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بداع ن واليافعات للتعب�ي والإ حول حقيبة أدوات اليافع�ي

( عبارة عن رزمة من  ن بداع )دليل اليافع�ي ن للتعب�ي والإ حقيبة أدوات اليافع�ي

ن  ي دعم اليافع�ي
ي تساعد �ن

رشادات والأدوات والأنشطة والمستلزمات ال�ت الإ

ها من  اع والفقر وغ�ي ن رين من ال�ن ي الفئة العمرية 10 - 17 سنة المت�ن
واليافعات �ن

ن واليافعات  نسانية. وتوفر الحقيبة مقاربة إبداعية للعمل مع اليافع�ي الأزمات الإ

امج الُقطرية الخاصة باليونيسف  ي يمكن دمجها ضمن ال�ب
نسانية ال�ت ي الحالت الإ

�ن

كائها، أو العمل عليها كمبادرة قائمة بحّد ذاتها. و�ش

ن واليافعات؟ ما الهدف من حقيبة أدوات اليافع�ي

ن واليافعات  ي حياة اليافع�ي
ي �ن ن واليافعات إىل إحداث تغي�ي إيجا�ب تهدف حقيبة أدوات اليافع�ي

ي تنطوي عىل صعوبات بالنسبة إليهم. وهي عبارة عن رزمة من الموارد لدعم 
ي الظروف ال�ت

�ن

ي تساعدهم عىل التكّيف 
ن لتطوير الكفايات الرئيسية ال�ت الفتيات اليافعات والفتيان اليافع�ي

ي  مع الظروف العصيبة، وبناء عالقات صحية، وتعّلم مهارات جديدة، والمشاركة بشكل إيجا�ب

ي الحاالت 
ن واليافعات االأك�ث استضعافاً �ن مع مجتمعاتهم المحلية. وتستهدف الحقيبة اليافع�ي

بداع. وهذا  ن القطاعات تركز عىل الفنون والإ ي مقاربات متداخلة ب�ي
نسانية، من خالل تب�ن االإ

ي الفئة العمرية 10 - 17 سنة 
ن �ن ن الفتيات اليافعات والفتيان اليافع�ي ينطوي عىل الجمع ب�ي

ي مكان آمن بشكل منتظم لقضاء وقت ممتع والتكّيف مع التجارب العصيبة، والتعّلم، 
معاً �ن

والعمل معاً. 

ن واليافعات كيفية استخدام حقيبة أدوات اليافع�ي

ي يمكن 
ن واليافعات هي رزمة من التوجيهات واالأدوات واالأنشطة ال�ت حقيبة أدوات اليافع�ي

ن  نسانية بما يجعلها أك�ث صلة باليافع�ي امج االإ استخدامها ضمن مجموعة متنوعة من ال�ب

واليافعات وأك�ث فعالية لهم. ويمكن دمجها ضمن تدخالت حماية الطفل والتعليم والشباب 

فيه، ومبادرات التعلم الرسمي وغ�ي  الحالية مثل الأماكن الصديقة للطفل، وبرامج ال�ت

طالق مبادرات جديدة. الرسمي، والنوادي الشبابية، أو استخدامها لإ

ي حقيبة أدوات 
امج االستفادة من جميع االأدوات والتوجيهات واالأنشطة المتوفرة �ن ويمكن لل�ب

ن واليافعات، أو اختيار أدوات وتوجيهات وأنشطة معينة الستهداف مناطق معينة  اليافع�ي

ي االأمر هو أن يتم مواءمة مقاربة 
ن واليافعات فيها. والمهم �ن بحاجة إىل تعزيز وضع اليافع�ي

ي كل بيئة محددة، 
ن �ن ن مع احتياجات الفتيات اليافعات والفتيان اليافع�ي حلقات اليافع�ي

ن  امج عىل تحقيق أهدافها )أو وضع أهداف جديدة( لليافع�ي واستخدامها لمساعدة ال�ب

واليافعات.

ن واليافعات؟ لمن تم وضع حقيبة أدوات اليافع�ي

نسانية أن يستفيد من  ي حاالت االأزمات االإ
ن واليافعات �ن يمكن الأي شخص يعمل مع اليافع�ي

ن واليافعات. وهذا  ي تشتمل عليها حقيبة أدوات اليافع�ي
التوجيهات واالأدوات واالأنشطة ال�ت

ن والمعلمات، والمساندين  كائها ع�ب مختلف القطاعات، والمعلم�ي يشمل اليونيسف وطاقم �ث

هم.  ، وغ�ي ن ن المجتمعي�ي ن الشباب، والمتطوع�ي ي االأماكن الصديقة للطفل، والباحث�ي
�ن

ن  ن واليافعات الطواقم أو المتطوع�ي وعىل وجه الخصوص، تستهدف حقيبة أدوات اليافع�ي

امج( والذين  ن واليافعات )منسقي ال�ب ي تُنفذ مع اليافع�ي
ي إدارة التدخالت ال�ت

ن �ن المشارك�ي

ن والفتيات اليافعات )الميرسين(.1 ويمكن لمنسقي  يعملون بشكل مبا�ث مع الفتيان اليافع�ي

ي 
امج أو التدخالت ال�ت اف عىل ودعم ال�ب �ث رشادات واالأدوات لتصميم واالإ امج استخدام االإ ال�ب

ن واليافعات  اك اليافع�ي ن واليافعات، وخاصة أولئك االأقل وصوالً إليهم، وإ�ث تصل إىل اليافع�ي

امج الستحداث تدخالت تتناول اهتماماتهم وأولوياتهم. ويمكن  ي جميع مراحل دورة ال�ب
�ن

ن  ي حقيبة أدوات اليافع�ي
للميرسين استخدام التوجيهات واالأنشطة والمستلزمات المتوفرة �ن

ن واليافعات من خالل مراحل  واليافعات لتخطيط عقد جلسات ممنهجة، والعمل مع اليافع�ي

ي احتياجاتهم واهتماماتهم. مختلفة تل�ب

ن واليافعات. ي مختلف أقسام حقيبة أدوات اليافع�ي
ها من المصطلحات المستخدمة �ن امج، والميرس وغ�ي 1 انظر مرسد المصطلحات لالطالع عىل تعريفات منسق ال�ب

ن واليافعات العمل بحقيبة أدوات اليافع�ي

ي مجال الدعم 
ن واليافعات مواردها من الممارسات المثىل �ن تستقي حقيبة أدوات اليافع�ي

، وتعليم المهارات الحياتية، وحماية الطفل، ومشاركة الطفل، ونرسث السالم. النفسي

ويمكن، بل ويجب، استخدام هذه الحقيبة بطرق مختلفة تعتمد عىل وضع واحتياجات 

ن واليافعات. اليافع�ي

ي ذلك حاالت  	
نسانية، بما �ن ي مجموعة متنوعة من السياقات االإ

يمكن تطبيقها �ن

ي حدثت فجأة مؤخراً، واالأزمات المتفاقمة طويلة االأمد، وحاالت 
الطوارئ ال�ت

الفقر.

ن واليافعات.  	 يمكن مواءمتها مع مستويات تطور، واهتمامات، وأولويات اليافع�ي

ن واليافعات، أو  	 يمكن دمجها ضمن أي برنامج حاىلي يجري تنفيذه لصالح اليافع�ي

 . ن وع مستقل الستهداف فئة معينة أو مجتمع محىلي مع�ي تكريسه كمرسث

ي حقيبة  	
امج االستفادة من جميع االأدوات التوجيهات واالأنشطة المتوفرة �ن يمكن لل�ب

ن واليافعات، أو اختيار أدوات وتوجيهات وأنشطة معينة الستهداف  أدوات اليافع�ي

ن واليافعات فيها. مناطق معينة بحاجة إىل تعزيز وضع اليافع�ي
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ن واليافعات  ي حقيبة أدوات اليافع�ي
الموارد �ن

ي 
ن واليافعات عىل توجيهات وأدوات وأنشطة ومستلزمات تساعد �ن تشتمل حقيبة أدوات اليافع�ي

ن واليافعات.  العمل مع اليافع�ي

1. التوجيهات

رشادات.  ن واليافعات، يرجى قراءة أقسام االإ ي العمل بحقيبة أدوات اليافع�ي
قبل البدء �ن

امج، إال أننا ننصح  مع أن بعض هذه االأقسام موّجهة بشكل خاص لمنسقي وميرسي ال�ب

رشادات لبلورة صورة متكاملة عن كيفية استخدام حقيبة  ن بقراءة جميع أقسام االإ المستخدم�ي

ن واليافعات. أدوات اليافع�ي

ن واليافعات تعطي  	 الدليل الرسيع: لمحة عامة مفيدة حول حقيبة أدوات اليافع�ي

 . ن صورة عامة عن جميع التوجيهات واالأدوات واالأنشطة المتوفرة للمستخدم�ي

ن  استخدم هذا الدليل الرسيع لبلورة فكرة عامة عّما توفره حقيبة أدوات اليافع�ي

ي عملك!
ي يمكن من خاللها أن تدعمك �ن

واليافعات هذه - وحول الطرق ال�ت

ي تستند إليها حقيبة  	
: مقدمة إىل المبادئ االأساسية والمقاربات ال�ت التوجيه الأساسي

ن واليافعات. وثيقة التوجيه االأساسي هي لكل شخص ينوي استخدام  أدوات اليافع�ي

ي توجه 
ح لمجاالت الكفاية ال�ت ن واليافعات، وتشتمل عىل �ث حقيبة أدوات اليافع�ي

. ي
رشاد الف�ن ن واليافعات واالإ االأنشطة، والمقاربات الرئيسية للعمل مع اليافع�ي

امج  	 امج: التوجيهات واالأدوات الخاصة بمصممي ال�ب التوجيه الخاص بمنسقي ال�ب

. ن ن باستخدام حقيبة أدوات اليافع�ي لتصميم وإدارة التدخالت الخاصة باليافع�ي

التوجيه الخاص بالميرسين: التوجيهات واالأدوات واالأنشطة الخاصة بالميرسين  	

ن  ن واليافعات من خالل مقاربة حلقات اليافع�ي للعمل بشكل مبا�ث مع اليافع�ي

واليافعات.

التوجيه الخاص بالمستلزمات: التوجيه الخاص بإدارة وتخزين واستبدال  	

ن  المستلزمات المستخدمة لتنفيذ التدخالت باستخدام حقيبة أدوات اليافع�ي

واليافعات. وهذا يشتمل عىل مشورة حول استحداث وإيجاد المستلزمات الخاصة 

بك إذا لم يتس�ن لك الحصول عىل حقيبة المستلزمات.

2. صندوق الأنشطة

ن  يشتمل صندوق االأنشطة عىل أدوات وموارد لمساعدة الميرسين أثناء عملهم مع اليافع�ي

ن توجيهات معمقة وإرشادات عامة خاصة  واليافعات. وهذه االأدوات والموارد تتفاوت ب�ي

. ن ن المشارك�ي بتنفيذ االأنشطة لبلورة أفكار �يعة وسلسة لتحف�ي

ي يمكن  	
توجيهات الأنشطة: عبارة عن توجيهات خطوة بخطوة لالأنشطة ال�ت

ي
نما�أ ن واليافعات واحتياجاتهم ومستواهم االإ مواءمتها حسب اهتمامات اليافع�ي

ة وممتعة  	 البطاقات التنشيطية: بطاقات تشتمل عىل إرشادات لتنفيذ ألعاب قص�ي

ن واليافعات أو أنشطة ترويحية مع اليافع�ي

البطاقات الملِهمة: أفكار ملهمة لتنفيذ أنشطة �يعة تحافظ عىل دافعية  	

ن واليافعات  واهتمام اليافع�ي

ن  	 أدوات الميرسين: أدوات مفيدة لتخطيط وتيس�ي الجلسات مع اليافع�ي

ي يمكن دمجها 
ضافية ال�ت واليافعات، وتشمل بنك مواضيع مع قائمة باالأفكار االإ

ن واليافعات عىل تحديد  ضمن االأنشطة وبطاقات عواطف لمساعدة اليافع�ي

والتعب�ي عن عواطفهم

ها من  	 الموارد الأخرى: بطاقات إلهام، وبطاقات تنشيطية، ومكعبات عواطف وغ�ي

ن واليافعات أك�ث تفاعالً ومتعة ي جعل االأنشطة مع اليافع�ي
ي تساعد �ن

الموارد ال�ت

3. حقيبة المستلزمات

ي يمكن استخدامها لدعم وتعزيز االأنشطة مع 
رزمة من االأدوات والمعدات والمستلزمات ال�ت

ن واليافعات.  استخدام حقيبة أدوات اليافع�ي

4. الموارد الرقمية

ونية لجميع التوجيهات واالأدوات  لك�ت ي وجهاز USB يشتمل عىل جميع النسخ االإ
و�ن موقع إلك�ت

ن واليافعات، إضافة إىل نماذج ووصالت فيديو  ي حقيبة أدوات اليافع�ي
واالأنشطة الموجودة �ن

لبناء حقيبة المستلزمات. 

ن واليافعات كيفية الحصول عىل حقيبة أدوات اليافع�ي

ن واليافعات  ي تشتمل عليها حقيبة أدوات اليافع�ي
جميع التوجيهات واالأنشطة واالأدوات ال�ت

نت عىل الموقع: www. http://adolescentkit.org، ويمكن تحميلها  ن�ت متوفرة عىل االإ

ي كتالوج مستلزمات الطوارئ الخاصة باليونيسف.
الستخدامها. وحقيبة المستلزمات مدرجة �ن

؟ ن لمحة عامة: ما محتويات مجموعة أدوات اليافع�ي

امج  توجيهات وأدوات لمنسقي وميرسي ال�ب

ن واليافعات صندوق أنشطة يشتمل عىل موارد مفيدة لتنفيذ االأنشطة مع اليافع�ي

ي تُنفذ مع 
حقيبة مستلزمات مع حقائب محمولة ومواد ومستلزمات لجعل االأنشطة ال�ت

ن واليافعات أك�ث مرح وتفاعلية اليافع�ي
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بداع؟1 ن واليافعات للتعب�ي والإ ر إعداد حقيبة أدوات لليافع�ي ما م�ب

بداع )حقيبة أدوات  ن واليافعات للتعب�ي والإ لقد تم إعداد حقيبة أدوات اليافع�ي

ي يواجهها اليافعون واليافعات 
افاً بالتحديات الخاصة ال�ت ن واليافعات( اع�ت اليافع�ي

ي 
امج ال�ت ي عملية وضع ال�ب

نسانية، وبالفجوة القائمة �ن ي حالت الأزمات الإ
�ن

ي الظروف 
ن �ن تدعمهم. وهي تهدف إىل دعم الفتيات اليافعات والفتيان اليافع�ي

ي حياتهم.
ي �ن الصعبة، وإحداث تغي�ي إيجا�ب

ه من حاالت  اع وغ�ي ن ر من ال�ن ي تت�ن
واليافعون واليافعات هم الفئة العمرية الرئيسية ال�ت

نسانية. وغالباً ما تتعرض حقوقهم لالنتهاك أثناء أوقات االأزمات، وقد يواجهون  االأزمات االإ

مخاطر عىل حياتهم وصحتهم ونمائهم ورفاهيتهم.

ة عىل الصمود  ن واليافعات كفاية كب�ي وعىل الرغم من هذه التحديات، أثبت كث�ي من اليافع�ي

نسانية، وذلك من خالل إيجاد طرق بناّءة للتكّيف مع أوضاعهم ومع  ي الحاالت االإ
والمرونة �ن

ي يواجهونها. وباالستفادة من كفاياتهم ومهاراتهم، يمكنهم وهم قادرون 
الصعوبات ال�ت

ن حياتهم وحياة مجتمعاتهم -  سهام بطاقاتهم وإبداعهم وحماستهم لتحس�ي بالفعل عىل االإ

ويمكن أن يشكلوا عنارص لنرسث السالم واالستقرار. 

ن واليافعات ي الدعم المقّدم لليافع�ي
الفجوات �ن

ي تقدم المساعدات والمعونات عدداً من المبادرات المفيدة لدعم 
لقد وضعت الجهات ال�ت

نسانية. وهذه المبادرات تشمل  ي حاالت االأزمات االإ
ن واليافعات �ن تنمية وحماية اليافع�ي

الشباب، وحماية الطفل، والتعليم، وبرامج الدعم النفسي واالجتماعي، والمهارات الحياتية، 

امج.  ها من ال�ب نجابية، وغ�ي يدز، والصحة االإ ية المكتسبة/االإ وس نقص المناعة البرسث وبرامج ف�ي

ي 
ي والتعلم والمشاركة �ن

يساعد العديد من هذه التدخالت عىل منح االأطفال الفرص للتعا�ن

ي بيئات آمنة، مثل االأماكن المالئمة لالأطفال والنوادي الرياضية وبرامج 
يجابية �ن االأنشطة االإ

التوجيه ونوادي الطفل ومراكز الشباب.

1 مصدر لمربع النص، من هم اليافعون واليافعات؟ صندوق االأمم المتحدة للطفولة، اليافعون واليافعات: ُعمر الفرصة، وضع أطفال العالم، اليونيسف، نيويورك، 2011.

من هم اليافعون واليافعات؟

ن  اوح أعمارهم ب�ي ن 10 و19 سنة. ويُعت�ب اليافعون واليافعات الذين ت�ت ي من حياته، ضمن الفئة العمرية ب�ي
ي العقد الثا�ن

ن واليافعات بأنهم أي إنسان يدخل �ن تعرّف االأمم المتحدة اليافع�ي

ون تحت وصاية صندوق االأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" حسب اتفاقية حقوق الطفل. )أّما  10 إىل 17 سنة )ح�ت لحظة وصولهم سّن 18 سنة( عىل أنهم أطفال، وهم بذلك يُعت�ب

ي الوقت ذاته(.
ن �ن ن وبالغ�ي ون يافع�ي ن 18 و19 سنة، فُيعت�ب اوح أعمارهم ب�ي االأشخاص الذين ت�ت

يمكن االستفادة من التعريفات التالية لمختلف الفئات العمرية:

ي اتفاقية حقوق الطفل، هو  	
الطفل، كما ورد تعريفه �ن

"كل إنسان لم يتجاوز سّن 18 سنة".

ي ذلك صندوق  	
تستخدم وكاالت االأمم المتحدة، بما �ن

االأمم المتحدة للطفولة وصندوق االأمم المتحدة 

اوح  للسكان، تعريفاً عملياً للشباب بأنهم كل إنسان ي�ت

ن 15 و24 سنة، لكّن بعض الدول تستخدم  عمره ب�ي

ي 
تعريفاتها الرسمية الخاصة بها لفئة "الشباب"، وال�ت

ي بعض االأحيان نطاقاً عمرياً أعىل.
تشمل �ن

 وتعرّف االأمم المتحدة "صغار الشباب" بأنهم  	

ن 10 سنوات  اوح أعمارهم ب�ي  االأشخاص الذين ت�ت

و24 سنة.

ن واليافعات بأنهم كل شخص  	 وتعرّف اليونيسف اليافع�ي

ن 10 و19 سنة.  اوح عمره ب�ي يي�ت

ي الفئة العمرية 10 - 17 سنة - وللفئة العمرية الفرعية من 
ن واليافعات �ن ي يتم وضعها لليافع�ي

امج والتدخالت ال�ت ن واليافعات للتعب�ي واالبتكار لدعم ال�ب تم تصميم حقيبة أدوات اليافع�ي

امج وكذلك أي شخص آخر يستخدم حقيبة االأدوات اختيار أيضاً  ون أطفاالً تحت وصاية اليونيسف. وحسب سياقهم وأهدافهم، يمكن لمنسقي وميرسي ال�ب ن واليافعات الذين يُعت�ب اليافع�ي

ن واليافعات االأك�ب سّناً أو الشباب وتضمينهم، من خالل مواءمة المقاربات عىل النحو الذي يراه مناسباً لهذه الفئات. الوصول إىل صغار االأطفال أو اليافع�ي
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ن  ة وفرص ضائعة لدعم اليافع�ي وعىل الرغم من هذه المبادرات، ما زال هناك فجوات كب�ي

نسانية تركز  ي الحاالت االإ
واليافعات. وتش�ي االأدلة إىل أغلب التدخالت الخاصة باالأطفال �ن

بشكل كب�ي عىل الفتيات والفتية االأصغر سّناً دون سّن عرسث سنوات، وال يستهدف منها سوى 

ن واليافعات عىل وجه التحديد. عدد قليل اليافع�ي

ن واليافعات؟  لماذا يتم تجاهل اليافع�ي

ة: ي أحيان كث�ي
ن واليافعات �ن هناك عدة أسباب وراء تجاهل اليافع�ي

ن واليافعات عىل صعوبة أك�ب منه عند العمل مع صغار  قد ينطوي العمل مع اليافع�ي

ن واليافعات هو أمر  ي االحتياجات التنموية واهتمامات اليافع�ي الأطفال: إن وضع تدخالت تل�ب

ي تساعد 
. وقد يكون من الصعب إيجاد االأنشطة والمشاريع والمسائل ال�ت ينطوي عىل تحّد كب�ي

ي تكون فيها الموارد والمعلومات 
ي السياقات ال�ت

ن واليافعات، وخاصة �ن اك اليافع�ي عىل إ�ث

ي 
ة الكافية �ن ن المكان، ويفتقر فيها الميرسون إىل التدريب والخ�ب محدودة، ويصعب فيها تأم�ي

العمل مع الشباب.

