل.
 أعلم أن أي معلومات شخصية أشاركها سيتم االحتفاظ بها بشكل آمن.
 أعلم أن أي رسومات أقوم بعملها أثناء ورشة العمل سيتم تصويرها وأن األشياء التي أقولها
سيتم تدوينها .وأنا سعيد الستخدامها يف التقارير .أُدرِك أنَّ هويتي لن ت ُ َ
كشف بأي شكل من
األشكال يف هذه التقارير (أي لن يتم استخدام اسمي الحقيقي والمكان الذي أسكن فيه).
 أود استخدام اسم ________________________________________ لي يف أي
تقارير حول ورشة العمل هذهً ،
بدل من اسمي الحقيقي ،حتى ال يعرف أحد أن األفكار التي
شاركت ُها كانت من ّي.
 إذا لم أعد أرغب يف استخدام معلوماتي يف أي وقت أثناء الجلسة ،يمكنني إخبار األشخاص
الذين يديرون الجلسة وسيقومون بإزالة ما قمت بمشاركته.
المخصصة لألشخاص الذين يعملون مع
 أعلم أنه يمكن استخدام معلوماتي يف المنشورات
ّ
األطفال ،من أجل التعرف على كيفية مساعدة األطفال بشكل أفضل .وأنا سعيد الستخدام
هذه المعلومات لهذه األنواع من المنشورات .أفهم أنه قد ال يكون من الممكن إزالة معلوماتي
بعد نشرها يف منشور ٍمعيّن.
 أعلم أن التوقيع على هذا النموذج ال يلزمني بأي طريقة قانونية أو بأي طريقة أخرى بمواصلة
أي نوعٍ كان.
المشاركة يف ورشة العمل .هذا النموذج ليس عقدًا من ِّ
 أعلم أنه ال يوجد وعد بإعطائي أي أموال أو مكافأة.
إذا كانت لدي أي أسئلة ،يمكنني االتصال بـ [االسم] عبر[ :معلومات االتصال]

				
التاريخ:
					
االسم:

التوقيع:
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المكان:

نموذج موافقة لمقدمي الرعاية أو األوصياء القانونيين
 أمنح اإلذن لـ __________________________________________________
(اسم الطفل) بالمشاركة يف ورشة عمل نظمتها [إضافة اسم المنظمة].
 لقد تلقيت شرحًا حول أهداف ورشة العمل هذه وما يتوقع من طفلي أن يفعله خالل ورشة
العمل وكيف سيتم استخدام المعلومات.
 أفهم وأوافق على جميع النقاط المقدمة لطفلي.
ُ
 أدرك أن طفلي لن يتلقى أي أموال مباشرة نتيجة مشاركته يف ورشة العمل .أدرِك أنه لن يتم
الكشف عن هويتي أو هوية طفلي بأي شكل من األشكال يف أي منشورات مرتبطة بورشة
العمل.
 أفهم ً
أيضا أنه إذا لم أكن سعيدًا يف أي وقت بمشاركة طفلي يف ورشة العمل ،يمكنني أن
أسحب طفلي منها.
 أؤكّد أنني الوالد أو مقدم الرعاية أو الوصي القانوني للطفل المذكور أعاله.

			
اسم مقدم الرعاية/الوصي القانوني

توقيع الوالد/الوصي القانوني

			
_______________________

___________________

				
التاريخ:

معلومات االتصال:

أعتقد أن المعلومات المقدمة صحيحة وأن موافقة الوالد/الوصي حقيقية على حد علمي.
___________________________________________________
توقيع ممثل المنظمة الشريكة
تاريخ اليوم
ما يلي ضروري إذا كان ال بد من قراءة نموذج الموافقة على الوالد/الوصي القانوني:
أقر ّ بأنني ناقشت جميع النقاط يف قائمة الموافقة وقرأت نموذج الموافقة هذا بالكامل على الوالد/
الوصي الذي يظهر توقيعه أعاله.
___________________________________________________
توقيع ممثل المنظمة الشريكة
تاريخ اليوم
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األداة  :3.3إشراك األطفال يف تقييم المخاطر والموارد واالستجابة لها

15

الغرض :تتغير المخاطر التي يتعرض لها األطفال بسرعة كبيرة أثناء الجائحة .تدعم أداة تقييم المخاطر
والموارد هذه نهج الشراكة لتحديد المخاطر ،فض ًل عن االستراتيجيات والموارد المتاحة يف المجتمع لمواجهة
المخاطر.
الوقت 45 :دقيقة.
المواد :البطاقات الفارغة الصغيرة ،والورق القالب واألقالم ،وأقالم التحديد ،ومعدات الحماية الشخصية ،بما
يف ذلك الكمامات ،ومعقم اليدين/محطات غسل اليدين ،وفق ًا للتوصيات المحلية.
أي مرحلة من مراحل دورة المشروع.
مرحلة دورة المشرو ع اإلنسانيّ :
المشاركون :يتم استخدام هذه األداة بشكل أفضل مع مجموعة من األطفال الذين يعرفون بعضهم بالفعل
ولديهم عدد من األمور المشتركة ،مثل الذهاب إلى نفس المدرسة أو الذهاب إلى نفس النادي .وتنجح
الخاصة باألطفال.
تحديد ًا مع المجموعات االستشارية
ّ
اعتبارات العمر والنوع االجتماعي واالحتياجات الخاصة :تعمل هذه األداة بشكل أفضل مع مجموعات
األطفال الذين هم يف نفس العمر (أي يف حدود خمس سنوات من بعضهم البعض) ولديهم قدرات/احتياجات
خاصة متشابهة ،بحيث تكون التكييفات مناسبة لجميع األطفال يف المجموعة .قد يفضل األطفال األصغر سنًا
أو أولئك الذين لديهم معرفة منخفضة بالقراءة والكتابة الطريقة األولى ،أي األنشطة الحضورية مع احترام
التباعد الجسدي ،أو الطرق باستخدام مؤتمرات الراديو/الفيديو .وقد يفضل األطفال األكبر سنًا الطريقة
الثانية :استطالع عبر اإلنترنت ،أو عرض مكالمة إذاعية أو عبر الهاتف/عبر اإلنترنت .عندما يتم استخدام
األداة لمشروع يغطي قضايا حساسة مثل النشاط الجنسي ،فمن األفضل العمل مع نفس مجموعات األطفال
من نفس النوع االجتماعي ،وتيسير التقييم بواسطة شخص من نفس جنس األطفال.

الطر يقة األولى :نشاط حضوري مع احترام التباعد الجسدي
الخطوات:
ما
1.1قم بدعوة األطفال للجلوس يف دائرة ،مما يسمح بمسافة جسدية آمنة ،ووزع  2-3بطاقات فارغة وقل ً
لكل طفل.
2.2اشرح المرحلة المحددة للمشروع الذي تركز عليه .اطلب من األطفال تدوين كل نقاط القوة والموارد
التي تدعم األطفال عندما يشعرون بالقلق أو الخطر يف مجتمعهم  -كلمة واحدة لكل بطاقة.
3.3يجب على الميسرين و/أو موظفي المشروع ً
أيضا إكمال البطاقات يف نفس الوقت ،مع إبراز بعض
المخاطر الرئيسية ألنشطة المشروع التي يرونها.
4.4اجمع كل البطاقات وضعها يف كومة يف منتصف الدائرة (يف بعض الحاالت ،قد تكون هناك حاجة
لقفازات واقية للتعامل مع هذه البطاقات) .اطلب من األطفال أن يتناوبوا يف التقاط بطاقة و/أو قراءة
بطاقة للمجموعة.

 15مقتبس من ،Warrington 2020 :خلق مساحة آمنة :أفكار لتطوير عمل جماعي تشاركي لمعالجة العنف الجنسي مع الشباب .تم
تطويره لمشروع مناصرة الشباب ألصواتنا .لوتون :جامعة بيدفوردشير.
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5.5بعد ذلك ،اطلب من األطفال والميسرين تدوين المخاطر والمخاوف يف مجتمعهم  -كلمة واحدة لكل
بطاقة.
6.6اجمع كل البطاقات وضعها يف كومة يف منتصف الدائرة (يف بعض الحاالت ،قد تكون هناك حاجة
لقفازات واقية للتعامل مع هذه البطاقات) .اطلب من األطفال أن يتناوبوا يف التقاط بطاقة و/أو قراءة
بطاقة للمجموعة.
7.7اسأل المجموعة عما إذا كان لدى أي شخص نفس القلق .عند ظهور الموضوعات ،اطلب من األطفال
تنظيم البطاقات معًا بناء ً على المخاوف ،والمناقشة مع المجموعة إذا كانوا يريدون تعديل أو تنقيح
األفكار التي تم تقديمها.
8.8بمجرد تنظيم البطاقات ،قم بإجراء مناقشة حول االستراتيجيات المختلفة التي يمكن أن تعالج كل
مجموعة من المخاوف .اد ع ُ األطفال والكبار إلعادة النظر يف نقاط القوة وبطاقات الموارد .هل يمكن
استخدام أي منها لدعم األطفال لمواجهة المخاطر والمخاوف التي حددوها؟ تحقق من أي نقاط قوة
شخصية أو عائلية أو مجتمعية أو تنظيمية يمكن استخدامها لمعالجة القلق/الخطر .يمكنك قيادة هذه
المناقشة من خالل طرح السؤال التالي" :ماذا تفعل إذا  ،"...ثم قراءة القلق/الخطر على البطاقة.
9.9يمكن للميسر أن يكتبها على الورق القالب ليراها الجميع ،وكنقطة انطالق لتطوير خطط االستجابة
للمشروع.

الطر يقة الثانية :استطالع عبر اإلنترنت ،عرض إذاعي أو عبر الهاتف/عبر اإلنترنت
إذا لم يكن من الممكن جمع مجموعة صغيرة من األطفال معًا بأمان ،ضع يف اعتبارك التعديالت التالية:
الراديو :إذا كان لديك وصول إلى برنامج إذاعي عبر االتصال ،فسيكون من المثير لالهتمام تشجيع مشاركة
أوسع من األطفال يف مجتمع معين .يمكن لمضيف الراديو تشجيع األطفال على االتصال للتعبير عن نقاط
القوة والموارد الموجودة يف المجتمع لمواجهة التحديات ،وكذلك المخاوف أو المخاطر المحددة التي يرونها،
واألفكار التي لديهم لمواجهة المخاطر ودعم المجتمعات ،وتلخيص التفاصيل الرئيسية يف المناقشة لجمهور ٍ
مع األفكار لفترة زمنية معينة ،ويمكن أن يتحول التركيز إلى الموارد واالستراتيجيات
أوسع .بعد ذلك ،ت ُج َ
لمعالجة بعض المخاوف الرئيسية التي تظهر .إذا كان هناك برنامج إذاعي لألطفال ،فقم بالترويج له و/أو
ساعد يف إعداده يف مجتمعك.
طلع على أمثلة الستطالعات
االستبيان عبر اإلنترنت :قم بإعداد استطالع قصير يمكن إرساله إلى األطفال .ا ّ
ّ
كوفيد 19-الحالية للحصول على أفكار( :مثل تقرير  ،Uبرلمان األطفال يف اسكتلندا ،كوفيد أقل من .19
 .)U-Report, Children’s Parliament Scotland, #CovidUnder19قد يشمل ذلك  10عينات من
المخاطر ومطالبة األطفال بتنظيم المخاطر بناء ً على أولوياتهم .يمكن أن يكون ً
أيضا على شكل أسئلة وإجابات
مفتوحة ،ويُطلَب من كل مشارك ذ ِكر  2-3نقاط قوة وموارد يف مجتمعهم للحفاظ على سالمة األطفال ،و2-3
مخاطر ومخاوف ،و 2-3اقتراحات حول كيفية االستجابة لهذه المخاوف/المخاطر .تأكَّد من أن االستبيان
الخاص بك يحتوي على روابط لخدمات الدعم لالتصال أو الوصول إلى المجتمع.
المكالمات الهاتفية/مؤتمرات الفيديو :يمكن تسهيل هذا النشاط عبر مكالمات فردية أو جماعية ،أو من
خالل مؤتمرات الفيديو .قد يقود الميسر المحادثة ،ويعتمد على الملخصات الشفوية للمكالمات الهاتفية،
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والملخصات المرئية لمؤتمرات الفيديو .حد ِّد ما إذا كا نَ من اآلمن السؤال عندما يكون الطفل يف منزله.
تجنب سؤال األطفال عن المخاطر يف حياتهم ،وركّز على المخاطر األكبر يف المجتمع (إذا كان ذلك آمنًا).
عبر اإلنترنت بواسطة  JamBoardأو  Miroأو أي برنامج تعاون مرئي آخر :يتيح برنامج التعاون المرئي
للمجموعات إنشاء لوحة مرئية بشكل جماعي تحتوي على نصوص ورسومات وصور ومالحظات الصقة.
باستخدام هذا البرنامج يف النشاط ،يمكن أن يُطلب من األطفال مشاركة بطاقات نقاط القوة/الموارد الخاصة
بهم وبطاقات المخاطر/القلق الخاصة بهم باستخدام المالحظات الالصقة الزرقاء ،ثم تجميعها بشكل جماعي
يف موضوعات .بعد ذلك ،وباستخدام أوراق المالحظات الالصقة الصفراء ،يمكنهم تبادل األفكار لمعالجة هذه
المخاوف/المخاطر.
عينة من بطاقات المخاوف لألطفال المشاركين يف حدث المشاركة/النشر العام
(ندوة عبر اإلنترنت/اجتماع شخصي):
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تشعر بالتوتر حقًا
عندما يُطلب منك
تقديم عرض وتنسى
ما كنت ستقوله.

بعد أن تتكلم ،هناك
صمت وال أحد يجيب
أو يسأل سؤال متابعة.

لديك استجابة عاطفية
قوية لشيء قاله
شخص ما من
الجمهور.

ً
سؤال ال
يسأل شخص ما
تملك إجابة عنه.

تبدأ يف مشاركة قصة
شخصية للغاية ،ثم تندم
عليها .كنت تتمنى لو لم
تشارك الكثير مع أشخاص
ال تعرفهم.

شخصا تعرفه
الحظت
ً
شخصيًا يحضر الحدث
 ولم تكن تتوقعه أوترغب يف حضوره .ال
تريدهم أن يعرفوا أنك
شاركت يف هذا المشروع.
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الوحدة :4
مشاركة الطفل الهادفة أثناء تفشي جائحة كوفيد19-
مرحبًا بك يف الوحدة  :4مشاركة الطفل الهادفة أثناء تفشي جائحة كوفيد .19-ستجد يف هذه الوحدة:
■ ■ورقة النصائح  :4.1مشاركة الطفل الهادفة يف دورة البرنامج اإلنساني
■ ■األداة  :4.2المسح المجتمعي لحماية الطفل
■ ■األداة  :4.3الملصقات المرئية
■ ■األداة  :4.4القصص الموضوعية
■ ■األداة  :4.5رحلة النهر :التغيير األكثر أهمية

قائمة األدوات السريعة
#

العنوان

الغرض

4.2

المسح المجتمعي
لحماية الطفل

فهم تصورات األطفال المختلفة لقوة المجتمع والتحديات؛
واألماكن والمساحة واألشخاص واألنشطة اآلمنة وغير اآلمنة.

4.3

الملصقات المرئية

استكشاف رؤية األطفال للتغيير اإليجابي يف مجتمعهم
ومبادرتهم/مشروعهم.

4.4

القصص الموضوعية

استكشاف مشاعر األطفال بما يتعلق بالسالمة والرفاه من
خالل اللعب وأشياء من الطبيعة.

4.5

رحلة النهر:
التغيير األكثر أهمية

استكشاف أهم التغييرات التي حدثت خالل رحلة
برنامج حماية الطفل.

ورقة النصائح  :4.1مشاركة الطفل الهادفة يف دورة البرنامج اإلنساني
يشارك األطفال بنشاط يف حماية أنفسهم كل يوم ،سواء كان ذلك يف منازلهم ،أو من خالل نوادي األطفال ،أو يف
المشاريع أو الحمالت التي يقودها األطفال ،أو يف المنظمات التي يقودها األطفال .وعند العمل مع األطفال
كشركاء ،من المهم أن تحذو حذوهم ،من حيث التعامل مع القضايا المهمة بالنسبة لهم ،وتوفير الموارد
ودعم حركات التغيير التي يقودها األطفال ،وإشراكهم يف المناقشات الجانبية .ويف حين يمكن للمنظمات
العمل على تعزيز قدرة األطفال على حماية أنفسهم من إساءة المعاملة واالستغالل والعنف واإلهمال ،يجب
أن تكون حريصة ً
أيضا على أن رسائلها تشير إلى أن األطفال ليسوا مسؤولين عن أي أضرار أو أضرار محتملة
تحدث لهم.
ومن الممارسات األساسية ً
أيضا إشراك األطفال يف جميع مراحل دورة البرنامج اإلنساني .على غرار المساءلة
أمام األشخاص المتضررين ( ،)AAPيحتاج المجتمع اإلنساني إلى االلتزام باستخدام آليات لضمان مشاركة
األطفال بشكل هادف ومستمر يف القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ،وضمان مشاركة متنوعة
لألطفال ،مهما كان عمرهم أو جنسهم أو مستوى قدرتهم .تتحدث مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون
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الالجئين ( )UNHCRعن :المشاركة واإلدماج ،والتواصل والشفافية ،وردود الفعل واالستجابة ،والتعلم
التنظيمي والتكيف .هذه المجاالت األربعة ذات صلة بمشاركة األطفال الهادفة يف حماية الطفل.
هناك حدود وقيود ضمن هيكل دورة البرنامج اإلنساني الحالي ،باإلضافة إلى فرص لمجاالت جديدة للنمو
16
والتطوير.