ي تم تنفذها للشباب عىل 
بداعية والفّعالة ال�ت عىل الرغم من كث�ي من المبادرات الإ

ي حاالت 
ن واليافعات �ن المستوى العالمي، إال أنه لم يتم الموارد واالأدوات للعمل مع اليافع�ي

نسانية  ي الحاالت االإ
نسانية بشكل منهجي. وبالنتيجة، غالباً ما يفتقر العاملون �ن االأزمات االإ

ن واليافعات، ويفتقرون كذلك إىل  عداد التدخالت مع اليافع�ي إىل إرشادات وأدوات واضحة الإ

ي جميع أنحاء 
ن االعتبار الدروس المستفادة من العمل مع الشباب �ن الكفاية عىل االأخذ بع�ي

العالم.

ن واليافعات للتعب�ي عن آرائهم وتوىلي أدوار قيادية من شأنه أن  فتح المجال أمام اليافع�ي

اً للجدل قد يتحدى اليافعون واليافعات التقاليد واالأعراف، وتخطي الحدود،  يكون أمراً مث�ي

ي بعض السياقات الثقافية، من شأن توف�ي الفرص 
والتعب�ي عن وجهات نظر غ�ي شائعة. �ن

ي عملية صنع القرار أن يشكل 
ن واليافعات للتعب�ي عن وجهات نظرهم أو المشاركة �ن لليافع�ي

ي 
ي ال�ت

نسا�ن تحّدياً لالأعراف التقليدية المتعلقة بالطاعة والسلطة والعمر. وطواقم العمل االإ

ي حماية عالقات عملهم مع المجتمع 
ي الظروف الصعبة وغ�ي المستقرة قد يرغبون �ن

تنشط �ن

ن واليافعات إىل  المحىلي المستضيف لهم، وقد يتخوفون من أن يعرضهم العمل مع اليافع�ي

الخطر.

ما الذي يعنيه هذا؟

نسانية،  ي الحاالت االإ
يٍ جداً �ن

ن واليافعات متد�ن الخالصة هي أن مستوى الدعم المتوفر لليافع�ي

ن االأك�ث كفاية  ي الوصول إىل الفتيات والفتية اليافع�ي
امج المتاحة لهم غالباً ما تفشل �ن وأن ال�ب

ن واليافعات ليجدوا أنفسهم  ي أنه غالباً ما يتم تجاهل اليافع�ي
عىل االستفادة منها. وهذا يع�ن

ي مرحلة االنتقال من مرحلة الطفولة إىل مرحلة البلوغ دون 
ي ظروف شديدة الصعوبة ويمّروا �ن

�ن

ي أيضاً أننا نفشل 
ي أن يتم تجاهل حقوقهم كأطفال. وهذا يع�ن

دعم أو حماية. وهذا يع�ن

ن واليافعات أن يلعبوها كعنارص للتغي�ي  ي يمكن لليافع�ي
ي االستفادة من االأدوار المهمة ال�ت

�ن

نسانية.  ي أوقات االأزمات االإ
ي مجتمعاتهم المحلية �ن

ن �ن االجتماعي، وكصانعي سالم ومساهم�ي

سّد الفجوة 

ي الدعم، وذلك من خالل تزويد المنظمات 
ن إىل التصّدي لهذه الفجوة �ن تهدف أدوات اليافع�ي

نسانية بحزمًة عملّية من التوجيهات والأدوات والأنشطة والمستلزمات لدعم للفتيات  االإ

. وهذه هي نتيجة جهود تعاونّية يضطلع بها البخراء والمجتمعات المحلية  ن والفتيان اليافع�ي

ي تم ترسيخها من قبل صندوق 
ن واليافعات، وتستند إىل الممارسات المثىل ال�ت واليافع�ي

ي 
ي كل من كينيا وهايي�ت

نسانية �ن ي السياقات االإ
كائها �ن االأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" و�ث

قية وأوغندا واالأردن وميانمار.  وإندونيسيا وجنوب السودان وتيمور الرسث

ي يمكن استخدامها للعمل مع 
ن المقاربات ال�ت ن واليافعات ب�ي تجمع حقيبة أدوات اليافع�ي

ي 
ن �ن ن والفتية اليافع�ي ي تم تجريبها واختبارها مع الفتيات اليافع�ي

ن واليافعات وال�ت اليافع�ي

ي حياتهم. وهذه المقاربات 
ي �ن ي إحداث تغي�ي إيجا�ب

جميع أنحاء العالم، وأثبتت فعاليتها �ن

تتمحور 

ن ن ويافعات معين�ي تجاهل يافع�ي

امج، هناك فئات معينة يتم تجاهلهم.  ي ال�ب
ن واليافعات �ن ن اليافع�ي ح�ت عندما يتم تضم�ي

امج تتصدى لالحتياجات التنموية  ك�ب سّناً: مع أن معظم ال�ب اليافعون واليافعات الأ

ن واليافعات االأصغر سّناً، إال أنها أقل صلة باهتمامات وكفايات الفتيات اليافعات  لليافع�ي

ي تكون ممتعة 
فيهية ال�ت ي عمر 14 سنة فأعىل. واالألعاب واالأنشطة ال�ت

ن �ن والفتية اليافع�ي

ن واليافعات االأك�ب سّناً الذين  ن واليافعات االأصغر سّناً قد ال تجذب انتباه اليافع�ي لليافع�ي

يتولون أدوار ومسؤوليات الكبار، والقادرين عىل أداء مهام ومشاريع أك�ث تعقيداً.

اليافعون واليافعات المستضعفون: ال تبدأ التدخالت عادة بتحديد والوصول 

ن واليافعات تهميشاً. بل غالباً ما تكون هناك مقاربة "إن تقوم ببناء  إىل أك�ث اليافع�ي

ن واليافعات الذين يصلون  التدخالت فإنهم سيأتون"، وهي مقاربة تصل إىل اليافع�ي

ي الوصول إىل أولئك االأك�ث احتياجاً للدعم - مثل 
امج والخدمات، بينما يفشل �ن إىل ال�ب

ن الذين يبقوا حبيسي منازلهم ويتحملون عبئاً ثقيالً من  الفتيات اليافعات والفتية اليافع�ي

عاقات. ي أشكال مؤذية من العمالة، أو يعانون من االإ
المسؤوليات، ويشاركون �ن
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ي 
ة عىل الصمود والمرونة �ن ن واليافعات غالباً ما يظهرون كفاية كب�ي حول الدليل بأن اليافع�ي

ي تستفيد 
الحاالت الصعبة، وتسعى إىل رعاية هذه الكفاية وتعزيزها من خالل االأنشطة ال�ت

من مواطن قوتهم. وهي توفر لهم الفرص لتعّلم مهارات جديدة، وإقامة عالقات إيجابية 

ي مجتمعاتهم المحلية. 
سهام �ن واالإ

ن واليافعات  ي حقيبة أدوات اليافع�ي
يمكن استخدام االأنشطة واالأدوات والتوجيهات الواردة �ن

ن واليافعات  ن مجموعات اليافع�ي ي تجمع ب�ي
امج أو التدخالت ال�ت من خالل أي نوع من ال�ب

معاً للتعّلم واللعب والتمّرن عىل المهارات الجديدة، أو العمل عىل المشاريع معاً. ويمكن 

ن أو تعزيز أنواع حماية الطفل، و/أو التعليم و/أو تدخالت التنمية  استخدامها أيضاً لتحف�ي

نسانية، مثل االأماكن الصديقة  ي االستجابة االإ
ي تنفذها الجهات المساندة أصالً �ن

الشبابية ال�ت

فيهية، ومبادرات التعّلم، واالأندية، مما يجعلها أك�ث مالءمة  امج ال�ت ، وال�ب ن لالأطفال واليافع�ي

ن واليافعات. وصلة وفعالية لفئة اليافع�ي

ن واليافعات: حقيبة أدوات اليافع�ي

ي الفئة العمرية 10 - 17 سنة؛ 	
ن خاص لالأطفال �ن يالء ترك�ي امج الإ دعم ال�ب

ي حماية الطفل، والدعم النفسي  	
البناء عىل الممارسات والمعاي�ي المثىل �ن

ها من القطاعات،  واالجتماعي، والتعليم، والمهارات الحياتية، وبناء السالم وغ�ي

ي 
ن واليافعات، والتعّلم، والمشاركة �ن لدعم الرفاهية النفسية واالجتماعية لليافع�ي

مجتمعاتهم المحلية؛

ن واليافعات الأك�ش احتياجاً للدعم؛ 	 ن عىل الوصول إىل اليافع�ي ك�ي ال�ت

ن واليافعات من خاللها التعب�ي عن  	 استخدام الفنون كطريقة يمكن لليافع�ي

واستكشاف العالم من حولهم، وتعّلم واستخدام المهارات الرئيسية، واكتشاف 

؛ ي
اثهم الثقا�ن مواهبهم الخاصة، وإعادة ربطها ب�ت

ن واليافعات كي يصبحوا مبتكرين من خالل توف�ي الفرص لهم لتفك�ي  	 دعم اليافع�ي

مكانيات؛ بشكل إبداعي، واستكشاف المشاكل والفرص، وتجريب الحلول واالإ

ن واليافعات االأصغر واالأك�ب سّناً عىل حّد سواء،  	 التصدي لحتياجات اليافع�ي

ن واليافعات وحسب  ويمكن مواءمتها حسب المستويات التنموية لليافع�ي

احتياجاتهم واهتماماتهم وكفاياتهم.

ن  حقوق الأطفال هي الأساس الذي تقوم عليه حقيبة أدوات اليافع�ي

واليافعات 

ي الحاالت 
ن واليافعات �ن هذا من شأنه تعزيز تطبيق مقاربة متكاملة وشاملة لدعم اليافع�ي

، ح�ت  ن نسانية، والتأكيد عىل أنه يجب استيعاب الفتيات اليافعات والفتية اليافع�ي االإ

ي التدخالت.
االأك�ث استضعافاً منهم، �ن
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نسانية  ي السياقات الإ
ن واليافعات �ن فهم وضع اليافع�ي

ن  ي تشتمل عليها حقيبة أدوات اليافع�ي
تتمحور التوجيهات والمقاربات ال�ت

ي حالت 
ن واليافعات �ن واليافعات حول عدد من حالت الفهم المتعلقة باليافع�ي

ي يمّر بها اليافعون 
اف بأن التجارب ال�ت نسانية. وهذا يشتمل عىل اع�ت الأزمات الإ

واليافعات هي تجارب متنوعة للغاية، وقد يتشارك اليافعون واليافعات، خالل 

ي تحّديات وفرص متنوعة.1 
أوقات الأزمات، �ن

اً جسدياً وإدراكياً  ّ ة اليافعة هي مرحلة تشهد تغ�ي ة حرجة جداً: ف�ت ة اليافعة هي ف�ت ف�ت

ي االستكشاف، حيث 
ايد مستوى االستقاللية والرغبة �ن ن ن ب�ت وسلوكياً ونفسياً، وعادة ما تتم�ي

تحدد الفتيات اليافعات، وكذلك الفتية اليافعون، هوياتهم ويتعلمون كيف يصبحوا أشخاصاً 

 . ن بالغ�ي

قد يتعرض اليافعون واليافعون لالختفاء أو النسيان قد يتعرض اليافعون واليافعات 

ي القوات المقاتلة، 
لالختفاء خالل أوقات االأزمات، وذلك نتيجة لالتّجار بهم، أو تجنيدهم �ن

ي مكان آخر. وقد يبدو يافعون 
أو زواج االأطفال، أو نتيجة سعيهم وراء فرص ُسبل العيش �ن

ي تحليالت الحاالت، أو 
ن �ن ويافعات آخرون بأنهم مختفون إذا تم إحصاءهم ككبار بالغ�ي

ي منازلهم بسبب االأعراف االجتماعية، أو بسبب الخوف عىل سالمتهم، أو 
بسبب حبسهم �ن

بسبب وصمة العار االجتماعية )خاصة الفتيات(.

نسانية يكونون أك�ش عرضة للمعاناة من العنف  ي حالت الأزمات الإ
اليافعون واليافعات �ن

ي القوات المقاتلة، والعمل االستغالىلي 
همال وقد يتعرضون لخطر التجنيد �ن يذاء والإ والإ

ي الحصول عىل التعليم والصحة وُسبل العيش 
وزواج االأطفال. وقد يفقدون فرصتهم �ن

ويعانون من االنفصال عن أ�هم أو مانحي الرعاية. ويكون اليافعون واليافعات من ذوي 

نسانية. ي سياقات االأزمات االإ
همال �ن يذاء واالإ عاقة أك�ث عرضة بشكل خاص للعنف واالإ االإ

نسانية يتطلب فهم التجارب المختلفة  ي سياق الأزمات الإ
ن واليافعات �ن إن فهم اليافع�ي

، وكذلك فهم المخاطر والفرص  ن ي تمّر فيها الفتيات اليافعات والفتيان اليافع�ي
ال�ت

ي الدول النامية والهشة، تبدأ 
ي جميع السياقات، وخاصة �ن

ي يواجهونها. و�ن
المختلفة ال�ت

ي من الحياة. 
ي عقدهم الثا�ن

المسارات التنموية للفتيات والفتيات باالنحراف عند دخولهم �ن

وعندما يبدأ الفتيان اليافعون والفتيات اليافعات بتوىلي مسؤوليات وتقّمص شخصيات 

ي 
، عند دخول معظم الفتيان �ن . وإىل حّد كب�ي ، تبدأ أدوار النوع االجتماعي بالتجىلي ن البالغ�ي

سنوات اليافعة، يعايشون قدراً أك�ب من الحرية واالستقاللية، حيث تتوفر لهم فرص الدراسة 

ي المقابل، تواجه 
اف الكبار. و�ن ل، وبعيداً عن إ�ث ن واللعب والتفاعل مع أقرانهم خارج الم�ن

امن  ن ايدة عند وصولهن لسن اليافعة، وي�ت ن ي معظم المجتمعات قيوداً ومحظورات م�ت
الفتيات �ن

لية ورعاية االأطفال االأصغر منهن  ن ة، مثل االأعمال الم�ن ذلك مع تحملهن مهام ومسؤوليات كب�ي

وأفراد العائلة كبار السّن. 

نسانية، تتوىل الفتيات اليافعات، وكذلك الفتية اليافعون، أدوار النساء  ي السياقات الإ
�ن

ن الذين قد يوجهونهم  ي سّن أصغر وبدعم وحماية أقل من البالغ�ي
والرجال الكبار، ح�ت �ن

ي السياقات المستقرة. وقد يكن الفتيات اليافعات أك�ث عرضة لالإجبار عىل زواج االأطفال 
�ن

لية ورعاية أفراد االأ�ة االآخرين.  ن ايدة تجاه االأعمال الم�ن ن والحمل، و/أو تحمل مسؤوليات م�ت

ي أنشطة مدرة للدخل خطرة من أجل أن 
والفتيان أيضاً، كما هو حال الفتيات، قد يشاركون �ن

ينفقوا عىل أنفسهم وعىل أ�هم. ومن شأن هذه الظروف جميعها أن تحّد من كفاية الفتيات 

امج والخدمات االأساسية بما فيها التدريس والرعاية الصحية،  ن الوصول إىل ال�ب والفتية اليافع�ي

نمائية.  ن لها من الناحة االإ ي أوضاع غ�ي مهيئ�ي
وتضعهم كذلك �ن

ن والعنف ضد الفتيات اليافعات، وكذلك ضد  نسانية يتفاقم التمي�ي ي حالت الأزمات الإ
�ن

النساء البالغات والفتيات الأصغر سّناً. وعىل نحو مث�ي للجدل، تتفاقم أثار الحرب عىل 

ايد  ن ي النوع الجتماعي قائمة مسبقاً. ت�ت
ن �ن الفتيات والنساء بسبب ممارسات إجحاف وتمي�ي

اعات المسلحة. وهذا يشمل العنف الجنسي  ن كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات خالل ال�ن

والعنف القائم عىل النوع االجتماعي، حيث تواجه فيه الفتيات اليافعات خطر االغتصاب 

 . ن نساني�ي ن االإ واالستغالل الجنسي عىل أيدي القوات المتقاتلة، وأفراد المجتمع المحىلي والباحث�ي

أثناء وبعد الحرب، غالباً ما تكون الفتيات

ي عالمنا اليوم: صندوق االأمم المتحدة للطفولة، اليافعون واليافعات: ُعمر الفرصة، وضع أطفال العالم، اليونيسف، نيويورك، 2011.
1 مصدر مربع النص، اليافعون واليافعات �ن

اع، والعدالة، وضمان السالم: دراسة عاملة حول قرار مجلس االأمن التابع لالأمم المتحدة رقم 1325، لجنة االأمم المتحدة للمرأة، نيويورك، 2015. ن 2 لجنة االأمم المتحدة المعنية بالنساء، الحيلولة دون تحول ال�ن

ي العالم اليوم
اليافعون واليافعات �ن

يشكل اليافعون واليافعات 1.2 مليار تقريباً من عدد سكان العالم. 

ن 10 و19 سنة،  اوح عمره ب�ي ن بأنهم كل إنسان ي�ت تعرّف منظمة االأمم المتحدة اليافع�ي

ي 
وهم مجموعة متنوعة بطبيعتها ذات اهتمامات واحتياجات فريدة وخاصة بهم. و�ن

ي جميع 
ن يك�ب اليافعون يلعبون مجموعة متنوعة من االأدوار �ن جميع أنحاء العالم، ح�ي

أنواع الظروف، ويواجهون تحّديات وصعوبات مختلفة. ويحظى البعض منهم برعاية 

ي االأنشطة الرياضية والموسيقية 
أ�هم، ويلتحقون بالمدرسة ويشاركون مع أصدقائهم �ن

ها من االأنشطة. بينما ينشأ آخرون بعيداً عن عائالتهم وينجبون  ومجموعات الشباب وغ�ي

ي أشكال ضارّة من عمالة 
ي وقت مبكر وتفوتهم فرصة التعليم وينخرطون �ن

االأطفال �ن

االأطفال. 

ن واليافعات أو فئتهم العمرية أو ثقافتهم أو ديانتهم أو  وأيّاً كان خلفية اليافع�ي

ي 
ن أن يكون متأصالً �ن كفاياتهم، يجب عىل أي تدخل يهدف إىل تقديم الدعم لليافع�ي

ي تواجههم. 
فهم كل من احتياجاتهم الخاصة والتحديات والفرص ال�ت
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نسانية… ي السياقات الإ
الفتيات اليافعات �ن

ي  	
ي مآوي غ�ي آمنة، و�ن

ي كان يمكن أن توفر لهن الحماية، والعيش �ن
ه من الخطر عىل سالمتهن الجسدية بسبب االنفصال عن أ�هن ال�ت معرّضات بشكل كب�ي لخطر العنف وغ�ي

اع المسلح.  ن ي الحرب وال�ن
، بما فيه االغتصاب والحمل االإجباري، هو صفة متأصلة �ن ن المجتمع المحىلي واالأعراف االجتماعية. العنف الجنسي ي يكون فيها انقطاع ب�ي

الحاالت ال�ت

ي  	
، وهن أك�ث عرضة لسوء التغذية، حيث تعطي بعض االأ� "االأولوية" �ن ي

ي حالة انعدام االأمن الغذا�أ
ن من المجاعة �ن قد يكّن آخر من يقّدم لهن الطعام وأول من يعان�ي

التغذية الأفراد آخرين من االأ�ة، أو ح�ت للماشية. 

نجابية وخدمات  	 ن كذلك من عدم توفر خدمات الرعاية الجنسية واالإ رضاع، ويعان�ي ة الحيض واالإ ن من عدم توفر الظروف والمستلزمات الصحية الكافية، خاصة خالل ف�ت يعان�ي

اً للوفاة خالل الوالدة أو عند محاولتهن إجهاض حملهن.  ي تعرض نساء كث�ي
صحة االأمومة، مما يع�ن

ي السياقات االأخرى لالإجبار عىل الزواج وهن طفالت. زواج الفتيات القرسي قد يحّد من العبء الماىلي عىل أهلهن ويجلب لهم  	
قد يكن أك�ث عرضة من الفتيات االأخريات �ن

ي حاالت الطوارئ، مما يربطها بنظام أ�ي 
ي الظروف غ�ي االآمنة �ن

ي بعض السياقات أيضاً، قد يُنظر إىل الزواج عىل أنه وسيلة "حماية" للفتيات �ن
دخالً إضافياً )ثمن المهر(. و�ن

 . ي أي سياق قد يكّن فيه أك�ث عرضة للعنف الجنسي
ف عائلتها، �ن فها"، و�ث وضمان صون "�ث

ي ذلك الدعارة، وذلك من أجل أن ي�فوا عىل أنفسهم وعىل أ�هم 	
ي ُسبل عيش غ�ي آمنة، بما �ن

غالباً ما ينخرطون �ن

ن للعنف، وغ�ي قادرين عىل الوصول إىل الشبكات  	 تحمل قدراً غ�ي متناسب من عبء المسؤوليات االأ�ية - ونتيجة لذلك، ينعزلون داخل منازلهم، مما يجعلهم معرض�ي

ي تعت�ب أساسية لتطورهم ورفاهيتهم.
االجتماعية وفرص التعلم الرسمية وغ�ي الرسمية ال�ت

لية، ورعاية  	 ن ي يصبحن حبيسات منازلهن للقيام باالأعمال الم�ن
ي يصبحن ضحايا االتّجار أو االختطاف - وبالمع�ن المعنوي، بالنسبة الأولئك اللوا�ت

، للوا�ت ي
االختفاء - بمعناه الحر�ن

ي كث�ي من الحاالت يصبحن زوجات وأمهات.[
االآخرين، و�ن

نسانية… ي السياقات الإ
الفتيان اليافعون �ن

نفاق  	 ي أنشطة مدرة للدخل خطر، ح�ت يتمكنوا هم من البقاء عىل قيد الحياة وكذلك لتوف�ي ما هو متوقع منهم كشباب يجب عليهم االإ
 هم عرضة لخطر المشاركة �ن

عىل أ�هم.