دورة البرنامج اإلنساني
تقييم االحتياجات
و تحليلها

تخطيط استراتيجي

تعبئة الموارد

التنفيذ والمراقبة

مراجعة وتقييم النظراء
(األقران) التشغيلية

النقاط الرئيسية للنظر فيها
األطفال كشركاء يف تقييم االحتياجات وتعبئة الموارد
•إشراك األطفال يف مسح تأثير كوفيد 19-يف مجتمعاتهم؛ التفكير يف استخدام الهاتف أو الرسائل النصية
القصيرة أو التقييمات عبر اإلنترنت .17
•المشاركة يف تصميم البرامج والمقترحات مع األطفال ،وحيثما أمكن ،تضمين ميزانية لمشاريعهم
الخاصة.
طالع على بعض األدوات
•إشراك األطفال يف عمليات الموازنة التشاركية (انظر YouCreate Art-kit :لال ّ
القابلة للتكييف).

•بالنسبة لجميع األنشطة المتصلة اإلنترنت ،قم بتقييم مخاوف السالمة والسرية .راجع األداة :3.3
إشراك األطفال يف تقييم المخاطر والموارد واالستجابة لها  ،وورقة النصائح  3.1حول الحماية ،للحصول
على اقتراحات حول كيفية تقييم مخاوف السالمة والسرية.
•توفير األموال لدعم البيانات أو وقت البث أو تكاليف اإلنترنت لألطفال حيثما أمكن ذلك.
األطفال شركاء يف التخطيط االستراتيجي
•إشراك األطفال عند تصميم وتخطيط برنامج حماية الطفل الجديد الخاص بك أثناء تفشي جائحة كوفيد.19-
•اعتمادًا على السياق المحلي ،قد يحصل ذلك وجهًا لوجه أو عبر الهاتف ،أو عبر الرسائل القصيرة ،أو عبر
استطالعات الرأي اليدوية لألسر .انظر ورقة النصائح  :1.2تكييف األدوات التشاركية الحالية لسياق كوفيد.19-
•تنفيذ أنشطة مثل المسح المجتمعي والتعليق الجداري المرئي .ادع ُ األطفال لتصميم وقيادة العملية
الخاصة بالطريقة التي يريدون أن يتم بها التخطيط والتصميم .راجع أدوات المسح المجتمعي والملصقات
المرئية أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل.
•ادع ُ األطفال الستخدام قطعهم الفنية للدفاع عن أفكارهم بشكل مباشر.

 16تشان ،ك.هـ .)2011( .إعادة التفكير يف مشاركة األطفال يف صنع المناهج :حركة جذرية .دراسات سياسة الطفولة الناقدة الدولية،)1( 4 ،
 .107-122مقتبس منhttp://journals.sfu.ca/iccps/index.php/childhoods/article/viewFile/37/31 :
17

الميثاق من أجل الشباب يف العمل اإلنساني ( ،2020أيّار/مايو) كوفيد  :19العمل مع الشباب ومن أجلهم .الميثاق من أجل الشباب يف العمل اإلنساني.

https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5ec2f3233dae1216502f0fb3/1589834539102/
I+COMPACT+COVID+GUIDANCE+.pdf
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األطفال شركاء يف التنفيذ
•إشراك األطفال يف زيادة الوعي يف مجتمعاتهم من خالل الفن واللعب (مثل المسرح والمسرح التمثيلي
وألعاب كرة القدم المجتمعية) ،أو إعداد برامج إذاعية للتعليم ،أو إعداد استجابات مدرسية لالستجابة
لحاالت العنف واإلساءة.
•إذا كنت تعمل على تغيير السياسات ،فقم بإشراك األطفال يف اتخاذ القرار بشأن االستجابة لـ كوفيد 19-مع
المسؤولين الحكوميين.
•تنسيق الحوارات واألنشطة اإلبداعية على اإلنترنت مع األطفال لتحديد حلول للتحديات يف المجتمعات.
األطفال شركاء يف المراقبة والتقييم ومراجعة األقران والتعلم
•إشراك األطفال كباحثين لتصميم وتنفيذ االستطالعات واألنشطة التشاركية عبر اإلنترنت (انظر االستبيان
.)#COVIDUNDER19
•االعتماد على معرفة األطفال بالمساحات عبر اإلنترنت لتكييف أنشطة المراقبة والتقييم والتعلم ()MEL
لسياق كوفيد( 19-مثل استطالعات الرسائل القصيرة واالستبيانات عبر اإلنترنت والتقديمات القائمة على
الفن) .غالبًا ما يفهم األطفال أفضل طريقة الستخدام هذه األدوات عبر اإلنترنت من أجل التواصل مع
أقرانهم.
•ضع خريطة للمستجيبين األساسيين والجهات الفاعلة اإلنسانية الرئيسية لمساعدة األطفال على إبقاء
أصحاب السلطة مسؤولين خالل االستجابة لـ كوفيد 19-والتعايف منه.
األسئلة الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إشراك األطفال يف البرمجة
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•كيف أثر كوفيد 19-على أصحاب المصلحة الرئيسيين  -األطفال وأسرهم  -يف تقييمك؟
•كيف تغيرت رفاهيتهم النفسية وسالمتهم؟
•كيف تغيرت أدوارهم؟ هل سيكون لديهم أدوار ومسؤوليات إضافية يمكن أن تحد من دورهم كشركاء يف
البرنامج؟
•كيف تحتاج أساليب المشاركة الخاصة بك يف كل مرحلة من مراحل دورة البرنامج اإلنساني إلى التكييف
لضمان سالمة المشاركين ومشاركتهم الهادفة؟
•ما المطلوب لتكييف ارتباطاتك (ضع يف اعتبارك :الموارد والوقت والقدرة)؟
•ما الذي يمكنك فعله لضمان حصول جميع أصحاب المصلحة على صوت ودور يف العملية؟
تذكر أن جميع االرتباطات مع األطفال يجب أن تكون أخالقية وآمنة .تابع بحذر وقم بالرجوع إلى الوحدة  :3األخالق
والحماية أثناء تفشي جائحة كوفيد 19-للحصول على اقتراحات حول كيفية تقييم ومعالجة مخاوف السالمة.
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مقتبس من تقييم أفضل (.)Better Evaluation

إضاءات :الكشافة يف جميع أنحاء أفريقيا يطلقون ردود ًا على مستوى المجتمع حول
فيروس كورونا المستجد كوفيد( 19-ومدونة أوكسفام)
تعمل مجموعات الكشافة يف جميع أنحاء أفريقيا بالتعاون مع المنظمات غير
الحكومية والحكومات والقطاع الخاص لتنفيذ االستجابات لـ كوفيد 19-يف مجتمعاتهم.
على سبيل المثال ،يف "كايب فيردي" ،تعاونت الكشافة مع الصليب األحمر لتوصيل
مواد اإلغاثة لألسر المحتاجة .ويف أشانتي ،غانا ،تعاونت الكشافة مع سلسلة مطاعم
لتقديم وجبات ساخنة ومياه .من خالل العمل بالتعاون مع منظمات الكشافة
الوطنية ،استجابت الكشافة يف الصليب األحمر إلرشادات المنظمة من خالل دعم
أطفال الشوارع بالمأوى المؤقت والطعام .هذه مجرد أمثلة قليلة للشراكات بين
الراشدين واألطفال التي تحدث على المستويين المحلي والوطني ،والتي تسلط
الضوء على إمكانيات التعاون.
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أدوات سريعة
استعراض البرنامج مع األطفال
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1.1ضع الكلمات المتعلقة بنطاق المشاركة على حائط أو أرضية (أطفال غير مشاركين ،استشارة ،بقيادة
األطفال ،تعاون) .يمكنك ً
أيضا أن تطلب من قائد شاب القيام برسم توضيحي يتوافق مع كل من هذه
العناوين .أعط كل طفل حجر ًا أو ورقة الصقة.
2.2قم بتقديم كل من الصور/الكلمات وناقش معنى هذا النوع من المشاركة ،لضمان الفهم المشترك.
3.3اد ع ُ األطفال إلى "استعراض البرنامج" للنظر يف طبيعة مشاركة األطفال يف كل مرحلة (غير مشارك ،أو
استشاري ،أو تعاوني ،أو بقيادة األطفال) ،مع وضع ورقة أو ورقة الصقة حيث "يقفون".
4.4اد ع ُ األطفال إلى مشاركة وجهات نظرهم حول سبب "وقوفهم" يف أماكن معينة.
5.5هل يعتقدون أن هذا هو الشكل األكثر فائدة للمشاركة ،أم أنهم يرغبون يف أن يكونوا أكثر أو أقل
مشاركة ً؟ ولماذا؟
6.6كرر هذه العملية لكل مرحلة من مراحل دورة البرنامج .مالحظة ،يمكن ً
أيضا تعديل ذلك من أجل
ما بد ًل من مراحل دورة الحياة
التركيز عليه قبل البرنامج ،وأثناء البرنامج ،ويف النهاية ،والمضي قد ً
نفسها .
7.7يف النهاية ،قم بتيسير المناقشة حول النتائج الرئيسية.
•يف أي جزء (أجزاء) من البرنامج يشارك األطفال أكثر من غيرهم؟ يف أي جزء (أجزاء) تتضاءل
مشاركتُهم؟ لماذا؟
8.8ناقش وقم بتدوين المالحظات حول األطفال المدعوين و/أو القادرين على المشاركة .ضع يف اعتبارك:
النوع االجتماعي والفئة العمرية والقدرات والخلفيات والتجارب المعيشية والعوامل اإلضافية المهمة
لألطفال يف مجتمعاتك وسياقاتك.
9.9ما هي آراء األطفال حول األهمية أو مدى أهمية المشاركة الناشطة لألطفال يف كل مرحلة من مراحل
دورة البرنامج؟ ما نوع المشاركة األكثر أهمية لألطفال يف المراحل المختلفة من دورة البرنامج؟
لماذا؟
1010ما هي أفكار األطفال لتعزيز مشاركتهم يف أي من مراحل البرنامج (أو كلها)؟
التعديالت عن ب ُعد :يمكن ً
أيضا إجراء هذا النشاط عبر الهاتف أو عبر الرسائل النصية أو عبر مؤتمرات
الفيديو .راجع ورقة النصائح  :1.2تكييف األدوات التشاركية الحالية لسياق كوفيد 19-وأمثلة التعديل يف
األدوات أدناه من أجل الحصول على أفكار.
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مقتبس من النسداون وأوكاين ،2014 ،ص.27-28 .

مزيد من القراءات:
■ ■برنامج ) )2017 ( )INRACالتعلم والعمل التشاركي (  .)PLAيصف هذا
الملخص طريقة البحث النوعي المسماة "التعلم والعمل التشاركي" ( )PLA
والتي لها وظيفتان متكاملتان )1 ( :طريقة لتسهيل التعلم والتخطيط والعمل
والمراقبة والتقييم المتعمق والموجه نحو المجتمع المحلي ،و(  )2فلسفة
تهدف إلى عكس عالقات القوة بين المجتمعات والغرباء.
■ ■المعهد الدولي لحقوق الطفل والتنمية (  )IICRD) ( 2012دليل إلشراك الشباب
يف مراقبة وتقييم أنظمة حماية الطفل .قد يكون هذا الدليل مفيد ًا
للممارسين والمنظمات الراغبة يف إشراك الشباب يف الرصد والتقييم
المتعلقين بأنظمة حماية الطفل (  .)CPوهو يعتمد على تجارب شبكة من
الشركاء يف البرازيل وكندا وكولومبيا وتايالند من خالل مشروع تقييم الحماية
والمساءلة المتمحور حول الطفل ( .)CAPE
■ ■النسداون جي (  .)2018يوفر اإلطار المفاهيمي لقياس نتائج مشاركة
ما للمشاركة الهادفة وقياس المشاركة.
المراهقين عمق ًا قي ً
■ ■النسداون وأوكاين (  )2007مجموعة أدوات لرصد وتقييم مشاركة األطفال.
منظمة انقذوا األطفال (  .)Save the Childrenتحتوي مجموعة األدوات على
موارد مفيدة للرصد والتقييم مع األطفال.
■ ■مجموعة أدوات المناداة الصادرة عن اليونيسف من أجل مناصرة الشباب
إلجراء حمالتهم الخاصة ،والمبادئ التوجيهية إلشراك المراهقين والشباب يف
االستجابة لـ كوفيد.19-
■ ■مذكرة توجيهية لليونيسيف بشأن مشاركة المراهقين يف الرصد والتقييم.
ت ُقد ِّم لمحة عامة عن المشاركة الهادفة يف الرصد والتقييم مع المراهقين.

أدوات سياقية لـ كوفيد19-
مرحبًا بك يف قسم األدوات .يحتوي هذا القسم على األدوات التي تم تكييفها لسياق كوفيد ،19-بما يف ذلك
التعديالت لتشمل اللقاءات وجهًا لوجه مع التباعد الجسدي والهاتف واإلنترنت والراديو وغيرها من
التنسيقات .تشير كل أداة إلى المراحل المختلفة لدورة البرنامج اإلنساني التي يمكن التكيف معها .تدعم
هذه األدوات الراشدين إلشراك األطفال بشكل هادف ،وتعزيز التحول من المشاركة إلى العمل مع األطفال
كشركاء ،شخصيًا وعن بعد.
يقارن الجدول التالي بين أربع منصات على اإلنترنت يمكن استخدامها للمناقشات مع األطفال والشباب.
لقد اقترحنا ً
أيضا العديد من المنصات لتجربتها .من المهم تقييم األفضل يف سياقك ومع األطفال الذين
تعمل معهم . 20

20

الجدول مقتبس من الموارد التي تم إنتاجها للموجهين يف شبكة دعم الالجئين يف المملكة المتحدة.
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مقارنة قابلية استخدام المنصات عبر اإلنترنت
ZOOM

GOOGLE
HANGOUTS

WHEREBY

الملخص

وظائف إضافية ممتازة.

الحاجة إلى
التنزيل

ال يلزم التنزيل على جهاز
كمبيوتر ،ولكن يجب تنزيل
التطبيق على الهاتف.

ال يلزم التنزيل ،ولكن
التطبيق متاح للتنزيل.

دعوة لحضور
اجتماع

طا
يرسل فريق العمل راب ً
إلى الشاب.

يرسل فريق العمل
طا أو يدعون الطفل
راب ً
عبر تقويم .Google

يرسل فريق العمل
طا للطفل.
راب ً

مشاركة الشاشة

نعم

نعم

نعم

المالحظات

هناك قيود زمنية مدتها
 40دقيقة لالجتماعات التي
م أكثر من شخصين يف
تض ّ
اإلصدار المجاني.

ال يتعين على األطفال
الحصول على عناوين
أو حسابات Gmail
لالنضمام إلى
مناقشة Google
.Hangout

 2.0ميغابت لألعلى
ولألسفل لشاشة واحدة.

 256كيلوبت يف
الثانية 512/كيلوبت
يف الثانية (لألعلى/
لألسفل) للمكالمات
الفردية900 .
كيلوبت يف الثانية2/
ميجابت يف الثانية
م
للمكالمات التي تض ّ
أكثر من شخصين.

يتزامن مع
.Google Suite

لمنع ""zoombombing
أو دخول األشخاص غير
المدعوين للمكالمة ،اجعل
جميع االجتماعات محمية
بكلمة مرور.21
متطلبات النطاق
الترددي

 2.0ميغابت لألعلى 4.0
ميغابت لألسفل لشاشة
مزدوجة.
 2.0ميغابت لألعلى 6.0
لألسفل لشاشة ثالثية.
كيفية الوصول

www.zoom.us

www.hangouts.

BRAMBLE

متاح للشباب ذوي
المعرفة التقنية
القليلة و/أو الذين
لديهم هاتف فقط.

خصيصا للدروس
مصمم
ً
الخصوصية عبر اإلنترنت.
وظائف إضافية ممتازة.
من السهل جدًا
استخدامه بمجرد دخولك
إلى المنصة.

ال يلزم التنزيل ،ولكن
التطبيق متاح للتنزيل.

ال يمكن التنزيل.
يتطلب Chrome
للتشغيل عبر اإلنترنت.
يمكن الوصول إليه من
خالل الموقع.
نعم ،باإلضافة إلى وظائف
السبورة والدفاتر المشتركة.
يتم تسجيل جميع
االجتماعات وتخزينها
تلقائيًا يف حسابات
 BRAMBLEلجميع
األطراف .ال يمكن تنزيلها.
يمكن حذفها نهائيًا من
قبل أي طرف.