ي يُتوقع  	
ي السياقات ال�ت

ي القوات المقاتلة للحصول عىل دخل، أو الأداء دور الشخص الكب�ي �ن
ن ينخرطون �ن ي الجماعات القتالية - بعض الفتية اليافع�ي

غالباً ما يتم تجنيدهم �ن

من الرجال فيها أداء الخدمة العسكرية. 

ي أماكن بعيدة. 	
وح، أو سعياً وراء فرص الحصول عىل مصدر دخل �ن ن قد ينفصلون عن أ�هم خالل حاالت ال�ن

، بما فيه االغتصاب. 	 معرضون لخطر العنف الجنسي

ي حاالت الطوارئ، حيث يفتقرون إىل فرص إكمال تعليمهم، والتعّلم وتطوير مهاراتهم من خالل القنوات غ�ي الرسمية واالرتباطات باالأك�ب  	
غالباً ما يشعرون بالخمول والملل �ن

ة تكون بأمس الحاجة إليهم. ي ف�ت
ي مجتمعاتهم المحلية �ن

سهام �ن منهم سّناً، أو لتوىلي أدوار ومسؤوليات تتيح لهم االإ

ن النوع االجتماعي للحصول عىل مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام حقيبة االأدوات لتعزيز التدخالت  	 ن واليافعات والمساواة ب�ي انظر المالحظة الفنية حول اليافع�ي

ي النوع االجتماعي.
ي تتب�ن وتشجع عىل مبادئ المساواة �ن

ال�ت

ي تتب�ن 
ن النوع الجتماعي للحصول عىل مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام حقيبة االأدوات لتعزيز التدخالت ال�ت ن واليافعات والمساواة ب�ي انظر المالحظة الفنية حول اليافع�ي

ي النوع االجتماعي.
وتشجع عىل مبادئ المساواة �ن
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عاقة... نسانية، يكون اليافعون واليافعات ذوو الإ ي السياقات الإ
�ن

همال.  	 أك�ث عرضة للتهميش أو الهجران أو االإ

يذاء، خاصة عندما ينفصلوا عن أ�هم ومهنهم.  	 أك�ث عرضة من أقرانهم لخطر العنف و/أو االإ

ي النظارات والكراسي المتحركة والعكازات واالأجهزة المساعدة عىل السمع(، ما يقلل من فرصة استقاللهم  	
ي تتمثل �ن

ورية واالأجهزة المساعدة )ال�ت  قد يفتقدون االأدوية ال�ن

ويزيد من اعتمادهم عىل االآخرين. 

	  ، ن ي يعتمدون عليها للحصول عىل المساعدة والدعم )مثل العائلة، واالأصدقاء، والمعلم�ي
ايد ضعفهم واستضعافهم عندما تنقطع عنهم أو تنهار الشبكات ال�ت ن  ي�ت

والخدمات االجتماعية(.

نسانية.  ي الوصول إىل الخدمات االإ
ة �ن عاقة أيضاً معيقات كب�ي نسانية، يواجه اليافعون واليافعات من ذوي االإ ي سياقات االأزمات االإ

 وإضافة إىل تزايد مستوى استضعافهم �ن

عاقة… اليافعون واليافعات ذوو الإ

عاقة. اليونيسف، 2013. 	 نسانية. ]صفحة حقائق حول االأطفال والشباب ذوي االإ ي الوصول إىل الخدمات االإ
ن �ن غالباً ما يحظون بأولوية أقل ويعانون من التمي�ي

نسانية بحيث يتعذر الحصول عىل الخدمات أو معلومات حول الخدمات. 	 قد ال يتمكنون من الوصول إىل المساعدات االإ

ي عىل جميع المستويات إىل الوعي والكفاية عىل تصميم وتنفيذ استجابات دامجة،  	
نسا�ن نسانية حيث يفتقر أطراف العمل االإ قد يتم إقصاؤهم من عمليات االستجابة والخدمات االإ

عاقة. ن واليافعات من ذوي االإ وضمان مشاركة اليافع�ي

نسانية. 	 ن ضمن كل من عمليات الجاهزية واالستجابة للحاالت االإ ي تقييمات االحتياجات وعمليات جمع البيانات، مما يجعلهم غ�ي مرئي�ي
قد ال يتم إحصاؤهم �ن

عاقة.  	 ن من ذوي االإ ن واليافعات والبالغ�ي نسانية عىل االأطفال واليافع�ي ن االعتبار أثر السياقات االإ ي ال تأخذ بع�ي
قد يتم إقصاؤهم بسبب السياسات غ�ي الدامجة وال�ت

عاقة لمزيد من المعلومات. ن واليافعات والإ انظر المالحظة الفنية حول اليافع�ي

ي الرعاية 
ي ذلك حّقهن �ن

، بما �ن ّ والنساء أقل كفاية عىل الوصول إىل حقوقهن االأساسية ح�ت
ي اكتساب جنسية.2

الصحية، والتعليم، والغذاء، والمأوى، وح�ت �ن

ي 
ي أدوار النوع الجتماعي، بما �ن

نسانية قد تشجع أيضاً عىل التحّول �ن وح�ت أن الحالت الإ

ن عىل حّد  ي يمكن أن تكون مؤذية أو معيقة للفتيات اليافعات والفتية اليافع�ي
ذلك االأدوار ال�ت

سواء.3 

اع والكوارث  ن يواجه اليافعون واليافعات مخاطر تهدد صحتهم وحياتهم. إن حاالت ال�ن

صابة أو الوفاة من العنف أو  ن واليافعات لخطر أك�ب للتعرّض لالإ الطبيعية تعرّض اليافع�ي

الحوادث. وعىل نحو مشابه، قد يعيق سوء التغذية من نموهم الجسدي ويؤدي إىل اضطراب 

دراكي نتيجة تجارب حاالت العنف والشعور بالقلق والعزلة طوية االأمد. ومن  ي تطورهم االإ
�ن

ن  شأن التعرض لالإصابات وسوء التغذية أن تؤدي إىل إعاقات دائمة مما قد يجعل اليافع�ي

، واالستضعاف.  ن قصاء، والتمي�ي واليافعات يعانون من االإ

ن واليافعات معرضة للخطر: عدم الحصول بشكٍل كاٍف  نجابية لليافع�ي الصحة الجنسية والإ

ة الجنسية االآمنة  عىل وسائل تنظيم االأ�ة، وزواج االأطفال، ومحدودية الوعي حول المعا�ث

ي تنتقل عن طريق 
صابة باالأمراض ال�ت ن لالإ ن واليافعات يكونون غالباً معرض�ي ي أن اليافع�ي

يع�ن

يدز( وحاالت الحمل المبكر.  ية المكتسبة واالإ وس نقص المناعة البرسث الجنس )بما فيها ف�ي

عاقة ال )أو يجب أال(  ن واليافعات ذوي االإ ي تقول بأن اليافع�ي
ة ال�ت وبسبب المعتقدات الكث�ي

عاقة  ن واليافعات من ذوي االإ ي عالقات جنسية، وبأن يتم إقصاء أو حرمان اليافع�ي
يشاركوا �ن

نجابية. بشكل خاص من خدمات ومعلومات الصحة الجنسية واالإ

نسانية حيث تتفاقم  ي ظل الظروف الإ
ي اليافعون من الشعور بالعزلة والوحدة �ن

قد يعا�ن

ة زمنية أقل داخل المدرسة أو  المسؤوليات االأ�ية ومسؤوليات العمل، ما يؤدي إىل قضاء ف�ت

ي يمكنهم التفاعل فيها مع االأصدقاء. وقد يتم عزل الفتيات بشكٍل خاص 
ها من االأماكن ال�ت غ�ي

فهن من االأذى، وقد تتحمل الفتاة  ي الداخل بهدف المحافظة عىل سالمتهن و/أو لحماية �ث
�ن

عاقة. ن أو من ذوي االإ اليافعة مسؤولية تقديم الرعاية الأفراد العائلة المصاب�ي

ي 
ي حاالت الطوارئ، والوحدة التدريبية للتعليم �ن

ن الوكاالت، والحزمة التدريبية المتجانسة للتعليم �ن كة ب�ي ي حاالت الطوارئ، اللجنة الدائمة المش�ت
نسانية: الشبكة الدولية لوكاالت التعليم �ن ي السياقات االإ

نسانية والفتية اليافعون �ن ي السياقات االإ
3 مصادر لمربع النص، الفتيات اليافعات �ن

 Shifting the paradigm for relief to adolescent girls, The Coalition for Adolescent Girls, :ي حاالت الطوارئ، نيويورك، 2012؛ صديقي أنوراضه، تفويت حالة الطوارئ
ي حاالت الطوارئ، الشبكة الدولية لوكاالت التعليم �ن

ن واليافعات والشباب �ن حاالت الطوارئ 17: برامج اليافع�ي

 Washington, D.C., 2012; Mitchell, Katy, Adolescent Sexual and Reproductive Health Toolkit for Humanitarian Settings: A Companion to the Inter-Agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings, edited by Stephanie Borise, Save

.the Children and United Nations Population Fund, 9; and Years of Conflict: Adolescence, Political Violence and Displacement, edited by Jason Hart, Berghan Books, New York, 2008
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4 االتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب االأحمر والهالل االأحمر، جميعنا تحت سقف واحد: Disability-inclusive shelter and settlements in emergencies. االتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب االأحمر والهالل االأحمر، جنيف، 2015.

 Disability-inclusive shelter and settlements in emergencies. ICRC, Geneva, 2015; United Nations :عاقة...: االتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب االأحمر والهالل االأحمر، جميعنا تحت سقف واحد نسانية، يكون اليافعون واليافعات ذوو االإ ي السياقات االإ
5 مصادر لمربع النص، �ن

 Children’s Fund, Children and Young People with Disabilities Fact Sheet, UNICEF, New York, 2013; United Nations Children’s Fund, Children with Disabilities: The State of the World’s Children, UNICEF, New York 2013; and World Health Organization,

.Guidance Note on Disability and Emergency Risk Management for Health, WHO, Geneva, 2013

 Inter-Agency Standing Committee, Inter-Agency Standing Committee Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, IASC, Geneva, 2007; and United Nations Children’s Fund, Inter-Agency Guide to the Evaluation of 6

.Psychosocial Programming in Humanitarian Crises, UNICEF, New York, 2011

United Nations Children’s Fund, Adolescent Programming Experiences during Conflict and Post-conflict 7: دراسات الحالة اليونيسف، نيويورك، 2004.

ي الحاالت 
عاقة هم أك�ش عرضة للخطر والستضعاف �ن اليافعون واليافعات ذوو الإ

عاقة عن بقية السكان  نسانية. ففي االأزمات، ترتفع معدالت الوفيات عند االأشخاص ذوي االإ االإ

ب اليابان عام 2011، كانت نسبة  بشكل واضح )مثالً، خالل الزلزال والتسونامي الذي رصن

(4. كما أنه غالباً  ن عاقة ضعف نسبة وفيات االأشخاص السليم�ي الوفيات لالأشخاص من ذوي االإ

ي الحاالت 
عاقات من الحصول عىل الدعم �ن ن واليافعات من ذوي االإ ما يتم استبعاد اليافع�ي

نسانية.5 االإ

ن واليافعات استعادة صحتهم النفسية والجتماعية والتغلب عىل  يمكن لمعظم اليافع�ي

ي 
ي اليافعون واليافعات من تجارب عاطفية مزعجة �ن

ي خاضوها: يعا�ن
التجارب الصعبة ال�ت

ي ذلك الخسارة والحزن والخوف والرعب واليأس. ومع ذلك، 
نسانية بما �ن سياقات الحاالت االإ

ي والعودة إىل الحالة 
ن من االأزمات قادرون عىل التعا�ن ن الناج�ي فإن الغالبية العظمى من اليافع�ي

الطبيعية من االأداء النفسي والعافية، خاصة عند تمكنهم من إعادة بناء حياتهم الطبيعية.6

ن  . قد ينتاب البالغ�ي ن ن والبالغ�ي ن اليافع�ي نسانية، قد تشتد وطأة التوتر ب�ي ي ظل الظروف الإ
�ن

ي ينتهجها اليافعون لتحدي االأدوار التقليدية أو ينظروا إليهم 
شعور بالقلق حيال االأساليب ال�ت

ي 
ون للمتاعب. وفقاً لبعض الثقافات، قد يكون ثمة قبول محدود لحق الشباب �ن عىل أنّهم مث�ي

ي اتخاذ القرارات.
عراب عن آرائهم أو المشاركة �ن االإ

نسانية بما يتمتع به  ي السياقات الإ
ي أغلب الأحيان، يتمتع اليافعون الذين يعيشون �ن

�ن

ي البيئات المستقرة من اهتمامات ومخاوف. حيث يهتمون بإقامة صداقات 
نظراؤهم �ن

عالم  وعالقات رومانسية كما يهتمون بالجانب الجنسي من حياتهم وصحتهم ووسائل االإ

الشائعة والعالم من حولهم.7 

نسانية  ن فرصاً إيجابية. عىل الرغم من أنَّ االأزمات االإ نسانية اليافع�ي يمكن أن تمنح الأزمات الإ

، إال أنَّها قد تمنحهم  ن اً بالنسبة إىل اليافع�ي قد تمثل ظروفاً قاسية للغاية وتشكل تحدياً كب�ي

فرصاً عظيمة لتنمية مهارات جديدة والقيام بأدوار مختلفة ومعرفة المزيد عن االأشخاص 

ي أداء المهام ويكتسبون لغات 
والثقافات االأخرى. فقد يتعرضون لتقاليد وأساليب مختلفة �ن

جديدة ويتعلمون وسائل إيجابية للمساهمة مع أ�هم.  

نسانية. غالباً ما يسهم اليافعون بقدٍر  ي الظروف الإ
ن دوراً حيوياً �ن يلعب جميع اليافع�ي

ن مستوى حياتهم الشخصية وكذلك  كب�ي من طاقاتهم وحماسهم وإبداعهم من أجل تحس�ي

ات االأزمات. حيث يمكنهم استغالل مهاراتهم ومواهبهم الفريدة  مجتمعاتهم خالل ف�ت

ي جهود االستجابة للحاالت 
لتساعدهم عىل االنتقال إىل مرحلة البلوغ، كما يمكنهم المساهمة �ن

ي تقييمات حاالت الطوارئ ومروراً برعاية 
نسانية بعدة طرق مختلفة - بداية من المشاركة �ن االإ

ن وصوالً إىل إنشاء النوادي لحماية الشباب االآخرين ودعمهم.  االأطفال المنفصل�ي

ي ظل االأزمات 
. �ن ي جراء تغي�ي إيجا�ب ن فرصاً ذهبية لإ نسانية اليافع�ي قد تمنح الأزمات الإ

ي من بينها المعتقدات 
نسانية، قد يساعد اليافعون عىل تغي�ي االأعراف التقليدية، وال�ت االإ

ي 
ية ذات الصلة بالنوع. قد يلعبون دوراً فعاالً بصفتهم صانعي السالم �ن ن والممارسات التمي�ي

ي تتوارثها االأجيال. وعند 
ن ال�ت اع والتمي�ي ن مجتمعاتهم ويساعدون عىل عرقلة دوامة العنف وال�ن

ن  قيامهم بأدوار جديدة وتحملهم مسؤوليات إضافية، يستطيع اليافعون تغي�ي انطباع البالغ�ي

عنهم - والمساعدة عىل تغي�ي السلوكيات المتبعة تجاه الشباب. كما يمكنهم أيضاً المساعدة 

ن الذين قد  عىل إنشاء بيئات أك�ث ترحيباً وشموالً وانفتاحاً لذوي االحتياجات الخاصة من اليافع�ي

ي غ�ي بيئات الطوارئ.
يُستبعدون من التعليم الرسمي �ن
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ن واليافعات ن من خالل حقيبة أدوات اليافع�ي دعم الفتيات اليافعات والفتية اليافع�ي

ي حقيبة االأدوات بناء عىل مجاالت 
لقد تم تصميم االأنشطة والتوجيهات واالأدوات الموجودة �ن

نسانية المذكورة أعاله وهي تهدف إىل تناول  ي الحاالت االإ
ن واليافعات �ن الفهم الرئيسية لليافع�ي

ي تواجهها الفتيات اليافعات والفتية اليافعون من خالل:
التحّديات والفرص ال�ت

ي تساعدهم  	
ن لتطوير الكفايات الرئيسية ال�ت دعم الفتيات اليافعات والفتيان اليافع�ي

عىل التكّيف مع الظروف العصيبة، وبناء عالقات صحية، وتعّلم مهارات جديدة، 

ي مع مجتمعاتهم المحلية؛ والمشاركة بشكل إيجا�ب

إنشاء أماكن أك�ش أماناً وترحيباً وشمولً وانفتاحاً حيث يعمل اليافعون ويتعلمون  	

يحون من الظروف الصعبة؛ ويكونون صداقات ويمرحون ويس�ت

ن - ال سيما اليافعون واليافعات االأك�ث ضعفاً ودعمهم  	 الوصول إىل جميع اليافع�ي

ي االأنشطة واالستفادة بقدر متساٍو؛
جميعاً ح�ت يتس�ن لهم المشاركة �ن

ن وظروفهم  	 تصميم برامج تتناول اهتمامات مجموعات مختلفة من اليافع�ي

ها من أوجه هويتهم  وكفاياتهم وأولوياتهم، مع أخذ النوع والفئة العمرية وغ�ي

ي الحسبان؛ 
وظروفهم �ن

ن بطريقة قائمة عىل المشاركة تمّكنهم من اكتشاف االأنشطة  	 العمل مع اليافع�ي

ي تحظى باهتمامهم والتعلُّم من خالل الممارسة وتوىلي زمام 
والموضوعات ال�ت

االأمور؛

ن واليافعات للتعب�ي عن أنفسهم من خالل الفن  	 إفساح المجال أمام اليافع�ي

والرسم والغناء والرقص والكتابة و�د القصص والرياضة والدراما؛ 

ن لالبتكار - خوض التجارب وحل المشكالت واكتشاف أفكار  	 توف�ي الفرص لليافع�ي

جديدة؛

ي حياتهم، خصوصاً  	
يجابية �ن ن واليافعات لبناء أو تعزيز العالقات االإ دعم اليافع�ي

مع العائلة واالأصدقاء.

ي مجتمعاتهم واتخاذ تداب�ي إيجابية من أجلهم  	
سهام �ن ن لالإ توف�ي الفرص لليافع�ي

ومن أجل االآخرين؛ 

ن للحد  	 امج المفيدة وتقديم الدعم إىل اليافع�ي  توصيل المعلومات وال�ب

ي قد تهدد صحتهم وسالمتهم وحمايتهم ورفاهيتهم واالستجابة 
من المخاطر ال�ت

لكل منها. 
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ي توجه 
يعرض التوجيه الأساسي مقدمة إىل المبادئ الأساسية والمقاربات ال�ت

ن  ي حقيبة أدوات اليافع�ي
جميع الأنشطة والأدوات والتوجيهات الموجودة �ن

ي حالت 
ن واليافعات �ن واليافعات. وهو يوضح سبب أهمية العمل مع اليافع�ي

. ي اكهم بطرق من شأنها تغي�ي حياتهم بشكل إيجا�ب نسانية وكيفية إ�ش الأزمات الإ

ي يمكن أن 
ن لتطوير الكفايات االأساسية ال�ت يحدد التوجيه االأساسي كيفية دعم اليافع�ي

ن مستوى رفاهيتهم وإقامة عالقات سليمة وتعلم مهارات جديدة؛ كما  تساعدهم عىل تحس�ي

ن سبب  ن واليافعات. عالوة عىل ذلك، فإنّه يب�ي يقدم المقاربات الأساسية لتفاعل اليافع�ي

ي قد 
ن عىل نحو منفصل عن االأطفال الصغار، والتحديات المعينة ال�ت ورة استهداف اليافع�ي رصن

نسانية.  ي ظل الظروف االإ
يواجهها اليافعون �ن

ن كما يوفر التوجيهات  ن أفضل الممارسات لضمان تفاعل اليافع�ي يجمع التوجيه االأساسي ب�ي

ي الدعم النفسي واالجتماعي وتعليم 
الفنية المستمدة من القطاعات الرئيسية والمتمثلة �ن

المهارات الحياتية ومشاركة االأطفال والنوع والعجز وبناء السالم. إضافة إىل ذلك، فإنَّه يوضح 

، كما ينص عىل الموارد  ن كيفية استخدام البتكار والفنون لتعزيز مستوى رفاهية اليافع�ي

ي يمكن استخدامها لدعم االأنشطة مع مجموعة أدوات 
رشادات والمعاي�ي االأساسية ال�ت واالإ

 . ن اليافع�ي

؟ لمن تم إعداد التوجيه الأساسي

امج والميرسين وأي فرد آخر يهدف إىل استخدام  إنَّ التوجيه االأساسي مخصص لمنسقي ال�ب

. كما يمكن الأي فرد مهتم  ن ي مجموعة أدوات اليافع�ي
االأنشطة واالأدوات والمستلزمات المتاحة �ن

نسانية استخدامه أيضاً باعتباره مصدراً  ي الظروف االإ
ن �ن بمعرفة المزيد عن العمل مع اليافع�ي

قائماً بذاته. 

كيفية استخدام التوجيه الأساسي

ي حقيبة 
يضع التوجيه االأساسي االأسس لجميع االأنشطة واالأدوات والتوجيهات الموجودة �ن

ن واليافعات. ويجدر بك الرجوع إليه إىل جانب التوجيه الخاص بمنسقي  أدوات اليافع�ي

ن واليافعات والتخطيط للتدخالت  اك اليافع�ي امج لبلورة فهم كامل حول كيفية إ�ث وميرسي ال�ب

ن واليافعات. وإدارتها بشكل ناجح باستخدام حقيبة أدوات اليافع�ي

داخل التوجيه الأساسي 

 : التوجيه الأساسي

ن الذين يتم التعامل معهم باستخدام  	 يصف الكفايات الرئيسية العرسش لليافع�ي
ن مجموعة أدوات اليافع�ي

ن 	 ة للعمل بنجاح مع اليافع�ي يقدم المقاربات الرئيسية العرسش

نسانية  	 ي الظروف االإ
ن �ن يحدد أسس التفاهم الخاصة باليافع�ي

ن 	 يوضح كيفية عمل البتكار والفنون عىل تعزيز رفاهية اليافع�ي

ن من  	 ن المعاي�ي والمبادئ وأفضل الممارسات العالمية للعمل مع اليافع�ي يجمع ب�ي

ي تعليم المهارات الحياتية ومشاركة االأطفال وصناعة السالم 
عدة قطاعات فنية �ن

عاقة والدعم حسب النوع والدعم النفسي واالجتماعي ودعم ذوي االإ

ي يمكن استخدامها لدعم االأنشطة وتعزيزها  	
يحدد التوجيهات والموارد ال�ت

ن  باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

حول التوجيه الأساسي
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ن  بداع توفر الدعم لليافع�ي ن واليافعات للتعب�ي والإ حقيبة أدوات اليافع�ي

نسانية لتطوير الكفايات الرئيسية الالزمة  ي حالت الأزمات الإ
واليافعات �ن

ها من المهارات ذات الصلة  لرفاهيتهم العاطفية، وعالقاتهم الصحية، وغ�ي

بحياتهم وظروفهم. وهذه الكفايات مستقاة من مبادرات حماية الطفل، 

ي 
ن الشباب، وهي تصّب �ن ومبادرات الدعم النفسي والجتماعي، والتعليم، وتمك�ي

ن واليافعات.1 ي حقيبة أدوات اليافع�ي
صميم الأنشطة والمقاربات الواردة �ن

ي إطار عمل من عرسث مجاالت للكفاية. 
ن واليافعات منظمة �ن ي حقيبة أدوات اليافع�ي

والكفايات �ن

ورية للرفاهية والتطور  حيث تمثل هذه فئات واسعة من المعرفة والسلوكيات والمهارات ال�ن

ي 
اعات. كما تتضمن الكفايات ال�ت ن رين من االأزمات وال�ن ، ال سيما المت�ن ن الصحي لجميع اليافع�ي

يحتاج إليها اليافعون للتغلب عىل االأزمات، وإقامة )واستعادة( العالقات السليمة واستكشاف 

العالم من حولهم والتفاعل مع مجتمعاتهم ومتابعة اهتماماتهم وأهدافهم. 

ن لمساعدتهم عىل اكتساب معارف أو سلوكيات  ُصمم كل نشاط ضمن مجموعة أدوات اليافع�ي

أو مهارات أو ممارستها ضمن مجال أو أك�ث من مجاالت الكفايات هذه. تقدم بعض االأنشطة 

ن لتنمية معارفهم  ن يوفر بعضها االآخر الفرص لليافع�ي ي ح�ي
، �ن هذه الكفايات بمستوى أساسي

ومهاراتهم بمستوى أعىل. 

ة مجالت الكفاية العرسش

ي 
ة ويصف كيف يمكن تناولها من خالل االأنشطة ال�ت يحدد هذا القسم مجاالت الكفاية العرسث

ن  ن اليافعات. وهي تشكل نقطة انطالق لتحديد ما ترغب بتحقيقه مع اليافع�ي تُنفذ مع اليافع�ي

ي حاالتك المعينة، وتحديد الطريقة المثىل الستخدام االأدوات والمقاربات 
واليافعات �ن

ن واليافعات. ي حقيبة أدوات اليافع�ي
الموجودة �ن

ن واليافعات، من االأهمية بمكان تحديد مجاالت الكفايات االأك�ث صلة  عند العمل مع اليافع�ي

ي وضع أهداف ضمن هذه المجاالت )ويمكن 
وأهمية بالنسبة إليهم. وتتمثل الخطوة التالية �ن

ن اليافعات إما بشكل فردي أو كمجموعة(، واختيار االأنشطة  تطبيق هذه االأهداف عىل اليافع�ي

المناسبة لهم. 

رشاد فقط. ويمكن تعديلها أو توسيعها  مجاالت الكفايات هذه الغرض منها هو التوجيه واالإ

ة. يجب  نامج، ويجب أال تقت� فقط عىل هذه المجاالت العرسث حسب السياق وحسب ال�ب

ي يرغبون 
ن واليافعات الفرصة لتحديد الكفايات االأخرى ال�ت الحرص دائماً عىل منح اليافع�ي

بتطويرها.

ة تشمل:  مجالت الكفايات العرسش

االتصال والتواصل والتعب�ي 	

الهوية وتقدير الذات 	

القيادة والتأث�ي 	

اعات 	 ن حل المشاكل وإدارة ال�ن

التكّيف مع التوتر وإدارة العواطف  	

التعاون والعمل بروح الفريق 	

ام 	 العطف واالح�ت

ي المستقبل ووضع االأهداف 	
االأمل �ن

التفك�ي الناقد وصناعة القرار 	

بداع واالبتكار 	 االإ

1. التصال والتواصل والتعب�ي

يتعلم اليافعون واليافعات باستمرار طرقاً جديدة للتواصل والتعب�ي عن أنفسهم. والتواصل 

والتعب�ي يشتمالن عىل مجموعة واسعة من المهارات المتعلقة بنقل االأفكار، والمشاعر واالآراء، 

اعات  ن وفهم مشاعر وآراء االآخرين. يمكن استخدام مهارات االتصال والتعب�ي لمعالجة ال�ن

وتعزيز السالم وفهم المشاعر والتحكم فيها وإقامة العالقات وتقويتها. 

ي 
ي الحاالت ال�ت

نسانية. �ن ي ظل االأزمات االإ
ن عىل التواصل مع االآخرين �ن قد تتأثر كفاية اليافع�ي

ينفصل فيها اليافعون واليافعات عن أ�هم أو ينعزلون وحدهم أو يتعرضون لوصمة 

ي اليافعون 
اجتماعية، قد يحظون بفرص أقل لممارسة مهارات التواصل مع االآخرين. قد يعا�ن

ي 
ي التعب�ي عن مشاعرهم وانفعاالتهم أو �ن

رون من نزاعات عنيفة من صعوبة �ن المت�ن

ي االآخرين بدرجة كافية تمّكنهم من التواصل بشكل مفتوح. كما أنَّ المعاي�ي الثقافية 
الوثوق �ن

ي يشعر بها اليافعون عند التواصل مع أفراد 
ي مدى الراحة ال�ت

واالجتماعية قد تؤثر أيضاً �ن

الجنس االآخر ومع االأجيال االأخرى. 

ن عىل توجيه حياتهم الشخصية والتفاعل  يمكن أن يساعد إيجاد طرق للتواصل بفعالية اليافع�ي

ي طريقة تواصلهم، وتعلم التعرف عىل )تجّنب( طرق 
. بالتأمل �ن ي مع االآخرين بشكل إيجا�ب

ي حياة من حولهم كما يتمكنون 
اً إيجابياً �ن التواصل السلبية، يستطيع اليافعون أن يؤثروا تأث�ي

ن  ي والثقة بالنفس. يمكن لمهارات االتصال والتواصل أن تساعد اليافع�ي
من اكتساب الوعي الذا�ت

ي حل المشاكل والتفاوض حولها مع االآخرين، والتعاون، والعمل بروح 
واليافعات أيضاً �ن

اعات.  ن الفريق، وبناء عالقات إيجابية وتسوية ال�ن

ن واليافعات ة الخاصة باليافع�ي الكفايات الرئيسية العرسش

ي معرفة ومواقف ومهارات بناء السالم: دراسة نظرية )اليونيسف، 2013(. تم وضع إطار العمل هذا من أجل دعم برامج الشباب وحماية االأطفال والتعليم التابعة لليونيسف 
ن عىل إطار العمل الموضح �ن ي مجموعة أدوات اليافع�ي

ة المستخدمة �ن 1 يعتمد إطار عمل مجاالت الكفاية العرسث

ي الظروف غ�ي المواتية، 
ن �ن ي التعرف عىل مزايا التنمية السليمة لجميع اليافع�ي

ن هذه الكفايات نفسها �ن ي توطيد السالم. تستخدم مجموعة أدوات اليافع�ي
سهام �ن اع من أجل االإ ن ي يحتاج إليها االأطفال للتعامل مع أثار ال�ن

اع، وتحديد الكفايات الرئيسية ال�ت ن امج المتأثرة بال�ن والموجودة ضمن ال�ب

ي فقر وأزمات إنسانية.
ال سيما اليافعون واليافعات الذين يعيشون �ن
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ن واليافعات عىل: ي مجال الكفاية هذا مساعدة اليافع�ي
ويمكن أن تشمل االأهداف �ن

االإصغاء إىل وجهات نظر االآخرين ومخاوفهم واحتياجاتهم 	

التعب�ي بشكل دقيق عن أفكارهم أو وجهات نظرهم أو آرائهم 	

ي االأوضاع الصعبة، و 	
التواصل بهدوء وبشكل فعال �ن

ي إما االأزمات أو بناء  	
فهم كيف يمكن للتواصل اللفظي وغ�ي اللفظي أن يسهم �ن

. ي المجتمع المحىلي
السالم �ن

2. الهوية وتقدير الذات

ي الوصول إىل إحساس ناضج 
يستكشف اليافعون هوياتهم مجدداً باستمرار وغالباً ما يخفقون �ن

"بالذات" إىل أن يصلوا إىل سن البلوغ. ومع ذلك، يمكنهم اكتساب إحساس أقوى بالهوية 

وتقدير الذات من خالل معرفة المزيد عن أنفسهم وكيفية االندماج مع الجماعات والمجتمع. 

ي ذلك مواطن القوة والضعف 
ي هوياتهم الفردية، بما �ن

ن عىل التفك�ي �ن يجب تشجيع اليافع�ي

واالأدوار والمسؤوليات. كما يمكنهم أيضاً اكتشاف هوياتهم الجماعية وكيفية التعرف عىل 

أنفسهم فيما يتعلق بأ�هم أو جماعات أقرانهم أو الجماعات المصّنفة حسب النوع أو 

اع واالضطراب، حيث يمكن أن تتغ�ي  ن ات ال�ن العرق أو الدين. يعد هذا مهماً ال سيما خالل ف�ت

. عىل سبيل المثال، قد تتغ�ي  ن هذه الهويات واالأدوار وتطرح تحديات وفرصاً أمام اليافع�ي

ي يقوم بها الذكور 
اع، وقد تقوم الفتيات اليافعات باالأدوار ال�ت ن ات ال�ن ن خالل ف�ت أدوار الجنس�ي

عادة كأن تتوىل مسؤولية أ�تها. 

ي ينتمي إليها اليافع عىل تعزيز السالم أو المساهمة 
قد تساعد الهوية الفردية أو الجماعية ال�ت

يجابية لالأفراد والجماعات وفوائد  ن أن يتعلموا كيفية رؤية السمات االإ اع. عىل اليافع�ي ن ي ال�ن
�ن

مشاركة الهويات الجماعية. كما ينبغي عليهم أيضاً أن يدركوا مدى تشابه الجماعات المختلفة 

سواء العمرية أو الثقافية أو الطبقية أو العرقية أو القائمة عىل النوع، وأنه يمكنهم التعاون 

كة.  معاً لتحقيق أهداف مش�ت

ن عىل التفاعل مع االآخرين والتأث�ي فيهم بطرق إيجابية.  ي اليافع�ي
يمكن أن يساعد التقدير الذا�ت

ي مواطن القوة 
قد يتمتع اليافعون بإحساس أك�ث إيجابية بتقدير الذات من خالل التفك�ي �ن

مونهم.  ي عىل أساسها يقيمهم االآخرون ويح�ت
نجازات والطرق ال�ت واالإ

ن واليافعات عىل: ي مجال الكفاية هذا مساعدة اليافع�ي
ويمكن أن تشمل االأهداف �ن

فهم نقاط قوتهم وضعفهم الشخصية 	

ي والتاريخي -  	
ي هوياتهم الفردية فيما يتعلق بسياقهم االجتماعي والثقا�ن

التفّكر �ن

االإجابة عن السؤال: من أنا؟

ي هوياتهم الجماعية وشعورهم تجاه مجموعتهم )مثالً مجموعة االأقران،  	
التفّكر �ن

ثنية، الفئة العمرية( - االإجابة عن السؤال: من نحن؟ المجموعة االإ

ي يرتبطون بها. 	
فهم نقاط قوة وضعف المجموعة )المجموعات( ال�ت

3. القيادة والتأث�ي

ي 
ي االأمور ال�ت

ي الظروف الصعبة إدراك أنه بوسعهم التأث�ي �ن
ن واليافعات �ن من الحيوي لليافع�ي

ي إحداث 
ي حياتهم. ومن شأن هذا أن يحفزهم عىل اتخاذ خيارات إيجابية والتأث�ي �ن

تحدث �ن

 . تغي�ي

ي حاالت 
ي القيادة وعملية اتخاذ القرار فرصاً محدودة �ن

يجابية �ن قد تكون فرص المشاركة االإ

ي  يجا�ب نسانية. ومع ذلك، من شأن التمّرن عىل مهارات القيادة وتعلم كيفية التأث�ي االإ االأزمات االإ

ن  ي أ�هم وب�ي
ي �ن ن واليافعات من العمل عىل إحداث تغي�ي إيجا�ب ي محيطهم أن يمّكن اليافع�ي

�ن

ي مجتمعاتهم المحية. 
أصدقائهم وأقرانهم، وكذلك �ن

ويكون اليافعون واليافعات الذين يدركون قدرتهم عىل القيادة والتأث�ي أك�ث كفاية عىل 

، مثل البحث عن  دراكي ي نمائهم االجتماعي وتطورهم االإ
ي ممارسات تُعت�ب مهمة �ن

المشاركة �ن

معارف جديدة، والتمّرن، والتجريب، والتحىلي باالإرصار عند مواجهة تحديات أو معيقات. 

اعات وتنرسث السالم.  ن ي تسوية ال�ن
ومن شأن تطوير مهارات القيادة والتأث�ي أن يساعد أيضاً �ن

ي االأخرين لنرسث 
ن واليافعات الذين يتمتعون بمهارات قيادة قوية أن يؤثروا �ن ويمكن لليافع�ي

ي مجتمعاتهم المحلية.
ي تحقيق الوئام �ن

السالم والمساهمة �ن

ن واليافعات عىل: ي مجال الكفاية هذا مساعدة اليافع�ي
ويمكن أن تشمل االأهداف �ن

ي حياتهم؛ 	
ي تحصل �ن

ي االأشياء ال�ت
إدراك بأنهم يمكنهم التأث�ي �ن

وع إىل أن يتم تحقيق الهدف والتغلب عىل حاالت االنتكاس؛ 	 ام بالمرسث ن االل�ت

العمل عىل مساعدة أنفسهم ومساعدة االآخرين؛ و 	

ي العائلة، ومجموعات االأصدقاء واالأقران. 	
اعات/المشاكل �ن ن ي تحويل ال�ن

المساهمة �ن
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اعات  ن 4. حل المشاكل وإدارة ال�ن

اعات وحل المشاكل بطريقة خالية من العنف هو أمر حيوي  ن إن امتالك الكفاية عىل تسوية ال�ن

. ومن شأن هذا  ي المجتمع المحىلي
للمحافظة عىل عالقات إيجابية مع االآخرين، ونرسث السالم �ن

ي الظروف الصعبة عىل التعامل مع مختلف المراحل االنتقالية 
ن واليافعات �ن أن يساعد اليافع�ي

ي عالقاتهم مع أ�هم وأصدقائهم وأقرانهم.
ي حياتهم وإدارة حاالت االضطراب �ن

�ن

ي بيئات عنيفة طرق غ�ي صحية 
ن واليافعات الذين عاشوا �ن وقد يكون قد تطور لدى اليافع�ي

اعات، وبالتاىلي يجب عليهم تعّلم طرقاً بناّءة لحل مشاكلهم. وهم بحاجة إىل  ن دارة ال�ن الإ

تعّلم كيفية تحليل المسببات الجذرية لمشاكلهم ونزاعاتهم، وإيجاد حلول وسطية والتمّرن 

اعات  ن ي تسوية ال�ن
عىل مهارات عملية مثل التفاوض والوساطة. وهذا من شأنه أن يساعدهم �ن

ي مجتمعاتهم 
ي نرسث السالم �ن

وحل المشاكل بطرق إبداعية وخالية من العنف، والمساهمة �ن

المحلية. 

ن واليافعات عىل: ي مجال الكفاية هذا مساعدة اليافع�ي
ويمكن أن تشمل االأهداف �ن

اعات 	 ن فهم المسببات الرئيسية للمشاكل أو ال�ن

استكشاف الحلول/الخيارات المتعددة المتاحة لهم لتسوية نزاع ما أو حل مشكلة ما 	

ام وجهات نظرهم 	 إقناع االآخرين عىل فهم واح�ت

اعات الشخصية 	 ن ي ال�ن
استخدام مهارات التفاوض �ن

ي نزاع أو اختالف  	
ام وجهات النظر والمواقف المختلفة �ن ي واح�ت

 التفك�ي �ن

أو مشكلة ما.

5. التكّيف مع التوتر وإدارة العواطف

ي مشاعرهم 
كي ينشأ اليافعون بطريقة سليمة، فإنّهم يحتاجون إىل تعلم كيفية التحكم �ن

اتيجيات للتعامل مع الضغوط. يجب أن يكونوا قادرين عىل التعرف عىل أسباب  ووضع إس�ت

مشاعرهم مثل الحزن والغضب والندم وفهمها جيداً وإيجاد طرق للتعامل مع المواقف 

الصعبة بهدوء. 

ي سياقات إنسانية بظروف صعبة للغاية. من المهم للغاية 
يمر اليافعون الذين يعيشون �ن

اتها السلبية المحتملة  ي الضغوط من أجل تخفيف حدة تأث�ي
أن يطوروا مهاراتهم للتحكم �ن

ي المشاعر والتعامل مع 
عىل صحتهم العقلية والجسدية. ومن خالل تعلم كيفية التحكم �ن

المواقف الصعبة بطريقة هادئة، يمكنهم تعزيز قدرتهم عىل الصمود.

ي ضغوطهم ومشاعرهم بقدرتهم عىل التعرف عىل 
ن اليافعون القادرون عىل التحكم �ن كما يتم�ي

. عىل سبيل المثال، يستطيع  ي مشاعر االآخرين وفهمها بشكل أفضل - وتحويلها عىل نحو إيجا�ب

اع داخل أ�هم  ن اع تخفيف حدة ال�ن ن ن االنفعاالت وال�ن اليافعون الذين يدركون الصلة ب�ي

. ومجتمعاتهم بسهولة أك�ث

ن واليافعات عىل: ي مجال الكفاية هذا مساعدة اليافع�ي
ويمكن أن تشمل االأهداف �ن

اءة؛ 	 التعرُّف عىل المشاعر المختلفة والتعب�ي عنها بطريقة آمنة وبنَّ

التعرف عىل استجابتهم االنفعالية والسلوكية للضغوط وفهمها جيداً؛ 	

ي مشاعرهم؛ 	
اتيجيات سليمة للحد من الضغوط والتحّكم �ن استخدام إس�ت

ي سلوكّيات االآخرين؛ 	
التعرُّف عىل كيفية تأث�ي المشاعر والضغوط �ن

اء. 	 واالستجابة لمشاعر االآخرين وضغوطهم بشكل بنَّ

6. التعاون والعمل بروح الفريق 

ن عىل إقامة عالقات سليمة مع  قد تساعد ممارسة التعاون والعمل بروح الفريق اليافع�ي

ي مجتمعهم مع بلوغهم سن الرشد. 
االآخرين والحفاظ عليها، وإعدادهم للمشاركة الفاعلة �ن

ن معرفة مزايا التعاون مع االآخرين وإيجاد أساليب تساعدهم عىل التغلب  يجب عىل اليافع�ي

ي 
ض طريق التعاون وأن يتشجعوا عىل العمل بروح الفريق بالطرق ال�ت ي تع�ت

عىل الحواجز ال�ت

تساعد عىل بناء السالم. 