 2.0ميغابت يف
الثانية صادرة و2.5
ميجابت للداخل
للمكالمات الفردية.

متطلبات النطاق الترددي
غير معروفة.

 3.2ميغابت يف الثانية
صادرة و 3.2ميجابت
للداخل للمكالمات
مع  4أشخاص أو
أكثر.
www.whereby.com

www.bramble.io

google.com

خاصة ً عند تسجيل الجلسات.
تأكد من أنك على علم بأمان كل منصة أو برامج ،إضافة ً الى العلم بضوابط الوصول -
ّ

 21يشير مصطلح  Zoombombingأو  Zoom raidingإلى التسلل التخريبي غير المرغوب فيه ،والذي يتم بشكل عام بواسطة المتصيدين عبر اإلنترنت
يف مكالمة جماعية عبر الفيديو ،تسبب  Zoombombingيف حدوث مشاكل كبيرة خاصة للمدارس والشركات والمنظمات يف جميع أنحاء العالم.
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األداة  :4.2المسح المجتمعي لحماية الطفل
الغرض :فهم تصورات األطفال المختلفة لنقاط القوة والتحديات المجتمعية ،واألماكن والمساحات
واألشخاص واألنشطة اآلمنة وغير اآلمنة ،وتسهيل الحوار بين األطفال حول المجتمع وكيف يدعم حاليًا و/أو ال
يدعم حماية األطفال ورفاهيتهم أثناء تفشي جائحة كوفيد.19-
مراحل دورة البرنامج اإلنساني :البدء ،تقييم االحتياجات ،التخطيط االستراتيجي ،المراقبة والتقييم
الوقت :ساعة ونصف
مالحظة :لدينا جميعًا تصورات وافتراضات مختلفة حول مجتمعاتنا .سيكون لدى مجموعات مختلفة من
األطفال وجهات نظر مختلفة بناء ً على تجاربهم المعيشية المتنوعة والسلطة التي لديهم أو التمييز الذي
يواجهونه يف مجتمعاتهم .يساعد المسح على مشاركة وجهات نظرنا المختلفة ويجب تقديمه باحترام مع
االعتراف بتجارب الحياة المتنوعة.
المواد المطلوبة :اللوح الورقي (القالب) وأقالم التحديد أو المواد المحلية (مثل أغصان األشجار والزهور
والصخور/األحجار وما إلى ذلك) ،والكاميرا (اختياري :مسجل الصوت ).ومعدات الحماية الشخصية ،بما يف
ذلك الكمامات ومعقم اليدين/محطات الغسيل ،حسب التوصيات المحلية.
المشاركون:
ميسر واحد ومدون مالحظات واحد أو أكثر (زوج واحد من الميسرين
عدد الميسرين ،2 :بما يف ذلك
ِّ
لكل مجموعة من األطفال)
عدد المشاركين 8-10 :أطفال (اعتماد ًا على متطلبات السالمة الخاصة بفيروس كوفيد)19-
مراعاة التالي:
العمر :يمكن اعتماد الفئات العمرية التالية :من  6إلى  10سنوات؛ من  10إلى 12؛ من  12إلى 14؛ من
 15إلى .18
النوع االجتماعي :يمكن لجميع الفئات المشاركة .ويف حال وجود قضايا خاصة بالنوع االجتماعي يجب
استكشافها ،أو يف حال وجود مخاطر قائمة على النوع االجتماعي ،أو إذا كانت المعايير االجتماعية
تقتضي ذلك ،فكر يف دعوة األطفال لالنقسام إلى مجموعات حسب النوع االجتماعي.
االحتياجات الخاصة :يمكن لجميع األطفال المشاركة .يمكنك تعديل أنواع األسئلة ألشكال متنوعة من
التعلم وطرق التعبير عن األفكار (مثل الرسم ،التعبير اللفظي ،والموسيقى ،وما إلى ذلك).

نصائح لضمان الفعالية:
•السماح بوقت إضايف .قد يستغرق المسح الفعلي حوالي ساعة واحدة فقط ،ولكن ستكون هناك حاجة
إلى مزيد من الوقت للسماح لألطفال والكبار بعرض خرائطهم .تعتبر العروض التقديمية مهمة
بالنسبة لك لفهم المعنى وراء الرسومات.
•استخدم النشاط كفرصة للتعلُّم .توقف عن إصدار الحكم واستمع وتعلم وناقش.
•تذكر أن الخرائط ال تمثل جميع األطفال .إنهم يساعدونك على فهم نظرة األطفال المختلفين لمجتمعاتهم.
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•تذكر أنه يف حين أن الخرائط نفسها مفيدة ،فإن المناقشة التي تحدث بين المشاركين أثناء عملية
التبصر والمعرفة .أنت ال تريد فقط معرفة ما إذا كان المكان
المسح هي التي ستوفر أكبر قدر من
ُّ
المعين يعتبر آمنًا أم ال أثناء تفشي جائحة كوفيد - 19-فأنت تريد معرفة السبب ،ومن يفكر بذلك،
ما آمنًا/غير آمن ،وما إلى ذلك .يمكن أن تساعد الخرائط ً
أيضا يف إظهار ما إذا كان
وسواء كان دائ ً
كوفيد 19-يؤدي إلى تفاقم المخاطر والتهميش لمجتمعات معينة وبأي طرق.
•تأكد من تسجيل أو تدوين المالحظات أثناء عملية المسح.

الطر يقة األولى :نشاط حضوري مع احترام التباعد الجسدي
(مالحظة :إذا كنت معتادًا على هذه األداة وال يمكنك القيام بها شخصيًا ،فراجع الطريقة الثانية)
الخطوات:
1.1تأكد من حصولك على موافقة مستنيرة من األطفال وأولياء أمورهم للمشاركة يف النشاط ،باإلضافة إلى تسجيل
المناقشة رقميًا و/أو كتابيًا ،واستخدام البيانات يف خرائطهم .اتبع إرشادات مؤسستك لضمان الموافقة
المستنيرة والمستمرة الشفوية أو المكتوبة .انظر نموذج الموافقة يف الوحدة  :3األخالق والحماية أثناء تفشي
جائحة كوفيد.19-
2.2ادع ُ المشاركين إلى الجلوس يف دائرة كبيرة وفق ًا للمسافة الجسدية المعتمدة محليًا.
3.3ابدأ النشاط بأغنية أو لعبة قصيرة ومناسبة للسياق.
4.4بعد انتهاء اللعبة ،اشرح خطة اليوم والغرض من نشاط المسح .من المهم أن يفهم المشاركون سبب
مطالبتهم برسم صورة أو خريطة لمجتمعهم ،وألجل ماذا سيتم استخدام ذلك.
5.5اشرح ما يلي:
•سترسم كل مجموعة صورة لمجتمعها ،بما يف ذلك األماكن التي يذهبون إليها واألشخاص الذين يرونهم
ما مثاليًا ،فالنشاط يدور حول رؤية المجتمع من عيون
واألشياء التي يقومون بها .ال يجب أن يكون هذا رس ً
كل طفل.
•يحق للمشاركين مغادرة النشاط يف أي وقت .إذا شعر أي شخص بعدم االرتياح يف أي وقت ،فال بأس
ما ،أخبره بإعالم شخص ما.
بالمغادرة .إذا كان الطفل يريد دع ً
6.6اسأل المشاركين :ما هو الغرض من خريطة المجتمع؟
استمع:
علينا مشاركة أفكارنا حول مجتمعنا ،بما يف ذلك األماكن التي نذهب إليها واألشخاص الذين
يعيشون هناك .يمكننا تحديد ووصف مجتمعاتنا واألماكن واألشخاص فيها ،ونقاط القوة
والمخاطر.
7.7اطلب من المشاركين التفكير يف المكان الذي يعيشون فيه ،وماذا يفعلون كل يوم ،ومن يرون.
قسم المشاركين إلى مجموعات صغيرة تتكون من أربعة أو خمسة اشخاص .يمكن تقسيم المجموعات
ّ 8.8
حسب النوع االجتماعي ،وذلك وفق ًا للسياق الخاص بك .قم بتعيين ميسر واحد لكل مجموعة.
9.9أعط كل مجموعة قطعة من ورق اللوح الورقي الكبير (القالب) وأقالم ملونة/سائل تلوين/أقالم تلوين .زود كل
طفل بأوراقه الخاصة إذا كان العمل الجماعي غير ممكن.
1010اطلب من المجموعات أن ترسم مجتمعها على اللوح الورقي (القالب) .أخبر كل مجموعة بأنَّه لديها  30دقيقة
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إلكمال المهمة .ادع ُ القادة الشباب لدعم أقرانهم لتذكُّر التباعد الجسدي أثناء النشاط .قم بدعوة المشاركين
للتناوب يف الرسم باستخدام أقالم التحديد الخاصة بهم.
1111تحقق مع المجموعة للتأكد من أنهم قد أدرجوا جميع المعالم الرئيسية التي تهمهم (مثل األنهار والطرق
واألشجار الكبيرة وما إلى ذلك) واألماكن التي لها أهمية للمجتمع (مثل المدارس والكنيسة/المساجد ،ومناطق
اإلسكان ،وصنابير المياه ،والمطاعم/الحانات ،واألسواق ،ومراكز الشرطة/الجيش ،والمنظمات غير الحكومية،
وما إلى ذلك).
1212بعد عملية المسح ،اطلب من المشاركين اإلجابة على األسئلة التالية لتطوير خرائط مجتمعاتهم بشكل أكبر.
اطلب منهم التفكير يف حياتهم اآلن عندما يفكرون يف األسئلة .اكتب األسئلة على اللوح الورقي (القالب) ليراها
جميع المشاركين.
•أين هي األماكن الهامة يف مجتمعك؟ لماذا هي مهمة بالنسبة لك؟
•أين هم األشخاص المهمون بالنسبة لك؟ من هؤالء؟ ماذا يعملون؟
•أين تذهب للعب أو مقابلة األصدقاء (شخصيًا أو عبر اإلنترنت)؟ ماذا تفعل هناك؟
•أين تتعلم أشياء جديدة؟
•ما هي فرص المشاركة يف صنع القرار يف مجتمعك؟
1313قم بدعوة المشاركين إلعادة التفكير يف األسئلة .إذا كنت قد أجبت على هذه األسئلة قبل كوفيد ،19-فكيف
ستكون إجاباتك متشابهة أو مختلفة؟ ما الذي تغير؟
1414بعد ذلك ،اطلب من المشاركين رسم نجوم (*) بجانب جميع األماكن األكثر أمانًا حاليًا لألطفال يف مجتمعهم.
امنحهم بضع دقائق إلكمال المهمة .اسألهم:
•ما الذي يجعل هذا المكان آمنًا؟
•هل هو آمن لجميع األطفال؟
•لمن قد يكون أكثر أمانًا؟
ما؟
•هل كان آمنًا دائ ً
1515بعد بضع دقائق ،اطلب من المشاركين وضع عالمة  Xبجانب جميع األماكن األكثر خطورة وغير اآلمنة لألطفال
حاليًا .امنحهم بضع دقائق للمناقشة وإكمال المهمة .اسألهم:
•ما الذي يجعل هذا المكان غير آمن؟
•هل هو غير آمن لجميع األطفال؟
•لمن قد يكون أقل أمانًا؟ لماذا؟
ما غير آمن؟
•هل كان دائ ً
1616ذكّر المشاركين أنه نظرًا الختالف وجهات النظر بين األشخاص حول ما هو آمن وغير آمن ،فقد تحتوي بعض
األماكن على نجمة (*) و ( .Xعلى سبيل المثال ،قد تكون المدرسة آمنة ألنها تدعم األطفال للتعلم يف بيئة
ودية ،ولكن قد تكون ً
أيضا غير آمنة إذا كان هناك عقاب بدني و/أو تنمر و/أو إساءة و/أو ال يحترم األشخاص
ممارسات التباعد الجسدي الصحي عند االقتضاء).
1717ناقش األسئلة التالية ضمن مجموعة كبيرة:
•ما الذي تعلمته يف هذا النشاط؟ هل فاجئك شيء ٌ ما؟
•من هم الناس الذين يشكّلون نقاط القوة؟ ما الذي جعلهم مميزين؟
•ما هي التحديات؟ هل تختلف هذه التحديات باختالف مجموعات الشباب (النوع االجتماعي ،والميول
الجنسية ،والعمر ،والقدرات ،والعرق ،والثقافة ،وغير ذلك)؟
•ما األمور التي يمكن تحسينها للتأكد من سالمة األطفال أثناء تفشي جائحة كوفيد19-؟
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•هل هناك مجاالت يمكننا فيها تقديم الدعم يف برامجنا؟ من يف مجتمعنا يمكنه المساعدة؟
•ما الذي يمكنك فعله (لألطفال والكبار) لتحسين األمور لألطفال أثناء تفشي جائحة كوفيد19-؟
•ما نوع البرنامج الذي نريد إعداده لجعل األمور أفضل بالنسبة لألطفال؟
1818خالل النشاط ،يحتاج الميسرون إلى مراقبة ما يلي:
مع صوتهم؟ ضع يف اعتبارك العمر والنوع االجتماعي والقدرة .هل يتم
•هل يشارك الجميع يف النشاط ويُس َ
منح األطفال الصغار فرصة للتعبير عن آرائهم؟
•هل توجد فروق بين األفراد/المجموعات؟ األجناس؟
•هل يبدو المشاركون مرتاحين؟ هل لغة جسدهم مسترخية؟ هل يبتسمون؟ يتواصلون؟
•هل يحترم المشاركون المسافات الجسدية اآلمنة والممارسات الصحية (وفق ًا إلرشادات السلطات
الصحية المحلية)؟

الطر يقة الثانية  :الوصول إلى الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المتصل باإلنترنت
إذا لم يكن من الممكن جمع مجموعة صغيرة من األطفال معًا بأمان أثناء التباعد الجسدي ،فكّر يف الوسائط التالية:
مؤتمرات الفيديو عبر اإلنترنت :يمكن تسهيل هذا النشاط عبر مؤتمرات الفيديو الجماعية (مثل Microsoft

 Teamsو  Zoomو  Webexو  .GoToMeetingيرجى اختيار منصة أو برنامج قامت مؤسستك بتجربته واختباره
وشعرت بالراحة أكثر عند استخدامه) .تمتلك العديد من هذه المنصات ً
أيضا إمكانيات التسجيل للنسخ السهلة الحق ًا
(إذا تم منح الموافقة) .يمكن أن يعمل الميسر مع ميسر مشارك يدعم مشاكل التكنولوجيا (مثل اتصال األطفال
باإلنترنت والتعليقات يف مربع الدردشة ومكبرات الصوت ومستوى الصوت والتسجيل) .يمكن دعوة كل طفل لرسم
خريطته الخاصة والمشاركة يف مجموعات صغيرة (إذا كانت المنصة الخاصة بك تحتوي على غرف منفصلة (مثل
 )Zoomأو يف مجموعة واحدة كبيرة ،قم بدعوة األطفال لعرض خرائطهم على الشاشة ومشاركة أي افكار (إذا أرادوا
ذلك).
اتصاالت هاتفية أو عبر  :WhatsAppإذا لم يكن لدى األطفال إمكانية الوصول إلى الفيديو عبر اإلنترنت ،فكّر يف
 WhatsAppأو المكالمات الجماعية الصوتية و/أو المكالمات الفردية.
عبر اإلنترنت بواسطة  ,Zoomأو  JamBoardاو  Miroأو أي برنامج تعاون مرئي آخر :يسمح برنامج التعاون المرئي
للمجموعات بإنشاء لوحة مرئية بشكل جماعي تحتوي على نصوص ورسومات وصور ومالحظات الصقة .تأكد من
فهمك لفرص وقيود البرنامج قبل استضافة النشاط مع األطفال .يمكن أن يُطلب من األطفال رسم خريطة جماعية
واستخدام المالحظات الالصقة إلضافة أفكار وقصص إضافية إلنشاء خريطة جماعية .قد ترغب يف فتح هذا البرنامج
أثناء إجراء مكالمة ،أو المتابعة مع األشخاص بعد المكالمة لفهم خرائطهم بعمق أكبر.
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األداة  :4.3الملصقات المرئية

22

الغرض :استكشاف رؤية األطفال للتغيير اإليجابي يف مجتمعهم ومبادرتهم/مشروعهم
مراحل دورة البرنامج اإلنساني :تقييم االحتياجات ،التخطيط االستراتيجي ،تعبئة الموارد
الوقت :ساعة واحدة
معة :على سبيل المثال ،المجالت والجرائد والورق الملون
المواد المطلوبة :ورق سميك ،غراء ،مقص ،مواد مج ّ
واألوراق الصغيرة والزهور أو غيرها من المواد الطبيعية ،وأقالم تعليم كافية لكل طفل ،ومعدات الحماية الشخصية،
بما يف ذلك الكمامات ومعقم اليدين/محطات غسل اليدين ،حسب التوصيات المحلية.
المشاركون:
ميسر واحد ومدون مالحظات واحد أو أكثر (زوج واحد من الميسرين لكل
عدد الميسرين :اثنان ،بما يف ذلك
ِّ
مجموعة من األطفال)
عدد المشاركين 8-10 :أطفال (اعتمادًا على متطلبات السالمة الخاصة بفيروس كوفيد)19-
مراعاة التالي:
العمر 8 :إلى  18سنة .اضبط األسئلة بناء ً على الفئات العمرية.
النوع االجتماعي  :جميع الفئات.
االحتياجات الخاصة :قم بتضمين طرق متنوعة إلشراك جميع األطفال على اختالف قدراتهم .على سبيل
المثال ،بالنسبة ألولئك الذين يعانون من إعاقة بصرية أو الذين يعانون من صعوبات يف الحركة يف الجزء العلوي
من الجسم ،قم بتوفير مواد نصية يمكنهم التلوين أو الرسم بها ،أو دعوتهم لالجتماع بصديق (على بعد مسافة
آمنة) لمشاركة أفكارهم .يمكن لألطفال ً
أيضا المشاركة عبر الفيديو أو تقديم قصيدة أو أغنية بد ًل من الرسم.

الطر يقة األولى  :نشاط حضوري مع احترام التباعد الجسدي
الخطوات:
1.1تأكد من حصولك على موافقة مستنيرة من األطفال وأولياء أمورهم للمشاركة يف النشاط ،باإلضافة إلى
تسجيل المناقشة رقميًا و/أو كتابًيا ،واستخدام البيانات يف ملصقاتهم المرئية .اتبع إرشادات مؤسستك
لضمان الموافقة المستنيرة والمستمرة الشفوية أو المكتوبة .انظر نموذج الموافقة يف الوحدة  :3األخالق
والحماية أثناء تفشي جائحة كوفيد.19-
2.2ادع ُ المشاركين للوقوف معًا يف دائرة واحترام المسافة الجسدية.

 22مقتبس من  ،(2015) Right to Playوكوري ولي رايت (YouCreate Art-kit: Participatory Action Research for Young ،)2019
 ،Change-makersالمعهد الدولي لحقوق الطفل والتنمية ،وأرض اإلنسان Terre des Hommes
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/200325_tdh_youcreate_light.
pdf?file=1&type=node&id=43578
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3.3قل لألطفال "دعونا نستكشف رؤيتك بالنسبة ألسرتك وأقرانك و/أو مجتمعك .ماذا تتخيل لحماية األطفال
ورفاهيتهم يف المستقبل يف مجتمعك؟ كيف تريد المساهمة يف هذه الرؤية؟"
4.4ادع ُ المشاركين إلى إغالق أعينهم (إذا شعروا بالراحة عند القيام بذلك) وادعُهم إلى تخيل أنهم عائدون للتو من
رحلة بساط سحري .عندما تصل ،أنت متحمس جدًا لكل ما تراه و تسمع عنه .نقاط القوة التي كانت موجودة
من قبل ال تزال هنا ،ولكنك ترى ً
أيضا العديد من التحسينات .خذ وقتًا للتجول يف المجتمع .ماذا ترى؟ ماذا
تسمع؟ ماذا يفعل االطفال؟ ما هو شعورك حيال ذلك؟
 5.5ادع ُ المشاركين لفتح أعينهم.
م أجزاء المجتمع
6.6اطلب منهم الجلوس ،بمسافة جسدية مناسبة ،يف مجموعات من  2إلى  4والتحدث عن أه ّ
التي شاهدوها يف رؤاهم.
7.7يف مجموعاتهم الصغيرة ،اطلب من األطفال التحدث عن كيفية تحويل جزء من رؤاهم لحماية األطفال
ورفاههم إلى واقع ٍ ملموس ،وذلك من خالل مشروع أو مبادرة .ماذا يريدون أن يفعلوا؟ كيف يمكنهم أن
يفعلوا ذلك؟
8.8اطلب من األطفال إيجاد مكان هادئ للجلوس وتسليم المواد :المجالت ،وأقالم التحديد الملونة ،والورق،
والمقص ،والغراء ،والمواد الطبيعية األخرى.
 9.9اشرح لألطفال بأنّه سيكون لديهم  15دقيقة إلنشاء مجموعة صور أو ملصقات من رؤيتهم لمشروعهم .يمكن
لألطفال إضافة نص حول ملصقة معينة لشرح ماذا يحدث ،إذا رغبوا يف ذلك.
1010اكتب ما يلي على صفحة اللوح الورقي (القالب) وانشر أو اطرح األسئلة بصوت عالٍ:
•ما الذي تريد عمله للمساهمة يف مستقبل أفضل لألطفال يف مجتمعك؟
•ما هو الهدف من مشروعك؟
•ما الذي تحتاجه لتحويل مشروعك إلى حقيقة؟
•كيف تبدأ؟
1111ادع ُ األطفال إلى وضع ملصقاتهم على الحائط وشرح رؤيتهم لمشروعهم يف دقيقة واحدة.
1212ادع ُ الجميع إلضافة أي أفكار و/أو طرح األسئلة.
1313اطلب من المجموعة ترتيب الملصقات على الحائط أو على األرض إذا كانوا يف الخارج بطريقة منطقية بالنسبة
لهم ،استنادًا إلى رؤية مشروعهم ،ومع احترام التباعد الجسدي عن طريق الطلب من الشخص الذي لمس
الورقة أو ًل يف المجموعة أن يكون المسؤول عن تحريك الملصقات .فكر يف كيفية ارتباط هذه الصور معًا.
1414بمجرد أن ينتهي األطفال من ترتيب الملصقات الخاصة بهم ،قم بإجراء مناقشة باستخدام األسئلة
أدناه كدليل:
•ما هي العناصر المشتركة يف رؤيتنا؟
•ما هي االختالفات؟
•هل يوجد شيء مثل هذا يحدث بالفعل يف المجتمع؟ إذا كان األمر كذلك ،فهل يمكننا البناء عليه؟
•إذا لم يحدث شيء مثل هذا ،فماذا يجب أن نفعل لتنظيمه؟
•ما هي الموارد التي لدينا بالفعل لتحقيق ذلك (مثل المواد ،والموقع ،واألشخاص)؟
•ماذا نحتاج ً
أيضا؟ متى سيحدث ذلك؟ ما هي خطواتنا للوصول إلى هناك؟
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1515ادع ُ األطفال للبدء يف وضع خطة عمل أساسية تتضمن األنشطة ،وأدوار القيادة والدعم ،والموارد الالزمة،
والجداول الزمنية.
1616أغلق النشاط بحلقة ختامية ممتعة ،مع احترام التباعد الجسدي ،للتفكير يف الرؤى والخطوات التالية
ما.
للمضي قد ً

الطر يقة  :2من خالل الوصول إلى الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المتصل باإلنترنت أو الهاتف
بدون بيانات أو البر يد العادي/نقطة التسليم
مؤتمرات الفيديو :يمكن تسهيل هذا النشاط عبر اإلنترنت ،إذا تم إبالغ األطفال مسبق ًا بالمواد التي سيحتاجون إلى
استخدامها .يمكن استخدام غرف منفصلة يف تطبيقات مثل  Zoomبد ًل من العمل الجماعي الصغير .تأكد من أن
لديك ميسرين كافيين لمراقبة ودعم غرف المجموعات.
الهاتف الذكي عبر منصة وسائط اجتماعية آمنة :أرسل لألطفال رسالة نصية تحتوي على التعليمات الخاصة بالنشاط.
معة وفق ًا لوقتهم الخاص وإرسال صورة لها إلى دردشة جماعية ،مث ًل عبر .WhatsApp
اطلب منهم إعداد ملصقة مج ّ
بصفتك ميسرًا للدردشة ،اطلب من األطفال نشر آرائهم وأفكارهم حول ملصقاتهم المجمعة.
اطرح أسئلة استقصائية وشجع األطفال على صياغة رؤية واضحة للمشروع معًا .إذا كنت تستخدم WhatsApp

للتواصل مع األطفال ،فتأكد من اتباعك لبروتوكوالت األمان .انظر بروتوكوالت الحماية يف الوحدة  :3األخالق والحماية
أثناء تفشي جائحة كوفيد.19-

األداة  :4.4القصص الموضوعية
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الغرض :استكشاف سالمتنا وعافيتنا من خالل اللعب واألشياء الطبيعية
مراحل دورة البرنامج اإلنساني :تقييم االحتياجات وتحليلها والتخطيط االستراتيجي والتنفيذ والمراقبة والتقييم
المواد :اللعب  ،وأدوات من الطبيعة ،ومسجل الصوت ،و الكاميرا (تصوير األشياء وليس األشخاص) ،ومعدات الحماية
الشخصية ،بما يف ذلك الكمامات ومعقم اليدين/محطات غسل اليدين ،حسب التوصيات المحلية.
المشاركون:
مراعاة التالي:
ما (التقسيم إلى مجموعات عمرية أصغر ،مثل  4إلى  6؛  7إلى .)10
العمر :من  4إلى  18عا ً
النوع االجتماعي :جميع الفئات .يمكن تكييف األسئلة يف حال استكشاف قضايا معينة متعلقة بالنوع
االجتماعي ،و/أو يمكن تقسيم الشباب إلى مجموعات محددة وفق ًا للنوع االجتماعي ،وذلك بحسب الرغبة.

 23مقتبس من  )Wilderness Emerging Researchers’ Play Guide (2019وأدوات البحث النوعي ResiliencebyDesign
 ،RRUانظر أيضا :رايت ،إل ،)Wilderness Emerging Researchers’ Play Guide (2019 .تم تطويره لمشروع بحثي لألطفال والشباب
بجامعة إدنبرة .إدنبرة/فيكتوريا.
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االحتياجات الخاصة :يمكن لجميع األطفال المشاركة يف النشاط .كما هو الحال يف األدوات السابقة ،يمكنك
استخدام أشكال إبداعية مختلفة تتناسب مع االحتياجات الخاصة (على سبيل المثال ،نشاط مرئي – طريقة
برايل (للمكفوفين)  -نشاط ملموس أو تركيب ،أغنية/قصيدة بد ًل من األشياء ،صوت  -لغة إشارة ،نص
مكتوب)
الوقت 30 :دقيقة

الطر يقة األولى :نشاط حضوري مع احترام التباعد الجسدي
الخطوات:
1.1ادع ُ المشاركين للذهاب يف نزهة يف المنطقة المحيطة بهم (إذا كان ذلك آمنًا) والعثور على شيء مرتبط
باللعب/الطبيعة يدعم شعورهم باألمان والرفاهية أثناء جائحة كوفيد( .19-إذا لم يكن ذلك ممكنًا ،اطلب من
األطفال إحضار شيء مميز من المنزل).
2.2ادع ُ المشاركين للبحث عن شريك يشعرون بالراحة عند مشاركة قصتهم معه.
3.3اطلب من كل شخص الجلوس مع شريكه ،على مسافة جسدية آمنة ،ومشاركة قصته يف ثالث دقائق من دون
مقاطعة الشريك اآلخر أو طرح األسئلة.
4.4بعد ثالث دقائق ،افسح المجال للشريك لطرح األسئلة.
5.5بعد أن يناقش الشركاء ،قم بدعوة الشريك الثاني لمشاركة قصته يف ثالث دقائق.
6.6بعد أن يكمل كال الشريكين النشاط ،ادع ُ جميع المشاركين للعودة معًا يف دائرة (الجلوس على مسافة جسدية آمنة).
7.7قم بدعوة كل مشارك ليشارك بإيجاز قصته الموضوعية مع المجموعة بأكملها.
8.8بعد المشاركة ،قم بقيادة الدائرة باستخدام األسئلة التالية كدليل:
•ما هو شعورك عند العثور على شيء للعب/شيء من الطبيعة متعلق بسالمتك ورفاهيتك؟ هل كان
سه ًل؟ صعبًا؟ لماذا؟
•ما هي بعض األفكار الرئيسية التي استخلصناها من قصصنا الفردية والجماعية؟
•ما هي بعض الطرق لدعم المزيد من الفرص من أجل سالمتنا ورفاهيتنا يف برامجنا؟
•ما هي اإلجراءات التي يمكننا اتخاذها يف مجتمعاتنا لدعم شعور األطفال اآلخرين باألمان والرفاهية؟

•ما الذي يمكننا البناء عليه لدعم السالمة والرفاهية يف مراحل المشروع؟ كيف يمكن أن تبدو مرحلة
المشروع التي تركز عليها لدعم سالمة األطفال ورفاهيتهم؟
مالحظة :إذا كنت تقوم باستخدامها من أجل المراقبة أو التقييم ،فعليك تعديل األسئلة أعاله للتفكير يف األشياء التي
دعمت األطفال ليشعروا باألمان والراحة أثناء البرنامج .قم باكتشاف التغييرات قبل النشاط ويف أثنائه ويف النهاية.
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الطر يقة  :2من خالل الوصول إلى الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المتصل باإلنترنت أو الهاتف بدون بيانات أو
البر يد العادي/نقطة التسليم
مؤتمرات الفيديو أو الهاتف الذكي :اطلب من األطفال (عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات) العثور
على شيء يف منزلهم أو المنطقة المحيطة (إذا كان ذلك آمنًا) يتصل برفاهيتهم أو سالمتهم قبل المكالمة الجماعية .و
يف مؤتمر الفيديو ،ادع ُ المشاركين لمشاركة أشياءهم عن طريق رفعه إلى المجموعة .ادع ُ أي شخص يشعر بالراحة
لوصف هدفه شفهيًا أو عبر مربع الدردشة.
المنتديات عبر اإلنترنت :يمكن ً
أيضا تكييف هذا النشاط لدعوة األطفال لمشاركة مواضيعهم وقصصهم على مساحة
خاصة مضمونة عبر اإلنترنت و/أو عبر منشورات خاصة .يمكن دعوة األطفال لنشر صورة أشيائهم مع نص أو وصف
شفهي .ضع يف اعتبارك استكشاف موضوعات السالمة والرفاهية من خالل طرق أخرى ً
أيضا ،مثل القصص الرقمية
واألغاني والقصائد والملصقات المرئية واللوحات.
يف حال لم يكن اإلنترنت متوفّرًا ولم يكن باإلمكان االجتماع شخصيًا :شارك يف إنشاء مجموعة أنشطة مع األطفال
والراشدين يمكن إرسالها بالبريد/توصيلها (بأمان) إلى منازل األطفال (مع إرسال بريد لهم أو توفير موقع مناسب
لتسليمها) .بهذه الطريقة ،يمكنهم إكمال النشاط بأمان بمفردهم.

األداة  :4.5رحلة النهر :قصة التغيير األكثر أهمية
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الغرض :استكشاف أهم التغييرات التي حدثت خالل رحلة برنامج حماية الطفل
مرحلة دورة المشرو ع اإلنساني :المراقبة والتنفيذ والمراجعة التشغيلية والتقييم
الوقت المطلوب :ساعة ونصف إذا كانت المجموعات صغيرة .يف حال تنفيذ النشاط فرديًا ،يمكن لكل مشارك أن
يتوقع قضاء  20-30دقيقة يف عمله.
قاعدة الفنون :جدارية عامة
المواد :ورق ملصقات ،اللوح الورقي (القالب) ( 4-5ملصقة معًا) ،أو جدار كبير ،سائل التلوين/األقالم الملونة/مواد
التلوين األخرى ،ومعدات الحماية الشخصية ،بما يف ذلك الكمامات ومعقم اليدين/محطات غسل اليدين ،حسب
التوصيات المحلية.
المشاركون:
مراعاة التالي:
العمر :من  8حتى 18
النوع االجتماعي :يمكن لألطفال من جميع الفئات المشاركة يف النشاط .اعتمادًا على برنامجك أو قضية حماية
الطفل المحددة التي تستكشفها (مثل العنف القائم على النوع االجتماعي) ،قد ترغب يف تقسيمهم بحسب
النوع االجتماعي.

24
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االحتياجات الخاصة :يمكن لجميع األطفال المشاركة يف النشاط .كما هو الحال يف األدوات السابقة ،يمكنك
استخدام أشكال إبداعية مختلفة (على سبيل المثال :مرئية ،سمعية ،أشكال متنوعة من التحرك).

الطر يقة األولى :نشاط حضوري مع احترام التباعد الجسدي
الخطوات:
1.1ضع قطعة طويلة من الورق على األرض أو الحائط ،واكتب الماضي والحاضر والمستقبل مع مسافة فاصلة عبر
الجزء العلوي .إذا كنت قادرًا على االجتماع بمجموعات صغيرة ،يمكنك تنظيم هذا النشاط بحيث تجتمع مع
 3-5أطفال يف وقت واحد مع مسافة جسدية آمنة ،واطلب من كل مجموعة أن تضيف إلى عمل المجموعة
السابقة .إذا لم تتمكن من االجتماع مع األطفال مباشرة ً ،فيمكنك تحديد جدار أو منطقة يمرون بها بشكل
منتظم يف المجتمع وتعليق لوحة "رحلة النهر" على الحائط ،مع تعليمات بسيطة .اتصل أو أرسل رسالة نصية
إلى األطفال إلعالمهم بموعد الزيارة إلى لوحة "رحلة النهر" على الحائط ،وجدول أوقات الزيارة ،إلضافة أعمالهم
عليها .عد إلى اللوحة الجدارية للتحقق من التقدم وتقديم تلميحات واقتراحات.