نسانية من ممارسة التعاون والعمل بروح الفريق، ال سيما إن  ي السياقات االإ
قد يُمنع اليافعون �ن

ن أو إذا كانت القوى المجتمعية  ن أو يثقل كاهلهم بالمسؤوليات المنوطة بالبالغ�ي كانوا منعزل�ي

اع، عىل سبيل المثال، إذا شارك  ن ي بعض حاالت ال�ن
تحظر التعاون مع مجموعات معينة. �ن

ي القوات المسلحة، فقد يستخدمون أشكاالً سلبية أو عنيفة من التعاون والعمل 
اليافعون �ن

ي تنطوي عليها 
ي هذه الحالة، من المهم للغاية التعرف عىل مواطن القوة ال�ت

بروح الفريق. �ن

ن بطرق أك�ث إيجابية لممارسة التعاون والعمل بروح الفريق  هذه التجارب وتزويد اليافع�ي

ي إقامة السالم.
اللذين يسهمان �ن

ي تساهم 
يستطيع اليافعون استبدال االأنماط السلبية الخاصة بحل المشكالت وإلقاء اللوم ال�ت

ي فريق. كما يمكنهم تعلم 
يجابية والعمل �ن اع من خالل تعلم طرق التعاون االإ ن ي تفاقم ال�ن

�ن

طرق للتعرف عىل االأفراد أو المجموعات المستبعدة واحتوائهم، وتعزيز المصالحة والسالم 

ي مجتمعاتهم.
�ن
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ن واليافعات عىل: ي مجال الكفاية هذا مساعدة اليافع�ي
ويمكن أن تشمل االأهداف �ن

ي تعد أصوالً قيِّمة لصالح الفريق؛ 	
إدراك مدى أهمية مهاراتهم ومهارات االآخرين ال�ت

االستماع إىل أفكار االآخرين وآرائهم وإيجاد الحلول من خالل التعاون؛ 	

التعاون من خالل الطرق الشاملة والحلول الوسط عند العمل عىل مهمة مجموعة  	

أو فريق؛

ام مع االآخرين. 	 تكوين عالقات سليمة وتعاونية وقائمة عىل االح�ت

ام 7. العطف والح�ت

العطف هو الكفاية عىل تخّيل وتصّور وفهم حالة ومشاعر وتجارب شخص آخر من وجهة 

نظر ذلك الشخص. وهو يشمل الكفاية عىل إدراك مشاكل االأشخاص االآخرين واحتياجاتهم 

ام  وأهدافهم. ويجب أن يتعلم اليافعون واليافعات تقدير أوجه الشبه واالختالف، واح�ت

ام االآخرين.  أنفسهم واح�ت

ي التحّدث مع واالإصغاء إىل االآخرين، وفهم وتخّيل 
ن واليافعات �ن ومن شأن دعم اليافع�ي

ن  يجابية مع البالغ�ي ي استعادة العالقات االإ
أنفسهم من وجهات نظر االآخرين، أن يساعدهم �ن

ي االآخرين. ومن خالل تكريس الوقت والطاقة لالآخرين، وإقامة 
واالأقران، وتعّلم كيفية الوثوق �ن

ن واليافعات امتالك الشعور  عالقات مجدية مع أنواع متنوعة من االأشخاص، يمكن لليافع�ي

ام.  بالعطف واالح�ت

ام تجاه االآخرين أك�ث  وغالباً ما يكون اليافعون واليافعات الذين يشعرون بالعطف واالح�ت

اعات. ويمكن أن  ن ي لالآخرين، وأك�ث كفاية عىل تسوية ال�ن تسامحاً، وأك�ث استجابة بشكل إيجا�ب

ي االأ�ة، ومجموعات االأصدقاء واالأقران، 
ك �ن ي تشجيع التفاهم المش�ت

يلعبوا دوراً حيوياً �ن

. ي المجتمع المحىلي
وكذلك �ن

ن واليافعات عىل: ي مجال الكفاية هذا مساعدة اليافع�ي
ويمكن أن تشمل االأهداف �ن

االإصغاء إىل وفهم أفكار ومشاعر ووجهات نظر االآخرين 	

يجابية بأشخاص من بيئات وهويات مختلفة؛ 	 ربط الصور والصفات االإ

امها؛ 	 ن واالآخرين واح�ت التعرُّف عىل أوجه الشبه واالختالف بينهم وب�ي

بناء عالقات إيجابية مع العائلة واالأصدقاء واالأقران. 	

ي المستقبل ووضع الأهداف 
8. الأمل �ن

ي المستقبل من أجل تحقيق الرفاهية النفسية 
من االأهمية بمكان أن يشعر اليافعون باالأمل �ن

ن ويزيد قدرتهم عىل الصمود  واالجتماعية لهم. حيث يمكن أن يخفف ذلك التوتر لدى اليافع�ي

ي حياتهم.
ات إيجابية �ن ويساعد عىل تمكينهم من إجراء تغي�ي

ي 
نسانية، قد يفقد اليافعون آمالهم وأحالمهم نتيجة حاالت االضطراب ال�ت ي الظروف االإ

�ن

ي احتمالية عودة 
تتعرض لها أ�هم ومجتمعاتهم وتعليمهم. وقد يفقد اليافعون االأمل �ن

حياتهم إىل ما كانت عليه سابقاً، أو أنّه يمكنهم تعويض الوقت الذي فاتهم. قد ينتابهم 

شعور باالإحباط ويتوقفون عن االستعداد للمستقبل. 

ي المستقبل يؤمنون أّن ظروفهم سوف 
ن الذين لديهم أمل �ن من المحتمل أك�ث أنَّ اليافع�ي

تتحسن ويتصورون الأنفسهم والأ�هم ومجتمعاتهم فرصاً إيجابية. قد تساعدهم قدرتهم 

عىل تحديد االأهداف عىل السعي إىل تحقيق آمالهم والعمل من أجل تحقيق رؤيتهم.

ن واليافعات عىل: ي مجال الكفاية هذا مساعدة اليافع�ي
ويمكن أن تشمل االأهداف �ن

ي ذلك، إمكانية  	
ي الأنفسهم وعائالتهم ومجتمعاتهم )بما �ن ر مستقبل إيجا�ب تصوُّ

تحقيق السالم(؛

عراب عن آمالهم وأهدافهم ذات الصلة بالمستقبل ومشاركتها مع االآخرين؛ 	 االإ

تحديد االأهداف ووضع خطة عمل من أجل تحقيق آمالهم ورؤيتهم؛ 	

اتخاذ خطوات والعمل مع االآخرين نحو تحقيق أهدافهم.  	

9. التفك�ي الناقد وصناعة القرار

ن  ن وتحس�ي يعد التفك�ي الناقد وصناعة القرار من االأمور المهمة لتحقيق الرفاهية لليافع�ي

ي مساعدة 
أوضاعهم. يمكن أن يسهم تعلم كيفية الشك وطرح االأسئلة واختبار المعلومات �ن

اع. ن ن عىل التحليل الناقد للمواقف وتحديد أسباب ال�ن اليافع�ي

ن بفرصة ممارسة التفك�ي الناقد أو صناعة  نسانية، ال يحظى العديد من اليافع�ي ي السياقات االإ
�ن

ن  القرار بسبب العادات الثقافية أو القيود أو التوترات المتصاعدة. غالباً ما تُثبط عزيمة اليافع�ي

)ال سيما الفتيات( عن مناقشة وجهات النظر الشائعة أو صناعة القرارات أو طرح أفكارهم 

ي أعمال من شأنها عرقلة السالم أو 
ي أسوأ الحاالت، قد يتأثرون ويُستغلون �ن

الخاصة. �ن

ن الدائم أو الت�ف بشكل عنيف إزاء االآخرين.  اع، مثل التح�ي ن ي زيادة حدة ال�ن
سهام �ن االإ

وقد يساعدهم تعلم كيفية التفك�ي بشكل ناقد وفهم تداعيات أفعالهم عىل كرس القوالب 

ن ما إذا كانت ت�فاتهم ستساعد عىل إقامة  ن والتعصب وتمي�ي النمطية الضارة وتحليل التح�ي

ن تحديد ردود االأفعال البديلة وصناعة  اع. قد يسهل هذا عىل اليافع�ي ن السالم أم زيادة ال�ن

ي إىل تحقيق السالم.
قرارات تف�ن
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ن واليافعات عىل: ي مجال الكفاية هذا مساعدة اليافع�ي
ويمكن أن تشمل االأهداف �ن

ي مسارات العمل المختلفة؛ 	
ن المخاطر والمنافع �ن إقامة توازن ب�ي

ة؛ 	 جمع المعلومات وتقييمها التخاذ خيارات مستن�ي

دعم القرارات باالأدلة والحجج القوية؛ 	

التعرُّف عىل االأفكار النمطية الشائعة )النوع والثقافة والِعرق(. 	

بداع والبتكار 10. الإ

تيان بأفكار إبداعية وأصلية والتعب�ي عنها. حيث يتضمن ذلك  بداع الكفاية عىل االإ يُقصد باالإ

ي الحياة الواقعية أو من خالل القنوات 
ات الفرد واستكشافها �ن ي تتجاوز خ�ب

تخيل الفرص ال�ت

بداع، إجراء  الفنية مثل الدراما أو الرسم أو �د القصص أو الشعر. يتضمن االبتكار، مثل االإ

ن االأمور أو حل المشكالت.  التجارب بطرق مختلفة لتحس�ي

ن من أجل االبتكار والتعب�ي عن  نسانية، غالباً ما تُعرَقل الفرص المتاحة لليافع�ي ي الظروف االإ
و�ن

ن  أنفسهم بشكل إبداعي. قد ال يدع هدف البقاء عىل قيد الحياة بصورة يومية وقتاً لليافع�ي

ي أو التجربة بشكل ابتكاري الكتشاف االأفكار ومعالجة 
لممارسة االألعاب بشكل إبداعي وف�ن

التحديات. 

بداعي وإيجاد الحلول المبتكرة للمشكالت. حيث يتضمن  ن عىل التفك�ي االإ يجب تشجيع اليافع�ي

ي طرق 
هذا الكفاية عىل رؤية المشكالت من عدة زوايا وتصور النتائج المختلفة والتفك�ي �ن

بداع واالبتكار، يستطيع اليافعون إيجاد طرق  اع. من خالل تعزيز االإ ن مبتكرة للتغلب عىل ال�ن

ي توطيد السالم.
سهام �ن كة واالإ للعمل مع االآخرين نحو تحقيق االأهداف المش�ت

ن واليافعات عىل: ي مجال الكفاية هذا مساعدة اليافع�ي
ويمكن أن تشمل االأهداف �ن

ها من الفنون؛ 	 بداعية من خالل الكتابة والموسيقى والدراما وغ�ي اكتشاف االأفكار االإ

تجربة طرق ُمبتَكرة لحل المشكالت؛ 	

تبادل الرؤى وطرح االأفكار والمفاهيم والحلول المبتكرة؛ 	

المجازفة السليمة واالستفادة من الفرص السانحة. 	
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ي قلب التوجيهات والأنشطة والأدوات المتاحة 
ة الرئيسية �ن تقع المقاربات العرسش

ي عمل تدخالت ناجحة 
، كما أنّها مهمة للغاية �ن ن ي مجموعة أدوات اليافع�ي

�ن

امج  نسانية. حيث توضح طريقة تفاعل منسقي ال�ب ي الظروف الإ
ن �ن مع اليافع�ي

ن بصورة إيجابية وتحدد الأساليب الالزمة لتحقيق  هم مع اليافع�ي والميرسين وغ�ي

أقىص استفادة من الوقت الذي يقضونه معاً.

ي جميع أنحاء 
ن واليافعات �ن ة واختبارها مع اليافع�ي ولقد تمت تجربة الّنهج الرئيسية العرسش

ي 
ات إيجابية �ن ن وإجراء تغي�ي ي التعامل مع اليافع�ي

العالم، وثبت أنّها أك�ث الّنهج فعالية �ن

حياتهم. حيث تجمع أفضل الممارسات والمعاي�ي من: 

التعليم االأساسي للمهارات الحياتية؛ 	

؛ 	 الصحة النفسية والدعم النفسي

برامج حماية الطفل ودعم االأقران بعضهم لبعض؛ 	

ن واليافعات والشباب؛ 	 مشاركة اليافع�ي

مراعاة االأزمات ونرسث السالم؛ 	

مراعاة االعتبارات المتعلقة بالنوع والكفاية عىل الصمود ومبادرات المساواة؛ 	

اتفاقية حقوق الطفل. 	

امج والميرسون لوضع المقاربات الرئيسية  ثمة إجراءات محددة يمكن أن يتخذها منسقو ال�ب

ي العمل ويدعم بعضكم بعضاً عند 
ة موضع التنفيذ.  تأكد من أنّكم تتعاونون معاً �ن العرسث

ن واليافعات.  اك اليافع�ي �ث اتخاذ التداب�ي الالزمة الإ

ة عىل: تشتمل الّنهج الرئيسية العرسش

ن واليافعات. 1 الوصول إىل جميع اليافع�ي

توف�ي الهيكلية والدعم. 2

ن واليافعات. 3 االستماع إىل اليافع�ي

ن واليافعات بأخذ زمام المبادرة. 4 الّسماح لليافع�ي

ن واليافعات. 5 استيعاب جميع اليافع�ي

بداع. 6 إفساح المجال للتعب�ي واالإ

ن وتشجيعهم. 7 تحّدي اليافع�ي

ن والمواءمة. 8 التحس�ي

بناء الروابط والعالقات. 9

يجابية. 10 البناء عىل االأمور االإ

ن واليافعات ة للعمل مع ومن أجل اليافع�ي المقاربات الرئيسية العرسش

ي يمكن 
ن عند التعامل معهم. فالطريقة ال�ت من المهم أن تعرف طرق التفاعل مع اليافع�ي

ي توفرها لهم واالأساليب 
ي االأنشطة ونوع البيئة ال�ت

ن واليافعات �ن اك اليافع�ي من خاللها إ�ث

ي عملكم معاً.
ي تستخدمها للتواصل معهم يمكن أن تُحدث فرقاً حقيقياً �ن

ال�ت
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ن واليافعات  1. الوصول إىل جميع اليافع�ي

ن االأك�ث ضعفاً هو االأصعب. اتخاذ  ي أوقات االأزمات، غالباً ما يكون الوصول إىل اليافع�ي
�ن

ن واليافعات الذين يحتاجون أك�ث إىل الدعم، والعمل بنشاط  التداب�ي الالزمة لتحديد اليافع�ي

ي التدخالت.
من أجل تضمينهم �ن

نسانية هم االأقل ظهوراً. عىل  ي الظروف االإ
غالباً ما يكون اليافعون واليافعات االأك�ث تهميشاً �ن

عاقة بيوتهم نتيجة قدرتهم المحدودة عىل الحركة  سبيل المثال، قد يلزم اليافعون ذوو االإ

أو الوصمة االجتماعية، وقد ال تتمكن اليافعات من الحركة بحرية بسبب العادات االجتماعية 

نسانية ويواجهون  امج االإ ي ال�ب
ي أنّهم غالباً ما يُهملون �ن

أو المخاوف المتعلقة بالسالمة. ما يع�ن

عقبات تحول دون وصول الدعم إليهم. 

ي 
ن واليافعات الذين يمكنهم االستفادة من تدخلك، بما �ن ينبغي العمل عىل تحديد اليافع�ي

ذلك، اليافعون من االأعمار واالنتماءات العرقية والقبائل واللغات والميول الجنسية واالأديان 

ي يعيشون ويتجمعون 
ي االأماكن ال�ت

عاقات. وكذلك الخروج والبحث عنهم �ن المختلفة وذوي االإ

نهم للمشاركة. ورفع  ويتعلمون ويأكلون ويعملون ويصلون ويلعبون فيها، ومحاولة تحف�ي

ي إحضار 
مستوى الوعي لدى أ�هم ومجتمعاتهم بشأن التدخالت، والتماس الدعم منهم �ن

ن الضعفاء.  اليافع�ي

ورة إنشاء  ي بال�ن
ي إليها اليافعون. وهذا ال يقت�ن

يجب إنشاء أماكن أك�ث أماناً وترحيباً ح�ت يأ�ت

ي هذا ببساطة إيجاد أماكن مؤقتة بالقرب من محل إقامتهم 
. بل قد يع�ن ن مركز رسمي لليافع�ي

ي ظل شجرة. تأكد من أنَّ 
ي فصل دراسي غ�ي مستخدم أو �ن

ومراكز لعبهم - عىل سبيل المثال، �ن

ي ذلك الفتيات 
ي المتناول، بما �ن

ن يمكنهم الوصول إىل المكان المحدد بطريقة آمنة و�ن المشارك�ي

ن  ن الذين لديهم كفاية محدودة عىل الحركة. إذا تعذر عىل اليافع�ي عاقات من اليافع�ي وذوو االإ

تيان إليك، فاذهب إليهم.  االإ

ن وتشاور معهم بشأن  حاول أن تضع جدوالً زمنياً للجلسات يتوافق مع أوقات فراغ اليافع�ي

ن ليس  ي تجذبهم وتث�ي اهتمامهم. تذكر أنَّ الوصول إىل جميع اليافع�ي
تصميم االأنشطة ال�ت

ي بداية التدخل فقط، ولكنه عمل تعمل عىل تنفيذه كل يوم. إذا كان عدد 
نم بفعله �ن أمراً تل�ت

، فابحث عنهم واسألهم  ن ن منخفضاً بالنسبة إىل المجموعات الُمهمشة من اليافع�ي المسجل�ي

ن البتكار أفكار إبداعية للتغلب عىل العوائق  هم من اليافع�ي عن السبب. تعاون معهم ومع غ�ي

ي تحول دون حضورهم. 
ال�ت

ي 
ي أك�ث من مجرد فتح االأماكن أمامهم. ما يع�ن

ن االأك�ث ضعفاً يقت�ن إنَّ الوصول إىل اليافع�ي

الذهاب إليهم إذا تعذر عليهم الوصول إىل المكان، ومالحظة ما إذا توقفوا عن المشاركة 

ي التأكد من أنّهم يشعرون باالأمان والتقدير 
والوصول إليهم لمحاولة إعادتهم. كما أنَّه يقت�ن

وأنهم مرحب بهم.

ي االأنشطة. 	
ي منطقتك وشجعهم عىل المشاركة �ن

ن االأك�ث ضعفاً �ن حدد اليافع�ي

ارفع مستوى الوعي داخل المجتمع بشأن تدخالتك والتمس المساعدة من قادة  	

ن الضعفاء.  اك اليافع�ي �ث هم الإ ن واالآباء وغ�ي المجتمع والمدرس�ي

ن والتأكد من أن  	 نامج لمراقبة حضور اليافع�ي تعاون مع الميرسين ومنسقي ال�ب

ن واليافعات االأك�ث ضعفاً لم يتم تجاهلهم. اليافع�ي

ي تحول دون المشاركة والتكيف مع مداخلتك  	
إيجاد طرق للتغلب عىل العوائق ال�ت

ون )أو توقفوا عن حضور( االأنشطة.  إذا كان اليافعون المعرضون للخطر ال يح�ن

2. توف�ي الهيكلية والدعم 

ي حياتهم. 
ي االأزمات عندما تكون لديهم هيكل ودعم �ن

ن أفضل �ن غالباً ما يكون تأقلم اليافع�ي

ن واليافعات تؤدي أعماالً روتينية واضحة وأنشطة  واحرص عىل إنشاء مساحات ترحيبية لليافع�ي

هيكلية، ووفر دعماً مستمراً لهم أثناء العمل معهم. 

ن الذين يواجهون تجارب  ي أمراً مريحاً لليافع�ي
يمكن أن يكون الهيكل الواضح والعمل الروتي�ن

ي أوقات ُمتَّسقة 
د مواعيد االأنشطة �ن ات حولهم. فحدِّ صعبة ويتأقلمون مع العديد من التغ�ي

نامج، مثل تحديد موعد أو  ي ال�ب
ات �ن ن عند حدوث تغي�ي د من إخبار اليافع�ي وُمعلنة جيداً وتأكَّ

مكان جديدين للقاء. 