				
الماضي

				
الحاضر

لمستقبل
ا

2.2اطلب من األطفال تخيُّل نهر جميل يتدفق من ماضيهم (قبل بدء البرنامج) إلى الحاضر (المرحلة المكتملة
مؤخرًا يف البرنامج أو البرنامج الكامل) وإلى مستقبلهم (ما الذي يأملون أن يحدث بعد ذلك؟).
3.3اسأل األطفال كيف كانت حياتهم يف الماضي ،قبل مشاركتهم يف البرنامج .وكيف يبدو األمر اآلن بعد أن أنهوا
مرحلة البرنامج/البرنامج الكامل؟ وماذا يأملون أن يفعلوا يف المستقبل؟
4.4اسأل األطفال ما هي بعض أهم التغييرات التي حدثت بين كل مرحلة من هذه المراحل (الماضي ،الحاضر،
المستقبل)؟ يمكن أن تكون هذه التغييرات شخصية أو يف األسرة أو يف المجتمع.
5.5اطلب من أحد المتطوعين رسم نهر عبر الصفحة بأكملها ،باستخدام سطرين بسيطين (يمكنك ً
أيضا القيام
بذلك مسبق ًا) .ثم سويًا (بالتناوب على بعد مسافة جسدية آمنة) ،يملؤون النهر بقصصهم الفردية (يف الكتابة و/
أو الرسم) .تأكد من أن كل طفل لديه ألوان منفصلة خاصة يعمل بها ،وذلك من أجل السالمة الصحية .قد
تشمل ً
أيضا أنشطة/أحداثًا مهمة على النهر أدت إلى التغييرات.
6.6بمجرد االنتهاء ،اطلب من المشاركين الرسم أو الكتابة أو مشاركة أي "قصص" مهمة تعكس التغييرات التي
مروا بها نتيجة ً لبرنامج حماية الطفل.
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7.7قم بإدارة مناقشة باستخدام األسئلة التالية كدليل:
•ما هي أهم التغييرات التي تم الكشف عنها يف رحلة النهر الخاصة بك؟ لماذا هي مهمة؟
•هل شهد جميع المشاركين التغييرات؟ يرجى التوضيح.
ما :أ) األنشطة المستقبلية التي تخطط لها ،ب) يف حياتك؟
•ما الذي تعلمته وسوف تمضي به قد ً
•هل هناك قصة تميزكم كمجموعة؟

الطر يقة الثانية :الوصول إلى هاتف ذكي أو كمبيوتر متصل باإلنترنت
ذا لم يكن من الممكن جمع مجموعة صغيرة من األطفال معًا بأمان مع الحفاظ على قواعد التباعد الجسدي ،ففكّر يف
التعديالت التالية:
ماعية .يمكن للميسر
مؤتمرات الفيديو عبر اإلنترنت :يمكن تسهيل هذا النشاط عبر مؤتمرات الفيديو ال َ
ج َ
العمل مع ميسر مشارك لمعالجة مشاكل التكنولوجيا (مثل اتصال األطفال باإلنترنت ،والتعليقات يف مربع
الدردشة ،والمتحدثين ومستوى الصوت ،والتسجيل إذا تم منح الموافقة) .شجع كل طفل على التفكير يف
تجاربه داخل البرنامج ،ورسم نهر فردي ،ومشاركته مع المجموعة .ادع ُ األطفال لعرض صورهم (إذا كانت أمام
الكاميرا) إذا كانوا يرغبون يف شرح رسوماتهم ومشاركة بعض قصصهم الرئيسية .اختتم بأسئلة المناقشة من
اإلرشادات الشخصية أعاله.
/WhatsAppالمكالمات الهاتفية :إذا لم يكن لدى األطفال إمكانية الوصول إلى الفيديو عبر اإلنترنت ،ففكر يف
 WhatsAppأو المكالمات الجماعية الصوتية و/أو المكالمات الفردية .يمكنك الدردشة من خالل التجارب والقصص.
عبر اإلنترنت بواسطة  ,Zoomأو  JamBoardاو  Miroأو أي برنامج تعاون مرئي آخر :يتيح برنامج التعاون المرئي
للمجموعات إنشاء لوحة مرئية بشكل جماعي تحتوي على نصوص ورسومات وصور ومالحظات الصقة .تأكد من
فهمك لفرص وقيود البرنامج قبل استضافة النشاط مع األطفال .يمكن أن يُطلب من األطفال رسم رحلة نهرية
جماعية .قد ترغب يف فتح هذا البرنامج أثناء إجراء مكالمة ،أو المتابعة مع األشخاص بعد المكالمة لفهم رحلتهم
النهرية بمزيد ٍ من التفاصيل .يمكنك دعوة األطفال لمشاركة المزيد من التفاصيل حول القصص يف رحلتهم النهرية
من خالل كتابة األغاني أو مشاركة القصص المصورة (بدون صور للناس) أو من خالل قصيدة أو مسرحية هزلية على
اإلنترنت .وعند المشاركة ،تأكد من تطبيق ممارسة الحماية التي تركز على الطفل .انظر بروتوكوالت الحماية يف
الوحدة  :3األخالق والحماية أثناء تفشي جائحة كوفيد.19-
يف حال لم يكن اإلنترنت متوفّرًا ولم يكن باإلمكان االجتماع شخصيًا :شارك يف إنشاء مجموعة أنشطة مع األطفال
والراشدين يمكن إرسالها بالبريد/توصيلها (بأمان) إلى منازل األطفال (مع إرسال بريد لهم أو اعتماد موقع تسليم
مناسب) .بهذه الطريقة ،يمكنهم إكمال النشاط بأمان بمفردهم والمشاركة مرة أخرى.
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الوحدة :5
االنتقال من األطفال كمشاركين إلى األطفال كشركاء
مرحبًا بك يف الوحدة  :5االنتقال من األطفال كمشاركين إلى األطفال كشركاء .ستجد يف هذه الوحدة:
■ ■ورقة النصائح  :5.1نهج الخيزران :العمل مع األطفال كشركاء
■ ■األداة  :5.2التفكير يف هوياتنا وخبراتنا يف العمل مع األطفال
■ ■األداة  :5.3تشارك السلطة :األطفال والكبار
■ ■ورقة النصائح  :5.4إشراك األطفال كشركاء يف حماية الطفل أثناء تفشي جائحة كوفيد19-

قائمة األدوات السريعة
#

الغرض

العنوان

5.2

التفكير يف هوياتنا وخبراتنا يف
العمل مع األطفال

فهم نهجك الشخصي والتنظيمي يف العمل مع األطفال أثناء تفشي
جائحة كوفيد 19-بشكل أفضل.

5.3

تشارك السلطة :األطفال والكبار

استكشاف الشعور بديناميكيات القوة من خالل لعب األدوار،
واالنتقال من األنشطة التي يقودها الكبار إلى مشاركة األطفال يف
م إلى األطفال كشركاء.
البرمجة ،ث ّ

ورقة النصائح  :5.1نهج الخيزران ،العمل مع األطفال كشركاء
يقدم القسم التالي مزيدًا من التفاصيل حول المشاركة الهادفة والعمل مع األطفال كشركاء.
ما هي مشاركة األطفال الهادفة؟
تنص اتفاقية حقوق الطفل على أنَّ لألطفال ،كأفراد أو جماعات ،الحق يف:
•التعبير عن آرائهم بحرية يف جميع األمور التي تمسهم
•البحث عن المعلومات المناسبة والحصول عليها
•التمتع بحرية الفكر والوجدان والدين
•تكوين الجمعيات واالنضمام إليها
كانت مشاركة األطفال يف المدارس والمساحات المجتمعية محدودة خالل كوفيد 19-مع إغالق المساحات
المدرسية والمجتمعية ،وبالتالي كانت لدى األطفال فرص أقل للتواجد يف مراكز صنع القرار واالنضمام إلى
الجمعيات يف المدارس ويف البرامج المجتمعية.
لجميع األطفال الحق يف المشاركة ،التي تمتد إلى جميع األمور التي تؤثر عليهم (مثل التخطيط ،وحماية الطفل،
واإلسكان ،والنقل) .أثناء جائحة كوفيد ،19-يمتد هذا الحق ليشمل حقوق األطفال يف التعبير عن أنفسهم وتقديم
مساهمات ذات مغزى حول مشاركتهم يف المدرسة ،والقرارات الصحية ،وسياسات وتشريعات الحجر الصحي
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التي تؤثر عليهم وعلى األسر والمؤسسات ومراكز الحجر (االحتجاز) وغيرها.
ما يلي هو تعديل لنموذج مشاركة األطفال  Lundyالذي يسلط الضوء على األشكال المختلفة لمشاركة األطفال
(استشارية ،تعاونية ،بقيادة األطفال) والعناصر األساسية للصوت والمساحة والجمهور والتأثير من أجل
المشاركة الهادفة  .25من المعروف أنه يف نقاط زمنية مختلفة ،يكون لكل نوع من أنواع المشاركة الثالثة قيمة
معيّنة .يمكن أن تساهم مشاركة األطفال الهادفة يف رفاهيتهم وتطورهم وازدهارهم.
المشاركة االستشار ية

←

المشاركة التعاونية

←

المشاركة بقيادة األطفال

الصوت:
يجب تسهيل التعبير
عن اآلراء بحرية عبر
الوسيلة المختارة.

المساحة:
فرصة آمنة وشاملة
لتشكيل وجهات النظر
والتعبير عنها.

الصوت

الجمهور:
يجب اإلصغاء إلى
اآلراء المطروحة.
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الجمهور

المساحة

التأثير

التأثير:
يجب العمل بناء ً على اآلراء
تبعا لمالءمتها.

مشاركة األطفال وحماية الطفل هما مجاالن يعزز أحدهما اآلخر وال يحل أحدهما محل اآلخر .يمكن النظر إلى
مشاركة األطفال على أنها جزء من استجابة وقائية ،تزيد من احترام األطفال ألنفسهم وتقلل من عزلتهم،
وتلعب دور ًا يف مواجهة التأثير السلبي للشدائد .باإلضافة إلى ذلك ،األطفال هم الخبراء يف حياتهم الخاصة
ولديهم رؤى مهمة حول أفضل خطط الوقاية واالستجابة لحماية األطفال ورفاهيتهم .فلقد مثلت عدم قدرة
المنظمات على الوصول إلى األطفال حتى للتشاور معهم يف بداية جائحة كوفيد 19-انتكاسة ً كبيرة ليس فقط
للمشاركة ولكن لجهود الحماية والتمكين ً
أيضا.
ما الشراكة مع األطفال فتذهب إلى أبعد من ذلك ،حيث تقر بالدور المركزي المطلوب للحصول على مشاركة
أ ّ
هادفة .على الرغم من أن العديد من المنظمات قد ترى الشراكة مع األطفال على أنها حلم مستحيل خالل
ما ذا مغزى يف
كوفيد ،19-فإن اإلجراءات التي اتخذها األطفال بأنفسهم ت ُظهِر أنهم يحققون بالفعل تقد ً
المساهمة يف عائالتهم وأسرهم ومجتمعاتهم وجمعياتهم خالل هذا الوقت.

 25لوندي ،إل (" .)2007الصوت" ليس كافيًا :وضع تصور للمادة  12من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل" .مجلة البحوث التربوية البريطانية :)6( 33
https://doi.org/10.1080/01411920701657033 .927-942
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من المهم التفكير يف مشاركة األطفال يف صنع القرار واإلجراءات يف المبادرات.
كيف تحتاج أساليبك للتكيف أو إعادة البناء لضمان سالمة جميع األطفال ومشاركتهم الهادفة؟ ما هو
المطلوب لتكييف ارتباطاتك (على سبيل المثال ،فكر يف نقل األشياء عبر اإلنترنت :الموارد والوقت والقدرة)؟
انظر ورقة النصائح  :1.2تكييف األدوات التشاركية الحالية لسياق كوفيد 19-للحصول على إرشادات عملية
حول طرق التكيف.
ماذا يعني االنتقال من المشاركة إلى الشراكة؟ كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية
غير الحكومية العمل بالشراكة مع األطفال؟
خالل الوباء الحالي ،من المهم أكثر من أي وقت مضى إشراك األطفال كشركاء يف معالجة قضايا حماية الطفل.
ال يقتصر األمر على كون األطفال مبدعين ومبتكرين ومتمرسين يف التكنولوجيا ،ولكنهم ً
أيضا يفهمون
التحديات من منظور فريد ويحرصون على اتخاذ المبادرة والعمل نحو الحلول .يقود األطفال ً
أيضا التغيير من
خالل مبادرات البحث التشاركي حيث يكونون قادرين على تحديد القضايا ودفع عجلة التغيير مع أقرانهم يف
مجتمعاتهم .إنهم يعرفون واقعهم أفضل من أي شخص راشد .لقد رأينا يف الحركات األخيرة حول العالم ،مثل
حياة السود مهمة  ،Black Lives Matterتغيُّر المناخ  ،Climate Changeوالصحة النفسية ،أ نَّ األطفال
يأخذون زمام المبادرة كناشطين – انطالق الحركات ،وتنظيم الحمالت ،وتأسيس المنظمات ،واالستجابة
لألزمات .ومن خالل االعتراف بقدرة األطفال ،يمكننا أن نبدأ بالنظر إليهم كشركاء يف إحداث التغيير.
لماذا يجب إشراك األطفال يف معالجة كوفيد19-؟ ولماذا اآلن؟
•األطفال هم خبراء يف حياتهم الخاصة .اآلراء التي لدينا حول ما يختبره األطفال تستند إلى حد كبير على
االفتراضات .لتطوير استراتيجيات الوقاية لحماية الطفل واالستجابات أثناء الوباء وما بعده ،نحتاج إلى
االستماع إلى األطفال لفهم واقعهم من أجل االستجابة بشكل أكثر فعالية؛ فاألطفال يف وضع يسمح لهم
بمعرفة أفضل ما يجب تغييره .كما أنهم يعبرون عن أنفسهم ،سواء كانت المنظمات قادرة على
"سماع" إشاراتهم/رسائلهم أم ال .يجب على المنظمات استغالل هذه الفرصة لضبط المراصد الخاصة
بها اللتقاط أفضل للرسائل التي يرسلها األطفال من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل.
•مثل أي جيل آخر سابق ،يتمتع األطفال اليوم بالقدرة على حشد أنفسهم وأقرانهم واألجيال األخرى
إلحداث تغيير ذي مغزى .على مدى األشهر القليلة الماضية ،تولى األطفال القيادة وإحداث التغيير .على
سبيل المثال ،أظهر األطفال تعاطفهم مع كبار السن خالل الجائحة من خالل تنظيم خدمات توصيل
الوجبات وأشكال الدعم األساسية األخرى .نظم األطفال حمالت إعالمية إلعالم أقرانهم ومجتمعاتهم
باحتياطات الصحة والسالمة الخاصة بـ كوفيد ،19-وقاد األطفال احتجاجات للمطالبة بمعاملة متساوية
ألولئك الذين يعانون من اآلثار الصحية واالقتصادية لـ كوفيد.19-
طرق إشراك األطفال كشركاء يف كوفيد:19-
•بالتعاون مع األطفال ،قم بتطوير أنشطة حماية الطفل التي ترتكز على حياتهم اليومية ،مثل األنشطة التي
تنطلق من روتينهم الحالي .على سبيل المثال :شبكات األقران من خالل وسائل التواصل االجتماعي ،أو
مجموعات الرسائل القصيرة للتحقق من السالمة والرفاهية ،أو أنشطة المدرسة المنزلية التي تركز على
سالمة كوفيد.19-
•دعم المبادرات والمنظمات التي يقودها األطفال بالموارد المالية والعينية والتدريب  -بناء ً على احتياجاتهم المعلنة
 -التي تعمل مع شبكات أوسع من األطفال وترتبط بالقضايا األساسية واالستجابات المصممة من قبلهم.
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•دعم المبادرات والمنظمات التي يقودها األطفال للحفاظ على السالمة أثناء تفشي جائحة كوفيد 19-من
خالل توفير النظافة الصحية وتكنولوجيا االتصاالت.
•الشراكة مع األطفال والمجتمعات المهمشة لالستماع والتعلم منهم ،ولتوفير الموارد/الدعم عند
طلبهم يف المجاالت الرئيسية المتعلقة بـ كوفيد.19-
•المساعدة يف ربط المبادرات التي يقودها األطفال معًا للتعلم من بعضهم البعض والعمل مع بعضهم
البعض من خالل تعريف مجموعات من الشباب ببعضهم البعض من مختلف األوساط المحلية أو
الدولية.
•العمل مع األطفال يف سياق أسرهم ومجتمعاتهم .دعم وإشراك األطفال من خالل وحدة األسرة ،وتعزيز
العالقات الوقائية ودعم األسر إلشراك األطفال يف تولي القيادة .توفير مجموعة الرعاية أو بث مذياع أو
جلسات عائلية عبر اإلنترنت (عند السماح بذلك) تدعم الصحة النفسية وعالقات الوالدين/الوصي مع
األطفال .وحيثما كان ذلك ممكنًا ،يمكن قيادة التدريب لآلباء/األوصياء حول كيفية خلق مساحة ألطفالهم
للمشاركة يف صنع القرار يف مجتمعاتهم.
•التعرف على التحديات المالزمة لألطفال المهمشين من أجل ضمان مشاركتهم المتساوية .ابحث عن
طرق لدعم احتياجاتهم العاجلة مثل الطعام والمأوى والسكن ،والتي يمكن أن تساعد يف تخفيف
الحواجز التي تحول دون المشاركة.
•التعرف على الحواجز المنهجية التي تحول دون المشاركة المتساوية ،على سبيل المثال للفتيات
واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة أو األطفال الذين يعانون من مشاكل صحية قائمة مثل فيروس نقص
المناعة البشرية (( ،HIVوتوفير فرص مركزة للتعاون والمشاركة الهادفة .انظر ورقة النصائح :1.3
تكييف األدوات التشاركية مع مراعاة العمر والنوع االجتماعي واالحتياجات الخاصة والتنوع .
نهج الخيزران :شراكات بين األجيال
غابات الخيزران مترابطة بعمق وتعطينا تعبيرًا مجازيًا قويًا عن كيفية عمل األطفال والراشدين معًا كشركاء.
ابتداء ً من حفيف األوراق ،إلى الجذوع المرنة القوية ،وأنظمة الجذور المترابطة ،والتربة التي تغذي الخيزران،
هناك إرشادات حول كيفية العمل معًا .يسلط الرسم البياني التالي الضوء على هذا الهيكل المترابط وعالقته
بشراكات األطفال والراشدين.
انطالقًا من قاعدة كل نبات ،يمكننا النظر إلى المكونات الموجودة يف التربة .يف حالتنا ،هذه هي المكونات
المطلوبة لتنمية شراكة قوية بين األطفال والراشدين .تتضمن بعض هذه المكونات التفكير والوقت واالحترام
المتبادل وحب االستطالع والعقل المنفتح والعالقات القوية والقدرة على التكيف .من األسهل تحقيق بعضها
أثناء الجائحة ،مثل القدرة على التكيف والعقل المنفتح ،بينما سنحتاج إلى أن نكون أكثر إبداعًا ،مثل كيف
يمكننا ضمان قضاء وقت ممتع يف بناء عالقات إيجابية مع األطفال.
بنية جذور الخيزران مترابطة ومتشابكة ومتكاتفة .ينمو أفقيًا وينتشر ويقوى قبل أن ينبت كجذوع فوق
السطح .إنه يسلط الضوء بالنسبة لنا على أهمية العالقات غير الهرمية والشراكات التي تعتمد على نقاط القوة
لدى جميع المعنيين .قم بإشراك األطفال للحصول على رؤى ثاقبة عن حياتهم ،واالطالع على األفكار المبتكرة
التي لديهم لالستجابة للتحديات التي يعرفونها بشكل أفضل ،واستكشاف كيف يمكن للشراكات بين األجيال أن
تعمق التأثير اإليجابي للعمل.
جذوع الخيزران قوية ومرنة وقابلة للتكيف وتميل مع الرياح .يتيح تجويفها الداخلي مساحة ً من أجل االنفتاح
والترحيب لملئها باألفكار الجديدة واإلبداع والتفكير بين األطفال والراشدين ،ما يرمز إلى تكوين شراكات بين
األطفال والراشدين .توجد عالقات عبر جذوع الخيزران ترمز إلى العالقات بين القطاعات وبين المنظمات لدعم
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على األوراق:
يعمل األطفال والراشدون وكبار
السن كشركاء يف حماية الطفل يف
ظل كوفيد19-

•اتخاذ القرار الجماعي
•تخطيط البرامج وتصميمها
وتنفيذها ورصدها وتقييمها
بشكل مشترك
•يقود األطفال المبادرات/
المشاريع ،بدعم من الكبار

على الجذو ع:
األطفال والراشدون وكبار السن
يشكلون شراكات
يف الجذور:
استراتيجيات للعمل مع األطفال
كشركاء يف كوفيد19-

•األفكار الجديدة واإلبداع والتفكير
بين األطفال والراشدين
•عالقات قوية مبنية على الثقة
المتبادلة والرغبة يف النمو والتعلم
•يتم تدريب الراشدين ويكون
لديهم القدرة على العمل
بالشراكة مع األطفال بشكل هادف

•إعادة صياغة التفكير المتمحور
حول الكبار لرؤية األطفال
كحلفاء وشركاء ،من ذوي
الخبرة يف حياتهم الخاصة
والقدرة على دعم األسر
والمجتمعات بشكل إيجابي
•يعمل الراشدون جنبًا إلى جنب مع
األطفال لدعم أفكارهم المبتكرة
يف عناصر ومكونات التربة:
العناصر األساسية المطلوبة لتنمية
شراكات قوية بين األجيال

•التفكير ،الوقت ،االحترام
المتبادل ،حب االستطالع،
العقل المنفتح ،العالقات
القوية ،القدرة على التكيف
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النتائج اإليجابية لألطفال .على سبيل المثال ،يتلقى الراشدون تدريبًا لبناء قدرتهم على العمل بالشراكة مع
األطفال.
تمثل األوراق نتائج نمو الخيزران الناجح .ت ُظهر األوراق هنا نتائج الشراكات بين األجيال ألنها تتصدى معًا
لتحديات حماية الطفل يف ظل جائحة كوفيد .19-على سبيل المثال ،قد تشمل نتائج الشراكات الهادفة صنع
القرار الجماعي أو تنفيذ البرنامج المشترك.
خالل جائحة كوفيد ،19-شعر الكثير منا وكأنه شجرة منعزلة ،وشعرنا أننا نواجه تحديات يف التواصل مع بعضنا
البعض ،إضافة ً إلى الحواجز المحددة يف التواصل مع األطفال .من خالل النظر إلى الهياكل الجذرية التي تربطنا،
يمكننا أن نرى أننا ننمو يف تربة مشتركة وأننا مرتبطون بطرق قد ال تبدو واضحة ً يف البداية.

األداة  :5.2التفكير يف هوياتنا وخبراتنا يف العمل مع األطفال
الغرض :تم تصميم النشاط التأملي الفردي (الجزء  10 :1دقائق) والنشاط التنظيمي (الجزء  20 :2دقيقة) لمساعدتك
على تحقيق فهم أفضل لنهجك الشخصي والتنظيمي يف العمل مع األطفال أثناء تفشي جائحة كوفيد.19-
النقاط الرئيسية للنظر فيها
التفكير هو أداة قيّمة لتحليل أنفسنا واالفتراضات التي نتمسك بها  .27إنه يدعمنا إلجراء تقييم ناقد لقيمنا
الشخصية وخبراتنا المعيشية (الحية) وامتيازاتنا وقوتنا وتجاربنا يف التمييز والمعتقدات؛ كيف يؤثر ذلك إيجابًا
وسلبًا؛ وكيف نفهم ونتعامل مع األطفال والقضايا االجتماعية .كما أنه يشجعنا على التفكير بشكل ناقد يف كيفية
تأثير هذه المفاهيم على العالقات التي نشكلها مع األطفال .بالنسبة لتحدياته العديدة ،يوفر كوفيد19-
للمنظمات فرصة ً للتفكير يف الطرق التي يتعاملون بها مع األطفال وكيف يمكنهم تحسين هذه العالقات من أجل
مشاركة أقوى لألطفال يف عملياتهم ،بما يف ذلك إمكانية زرع بذور طويلة األجل للشراكات مع األطفال .يجب أن
نحتضن الفضاء المجهول ونسأل أنفسنا ،كيف يمكننا نسج عالقات ذات مغزى بطرق جديدة؟
الجزء  :1ما الذي يجعلك كما أنت؟
المواد المطلوبة :ورق  ،A4أدوات التلوين (مث ًل :أقالم التحديد وأقالم الرصاص وأقالم التلوين)؛ مجلة/دفتر،
قلم/قلم رصاص ،ومعدات الحماية الشخصية ،بما يف ذلك الكمامات ومعقم اليدين/محطات غسل اليدين،
حسب التوصيات المحلية.
الخطوات:
•قم بإعداد قطعة ورق  A4وأدوات التلوين.
•أغمض عينيك وفكر يف نفسك كطفل أثناء رحلتك من سن  5سنوات إلى  18سنة:

o oما هي سماتك الخاصة والفريدة من نوعها؟
ما يف حياتك (مثل األشخاص ،األماكن ،األنشطة ،المشاعر)؟
o oما الذي كان مه ً
o oما هي نقاط القوة والتحديات التي واجهتها فيما يتعلق بهويتك (مثل العمر والنوع االجتماعي
والقدرة والعرق والثقافة والنشاط الجنسي والميول الجنسية والوضع االجتماعي واالقتصادي)؟
o oما هي أنظمة الدعم التي يمكنك الوصول إليها على طول الطريق؟
o oما هي تجاربك مع أنظمة الدعم والخدمات؟
•بعد بضع دقائق ،افتح عينيك.
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موس ،بي وبيتري ،ب .)2002( .من خدمات األطفال إلى فضاءات األطفال :السياسة العامة واألطفال والطفولة .منشورات علم النفس.

•خذ من  5إلى  10دقائق لرسم صورة تمثل خط حياتك وما الذي يجعلك ما أنت عليه اليوم .يمكنك
استخدام الصور أو الكلمات أو غيرها من أشكال التعبير اإلبداعي.
•بعد عشر دقائق ،فكر يف الرسم .قم بتدوين مالحظات حول بعض أفكارك وتأمالتك .إذا كان لديك دفتر
يوميات ،فكّر يف إضافة ذلك إلى دفتر يومياتك .استخدم األسئلة التالية كدليل:

o oما مدى سهولة أو صعوبة التفكير يف تجاربك الخاصة يف الطفولة؟
o oكيف كانت العملية التأملية بالنسبة لك؟ ما الذي تعلمته عن نفسك؟
o oكيف تؤثر تجربتك وهويتك على طريقة تفاعلك مع األطفال اليوم؟ ماذا عن األطفال من مختلف
األعمار واألجناس والقدرات والفئات المهمشة أو أولئك الذين يعانون من الشدائد؟
o oبعد أن تتحدث مع طفل حول قضايا حماية الطفل ،ما هي ردود أفعالك وأفكارك األولية؟ كيف تؤثر
تجارب الحياة الخاصة بك على هذه األفكار؟
o oكيف يؤثر السياق الحالي لـ كوفيد 19-على تجاربك الخاصة ورفاهيتك ووجهات النظر حول مشاركة
ت مماثلة؟ ما
ح تحدّيا ٍ
األطفال وشراكتهم يف سياقات حماية الطفل؟ هل هناك حدث يف طفولتك طر َ
الذي كنت تود التعبير عنه للراشدين يف ذلك الوقت؟
o oالتعرف على هذه اآلثار ،ما هي اإلجراءات التي يمكنك اتخاذها للحد من التمييز واالستماع إلى
األطفال والتعلم منهم؟
عند العمل مع األطفال ،من المهم أن نفكر يف كيفية تأثير معرفتنا وخبراتنا ووجهات نظرنا على الطريقة التي
ملية المستمرة من خالل
نتواصل بها بطرق إيجابية وسلبية على السواء .يمكننا التمرُّن على الممارسة التأ ّ
التوقف للتحقق من وجهات نظرنا وأفعالنا أثناء التحضير والعمل مع األطفال بانتظام .ضع يف اعتبارك تدوين
اليوميات بشكل منتظم (أسبوعيًا على سبيل المثال) وعندما يفاجئك شيء ٌ ما/يزعجك يف أفكارك أو يف تعامالتك
مع األطفال .وحتى لو قمت ببساطة بتدوين بعض المالحظات خالل يومك ،فكّر فيما حدث وكيف أن أي تغييرات
قد تقوم بها يف سلوكك قد تؤثر بشكل إيجابي على األطفال .ادع ُ زمالءك واألطفال الذين تعمل معهم إلجراء
محادثات تأملية معك.
الجزء الثاني :مؤسستك
مع أعضاء فريقك ،أكمل نشاط ( SWOTنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات) حول الشراكة مع األطفال.
فكروا معًا بشكل ناقد يف األشياء العظيمة التي تقومون بها ومجاالت التطوير .يتطلب هذا النشاط الجماعي
االنفتاح والصدق والثقة بين األعضاء.
المواد المطلوبة :ورق  A4وأقالم؛ و/أو مستند مشترك عبر اإلنترنت (مثل مستندات  googleو )SharePoint
مع زمالئك ،ومعدات الحماية الشخصية ،بما يف ذلك الكمامات ومعقم اليدين/محطات غسل اليدين ،حسب
التوصيات المحلية.
الخطوات:
•ادع ُ فريقك لالجتماع معًا عبر مكالمة فيديو على اإلنترنت أو شخصيًا (اعتمادًا على اإلجراءات الصحية
المحلية لمكافحة كوفيد ،)19-وذلك للتفكير يف مشاركة األطفال الهادفة يف مؤسستك .تأكد من أن الجميع
على دراية بنهج الخيزران للشراكة بين الطفل والراشد ،من أجل الشراكة مع األطفال ،إضافة ً إلى نموذج
 Lundyللمشاركة.
قسم أعضاء الفريق إلى مجموعات فرعية من ثالثة أو أربعة أشخاص .قم بتعيين لون لكل مجموعة (مث ًل:
• ّ
المجموعة الزرقاء ،المجموعة الخضراء).
•ادع ُ المجموعات للقراءة وتحديد األنشطة التي شارك فيها األطفال يف مؤسساتهم:
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مشاركة األطفال يف مؤسستك
 مجلس أو لجنة أو مجموعة من األطفال تقدم المشورة للمنظمة بشأن القرارات الرئيسية
المتعلقة بالمنظمة (الخطة االستراتيجية والسياسات وما إلى ذلك).
 تطوير حوار واضح حول المساءلة التنظيمية مع األطفال بشأن أي استراتيجيات وسياسات تؤثر
على األطفال يف المجتمع.
 مشاركة األطفال يف تصميم وتنفيذ ومراقبة المالحظات المجتمعية والشكاوى وآليات اإلبالغ.
 األطفال الذين يتصرفون كممثلين (الحرص على عدم االكتفاء بالتمثيل الرمزي) يف المجلس
التنظيمي لألمناء/مجلس اإلدارة وما إلى ذلك.
 األطفال الذين يعملون كميسرين/مدربين مع الموظفين.
 العمل من فرد إلى فرد/الفردي الذي يتضمن االستماع إلى األطفال ومنحهم خيارات وسلطة اتخاذ
ت بشأن خطة الرعاية الخاصة بهم
القرار بشأن مستقبلهم (على سبيل المثال ،يتخذ الشباب قرارا ٍ
أثناء عملية إدارة الحالة).
 أنشطة إبداعية باستخدام الفنون (التصوير الفوتوغرايف والفن والشعر والموسيقى والمسرح وما
إلى ذلك) التي تسمح لألطفال بالتعبير عن أنفسهم.
 اإلجراءات أو األنشطة التي يصممها ويقودها األطفال (أي األطفال أو الشباب).
 األنشطة والخدمات التي يتم تقييمها من قبل األطفال (على سبيل المثال ،األطفال الذين يقدمون
مالحظات حول إدارة الحالة أو الخدمات الصحية المتلقاة ،أو التفاعالت مع خط مساعدة الطفل ،أو
األنشطة الجماعية الشخصية عن بُعد).
 إشراك األطفال يف المناقشات/المراجعات/المشاورات حول السياسات.
 مشاركة األطفال يف األنشطة البحثية  -كمشاركين يف البحث.
 مشاركة األطفال يف األنشطة البحثية  -كباحثين (أي جمع البيانات وتحليلها).
 استراتيجية ناشطة لضمان مساهمة األطفال ذوي القدرات المتنوعة (الجسدية واالجتماعية
والفكرية) يف البرامج.
 جميع األجناس مدعوون وقادرون على المشاركة بشكل هادف ومتساو ٍ يف صنع القرار.
 توجد استراتيجية/خطة إلشراك األطفال المهمشين يف صنع القرار.
 عملية تعيين الموظفين  -مقابلة األطفال مع الموظفين الجدد.
 أنشطة المناداة  -يتحدث األطفال علنًا (يقومون بحمالت) لتغيير السياسة أو الممارسة.
 أنشطة التوعية ،مث ًل حديث األطفال يف المدارس أو يف وسائل اإلعالم حول القضايا التي تهمهم.
 أنشطة دعم األقران ،مث ًل األطفال الذين يعملون كموجهين ألقرانهم أو كمعلمين ألقرانهم أو كأطفال
يدعمون أقرانهم من خالل أنشطة أخرى.
 أفكار أخرى بحسب اقتراحات موظفي المنظمة.
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•بعد ذلك ،قم بدعوة المجموعات للتناوب عبر كل من األجزاء األربعة  -نقاط القوة والضعف والفرص
والتحديات – بشكلٍ دائري (بالتناوب) ،مع اإلضافة إلى ما تمت كتابته مسبق ًا باستخدام لون المجموعة.
مشار إليه والمجاالت األخرى للمشاركة الهادفة لألطفال يف
اطلب من المجموعات التفكير يف النشاط ال ُ
منظماتهم .إذا كنت متص ًل باإلنترنت ،يمكنك استخدام أدوات مثل مناقشات الغرفة الفرعية أو
مستندات  Googleالمشتركة أو  .Jamboardيف حالة الموافقة ،اطلب من المجموعات إضافة نجمة
(باللون الخاص بهم) إلى العناصر ،بد ًل من تكرار ما هو موجود سابق ًا.
•بمجرد إضافة كل مجموعة إلى كل ربع دائرة ،قم بدعوة المجموعات للعودة معًا .ادع ُ متطوعين من
المجموعات للتلخيص عن كل األجزاء األربعة.
•قم بإدارة مناقشة باستخدام األسئلة التالية كدليل:
o oما هي نقاط قوتنا األساسية؟ كيف يمكننا البناء على نقاط القوة هذه لمعالجة نقاط الضعف
والتحديات الخاصة بـكوفيد19-؟
o oما هي الفرص المتاحة لنا لتقوية المشاركة الهادفة ودعم الشراكات بين األطفال والراشدين خالل
كوفيد19-؟ يجبرنا فيروس كوفيد  -19على إعادة النظر يف طرقنا يف العمل ،وبذلك تُتاح لنا فرصة
لتغيير طرقنا يف العمل نحو األفضل.
o oما هي الموارد والقدرات التي نحتاجها لدعمنا (مثل التدريب والتعليم ،والوقت ،وتغيير السياسات،
وتقديم المشورة لألطفال ،وما إلى ذلك)؟

مق العالقات مع األطفال؟
•كيف نبني/نع ّ
•كيف نخلق مساحة لألطفال من مختلف الخلفيات واألعمار واألجناس والقدرات،
من أجل بناء شراكة هادفة؟
•ما الذي يريد األطفال المشاركة فيه ومتى؟
•من هم هؤالء األطفال وما هي نقاط قوتهم واحتياجاتهم؟
•كيف نفتح مساحة إبداعية لألطفال لالنتقال إليها والقيادة؟
مثال:
نقاط القوة
على سبيل المثال ،يقوم األطفال بتصميم
هيكل البرنامج.
على سبيل المثال ،األطفال أعضاء يف لجنة الحكم
ويتم االستماع إلى أفكارهم والعمل على أساسها.