عاً أثناء الجلسات واالأنشطة، لكي يعلم اليافعون ما سيفعلونه ويشعروا  واتبع تسلسالً متوقَّ

ه المناقشات واالأنشطة بطريقة ممنهجة، ح�ت لو  بمزيد من الراحة عند المشاركة. ووجِّ

ن أو التعب�ي عن أنفسهم بشكل إبداعي. وال  كان الهدف من الجلسة مجرد استمتاع اليافع�ي

م  ن لالأنشطة، أعِط التعليمات وقدِّ متاً أو صارماً، وليكن لديك بداية ونهاية واضحت�ي ن تكن م�ت

ن معاً. احات أثناء عمل اليافع�ي اق�ت

ن من خالل مداخلتك عندما يحتاجون إىل المساعدة. وامنحهم فرصة ليعملوا  ادعم اليافع�ي

احات أو مزيد من المساعدات عندما يحتاجون إىل  بمفردهم، ولكن كن مستعداً لتقديم اق�ت

الدعم. واسمح لهم بمواجهة التحديات والتعامل معها، ولكن تدخل إذا لم يكن بإمكانهم 

رهاق أو الغضب.  وساعدهم عىل إدارة توقعاتهم  ي مشاعر االإحباط أو االرتباك أو االإ
التحكم �ن

عهم عىل استغالل مشاعر االإحباط والفشل كفرصة  عندما يحاولون تحقيق طموحاتهم وشجِّ

. للتدرب عىل مهارات التأقلم والص�ب
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ي 
ن من خالل وضع حدود لهم واتخاذ التداب�ي الوقائية عندما تكون سالمتهم �ن ادعم اليافع�ي

ي مجموعتهم بطريقة قد تعرضهم 
خطر. واعرف الوقت الذي يث�ي فيه اليافعون مواضيع �ن

ن مناقشة المواضيع  للخطر، وكن مستعداً للتدخل بلطف. عىل سبيل المثال، ال يجدر باليافع�ي

ي قد ت�ن بأمنهم، وقد يؤدي الكشف عن معلومات شخصية 
السياسية أو الدينية الحساسة ال�ت

ي غضون ذلك، 
ن االآخرين( بالحزن. و�ن أو تجارب مؤلمة للغاية إىل شعورهم )أو شعور اليافع�ي

ي تش�ي إىل أنهم عىل وشك القيام بأمر قد يؤذيهم أو يؤذي 
استكشف عالمات التحذير ال�ت

ر لهم الدعم  هم. وإذا كان االأمر كذلك، فتدخل وأوقفهم. وإذا تعرضوا لالأذى، فوفِّ غ�ي

ي يحتاجون إليها.
والخدمات ال�ت

ن ح�ت يقوموا بإنشاء هيكل ويدعم بعضهم بعضاً. وساعدهم عىل وضع  تعاون مع اليافع�ي

ام.  قواعد لمشاركة االأفكار والملحوظات بطرق إيجابية وح�ت يعامل بعضهم بعضاً باح�ت

عهم عىل االستماع والتعلم من بعضهم بعضاً وتقبُّل االآخرين أصحاب الخلفيات  وشجِّ

مها عند العمل معهم.  واالهتمامات المختلفة. وطبِّق قواعدهم واح�ت

ي أوقات ُمتَّسقة واتبع تسلسالً متوقعاً لالأنشطة - عىل سبيل  	
د مواعيد الجلسات �ن حدِّ

ن مثل أغنية أو رقصة. المثال، ابدأ الجلسات وأنهها بطقس مع�ي

ه االأنشطة والمناقشات بطريقة ممنهجة بدالً من تركها مفتوحة، فهذا قد يجعل  	 وجِّ

. ن من الصعب إدارة الجلسات وقد يشكل مخاطر لليافع�ي

ن واليافعات عندما يحتاجون إىل ذلك، وساعدهم عىل تجنب تحمل  	 ادعم اليافع�ي

أعباء تفوق طاقتهم أو الشعور باليأس عندما ال تس�ي االأمور عىل ما يرام.

ن واحمهم من إيذاء أنفسهم أو االآخرين  	 ضع حدوداً لليافع�ي

ن عىل وضع قواعد للعمل معاً تحدد نطاق السلوكيات وتشجع عىل  	 ساعد اليافع�ي

ام والتسامح االح�ت

اعرف الوقت الذي تحتاج فيه إىل المساعدة واطلبها.  	

ن واليافعات  3. الستماع إىل اليافع�ي

ن واليافعات، عليك أن تُصغي إليهم؛ لذا، احرص عىل أن  لضمان العمل بنجاح مع اليافع�ي

ن واليافعات واستكشاف أفكارهم من أجل العمل  ي الّتعرُّف عىل حياة اليافع�ي
ي وقتاً كافياً �ن

تُم�ن

معهم وأتح لهم المجال للتعب�ي عن أنفسهم.

ي تواجههم؛ 
اليافعون واليافعات هم أعلم الناس باحتياجاتهم واهتماماتهم والتحديات ال�ت

ي يرونها ممتعًة ومفيدة، واكسب دعمهم 
الت ال�ت لذلك اعمل معهم عىل تصميم التدخُّ

دوا أهدافهم  ، واسمح لهم أيضاً بأن يُحدِّ ن للتواصل مع الفتيات والفتيان االآخرين من اليافع�ي

ن مستوى  احاتهم فيما يتعلق بتحس�ي حوا أنشطًة جديدة، واصِغ الق�ت بأنفسهم، وأن يق�ت

عملكم معاً. 

ن واليافعات عىل التعب�ي عن أنفسهم بمختلف الطرق، من  واحرص أيضاً عىل تشجيع اليافع�ي

خالل الرسم والكتابة والتمثيل والرقص والموسيقى والدعابة، ح�ت يتس�ن لك معرفة كيف يبدو 

هم، )ح�ت عندما  ي تُهمُّ
العالم لهم من وجهة نظرهم. اسمح لهم بالتحدث عن القضايا ال�ت

ون عنه من خالل الّتواُصل  ِّ يطرحون مواضيع حّساسة وغ�ي مريحة(، ولكن انتبه أيضاً لما يُع�ب

غ�ي اللفظي - الّظاهر عىل وجوههم أو من خالل هدوئهم وصمتهم أو من خالل طاقتهم 

ن واليافعات  ي تشغل اليافع�ي
وسلوكهم. وضع باعتبارك أن هنالك بعض االأمور أو المخاوف ال�ت

ن عىل االأنشطة. ك�ي ي حياتهم، وأنهم لن يكونوا دائماً قادرين عىل ال�ت
�ن

، مثل الفتيات أو  ن حاول إيجاد طرق مختلفة للتواصل والتخاطب مع فئاٍت مختلفٍة من اليافع�ي

ن من فئات عمرية أك�ب أو أصغر. واسمح لهم بالتحدث بحرية عن حياتهم  الفتيان أو اليافع�ي

ث عن  ي تواجههم. أفسح لهم المجال للتحدُّ
ووصف عالقاتهم واهتماماتهم والتحديات ال�ت

ي مّروا بها والتعب�ي عن مشاعرهم مثل الحزن والغضب إن أرادوا ذلك - 
التجارب الصعبة ال�ت

ث عن تجارب أليمة، بل انتظر ح�ت يقوموا بطرح المواضيع  هم أبداً عىل الّتحدُّ لكن ال تُج�ب

م قراراتهم بشأن ما يريدون البوح به.  الصعبة بأنفسهم واح�ت

ض عىل الفتيات والفتيان التعب�ي  ي من المف�ت
ي الطُّرق ال�ت

ام العادات الثقافية �ن احرص عىل اح�ت

عن مشاعرهم وأحاسيسهم أو تباُدل المعلومات الّشخصية من خاللها، فمثالً يمكن تشجيعهم 

، ومن الممكن أيضاً أن  ي
أو عدم تشجيعهم عىل البكاء أو التواُصل الب�ي أو التالُمس البد�ن

تكون بعض المواضيع المطروحة حّساسة، لذا ال تج�ب أحداً منهم أبداً عىل التواُصل بطرٍق 

غ�ي مريحة بالّنسبة لهم أو تُشعرهم بالحرج أو العار.

ن واليافعات. اطرح االأسئلة. استمع إىل إجاباتهم. استخدم هذه المعلومات  استمع إىل اليافع�ي

من أجل العمل معهم بطرٍق تاُلئم احتياجات كلٍّ من الفتيات والفتيان وتُتيح لهم الُفرصة 

للتواُصل والنُّمو. 

ن واليافعات بشأن اهتماماتهم ومخاوفهم  	 ث مع اليافع�ي ي الّتحدُّ
امِض وقتاً كافياً �ن

وآمالهم وأهدافهم.

ي تعمل عىل  	
ي كافة جوانب تخطيط وإدارة التدخالت ال�ت

ن واليافعات �ن ك اليافع�ي أ�ث

ن طرق عملك معهم. تنفيذها، واستمع الأفكارهم حول تحس�ي

ال تنّظر عليهم أو تعظهم أو تهيمن عىل النقاش خالل الجلسات 	

ن  	 ن ثقافياً بالّنسبة لليافع�ي استخدم لغة الجسد والّتواُصل الب�ي المقبول�ي

واليافعات 

ِّ فيها اليافعون واليافعات عن أنفسهم بالكالم وباالأساليب  	 ي يُع�ب
انتبه إىل الطُّرق ال�ت

غ�ي اللفظية.

يجابية  	 أفسح المجال للفتيات والفتيان كي يتحدثوا ب�احٍة وحرية عن االأمور االإ

ي حياتهم، ولكن احرص عىل عدم إرغامهم عىل البوح بالتجارب أو 
والسلبية �ن

المشاعر االأليمة إن كانوا ال يريدون ذلك. 
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ن واليافعات بأريحية أو  	 انتبه لوجود أيّة عوائق قد تحول دون تحدث اليافع�ي

رصاحة، فعىل سبيل المثال قد ال يرغب اليافعون بنقاش بعض المواضيع أمام 

كور.  ين الذُّ ث أمام الُميرسِّ أُ�هم، أو قد ال ترغب الفتيات بالّتحدُّ

ن واليافعات بأخذ زمام المبادرة  4. الّسماح لليافع�ي

د مسار حياتهم  ي تحدِّ
ي حياتهم، فهم يتخذون القرارات ال�ت

ن أخذ زمام المبادرة �ن يمكن لليافع�ي

ي عائالتهم ومجتمعاتهم. فال تقلل من شأنهم! واسمح لهم بأخذ زمام 
ويؤدون أدواراً فعالة �ن

عهم عىل محاولة أداء أدوار وتحمل مسؤوليات جديدة أثناء   المبادرة وشجِّ

العمل معهم.

واليافعون واليافعات قادرون عىل توىلي أمورهم بأنفسهم وتحمل مسؤولية حياتهم. و خالل 

الوقت الذي تُمضونه معاً، أعطهم الُفرص الختبار مهّمات مختلفة مثل تيس�ي االأنشطة وإدارة 

عفاء واالآخرين.  وأتح لهم  المعدات وابتكار االأدوار والتواُصل مع الفتيات والفتيان من الضُّ

ل  ي العمل الجماعي، واسمح لهم بالّتدخُّ
ي ابتكار طرٍق مبدعة �ن

المجال لتوظيف مبادراتهم �ن

وتوىلي أدواٍر مختلفة إن كانوا يشعرون أنّهم مستعّدون لذلك. 

ن واليافعات قد يكونون مستعدين لتوىلي مسؤوليات أك�ب  ن االعتبار أن بعض اليافع�ي خذ بع�ي

ن مع  من االآخرين. عىل سبيل المثال، قد تجد أن الفتيات والفتيان الذين يمارسون أدوار البالغ�ي

ي يُنفذها عادة المتطوعون البالغون أو 
ي مجتمعاتهم يهتمون بتجربة الوظائف ال�ت

عائالتهم و�ن

دارة  نامج مثل الّتيس�ي أو التخطيط أو المراقبة. لذا، احرص عىل إتاحة الفرصة لهم الإ كادر ال�ب

الجلسات والبتكار أفكار خاصة بدعم عملك معهم.

وإذا لم يرغب اليافعون واليافعات بتنفيذ مهام أك�ث صعوبة، فاحرص عىل عدم إرغامهم 

ن  عىل ذلك. وعىل وجه التحديد، فقد ال تكون الفتيات والفتيان االأصغر سناً واليافع�ي

واليافعات الذين يتأقلمون مع ما مر بهم من تجارب صعبة مستعدين الأداء أدوار ذات مستوى 

عالية من المسؤولية. وعوضاً عن ذلك، حاول أن تجد لهم طرقاً أبسط وأقل صعوبة للمبادرة 

وتوىلي القيادة حينما يشعرون أنهم مستعدين لذلك.

ي تراجعك عند تدخلهم. واحرص عىل مساعدتهم وتقديم 
ن بتوىلي القيادة يع�ن فالسماح لليافع�ي

ي يمتلكها اليافعون 
احات وتوف�ي الدعم إذا احتاجوا إىل ذلك. لكن ال تتفاجأ بالكفاية ال�ت االق�ت

ي إنجاز االأشياء بأنفسهم. 
واليافعات �ن

ي ذلك االهتمام 
ي مهام وأدوار مختلفة، بما �ن

ن واليافعات لتوىلي القيادة �ن أفسح المجال لليافع�ي

باللوازم والمعدات، والتخطيط لالأنشطة، وتيس�ي الجلسات، وقيادة تمارين االإحماء أو 

التمارين التنشيطية، وتحّمل مسؤولية المجموعات االأصغر سناً، وإدارة ساحات االأنشطة. 

اح طرق يستطيعون من خاللها توىلي القيادة  	 ن واليافعات عىل اق�ت شّجع اليافع�ي

واتخاذ القرار بشأن استعدادهم لالنتقال إىل مرحلٍة جديدة من مراحل حلقات 

. ن اليافع�ي

ال تج�ب الفتيات والفتيان عىل تنفيذ مهام أو توىلي أدوار هم ليسوا مستعدين الأدائها  	

أو ال يشعرون باالرتياح بالقيام بها. 

ن واليافعات بتوىلي القيادة، ولكن احرص عىل أن تكون مستعد  	 السماح لليافع�ي

للتدخل من خالل الدعم والتشجيع عندما يحتاجون ذلك.

ن واليافعات  5. استيعاب جميع اليافع�ي

ن واليافعات وتقديم الدعم لهم. لذلك احرص  حيب بجميع اليافع�ي من االأهمية بمكان ال�ت

ن جميع الفتيات والفتيان من جميع مناحي  عىل اتخاذ الخطوات الالزمة الستيعاب وتضم�ي

ي تقوم بتنفيذها، واعمل عىل مواءمة االأنشطة وتعديلها بحيث يحصل 
ي الّتدخالت ال�ت

الحياة �ن

الجميع عىل فرصة متساوية للمشاركة، والتعلم من بعضهم البعض، والشعور بأنهم جزء من 

المجموعة.

ن واليافعات. لذا، احرص عىل بذل كّل  واستيعابهم وتضمينهم يبدأ بالوصول إىل جميع اليافع�ي

ن ومن جميع واالأعمار والجماعات العرقية  ن واليافعات من الجنس�ي ي وسعك لدعوة اليافع�ي
ما �ن

عاقة. واعمل  ن من االأشخاص ذوي االإ واللغات والميول الجنسية واالأديان، باالإضافة إىل اليافع�ي

نامج  ن واليافعات بغض النظر عّما يفعلونه خارج أنشطة ال�ب ن واستيعاب اليافع�ي عىل تضم�ي

ن واليافعات عىل  ن اليافع�ي ن ب�ي . وال تعمل أبداً عىل استبعاد أو التمي�ي ي
ي الما�ن

أو ما شعروا به �ن

أساس هويتهم أو تجاربهم أو خلفّيتهم.

ن واليافعات مثل الفتيات أو الفتيان  امج فئة محددة من اليافع�ي وقد تستهدف بعض ال�ب

االأصغر أو االأك�ب سّناً أو الفئات الُمهمشة الذين تكون لديهم احتياجات أو اهتمامات خاصة. 

ن واليافعات أو  ن اليافع�ي امج عىل تعزيز الفصل ب�ي ورة بمكان أال تعمل هذه ال�ب لكن من ال�ن

ن الفتيان والفتيان(. بل، ينبغي عليك  ي ترسخ عدم المساواة )أي ب�ي
توطيد االأدوار التقليدية ال�ت

ي معرفة المزيد عن بعضهم 
سهام �ن ن لالإ ن واليافعات المختلف�ي العمل عىل خلق الفرص لليافع�ي

البعض وتعزيز عملهم معاً. 
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ن واليافعات تبادل المعلومات واالحتفاء بخلفياتهم  ي تتيح لليافع�ي
رّكز عىل االأنشطة ال�ت

ن  ن اليافع�ي ن ب�ي ي التغلب عىل الصور النمطية والتمي�ي
وكفاياتهم وثقافاتهم المختلفة، وتساهم �ن

ن واليافعات ممن لديهم وليس  ن اليافع�ي نامج ب�ي ي ال�ب
واليافعات. واحرص عىل الجمع �ن

ن من المجتمعات المستضيفة  لديهم احتياجات خاصة، وكذلك عىل تعزيز انضمام اليافع�ي

، والفتيات والفتيان من االأديان والثقافات والمجموعات العرقية  ن ومجتمعات الالجئ�ي

ي بعض الحاالت قد يكون من الصعب أو 
والخلفيات المختلفة. ومع ذلك، عليك العلم بأنه �ن

ي ينتمي فيها اليافعون 
ن واليافعات معاً مثل الحاالت ال�ت غ�ي المالئم أن يعمل بعض اليافع�ي

واليافعات إىل جماعات متنازعة. وتذّكر أنه يجب عليك دائماً مراعاة القوى الثقافية واالجتماعية 

ن واليافعات.  ر غ�ي مقصود لليافع�ي ي أي رصن
ي مجتمعك بحيث ال تتسبب �ن

اع �ن ن ومحركات ال�ن

نامج.  ي أنشطة ال�ب
ن واليافعات بشكل متساٍو �ن احرص عىل التأكد من استيعاب جميع اليافع�ي

ن واليافعات من ذوي المهارات المختلفة  ي منح اليافع�ي
ي تسهم �ن

واعمل عىل تنويع االأنشطة ال�ت

فرصة الختبار التحديات وإظهار مواهبهم. ومن جهة أخرى، احرص عىل مواءمة االأنشطة 

االأخرى ح�ت يتمكن اليافعون واليافعات من ذوي الكفايات المختلفة من المشاركة بشكل كامل، 

ي موضع المراقبة فقط وعدم المشاركة )إال إذا كانوا 
واحرص عىل أن ال يقف أحد منهم �ن

نامج عىل  يريدون ذلك(. حاول أيضاً إيجاد بيئة يكون فيها الجميع قادرين عىل االنضمام لل�ب

قدم المساواة. 

ن واليافعات عىل وضع اتفاقيات خاصة بالمجموعة ح�ت تتوفر لكل شخص  اعمل مع اليافع�ي

ن فرصة للتحّدث، واختبار االأنشطة، وصياغة القرارات بشكل  ن واليافعات المشارك�ي من اليافع�ي

امهم لبعضهم  ن واليافعات عىل تعزيز اح�ت ُمختلف. واالأهم من ذلك، اعمل مع اليافع�ي

البعض وترسيخ الشمولية لبعضهم البعض، بحيث يشعر الجميع باالرتياح والتقدير ضمن 

مجموعتهم.

ن واليافعات عىل المشاركة واالحتفاء بالخلفيات والثقافات المختلفة  	 شّجع اليافع�ي

ي ينتمون إليها.
ال�ت

يجاد مزيج من واالأنشطة الحيوية/المريحة والُمبتكرة/الُمبدعة لحل المشاكل  	 خطط الإ

ء يستمتعون به أو يُتقنونه. ي
ن واليافعات من القيام بسث كي يتمكن جميع اليافع�ي

ي االأنشطة بطريقتهم الخاصة، ح�ت ولو  	
ن واليافعات بالمشاركة �ن اسمح لليافع�ي

حيب بهم  ي عدم المشاركة والمراقبة عن بعد. واحرص عىل ال�ت
كان ذلك يع�ن

وتشجيعهم بشكل متواصل، وتذّكر أنهم قد يستفيدون من الجلسات بطرق غ�ي 

واضحة.

ن  	 احرص عىل إيجاد طرق ووسائل لمواءمة وتعديل االأنشطة بما يتناسب مع اليافع�ي

واليافعات الذين لديهم مستوًىَ أقل من الكفاية عىل القراءة والكتابة أو ممن 

لديهم إعاقات أو أولئك الذين يخجلون من المشاركة.

ي  	
ي تحديد القواعد للعمل بشكل جماعي، وال�ت

ن واليافعات �ن قّدم الّدعم لليافع�ي

ي اتخاذ القرار واالأنشطة واالإحساس بأنّهم جزٌء من 
تمنحهم فرصة للمشاركة �ن

المجموعة.

بداع 6. إفساح المجال للتعب�ي والإ

يحتاج جميع اليافعون واليافعات إىل فرص تعزز التعب�ي عن أنفسهم واكتشاف كفاياتهم 

ي أوقات االأزمات. لذا، احرص عىل توف�ي مجال للفتيات والفتيان لتجريب 
بداعية، وال سّيما �ن االإ

طرق جديدة لطرح وتبادل أفكارهم ومشاعرهم، واستخدام خيالهم من خالل الفنون 

واالأنشطة المختلفة. 

ن واليافعات عىل التعب�ي عن أنفسهم بشكل خالّق.  وهناك كث�ي من الطرق لتشجيع اليافع�ي

احرص عىل التوضيح لهم الطرق المختلفة للتواصل ع�ب التحدث والغناء والرقص والكتابة 

والرسم والدراما والبناء. واعمل أيضاً عىل ربطهم مع التقاليد الثقافية الخاصة بمجتمعاتهم 

نجاز االأشياء، واسمح لهم باللعب  وتعريضهم لتقاليد ثقافية جديدة. ووفر لهم الفرص الإ

ون عن أنفسهم من خالل تنفيذ مشاريع خاصة باللغة والموسيقى والفن.  والتجربة وهم يع�ب

ي حّد ذاته. واحرص عىل عدم 
بداع �ن ن واليافعات باالستمتاع يستمتعون باالإ اسمح لليافع�ي

ي مشاريع إبداعية، أو 
إرغامهم عىل فعل االأشياء بالطريقة الصحيحة، خاصة عندما يعملون �ن

ي 
أن تعمل دائماً عىل توجيه أفكارهم نحو المشاريع العملية أو المفيدة. قّدم لهم المساعدة �ن

وضع أهداف قابلة للتحقيق، ومع ذلك احرص عىل أن يتصوروا عوالم بعيدة عّما يبدو ممكناً، 

. ها من أشكال التعب�ي من خالل الدراما والرسم و�د القصص وغ�ي

تحتاج الفتيات، وكذلك الفتية، إىل مساحة للتساؤل واستكشاف االأفكار الجديدة ح�ت يتمكنوا 

ي مع العالم. ومن شأن هذه المساحة أن تكومن مفيدة  من التعلم واالنخراط بشكل إيجا�ب

ن واليافعات الذين يتعاملون مع تجارب صعبة ويحتاجون إىل فسحة  بشكل خاص لليافع�ي

خاء والحرية واالستمتاع  من التفك�ي بها. لذا، احرص عىل توف�ي الوقت لهم ليشعروا باالس�ت

بخيالهم وإبداعهم.

ن واليافعات للتمّرن ومعايشة التجارب  	 احرص عىل توف�ي الوقت والمساحة لليافع�ي

واللعب.

ن واليافعات للتعب�ي عن أنفسهم بطريقة خالّقة من خالل  	 وّفر الفرص لليافع�ي

التحدث والغناء والرقص والكتابة والرسم والدراما والبناء. 

ن واليافعات للعمل عىل  	 احرص عىل أن تتسم جلساتك بالمرونة ح�ت يتس�ن لليافع�ي

ي تشجعهم عىل التخّيل.
االأفكار أو االأنشطة أو المشاريع ال�ت
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ابط مع التقاليد والطقوس الثقافية، وتعريضهم  	 شّجع الفتيات والفتية عىل ال�ت

لتقاليد وطقوس جديدة. 

ن وتشجيعهم  7. تحّدي اليافع�ي

ن واليافعات عىل أداء مهام صعبة ومعقدة.  قد تتفاجأ بكفاية اليافع�ي

ي 
ي جميع مراحل عملك معهم وقّدم لهم الدعم �ن

لذا، احرص عىل وضعهم أمام تحّديات �ن

تجريب الحلول.

يحتاج اليافعون واليافعات إىل تحديات جديدة لتوسيع مداركهم ولجذب انتباههم. لذا، 

ي جميع أنشطتهم، وقّدم لهم الدعم للخروج بطرق 
اعمل عىل عرض تحّديات مختلفة لهم �ن

ي توىلي أدوار ومسؤوليات 
خاصة بهم للتغلب عىل هذه التحّديات. ووّفر لهم الدعم أيضاً �ن

جديدة وقيادة االأنشطة عندما يشعرون أنهم مستعدون لذلك. 

ن واليافعات الفرصة لطرح االأفكار  فالتجريب جزء مهم من إدارة التحديات. لذا، امنح اليافع�ي

اتيجيات مختلفة لتحقيق االأهداف الموضوعة. وتذّكر أن التجربة  ومناقشة الحلول واختبار اس�ت

ي محاولتهم االأوىل. وعندما ال تس�ي 
ن واليافعات قد ال يحققون أهدافهم �ن ي أن اليافع�ي

تع�ن

االأمور عىل النحو الذي يأمله اليافعون واليافعات، ذّكرهم بأن يفكروا بما تعلموه، بدالً من 

ن عىل شعورهم بالفشل. ك�ي ال�ت

ن واليافعات. والحظ أنه عندما  واحرص عىل تقديم أك�ب قدر ممكن من التشجيع لليافع�ي

ء بشكل جيد، وتأّكد مما إذا كانوا يقدرون ما أنجزوه  ي
يتعلمون شيئاً جديداً أو يقومون بتنفيذ سث

أم ال. أعرب لهم عن تقديرك لجهودهم، ح�ت وإن لم يقوموا بتنفيذ العمل المطلوب منهم 

ي مواجهة التحديات.
بشكل جيد، واحرص عىل مدحهم عىل ما أبدوه من شجاعة ومثابرة �ن

ن دائماً من خالل الهيكلية والدعم. تجّنب إحباط  ويجب أن يكون التحّدي والتجريب متوازن�ي

ي الوقت الذي 
اً �ن ن واليافعات بالسماح لهم بالتصّدي لتحّديات تفوق طموحهم كث�ي اليافع�ي

ال تتوفر فيه الموارد لهم. بل ساعدهم عىل تجريب بعض االأفكار عىل قياس أك�ث كفاية عىل 

ي تجريب طرق جديدة لحل المشاكل وإيجاد الحلول.
دارة وتشجيعهم عىل المثابرة �ن االإ

ن واليافعات وكفاياتهم. 	 ي مختلف جوانب اهتمامات اليافع�ي أوجد مهاماً صعبة تُل�ب

ن واليافعات المساحة الختبار التحديات وتجريب أنشطة مختلفة. 	 امنح اليافع�ي

ن واليافعات بارتكاب االأخطاء، وح�ت وإن فشلوا واستسلموا )أو الأخذ  	 اسمح لليافع�ي

ي قدماً. 
احة(، ولكن شّجعهم عىل التعلم من تجاربهم والم�ن اس�ت

ن تحديات قد يجدونها مربكة جداً أو تشعرهم باالإحباط أو  	 تجنب إعطاء اليافع�ي

ورة عن طريق تقديم الدعم لهم. خيبة االأمل، وتدخل عند ال�ن

ن والمواءمة  8. التحس�ي

ن واليافعات.  ن ومواءمة االأنشطة بشكل مستمر أثناء العمل مع اليافع�ي سوف تحتاج إىل تحس�ي

ن من الوقت الذي تقضونه معاً،  ي لفهم متطلبات واحتياجات اليافع�ي
لذلك، خذ الوقت الكا�ن

وكن عىل استعداد لتغي�ي االأمور بطريقة مختلفة. 

ن واليافعات عن كثب أثناء عملك معهم. فإذا بدا  ومن االأهمية بمكان االإصغاء ومراقبة اليافع�ي

ة أو االإحباط، احرص بتغي�ي أو تعديل االأنشطة واستمع إىل  عليهم الملل أو االرتباك أو الح�ي

ي 
احاتهم حول كيف يمكن القيام باالأمور بشكل مختلف. يمكن لمواءمة االأنشطة أن يع�ن اق�ت

القيام بالمزيد من االأنشطة الناجحة. أعط اهتماماً عندما يستمتع اليافعون واليافعات بأنواع 

ي تهمهم.
معينة من االأنشطة، أو إذا أرادوا المزيد من الوقت للعمل عىل االأشياء ال�ت

ن )أعمارهم وكفاياتهم، ونوعهم االجتماعي،  ن واليافعات ليسوا متشابه�ي تذّكر أن اليافع�ي

وأي عوامل أخرى تؤثر عىل درجة مشاركتهم(، لذلك احرص عىل مواءمة الجلسات بحيث 

ن  ي االأنشطة واتخاذ القرارات. اعمل عىل تقسيم اليافع�ي
يحصل الجميع عىل فرصة للمشاركة �ن

واليافعات إىل مجموعات حسب العمر، ومستوى الّتطور، والجنس، واالهتمامات )إن كان 

ي احتياجاتهم. أثناء  ي السياق الخاص بك(، وقم أيضاً بمواءمة االأنشطة بما يل�ب
ذلك منطقياً �ن

نموهم، اعمل عىل إيجاد طرق جديدة لتحّديهم وتطوير مهاراتهم، وارتجل مقارباتاً جديدة 

ن فضولهم وإبداعهم. لتحف�ي

احرص عىل االرتجال والمرونة! نفذ نشاطاً ما باتجاه مختلف أو جرّب نوعاً جديداً من االألعاب 

ن  أو التمارين أو االأنشطة الفنية. واالأفضل من ذلك، احرص عىل تبادل االأفكار مع اليافع�ي

حونها. استخدم المقاربات العرسث الرئيسية، ولكن ال تح�  ي يق�ت
وتعرف عىل االأفكار ال�ت

نفسك بها فقط، واحرص عىل أن يكون االرتجال وسيلة البتكار وسائل للتواصل واالكتشافات 

الجديدة. 
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ن واليافعات وتشاور معهم أثناء عملك معهم، وقم بمواءمة  	 راقب اليافع�ي

ي اهتماماتهم وأولياتهم. االأنشطة بحيث تل�ب

ن  	  احرص عىل تخصيص االأنشطة بما يتناسب مع عمر وجنس وكفايات اليافع�ي

ي القراءة 
ن واليافعات �ن واليافعات. فعىل سبيل المثال، إذا كان مستوى اليافع�ي

، رّكز عىل الموسيقى أو الدراما أو أي من االأنشطة غ�ي النصية  ي
والكتابة متد�ن

االأخرى، وقم بتعديل االأنشطة بما يتناسب مع الفئة العمرية للمجموعة بحيث 

/ أقل تعقيداً.  ي الوقت أو أك�ث
تكون أق� أو أطول �ن

حيب بالفتيات  	 ي السياقات الجديدة، مثل ال�ت احرص عىل مواءمة االأنشطة بحيث تُل�ب

ن منه، أو االستجابة  نامج وتوديع االآخرين الخارج�ي ن لل�ب والفتيان الجدد المنضم�ي

نسانية أو أي أمر  ي الحاالت االإ
ات الحاصلة �ن للمناسبات مثل أعياد الميالد أو التغي�ي

ن واليافعات.  آخر يهم اليافع�ي

ن  	 احات اليافع�ي كن مستعداً لالرتجال، وتجريب أنشطة جديدة واالإصغاء الق�ت

واليافعات للعمل واالستمتاع معاً. 

9. بناء الروابط والعالقات

وري وهام  إن االإحساس بالتواصل مع االأصدقاء والعائلة والمجتمع والعالم هو أمر رصن

ن واليافعات. لذا، احرص عىل مساعدتهم عىل بناء العالقات خالل  لعافية ورفاهية اليافع�ي

عملك معهم بشكل جماعي.

ي 
ن واليافعات الفرصة للتعرّف عىل بعضهم البعض. ووّفر لهم الُسبل ال�ت امنح اليافع�ي

تجعلهم أصدقاء وأن يشعروا بأنهم جزء من فريق. وأفسح المجال أمام الصداقات الوثيقة 

ي تعزيز شعورهم بالتواصل والعمل 
ن واليافعات �ن للتبلور بشكل طبيعي، وادعم جميع اليافع�ي

حيب  نامج وال�ت ي أنشطة ال�ب
بشكل جيد معاً. وشّجعهم عىل استيعاب جميع الفتيات والفتيان �ن

بالجميع. 

ي التواصل والعمل الجماعي 
ن واليافعات عىل االستفادة من مهارتهم المتنامية �ن شّجع اليافع�ي

. وتحقق  ي بناء عالقات أفضل مع أصدقائهم وأفراد عائالتهم ومجتمعهم المحىلي
وتوظيفها �ن

منهم لمعرفة كيف تتطور هذه العالقات. 

ي توف�ي الفرصة لربطهم مع المصادر والفرص المتاحة من 
ن واليافعات �ن ساعد اليافع�ي

ي يمكنهم استخدامها 
حولهم. وشّجعهم عىل البحث عن المواد والمساحة والمعلومات ال�ت

ي ربطها مع أعضاء المجتمع الذين يمتلكون المعرفة 
ي مشاريعهم وأنشطتهم، وأيضاً �ن

�ن

ي الفنون أو التقاليد الثقافية. ساعد 
ة �ن ي يمكنهم تبادلها معهم مثل الخ�ب

والمهارات ال�ت

ن واليافعات عىل البحث عن دعم للمصادر من الناس القادرين عىل منحهم المكان  اليافع�ي

ابط والتواصل  أو المواد والتعاون مع المدراء واللجان التوجيهية والمنظمات. كما أن ال�ت

ن واليافعات وتقّبل آرائهم ووجهات  ن عىل االإصغاء لليافع�ي ي أيضاً تعزيز استعداد البالغ�ي
يع�ن

نظرهم ودعم عملهم. 

ي احتياجاتهم االأساسية. وتأكد من أنهم يعرفون  ي تُل�ب
ن واليافعات بالخدمات ال�ت اربط اليافع�ي

أين وم�ت يمكنهم العثور عىل الدعم، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والماء والمستلزمات 

ن واليافعات الذين  ن اليافع�ي االأساسية والرعاية الصحية وفرص التعليم. تعّلم كيفية تمي�ي

رين من العنف أو الذين بحاجة  ن عن أهلهم أو المت�ن لديهم احتياجات خاصة مثل المنفصل�ي

إىل رعاية نفسية، واحرص عىل اتخاذ الخطوات الالزمة لربطهم بالخدمات المالئمة. 

ن واليافعات عىل التعرّف عىل بعضهم البعض من خالل ترسيخ روح  	 ساعد اليافع�ي

الفريق وتنفيذ المشاريع الجماعية واالأنشطة الممتعة، واسمح للصداقات بالتبلور 

والتطور بشكل طبيعي.

ي مهارات  	
احرص عىل الوصول إىل أفراد المجتمع المحىلي الذين يمكنهم التشارك �ن

ن واليافعات وتعليمهم عن تاريخهم  ومعرفة قيمة ويستطيعون تقديمها لليافع�ي

وتراثهم وثقافتهم.

ن من خالل اللجان التوجيهية  	 ن واليافعات الفرص للتعاون مع البالغ�ي وّفر لليافع�ي

وإقامة المعارض والفعاليات والمشاريع المجتمعية. 

ي  	
ن واليافعات حول المسائل والقضايا ال�ت احرص عىل توف�ي المعلومات لليافع�ي

ي يحتاجونها.
تهمهم، وربطهم مع الخدمات ال�ت

يجابية  10. البناء عىل الأمور الإ

ي يمكن 
ي أصعب الظروف، يتمتع اليافعون واليافعات بالمصادر ونقاط القوة ال�ت

ح�ت �ن

ن عىل  ك�ي ن واليافعات عىل ال�ت تعزيزها. لذا، احرص أثناء عملك معهم عىل تشجيع اليافع�ي

بداع للعمل معاً. ي حياتهم، وحاول أن تخلق جواً من المرح واالإ
يجابية �ن الجوانب االإ

ن واليافعات مهارات ونقاط قوة أك�ث مما يدركونه فيهم. فساعدهم  فقد يكون لدى اليافع�ي

ي يمكنهم من خاللها مساعدة عائالتهم ومجتمعاتهم ورعاية أنفسهم 
عىل إدراك الطرق ال�ت

ي كفاياتهم ومواطن قوتهم، واستكشاف الطرق 
ي التفّكر �ن

واالآخرين حولهم. قّدم لهم الدعم �ن

سهام بأفكار جديدة،  ي يمكنهم من خاللها استخدام إبداعهم وطاقتهم لحل المشاكل، واالإ
ال�ت

وبناء مجتمعات مسالمة. 
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ن عىل ما لديهم ال عىل ما يفتقرون إليه، فحولهم أشخاص يمكنهم  ك�ي ن عىل ال�ت ع اليافع�ي شجِّ

تقديم المساعدة وموارد يمكن استغاللها ولديهم فرص للتعلم. احرص عىل أن تكون 

ثبات لهم ما يمكنك فعله ح�ت عندما تكون  ن واليافعات من خالل االإ قدوة حسنة لليافع�ي

المستلزمات والمعدات محدودة، وعندما تكون الظروف صعبة.

ن باالأنشطة وإظهار  حاول أن تخلق جواً إيجابياً لعملكم معاً. ورّكز عىل استمتاع اليافع�ي

ن أنه  ي يتعرضون لها. وأظهر لليافع�ي
إبداعاتهم وابتعادهم عن المخاوف والضغوطات ال�ت

ي المواقف الصعبة، وأن بإمكانهم االستمتاع 
من الممكن الحصول عىل تجارب إيجابية ح�ت �ن

والضحك معاً. جرّب تنفيذ أنشطة جديدة، ومناقشة أفكار مختلفة، وتحمل المخاطرة؛ واالأهم 

من ذلك كله، االستمتاع بوقتكم الذي تقضونه معاً! 

ن  ورة التظاهر بعدم وجود أي صعوبات؛ فاليافع�ي ي بال�ن
يجابية ال يع�ن إن البناء عىل االأمور االإ

ي وقت االأزمات، يواجهون خسارات حقيقية وأوجه من الحرمان يصعب 
واليافعات، خاصة �ن

االبتعاد عنها وعدم التفك�ي فيها. لذلك، إذا أرادت الفتيات والفتيان التحدث عن التجارب 

ام مشاعرهم أو حالتهم  السيئة والمشاعر السلبية، اسمح لهم بذلك. احرص دوماً عىل اح�ت

ن ال يشعرون بذلك.  هم عىل التبسم أو الضحك أو التظاهر بالسعادة ح�ي المزاجية، وال تج�ب

ولكن دعهم يعلمون أنك بجانبهم إن احتاجوا إليك وأنك تدعمهم. 

حيب والمرح ليعمل فيها اليافعون واليافعات  مكان أن تخلق مساحة تتسم بال�ت حاول قدر االإ

ي حياتهم.
يجابية �ن معاً، وشّجعهم عىل تعزيز الجوانب االإ

ن عىل إدراك والبناء عىل نقاط قوتهم وكفاياتهم. 	 ساعد اليافع�ي

ي  	
ن واليافعات عىل تحديد الموارد الموجودة حولهم، بما �ن شجع اليافع�ي

ي يمكنهم استخدامها، 
ذلك االأشخاص القادرين عىل مساعدتهم، والمواد ال�ت

ي يمكنهم التعلم منها. 
والمعلومات ال�ت

وّفر جواً ممتعاً وإيجابياً لعملك معهم، وحاول أن تنأى بمخاوفك وإحباطك  	

الشخ�ي بعيداً عنهم.

ن واليافعات عىل اللعب والضحك واالستمتاع، ولكن  	 احرص عىل تشجيع اليافع�ي

هم عىل الت�ف وكأنهم سعداء وهم ال يشعرون  م مشاعرهم وال تج�ب اح�ت

بالسعادة.

ن واليافعات ودعهم يعرفون أنك موجود لتوف�ي  	 يجابية وشّجع اليافع�ي تحىل باالإ

الدعم لهم. 

يذاء عدم الإ

ن دون قصد بعملك معهم.  ن واليافعات عىل عدم إيذائهم؛ أي أن تتأكد من عدم إيذاء الفتيات والفتيان اليافع�ي  من أهم االأشياء هو أن تحرص أثناء عملك مع اليافع�ي

عىل سبيل المثال:

ي ال يرتاحون إليها، أو توىلي أدوار ال يشعرون أنهم مستعدون  	
ي االأنشطة ال�ت

ي الحياة، أو إجبارهم عىل المشاركة �ن
ن واليافعات عىل التحدث عن تجاربهم المؤلمة �ن إرغام اليافع�ي

ن أو إحراجهم، أو ح�ت خطر جعلهم يبتعدون.  لها بعد؛ من شأن مثل هذه الت�فات أن تؤدي إىل إغضاب اليافع�ي

ر بها. 	 ن عن اللوازم والمعدات الثمينة إىل تعرضهم لخطر الرسقة أو غضب أقرانهم إن فقدوا هذا اللوازم والمعدات أو ألحقوا ال�ن قد يؤدي إيالء المسؤولية لليافع�ي

ن بالعار ومعاقبتهم من قبل أ�هم  	 ن إىل وصم المشارك�ي ن الجنس�ي ي يتم فيها الفصل التام ب�ي
ي الثقافات ال�ت

ن �ن ن الجنس�ي قد يؤدي تنظيمك الأنشطة تعمل عىل تعزيز االختالط ب�ي

أو مجتمعاتهم المحلية.

ن واليافعات الوصول إليها إىل تعريضهم للخطر عىل الطريق )مثل الرسقة، واالألغام، واالعتداء(. 	 ي يصعب عىل اليافع�ي
ي االأماكن ال�ت

قد يؤدي اختيار مساحات النشاط �ن

، إىل تعريضهم للخطر. 	 ي تنطوي عىل حرية محدودة لحرية التعب�ي
ي االأماكن ال�ت

ة للجدل �ن ن واليافعات عىل التحدث علناً عن القضايا المث�ي قد يؤدي تشجيع اليافع�ي

ن االعتبار المخاطر المحتملة وتأكد من عدم تعريضك لهم لالأذى.  ن واليافعات، احرص أوالً عىل االأخذ بع�ي وب�ف النظر عما ما تقوم بفعله مع اليافع�ي
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ل تستسلم!

ي بعض االأحيان قد 
ن واليافعات عىل صعوبة وتحّد. و�ن يمكن أن ينطوي العمل مع اليافع�ي

ن واليافعات ال يستفيدون من )أو يستمتعون  تشعر أنك ال تُحرز أي تقّدم، وأن اليافع�ي

بـ( العمل الجماعي الذي تعمل عليه معهم. لكن إيّاك أن تستسلم! فقد يحتاج اليافعون 

ي 
واليافعات إىل بعض الوقت ح�ت يشعروا باالرتياح للعمل معك والوثوق بك، ال سيما �ن

الظروف الصعبة.

 ، ن . واستمر بالتواصل مع الفتيات اليافعات والفتية اليافع�ي لذا، عليك التحىّلي بالص�ب

ي االأنشطة، ودعهم يعلمون أنك موجود لتقديم الدعم لهم.  
وتشجيعهم عىل المشاركة �ن

ن واليافعات فإنهم قد يستفيدون من عملك  تذّكر أنه مهما بلغت صعوبة التعامل مع اليافع�ي

عىل نحو ال تالحظه. لذا، استمر بالحضور وواصل إظهار اهتمامك لهم.

ي تحتاج فيها إىل الدعم، وطلبه. واعملوا معاً كميرسين 
احرص عىل أن تدرك االأوقات ال�ت

ومنسقي برامج لمساعدة بعضكم البعض، ومشاركة المعلومات حول االأمور الناجحة وغ�ي 

الناجحة وحّل أي مشاكل تواجهونها. وعليك أن تدرك أن العمل الذي تقوم به هو عمل 

ي مهمتك. حاول أن 
ي أنك فشلت �ن

صعب وفيه الكث�ي من التحديات، وأن طلب الدعم ال يع�ن

تتعلم من تجاربك، وال تقُس عىل نفسك.