نقاط الضعف
على سبيل المثال ،يشارك األطفال فقط يف
تنفيذ البرنامج وال يتخذون قرارات بشأن
تخطيطهم – مشروعهم.
ُخصص موارد قليلة للمشاركة
على سبيل المثال ،ت َّ
الفعالة يف ّ
ظل كوفيد.19-

الفرص

التحديات

على سبيل المثال ،المنظمات التي يقودها األطفال
يف المجتمع تؤدي إلى الوعي التربوي حول
كوفيد 19-من أجل الشراكة.

على سبيل المثال ،تعتبر مواقف وسلوكيات الموظفين
حيال دور األطفال يف برامج حماية الطفل أثناء تفشي
جائحة كوفيد 19-أكثر تقييدًا.
على سبيل المثال ،تحدي االجتماع مع األطفال يف لجنة
الحوكمة خالل كوفيد.19-
على سبيل المثال ،يتعرض األطفال المهمشون لخطر
أكبر ويصبح الوصول إليهم أكثر صعوبة.
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مزيد من القراءات:
■ ■لجنة الشباب .)2020( .ما هو سن الرشد/البلوغ؟ سومرفيل ،ماساتشوستس.
 Youth on Board. (2020). What is adultism? Somerville, MAيوفر المورد
بعض المبادئ للشباب من أجل التعامل مع الكبار وبعض النصائح للراشدين إلنهاء
سن البلوغ.
■ ■تحالف صمود الطفلChild Resilience Alliance.(2018) Supporting .
community-led child protection processes: A guide and toolkit for
 reflective practice. New York, NYدعم عمليات حماية الطفل التي يقودها

المجتمع :دليل ومجموعة أدوات للممارسة التأملية .نيويورك .يهدف ٌّ
كل من
مجموعة األدوات والدليل إلى دعم العمل الفعال والمستدام بقيادة المجتمع
لحماية األطفال .يشجعان الممارسة من خالل االستماع العميق والتعلم المحترم
والمرافقة المتواضعة للمجتمعات أثناء قيادتها يف صنع القرار والعمل الجماعي.
طالع على المستندات المتعلقة
يمكنك مراجعة العناوين الفرعية المختلفة لال ّ
بالموضوعات المذكورة أعاله.

■ ■فينلي ،إلFinlay, L. Negotiating the swamp-the opportunity .)2002( .
and challenge of reflexivity in research practice. Qualitative
 .Research, 2(2), 209–230التفاوض  -فرصة وتحدي االنعكاسية يف ممارسة
البحث .البحث النوعي . 230–209 )2(2،تستكشف هذه المجلة األكاديمية كيف
مل الذاتي؛ ()3
يتطرق الباحثون إلى مفهوم االنعكاسية من خالل )1( :التأمل؛ ( )2التأ ّ

التعاون المتبادل؛ ( )4النقد االجتماعي؛ و( )5التفكيك المنطقي.

األداة  :5.3تشارك السلطة :األطفال والكبار
الغرض :استكشاف الشعور بديناميكيات القوة من خالل لعب األدوار ،واالنتقال من األنشطة التي يقودها الكبار،
إلى مشاركة األطفال يف البرمجة ،إلى األطفال كشركاء.
المواد :كرسيان (على مسافة آمنة متباعدة) ،اللوح الورقي (القالب) وأقالم تحديد ،ألواح تثبيت (واحد لكل
مجموعة  -إلثنين من المشاركين) ،أقالم (واحد لكل شخص) ،ورق  ،A4ومعدات الحماية الشخصية ،بما يف ذلك
الكمامات ،معقم اليدين/محطات غسل اليدين ،حسب التوصيات المحلية.
شخصا راشدًا .ي ُ َّ
فضل العدد الثنائي من أجل العمل ضمن أزواج.
المشاركون :من  10أشخاص إلى 20
ً
الخطوات:
1.1اشرح أن هذا النشاط سوف يستكشف مسألة تشارك السلطة بين األطفال والراشدين.
2.2ادع ُ المشاركين لالنقسام إلى مجموعتين (على مسافة آمنة متباعدة).
3.3ضمن المجموعات المكونة من شخصين ،اطلب من المشاركين اختيار من سيلعب دور "الطفل" ومن
سيلعب دور "الشخص الراشد/الكبير" .اشرح أن المشاركين سوف يتبادلون األدوار أثناء النشاط.
4.4اطلب من المجموعتَيْن قراءة التعليمات الخاصة بدورهما على اللوح الورقي (القالب) ،عند الطلب ،مع
ضمان مسافة آمنة من بعضهما البعض.
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السيناريو  :1الكبار كقادة يف برمجة كوفيد19-
1.1اكتب التعليمات التالية على اللوح الورقي (القالب) ،بعيدًا عن المجموعة الكاملة ،بالنسبة لـ "الكبار"
(يمكنك القيام بذلك مسبق ًا):
•أنت تقود مشروعًا لألطفال وترغب يف إخبار الطفل بأفكارك .قم بسؤال الطفل عما إذا كان يوافق
طا فنيًا ،وسنقوم بإحضار التلوين والورق ،هل توافق؟)
(على سبيل المثال ،سوف نضيف نشا ً
• ستشرف على الطفل (على مسافة آمنة بعيدًا) باستخدام لوح التثبيت (الحافظة) والقلم.
2.2اكتب التعليمات التالية على لوح ورقي (القالب) حيث ال يراه سوى "األطفال":
•اجلس على األرض وانتظر حتى يخبرك الشخص الراشد بأفكاره.
•تحدث فقط عندما يُطلب منك ذلك.
3.3ادع ُ الشركاء لبدء لعب األدوار ،أخبرهم أنَّ لديهم دقيقتان.
4.4بعد دقيقتين ،قم بدعوة المشاركين الستخالص المعلومات مع شركائهم.
•كيف كان ذلك الشعور بالنسبة لكل شخص؟ ماذا الحظوا؟ كيف يشبه هذا أو يختلف عن مشاركة
األطفال التي يرونها؟ ناقش لمدة خمس دقائق.
السيناريو  :2مشاركة الطفل يف برامج كوفيد19-
1.1تعليمات على اللوح الورقي (القالب) "للراشدين":
•اجلس على كرسي مع الحافظة والقلم.
•يحرص "الكبار" على إشراك الطفل يف بناء برنامج فعّال لألطفال ،والرغبة يف جمع األفكار قبل االجتماع
القادم.
•عليك إجراء محادثة حول ما يريد الطفل حدوثه يف االجتماع التالي.
2.2إرشادات اللوح الورقي (القالب) "لألطفال":
•اجلس على األرض ومعك قلم.
•كن مستعدًا لمشاركة أفكارك ،ولكن انتظر حتى يتم سؤالك عن موعد المساهمة/المشاركة.
3.3ادع ُ الشركاء لبدء لعبة األدوار ،أخبرهم أنَّ لديهم دقيقتان.
4.4بعد تمثيل األدوار ،قم بدعوة المشاركين الستخالص المعلومات مع شركائهم.
•كيف كان ذلك الشعور بالنسبة لكل شخص؟ ماذا الحظوا؟ كيف كان األمر بالنسبة للطفل؟ كيف كان
بالنسبة للراشدين؟ كيف يشبه هذا أو يختلف عن مشاركة األطفال التي يرونها؟ ناقش لمدة خمس دقائق.
السيناريو  :3األطفال كشركاء يف برمجة كوفيد19-
1.1اطلب اآلن من الشركاء تبديل األدوار ،فسيعمل "األطفال" اآلن على أنهم " الراشدون" وسيعمل
"الراشدون" على أنهم "أطفال".
2.2تعليمات اللوح الورقي (القالب) "للراشدين":
•اجلسا على كرسي (على مسافة آمنة) يف مواجهة بعضكما البعض .يتم وضع الحافظة يف منتصف
الشخصين ،على سبيل المثال على طاولة صغيرة أو تكون معلقة على الحائطّ .
كل شريك لديه قلم.
•األطفال والراشدون شركاء متساوون يف تطوير برنامج لمواجهة التحديات المتعلقة بـ كوفيد.19-
•أضف أفكارك عندما يطلب منك "الطفل" .شجع العصف الذهني والتخطيط على قدم المساواة.
• قم بصياغة أي أفكار لديك حول الشراكات الحقيقية بين األطفال والراشدين.
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3.3إرشادات اللوح الورقي (القالب) "لألطفال":
•اجلس على كرسي مقابل الشخص الراشد ومعك قلم.
•ابدأ المحادثة بمشاركة أفكارك حول ما هو مطلوب يف المجتمع لدعم الشباب أثناء تفشي جائحة كوفيد.19-
•العصف الذهني والتخطيط على قدم المساواة.
• قم بصياغة أي أفكار لديك حول الشراكات الحقيقية بين األطفال والراشدين.
4.4ادع ُ الشركاء لبدء لعبة األدوار ،وأخبرهم أنَّ أمامهم ثالث إلى أربع دقائق.
5.5بعد تمثيل األدوار ،قم بدعوة المشاركين الستخالص المعلومات مع شركائهم.
•كيف كان ذلك الشعور بالنسبة لكل شخص؟ ماذا الحظوا؟ كيف كان األمر بالنسبة للطفل؟ كيف كان
بالنسبة للراشدين؟ ماذا الحظوا من خالل تبديل األدوار؟ كيف يشبه هذا أو يختلف عن مشاركة
األطفال التي يرونها؟ ناقش لمدة خمس دقائق.
استخالص المعلومات ضمن مجموعة كبيرة
يجتمعون اآلن كمجموعة أكبر .قم باستخالص األسئلة التالية:
•كيف تغيرت لغة الجسد "للراشدين" ونبرة الصوت عبر السيناريوهات المختلفة؟
•كيف تغيرت فرص "الطفل" لطرح األسئلة والمساهمة يف األفكار عبر السيناريوهات المختلفة؟
•كيف شعر "الراشد" عندما بدأ بتقاسم السلطة مع "الطفل"؟ كيف كان شعور "الطفل" بأن ينتقل من
موقع ال قوة له إلى وضع يتشارك فيه السلطة؟
•ما هو شعورك عند تبديل األدوار؟ ما الذي شعرت به أو تعلمته أو الحظته؟
•أين كانت النقاط الصعبة؟ هل شعرت بعدم االرتياح أو عدم الراحة يف أي وقت؟ إذا كان األمر كذلك،
فمتى؟ لماذا قد يحدث ذلك؟
•ما هي الدروس التي يمكننا أخذها يف عملنا مع األطفال؟

ورقة النصائح  :5.4التعامل مع األطفال كشركاء يف حماية الطفل أثناء
تفشي جائحة كوفيد19-
النقاط األساسية لألخذ يف االعتبار:
التعرف على األطفال واحترامهم كشركاء يف ّ
ظل كوفيد:19-
• •احترام وتقوية قدرة األطفال على المشاركة يف التعايف من فيروس كورونا واالستجابة له .يقود األطفال
حاليًا العديد من المبادرات لدعم مجتمعاتهم .لذلك ،فإنَّ بناء شراكات مع هؤالء األطفال لتعزيز جهودهم
هو أمر ٌ بالغ األهمية يف ّ
ظل هذا الوباء.
• •إشراك ودعم المجموعات أو المنظمات التي يقودها األطفال ،مثل نوادي األطفال ،مع االنتباه إلى
28
أولئك الذين يدعمون األطفال المهمشين.
• •تسليط الضوء على مساهمات األطفال اإليجابية يف ّ
ظل الوباء ضمن وسائل اإلعالم واالتصاالت التي
29
تساعد على تغيير الصور النمطية السلبية .

28

الميثاق من أجل الشباب يف العمل اإلنساني ( ،2020أيّار/مايو) كوفيد  :19العمل مع الشباب ومن أجلهم:

29

البحث عن أرضية مشتركة .)2020( .ورقة مناقشة كوفيد :19-الشباب وأزمة كوفيد 19-يف السياقات المتضررة من النزاع .واشنطن وبروكسل:

https://static1.squarespace.com/static/5b2d24e39d5abbe187e75234/t/5ec2f3233dae1216502f0fb3/1589834539102/
I+COMPACT+COVID+GUIDANCE+.pdf
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2020/06/Youth_and_COVID-19_in_Conflict-Affected_Areas.pdf
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• •تعزيز العالقات القائمة داخل شبكتك .حدد عالقاتك الحالية مع األطفال والشباب:
•من هم (التصنيف بحسب النوع االجتماعي والعمر وما إلى ذلك)؟
•أين هم؟
•كيف شاركت قبل انتشار الوباء؟
•كيف تشارك اآلن؟
• •دراسة نطاق الوصول إلى األطفال يف شبكتك ،بما يف ذلك األكثر ضعفًا ،ووضع استراتيجيات للوصول إلى
األطفال وإشراكهم بأمان .ضع يف اعتبارك كيف يمكنك الوصول إلى األطفال بأمان من خالل جهات االتصال
واآلليات الموجودة (مثل المكالمات الهاتفية وشبكات الهاتف المجتمعية والرسائل النصية ومجموعات
 WhatsAppو  Facebook Messengerوالراديو والرسائل التلفزيونية) .استفد من مراحل التباعد
الجسدي المريح المعتمد للتواصل مع األطفال ،وبناء العالقات .ويمكنك التواصل عبر اإلنترنت أو عبر
الهاتف عندما تكون هناك درجات أعلى من القيود.
• •االتصال باألطفال من خالل القنوات المتاحة أثناء الجائحة ،بما يف ذلك:

أفراد
األسرة

موظفي
توصيل الطعام

العاملون
يف البريد

أفراد
المجتمع

العاملون
األساسيون

العاملون يف
المجال الصحي

العاملون يف
المجال الديني

العاملون يف المجتمع/
الخدمة االجتماعية
• •تحديد طرق المشاركة يف الحوار ،واالستماع بنشاط وحيوية ودعم األطفال الذين يعانون من المحن ،مع
االنتباه إلى أولئك الذين يواجهون تجارب صعبة أو الذين تتفاقم محنهم الحالية بسبب الوباء .قم بإشراك
هؤالء األطفال لفهم مخاوفهم واحتياجاتهم وخوفهم ،30وكذلك الفرص ونقاط القوة التي يمكن االستفادة منها
لصالحهم .على سبيل المثال ،قم بدعوة األطفال ،إما شخصيًا ،عبر الرسائل القصيرة المصورة ،أو عبر البريد
البعيد (عن بعد ) ،للمشاركة يف نشاط قائم على الفنون (مثل الرسم ،وصب الطين) للتعبير عن مشاعرهم
حول الوباء .تجدر اإلشارة إلى أنَّ الفن واألساليب القائمة على اللعب يمكن أن تعمل على تقليل الحواجز
التي تحول دون المشاركة ،وتخلق مساحة آمنة للبدء بتبادل المشاعر والخبرات.

 30مجموعة العمل المعنية باإلبالغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية بشأن كوفيد :19-التأهب واالستجابة يف آسيا والمحيط الهادئ.)2020( .
كوفيد :19-كيفية إشراك المهمشين والضعفاء يف اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/COVID-19%20-%20How%20to%20include%20marginalized%20
and%20vulnerable%20people%20in%20risk%20communication%20and%20community%20engagement.pdf
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ما تستطيع أنت ومنظمتك تقديمه وما ال تستطيعون تقديمه لألطفال وأسرهم من
• •تحد ّث بوضوح ع ّ
أجل إدارة التوقعات وضمان فهم األطفال للسياق الكامل الذي ستكون مساهماتهم/عملهم جزءًا منه.
كذلك ،يجب التنسيق مع الجهات الفاعلة والقطاعات األخرى لحماية الطفل على النحو المناسب لتلبية
احتياجات األطفال.
• •استمر يف المحادثة مع دعم المساءلة والتغذية الراجعة والمتابعة مع األطفال .تأكد من أن األطفال على
دراية بآليات المساءلة وحلقات التغذية الراجعة والمتابعة التي يمكنهم توقعها فيما يتعلق بمشاركتهم
يف أي مبادرة .إذا أمكن ،قم بإشراك األطفال يف تصميم آليات التغذية الراجعة واإلبالغ .وكما هو الحال يف
أي شراكة قوية ،يجب رعاية العالقات.
• •مع الحماية الفعالة ،يمكن لألطفال العمل يف أماكن مع الحكومات أو المنظمات غير الحكومية ،مما
يجعلهم شركاء حيويين 31 .بالنسبة للعديد من المجتمعات ،تكون الثقة يف الحكومة أو المسؤولين
الرسميين منخفضة ،لذا فإن تحفيز الناس حول تكييف إجراءات الصحة والسالمة يكون أكثر فعالية من
خالل مصادر موثوقة مثل شبكات المجتمع واألقران.
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البحث عن أرضية مشتركة.)2020( .
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المبادئ

أثناء تفشي كوفيد 19-

•شفافة وغنية بالمعلومات :المعلومات
حول المشروع/العملية مفيدة ويمكن
الوصول إليها .يفهم األطفال ما يُطلب
منهم ،وماذا سيحدث للمعلومات التي
من سيستطيع الوصول
يشاركونها ،و َ
إليها ،واألهم من ذلك لماذا ت ُطلَب
منهم المساهمة.

•العمل مع األطفال لمشاركة معلومات واضحة حول كوفيد 19-وما يمكنهم
فعله لحماية أنفسهم ومجتمعهم ،وخاصة األطفال المهمشين أو أولئك الذين
يواجهون المصاعب.
•توفير الوصول إلى المعلومات المهمة حول كوفيد 19-وكيفية تأثيره على
األنشطة التي يكون األطفال جزءًا منها (مثل التغييرات يف المدرسة أو تنسيق
األنشطة أو التأخير أو اإللغاء).

•طوعية لجميع المشاركين ،فهي خالية
من أي إكراه أو بدون اللجوء إلى القوة.
يتم دعم األطفال للمشاركة وفهم كيفية
االنسحاب يف أي وقت.

•ضمان وصول األطفال إلى المعلومات المهمة حول المشاركة عبر
اإلنترنت ،بما يف ذلك الفرص والمخاطر والقيود ،حتى يتمكنوا من اتخاذ
قرارات مستنيرة .اطلب المشورة من األطفال حول األمان عبر اإلنترنت
من أجل إبالغ أقرانهم.
•تأكد من فهم األطفال للموافقة المستمرة .انظر الوحدة  :3األخالق والحماية
أثناء تفشي جائحة كوفيد.19-
•التحقق بانتظام مع األطفال بشأن رغبتهم يف المشاركة نظرًا لتغيُّر القيود
المرتبطة بكوفيد.19-

•قائمة على االحترام :كل شخص مشارك
يُحترم ويُقدر لما يساهم به.

•االعتراف بأنَّ األطفال وأسرهم قد يواجهون مستويات أعلى من المسؤولية
والتوتر .على سبيل المثال ،تأكد من فهم األطفال لاللتزامات الزمنية المتعلقة
بمشاركتهم يف األنشطة .اجعل االستطالعات والرسائل أقصر إذا كان بإمكانها
تخفيف التوتر ،واجعلها أطول مدّة ً عند الحاجة إلى االتصال .كذلك ،يجب ضمان
وجود آليات اإلحالة ألي طفل يعبر عن حاجته للدعم أثناء الحوار.
•العمل مع األطفال لفهم مقدار الوقت المتاح لهم للمساهمة وتعديل األنشطة
وفق ًا لذلك.
•التأكد من حصول أي شخص يشارك يف التسهيل مع األطفال على تدريب حول
كيفية التواصل مع األطفال كشركاء وكيفية االستجابة لإلفصاح أو الشكوك حول
العنف وإساءة المعاملة.
•العمل بالشراكة مع األطفال لتطوير المعلومات حول التواصل اآلمن
والمحترم عبر اإلنترنت.
•تكييف مدونة السلوك ،بالتعاون مع األطفال (انظر أدناه).

•ذات صلة بالسياق ،وبالسكان المحددين
الذين تعمل معهم .ال بد من النظر يف
عوامل مثل النوع االجتماعي والعمر
واالحتياجات الخاصة والتنوع واللغة.

•تأكد من حصول األطفال على معلومات موثوقة وذات صلة حول الوباء،
باإلضافة إلى فرص تحديد الدور الذي يريدون لعبه يف االستجابة (مثل زيادة
الوعي والمناداة وما إلى ذلك).
•السماح للحركات التي يقودها األطفال بإبالغك عن أهمية المواد والدعم اإلضايف
الذي قد يريدونه/يحتاجونه.

•صديقة لألطفال :ال يجب أن تكون أنشطة
المشروع مناسبة للعمر وجاذبة فقط،
ولكن بقدر اإلمكان يجب تصميم عمليات
التخطيط وعمليات الرصد والتقييم
إلشراك األطفال.

•توفير معلومات يسهل الوصول إليها وسهلة االستخدام حول الوباء بحيث تكون
ً
تهميشا عند اإلمكان .يمكن تطوير هذه
قادرة على الوصول إلى األطفال األكثر
المعلومات بالشراكة مع األطفال/بقيادة األطفال .انظر ورقة النصائح :1.3
تكييف األدوات التشاركية مع مراعاة التنوع والعمر والنوع االجتماعي
واالحتياجات الخاصة.
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مقتبس من :منظمة "أنقذوا األطفال" الدولية 6 ،نيسان/أبريل  .2020تطبيق المتطلبات األساسية التسعة لمشاركة الطفل الهادفة واألخالقية خالل كوفيد.19-

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17555/pdf/9_basic_requirements_for_child_participation_Covid-19_v1.0_pdf.pdf
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المبادئ التوجيهية لمشاركة الطفل الهادفة واآلمنة أ ثناء تفشي كوفيد 19-
المبادئ

أثناء تفشي كوفيد 19-

•شاملة :ت ُشعر جميع األطفال بالتقدير
واالحترام ،ويتم العمل لضمان معالجة
أنماط التمييز الحالية.

•تكييف البرمجة لضمان الشمولية ودعم األطفال الذين تأثرت مجتمعاتهم
بشكل خاص بالوباء .ال تدعو األطفال ببساطة إلى البرامج الحالية ،بل قم بتغيير
البرنامج بالشراكة مع األطفال بحيث يلبي احتياجاتهم وحقوقهم وشغفهم.
•التعلم من األطفال وإشراكهم يف حل المشاكل وكيفية الوصول إلى األطفال
ً
تهميشا يف مجتمعاتهم ،بما يف ذلك العوامل االقتصادية-االجتماعية
األكثر
والنوع االجتماعي واالحتياجات الخاصة والتنوع وما إلى ذلك.
•توفير طرق هادفة لألطفال ذوي القدرات المختلفة لمشاركة خبراتهم
ومساهمتهم.

•مدعومة بالتدريب :يتم دعم األطفال
والكبار بفرص التدريب التي تعزز
معرفتهم وقدرتهم على العمل معًا.

•توفير التدريب الذي يشمل (أ) احتياطات الصحة والسالمة المتعلقة بـ كوفيد19-؛
(ب) كيفية تطوير وتبادل المعلومات المالئمة لألطفال بشأن كوفيد19-؛ (ج)
استراتيجيات جديدة إلشراك األطفال (عبر اإلنترنت أو عن بُعد) والمخاطر
والفرص المرتبطة بذلك؛ (د) تعزيز المشاركة/الشراكة الهادفة مع األطفال،
باالعتماد على هذا الدليل؛ الربط مع التدريبات الحالية عند االقتضاء (على سبيل
المثال ،التدريب على اإلبالغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ( )RCCEمع
األطفال والمراهقين).
•العمل بالشراكة مع األطفال للمشاركة يف تسهيل تدريب الراشدين على أفضل
طريقة لدعم مبادراتهم واحتياجاتهم خالل كوفيد.19-

•آمنة وحساسة للمخاطر :قلل من
المخاطر التي يتعرض لها األطفال،
وحدد المخاطر مسبق ًا ،وضع خطة،
وأبلغ األطفال.

•إشراك األطفال يف تحديد موارد المجتمع/نقاط القوة والمخاطر بانتظام ويف
وضع تدابير حول كوفيد .19-انظر األداة  :3.3إشراك األطفال يف تقييم المخاطر
والموارد واالستجابة لها.
•بناء عالقات آمنة من خالل تسجيل الوصول بانتظام مع األطفال وإقامة عالقات
دافئة ومستقرة وقائمة على الثقة مع العاملين الرئيسيين.
•تكييف أو إلغاء األنشطة التي تعرض األطفال للخطر .راجع شجرة القرار واألداة
 :3.3إشراك األطفال يف تقييم المخاطر والموارد واالستجابة لها.
•ابق على اطالع دائم بخدمات الدعم (مثل خطوط مساعدة األطفال) المتاحة/
المفتوحة يف مراحل مختلفة من الوباء ،مع إبالغ األطفال بأفضل الطرق
للوصول إليها.
•اطلب من األطفال أن يخططوا ويشاركوا أشكال الدعم اإلضافية التي قد ال يكون
الكبار على علم بها.

•خاضعة للمساءلة :األطفال جزء من
العملية ،ويفهمون كيفية تأثير
مساهماتهم على العملية ،والجوانب
التي ال يطالها تأثيرهم.

• بناء خطط المساءلة يف بداية برمجة كوفيد ،19-وضمان أن تكون مسؤولة حيال
األطفال.
•تقديم تعليقات لألطفال حول كيفية تغيير مساهماتهم للسياسات/
الممارسات.
•الطلب من األطفال تقديم تعليقاتهم على أدوار الكبار.
•الطلب من األطفال إعطاء افكارهم حول الدروس المستفادة من األنشطة
المتعلقة بـ كوفيد .19-إعداد تقرير سهل االستخدام.33

•تيسيرية وديناميكية وتشاركية! :يجب أن
تسهل األنشطة العمليات التعاونية
والجماعية ،بد ًل من تحديد ما يجب القيام
به.

•المشاركة يف إنشاء عمليات تفاعلية وحيوية مع األطفال والراشدين ،إذ
سيستمتع بها األطفال .انظر الوحدة  :2المشاركة السريعة لألطفال يف كوفيد19-
والوحدة  :4مشاركة الطفل الهادفة يف كوفيد 19-للحصول على عينة من
استراتيجيات المشاركة.

33
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إضاءات :الشباب يقفون ضد العنصرية يف ظل كوفيد19-
يشارك الشباب يف جميع أنحاء العالم برسائل الدعم الخاصة بهم ،من خالل الصور
والقصص والقصص المصورة أو القصائد ضد وصمة العار والتمييز المرتبط
بـكوفيد 19-باستخدام هاشتاج  .#voicesofyouthأصوات الشباب هو مجتمع
اليونيسف الرقمي للشباب من خالل الشباب .يمكن للشباب إنشاء حساب ومشاركة
أفكارهم حول القضايا الحالية من خالل وسائل إبداعية مختلفة.
إضاءات :أصوات األطفال حول كوفيد 19-يف غامبيا
يقدم الشباب الوعي التربوي للشباب والراشدين اآلخرين حول
كوفيد 19-عبر رسائل الفيديو.

مزيد من القراءات:
■ ■ت ُقد ِّم وثيقة "تطبيق  9متطلبات أساسية لمشاركة الطفل الهادفة واألخالقية
أثناء تفشي جائحة كوفيد "19-الصادرة عن منظمة "أنقذوا األطفال" إرشادات
مفيدة حول مشاركة الطفل اآلمنة واألخالقية والهادفة خالل كوفيد.19-
■ ■الميثاق من أجل الشباب يف العمل اإلنساني ،كوفيد :19-العمل مع الشباب
ومن أجلهم يشرح آثار كوفيد 19-على األطفال ويشرح اإلجراءات التي يمكن
للممارسين واألطفال اتخاذها مع التركيز على :الخدمات والمشاركة
والقدرات والموارد والبيانات
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تــعــاريـــــف
مشاركة األطفال :ت ُعرَّف مشاركة األطفال بأنها "عمليات مستمرة ،تشمل تبادل المعلومات والحوار بين األطفال
والراشدين على أساس االحترام المتبادل ،والتي يمكن لألطفال من خاللها معرفة كيفية أخذ وجهات نظرهم
وآراء الراشدين بعين االعتبار ،وكيفية تأثيرها على نتائج هذه العمليات"  .34يجب أن تتوفّر لألطفال مساحةٌ،
ت ،جمهورٌ ،وتأثير ٌ للمشاركة الهادفة .35
صو ٌ
قدرة األطفال :قدرة الطفل على اتخاذ الخيارات والقرارات التي تؤثر على حياته .عندما يطور األطفال إحساسهم
بالقوة ،يصبحون قادرين على التحكم بحياتهم .ترتبط قدرة األطفال بمجاالت تأثير األطفال (مثل األقران واألسرة
والمجتمع المحلي والمجتمع األوسع) وتعمل يف إطار بيئي اجتماعي أوسع.
كوفيد :19-كوفيد 19-مرض تسببه ساللة جديدة من فيروس كورونا "CO " .تعني كورونا ،و"  "VIللفيروس،
و"  "Dللمرض  .Diseaseيف السابق ،كانَ يُشار إلى هذا المرض باسم "فيروس كورونا المستجد  . 36 "2019هو
فيروس جديد ،وهو فيروس متالزمة االلتهاب التنفسي الحاد (سارس) ،ويُشار إليه باسم  SARS-CoV-2من
قبل مسؤولي الصحة العامة.
حماية الطفل :حماية الطفل هي الوقاية واالستجابة إلساءة المعاملة واإلهمال واالستغالل والعنف ضد األطفال وفق ًا
التفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ،وبالرجوع إلى المعايير الدنيا لحماية الطفل يف العمل اإلنساني (.)CPMS
الحماية المتمحورة حول الطفل :تتضمن الحماية التي تتمحور حول الطفل ما يلي :37
•العمل بشكل تعاوني مع األطفال لمنع األذى وحمايتهم من اإلساءة بناء ً على الموافقة واالحترام
والمسؤولية المشتركة.
•إشراك األطفال يف استكشاف وفهم تقييم المخاطر وتخطيط السالمة.
•تمكين األطفال من لعب دور متزايد يف حمايتهم ،مع ضمان عدم إلقاء اللوم عليهم أو جعلهم يشعرون
بالمسؤولية عن األضرار التي تحدث لهم أو قد تحدث لهم .
•وضع األطفال يف قلب عملية صنع القرار بشأن مخاوف الحماية.
السالمة يف العالقات :توفير عالقة دافئة موثوقة وإيجابية ومستقرة لألطفال مع شخص راشد رئيسي يطبق
الضوابط باستمرار ويتواصل بطريقة مدروسة مع الطفل ،ويعبر عن رعايته وفهمه لمنظور الطفل .38
األطفال والشباب :وفق ًا التفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل (  ،)UNCRCيتم تعريف الطفل على أنه شخص
ما .يُميز مصطلح "الشباب" بأن األطفال األكبر سنًا غالبًا ما يرغبون يف اإلشارة إليهم
يتراوح عمره بين  0و  18عا ً
على أنهم شباب بد ًل من أطفال .يف هذا الدليل ،يُستخدم مصطلح "األطفال" لإلشارة إلى األطفال والشباب
بغرض التبسيط .يف تواصلك ،يوصى باستخدام المصطلحات التي يتردد صداها مع األطفال والشباب أنفسهم.

34

لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل ،2009 ،ص.5 .

35

لوندي ،2007 ،و انظر ً
أيضا المعايير الدنيا لحماية الطفل يف العمل اإلنساني ،طبعة عام  ،2019المبدأ .3

 36بندر ،إل ( .)2020الرسائل واإلجراءات الرئيسية للوقاية من  COVID-19ومكافحته يف المدارس .اليونيسف ،منظمة الصحة العالمية ،االتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر :نيويورك.
37

مقتبس من تعريف "الحماية النسوية" الذي طورته فريدا  -الصندوق النسوي الشاب.

 38أسس السالمة لألطفال تحت الرعاية المتأثرين باالستغالل الجنسي شوكر ل .)2013( .يف :وجهات نظر ناقدة حول االستغالل الجنسي لألطفال وما
يتصل بذلك من االتجار ،ملروز م .بيرس .بالجريف ماكميالن ،لندن.
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