ن واليافعات! وضع جانباً مخاوفك  واالأهم من ذلك كله، حاول أن تستمتع بوقتك مع اليافع�ي

ي تواجهك، وحافظ عىل روح الدعابة عندما ال تس�ي االأمور كما هو مخطط لها. 
والصعوبات ال�ت

بداع. وال تنَس أنك  ن واليافعات، وللضحك والمتعة واالإ ي للتواصل مع اليافع�ي
وخذ وقتك الكا�ن

ن أثناء عملك معهم. أيضاً قد تتعلم من اليافع�ي

ة استخدم المقاربات الرئيسية العرسش

لقد أدرجنا لك العديد من نقاط التذك�ي الستخدام مقاربة أو أك�ث من المقاربات الرئيسية 

، ودليل والتوجيه الخاص  ي التوجيه االأساسي
ة أثناء قراءتك للتوجيهات واالأدوات الواردة �ن العرسث

نامج  امج والتوجيه الخاص بالميرسين؛ وهذا من شأنه أن يساعدك خالل إدارتك ل�ب بمنسقي ال�ب

ي 
ن �ن ن واليافعات والعمل مع اليافع�ي التدخل الخاص بك، إىل جانب حقيبة أدوات اليافع�ي

ن واليافعات. حلقات اليافع�ي
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ن  ن واليافعات للتعب�ي والبتكار )حقيبة أدوات اليافع�ي توفر حقيبة أدوات اليافع�ي

ن أوضاعهم وتعلم  ن لتحس�ي واليافعات( الدعم للفتيات اليافعات والفتية اليافع�ي

ي 
مهارات حياتية مهمة والتواصل مع مجتمعاتهم المحلية من خالل الأنشطة ال�ت

تركز عىل التعب�ي والبتكار.

ي قد 
وهذا من شأنه أن يتيح لهم التجريب، والتعب�ي عن أنفسهم واستكشاف المواهب ال�ت

بداع واالستمتاع  ال يكونوا عىل دراية بأنهم يمتلكونها. ومن خالل منحهم الوقت للتأمل واالإ

بوقتهم أثناء حل المشاكل واستكشاف أفكار جديدة.

ي 
ن واليافعات �ن ومن خالل إعطاء االأولوية للتعب�ي واالبتكار، تسهم حقيبة أدوات اليافع�ي

ي تركز أك�ث عىل 
ن وال�ت استكمال وتوف�ي بديل إبداعي للمقاربات االأخرى الموجهة لليافع�ي

الرياضة والتعليم الرسمي والمهارات المهنية. وبهذه الطريقة، يتم إعطاء الفتيات اليافعات 

ن فرصة لتجربة أنواع مختلفة من االأنشطة وممارسة مهارات جديدة واالستمتاع  والفتية اليافع�ي

ء جديد! ي
بسث

بداع ن واليافعات للتعب�ي والإ حقيبة اليافع�ي



28 | حقيبة أدوات  واليافعات 

ن للتعب�ي عن أنفسهم  ي دعم اليافع�ي
ن واليافعات �ن تسهم حقيبة أدوات اليافع�ي

 من خالل الفنون وذلك لتعزيز أوضاعهم وتعليمهم ومشاركتهم 

ي مجتمعاتهم المحلية. 
�ن

ن واليافعات عىل التعب�ي عن أفكارهم  ومن شأن العمل من خالل الفنون أن يساعد اليافع�ي

ومشاعرهم، وتعّلم مهارات حياتية ومعايشة العالم من حولهم بطرق جديدة. ويمكن 

ن واليافعات وثقافاتهم وتراثهم، وأن تمنحهم فرص  ن اليافع�ي لمختلف أنواع الفنون أن تربط ب�ي

ي مجتمعاتهم المحلية. 
سهام بشكل إبداعي �ن االإ

ن واليافعات للتعب�ي  ي الفرص المتاحة لليافع�ي
نسانية، غالباً ما يحدث انقطاع �ن ي السياقات االإ

و�ن

ن واليافعات عىل البقاء عىل قيد الحياة  ن اليافع�ي عن أنفسهم من خالل الفنون. حيث إن ترك�ي

ك لهم وقتاً قليالً للعب بطريقة إبداعية وفنية أو للسعي وراء أنواع الفنون  بشكل يومي، قد ي�ت

ي تُث�ي اهتمامهم.
ال�ت

ن مستوى رفاهيتهم  ن واليافعات عىل تحس�ي واستكشاف الفنون من شأنه مساعدة اليافع�ي

العاطفية. ومن خالل الرسم أو الغناء أو الرقص، يمكنهم االبتعاد عن الضغوط والصعوبات 

ي ظروفهم. ويمكنهم التعب�ي عن المشاعر الصعبة بطرق آمنة، )عىل سبيل 
ي يواجهونها �ن

ال�ت

المثال من خالل �د أو كتابة قصة(، واستخدام خيالهم الستكشاف آمالهم ومخاوفهم. وقد 

ها من  اع الفنون التقليدية أو غ�ي ن ي المجتمعات المتأثرة بال�ن
يستخدم اليافعون واليافعات �ن

ي 
ي من تجارب العنف أو الخسارة. و�ن

أنواع الفنون لدعم بعضهم البعض أثناء عملية التعا�ن

ي 
ي تجربة العمل الف�ن

حاالٍت أخرى، قد يجد اليافعون واليافعات ببساطة المتعة والراحة �ن

 . ن تماماً مثل البالغ�ي

إن العمل عىل مشاريع خاصة بالفنون، سواًء كان العمل فردياً أو جماعياً، من شأنه أن يساعد 

ن عىل تطوير كفايات ومهارات حياتية جديدة. فمن خالل  الفتيات اليافعات والفتية اليافع�ي

االأنواع المختلفة من الفنون، يتعلم اليافعون واليافعات طرقاً جديدة للتعب�ي عن مشاعرهم 

وأفكارهم وتفس�ي ما يرونه ويسمعونه من حولهم. ومن شأن أنواع الفنون مثل �د القصص 

ام  ن واليافعات عىل تطوير مهارات التعاطف واالح�ت والدراما أن تساعد اليافع�ي

ي الحقيقة أو الخيال. أّما 
من خالل السماح لهم باستكشاف تجارب ومشاعر االآخرين، سواًء �ن

ن واليافعات عىل المثابرة  أنواع الفنون مثل الّتخطيط والرسم، فتؤدي إىل تعزيز كفاية اليافع�ي

ي مشاريع الفنون مثل المعارض أو العروض الفنية أن يوفر 
. ومن شأن التعاون �ن والص�ب

، يتعلمون  ن واليافعات فرصة خصبة لممارسة مهارات التعامل مع االآخرين. وبالتاىلي لليافع�ي

التواصل والتخطيط وصنع القرار وحل المشاكل.

ي 
ن واليافعات �ن كما أن التعب�ي عن أنفسهم من خالل الفنون من شأنه أيضاً أن يدعم اليافع�ي

ي مع مجتمعاتهم المحلية وبناء عالقات اجتماعية تعت�ب مهمة لرفاهيتهم.  االرتباط بشكل إيجا�ب

ي أنشطة يتم تنفيذها باستخدام حقيبة 
ي المجتمع المحىلي �ن

ن �ن ن بالغ�ي اك فنان�ي ومن خالل إ�ث

ن واليافعات االستفادة من تجاربهم ومعارفهم  ن واليافعات، يمكن لليافع�ي أدوات اليافع�ي

وتعّلم المزيد عن تقاليدهم وحضارتهم. كما يمكن أن يستمتع الفنانون البالغون أيضاً بطاقة 

ي مجتمعاتهم المحلية. 
وإبداع الشباب، ومساعدتهم عىل توىلي أدواراً إيجابية �ن

اليافعون والتعب�ي

والفنون تشمل:

الرسم  	

اللوحات  	

رسم الجداريات  	

الفنون الب�ية  	

الغناء 	

الرقص 	

نشاد 	 االإ

عزف االآالت الموسيقية 	

�د القصص 	

كتابة القصص أو القصائد أو المرسحيات 	

الدراما  	

االرتجال  	

صناعة الحرف  	

ي 	
التصوير الفوتوغرا�ن

تصوير الفيديو  	

النحت 	
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ن واليافعات من خاللها توىلي أعماالً إيجابية.  كما أن الفنون يمكن أن تكون طريقة يمكن لليافع�ي

ن واليافعات استخدام الفنون لمشاركة رسائل منقذة للحياة  فعىل سبيل المثال، يمكن لليافع�ي

ي 
، استخدم اليافعون واليافعات �ن ن ن مثقف�ي ونصائح مفيدة مع مجتمعاتهم المحلية.  كفنان�ي

ي والفن لتوعية مجتمعاتهم المحلية حول العنف 
جميع أنحاء العالم الدراما، والرقص واالأغا�ن

نسانية. ها من المخاطر المرتبطة بحاالت االأزمات االإ واالأمراض وغ�ي

وعندما يتشارك اليافعون واليافعات بأعمالهم الفنية، يمكنهم رفد مجتمعاتهم المحلية 

بداع الذين قد يكون قد ضاع خالل  ي استعادة بعض االإ
بطاقة جديدة والحيوية، والمساعدة �ن

ن واليافعات أو اللوحات  وقت الكارثة أو االأزمة. وتُعت�ب معارض الرسومات الخاصة باليافع�ي

أو المنحوتات أو العروض المرسحية أو عروض الرقص أو الموسيقى أشكاالً من االأشكال 

ي الظروف الصعبة للتجمع معاً 
ي توفر الفرص للناس �ن

فيه للمجتمعات ال�ت القيمة لوسائل ال�ت

ي كل من عائالتهم 
ي تعافيهم الشخ�ي وتعا�ن

واالستمتاع. وهكذا يستطيع اليافعون المساهمة �ن

ي 
ي تعافيهم الشخ�ي وتعا�ن

ومجتمعاتهم. وهكذا يستطيع اليافعون واليافعات المساهمة �ن

كل من أ�هم ومجتمعاتهم المحلية.
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ن  ن واليافعات عىل البتكار كوسيلة لمساعدة اليافع�ي تشجع حقيبة أدوات اليافع�ي

ن أوضاعهم وتعّلم مهارات جديدة والتواصل مع  واليافعات عىل تحس�ي
مجتمعاتهم المحلية.1

ن عمر  يتمتع اليافعون واليافعات بكفاية خاصة عىل االبتكار. وأثناء نموهم وتطورهم ب�ي

ن  ي االأعصاب يؤدي إىل فتح المجال لليافع�ي
10 سنوات و17 سنة يتعرض الدماغ إىل تطور �ن

ي أفكار ومشاعر وسلوكيات أك�ث تقدماً. وهذا بدوره يسمح لهم بالنظر إىل 
واليافعات لتب�ن

العالم وتحليله بطرق جديدة واستخدام مهارات منطقية ومجردة جديدة، كما يُعطيهم 

الكفاية عىل حل المشاكل واستكشاف أفكار ُمعقدة. فليس بالغريب إذاً أن يجلب الفتيات 

والفتيان طاقات جديدة وفضوالً إىل حياتهم عند بلوغهم سن اليافعة، فيكونون عىل استعداد 

للسؤال والتحدي. 

يحتاج اليافعون واليافعات إىل االبتكار – التجربة وحل المشاكل واستكشاف أفكار جديدة – 

ي الحاالت 
لتتمكن عقولهم من التطور والنمو بطريقة صحية. وتتجىل أهمية هذه الحاجة �ن

ن واليافعات قد  دراكية لليافع�ي ي التطور والتنمية االإ
نسانية بشكل خاص الأن االضطراب �ن االإ

اعات أو الكوارث،  ن ي تسببه ال�ن
يُعرضهم إىل خلل بسبب الضغوطات والتأث�ي العاطفي ال�ت

اع غالباً ما تكون محدودة.  وكذلك فإن الفرص المتاحة لهم للتفك�ي والتخيل واالخ�ت

ي أن يتم تزويدهم بالفرص للتفك�ي بطريقة 
ن يع�ن ن واليافعات ليصبحوا مبدع�ي ودعم اليافع�ي

إبداعية واستكشاف التحديات وطرح االأفكار وإيجاد حلول للمشاكل. وهذا يتيح لهم تعلم 

ي يواجهونها واالستفادة من الفرص المتاحة من 
طرق بناءة لالستجابة للمشاكل والصعوبات ال�ت

حولهم وإيجاد طرق إيجابية للتأث�ي عىل الجوانب الهامة من حياتهم. كما يُساهم تعاونهم 

ي التخطيط وصنع القرار وإيجاد 
ي تعليمهم العمل مع االآخرين �ن

بداعية �ن ي تنفيذ المشاريع االإ
�ن

الحلول بشكل جماعي. ومن شأن هذا أن يتيح لهم بناء العالقات الصحية وتهيئتهم للمشاركة 

ي المجتمع أثناء وصولهم لسن البلوغ. 
الفاعلة �ن

ن واليافعات التمّرن  بداعية واالبتكارات، يمكن لليافع�ي ومن خالل العمل عىل المشاريع االإ

اتيجيات مختلفة لتحقيق أهدافهم. وهذا يعلمهم الص�ب  عىل التجريب واستكشاف اس�ت

والمثابرة، والتمّرن عىل تجاوز االنتكاسات. كما أنهم يتعلمون أيضاً ارتكاب االأخطاء، واالإخفاق 

ي قدماً.
واالستسالم - ومن ثم التعّلم من تجاربهم والم�ن

ن واليافعات أيضاً المساحة للتعب�ي عن أنفسهم  كما أن العمل كمبتكرين يمنح اليافع�ي

ن واليافعات  واستخدام خيالهم. ومن خالل التدخالت واالبتكارات المختلفة، يمكن لليافع�ي

إيجاد طرق جديدة للتعب�ي عن أفكارهم وتفس�ي ما يرونه ويسمعونه من حولهم. كما يمكنهم 

ي تعمل عىل 
التواصل مع مجتمعاتهم المحلية واتخاذ إجراءات إيجابية من خالل المشاريع ال�ت

نسانية أو مبادرات التنمية. دعم جهود االستجابة االإ

ي تشجيعهم عىل االستفادة مما لديهم -
ن واليافعات كي يصبحوا مبتكرين يع�ن  ودعم اليافع�ي

ي مساعدتهم عىل معرفة ما يمكنهم تحقيقه ح�ت عندما 
وليس مما ليس لديهم. وهذا يع�ن

نهم عىل التوصل إىل الحلول  تكون الموارد محدودة والظروف عصيبة – باالإضافة إىل تحف�ي

ن حياتهم.  بداعية الخاصة بهم لتحس�ي واالأفكار االإ

ي حياتهم 
ن لُيصبحوا ُمبتكرين �ن ن واليافعات عىل دعم اليافع�ي وتعمل حقيبة أدوات اليافع�ي

من خالل أنشطة مثل:

بداعية؛ 	 تخطيط وتنفيذ المشاريع االإ

اعات؛ 	 تجريب وتطوير االخ�ت

بداعية؛ 	 التعاون عىل المهام واالألعاب والتمارين االإ

استكشاف االأفكار والمفاهيم الجديدة؛ 	

جمع وتحليل المعلومات؛ و 	

ي حول حلول المشاكل والتحّديات. 	
إجراء عصف ذه�ن

اليافعون واليافعات والبتكار

كات". منظمة االأمم المتحدة للطفولة، دليل االبتكار، )النسخة 0.9(، منظمة االأمم المتحدة للطفولة، غ�ي منشورة، 2014 امج والرسث ء جديد أو مختلف يضيف قيمة ما ويمكن أن يش�ي إىل العمالت والمنتجات وال�ب ي
تُعرّف اليونيسف االبتكار عىل أنه: "..القيام بسث

لماذا البتكار؟

ي ما يتعلمه اليافعون 
ن واليافعات، تتثمل الفائدة من العمل كمبتكرين �ن بالنسبة لليافع�ي

ي المشاريع 
واليافعات خالل عملية االبتكار؛ فمن خالل االبتكارات وطرح الحلول والتعاون �ن

ي المعرفة والمواقف والمهارات، 
ن واليافعات تطوير كفايات هامة �ن بداعية، يمكن لليافع�ي االإ

ن أحوالهم ورفاهيتهم. ي تُعت�ب مهمة لتحس�ي
وال�ت
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ن  ن الفتيات والفتية اليافع�ي ن واليافعات عىل تمك�ي تعمل حقيبة أدوات اليافع�ي

ي 
ي تساعدهم عىل التكّيف مع التحديات ال�ت

ورفدهم بالمهارات الحياتية ال�ت

نسانية وتعزيز قدرتهم عىل الصمود. ي الحالت الإ
يواجهونها �ن

ي بإمكانها 
دراكية والتفاعلية ال�ت المهارات الحياتية هي الكفايات والمهارات الشخصية واالإ

، وتلبية متطلبات وتحديات الحاالت  ن عىل التكّيف مع التغي�ي مساعدة الفتيات والفتية اليافع�ي

ن واليافعات عىل: التفك�ي  نسانية بطرٍق بناّءة. ومن شأن المهارات الحياتية مساعدة اليافع�ي االإ

النقدي، وحل المشاكل، والتواصل بطرق فاعلة، وبناء عالقات صحية، والتعاُطف مع 

االآخرين، وامتالك إحساس بالقيمة الذاتية. 

نسانية ي حالت الأزمات الإ
المهارات الحياتية �ن

ي حاالت االأزمات 
ن واليافعات �ن تُعت�ب المهارات الحياتية مهمة عىل نحو خاص بالنسبة لليافع�ي

ة، مثل االنفصال عن أ�هم، وانقطاعهم  نسانية، حيث غالباً ما يواجهون تحّديات كب�ي االإ

ن مواد  وح عن مجتمعاتهم المحلية. وإذا لم تتوفر للفتيات والفتية اليافع�ي ن عن التعليم، وال�ن

ن للجوء إىل االأساليب السلبية للتكّيف  مخصصة للتعامل مع هذه الصعوبات، فإنهم معرض�ي

مع هذه الظروف، ويشمل ذلك عزل أنفسهم أو صب شعورهم باالإحباط والغضب عىل 

االآخرين أو تعاطي الكحول والمخدرات. 

ن واليافعات عىل تطوير طرق بناّءة   ويمكن لتعليم المهارات الحياتية أن يساعد اليافع�ي

للتعامل مع مشاكلهم، باالإضافة إىل دعمهم التخاذ خيارات صحّية أك�ث ومقاومة الضغوطات 

السلبية، والبناء عىل نقاط القوة الموجودة لديهم وتعزيز قدرتهم عىل الصمود.

ن واليافعات بناء المهارات الحياتية من خالل حقيبة أدوات اليافع�ي

ن واليافعات الدعم لهم لتطوير الكفايات الأساسية – المعرفة  توفر حقيبة أدوات اليافع�ي

ي االأساس تعت�ب نفس المهارات الحياتية، فهذه الكفايات تساعد 
والسلوكيات والمهارات. وهي �ن

. وقد  ي تُهمهم أك�ث
ي مجاالت حياتهم ال�ت

ن واليافعات عىل التعامل بشكل فاعل �ن اليافع�ي

، استكشاف العالقات أو المخاوف  ن يشمل هذا، بالنسبة للكث�ي من الفتيات والفتية اليافع�ي

المتعلقة بعائالتهم أو أصدقائهم والمدرسة، والعمل، والسالمة، والجنس، والمال، والغذاء، 

والصحة. 

ن واليافعات طرق تفاعلية وتشاركية لتعزيز المهارات الحياتية  تستخدم حقيبة أدوات اليافع�ي

ن من خالل أنشطة مثل تبادل االأدوار والتمارين الجماعية  عند الفتيات والفتية اليافع�ي

ن  . وهذه الطرق تشمل دعم اليافع�ي ي
بداعية والعصف الذه�ن والمشاريع االإ

واليافعات للتعلم من خالل العمل والممارسة والتفك�ي بدالً من التنظ�ي عليهم وتوجيه 

ن واليافعات الفرص لممارسة هذه المهارات الحياتية ضمن  المواعظ لهم. وثم تُتاح لليافع�ي

ي حياتهم عند التعامل مع عائالتهم 
ن ودعمهم الستخدامها بشكل أوسع �ن حلقات اليافع�ي

وأصدقائهم ومجتمعاتهم.

: ي
ن واليافعات �ن وتساعد حقيبة االأدوات عىل تطوير المهارات الحياتية من خالل دعم اليافع�ي

تعّلم كيف أن يصبحوا جزءاً من مجموعة؛  	

؛  	 التكّيف مع العواطف المربكة والجياشة، والضغط والتغي�ي

ام تجاه االآخرين، وخاصة أولئك الذين  	 بلورة شعور بالعطف والتسامح واالح�ت

ينحدرون من خلفيات وثقافات مختلفة؛

اعات بشكل سلمي؛ 	 ن التواصل بشكل فّعال، والتعاون، وتسوية ال�ن

التخطيط لكيفية حل المشاكل واتخاذ القرارات؛ 	

إيجاد الطرق لتجنب المخاطر وحماية أنفسهم؛ 	

منارصة حقوقهم، وحقوق االآخرين؛ 	

، والثقة، وتعزيز الشعور بقيمة الذات؛ 	 ي
تطوير الوعي الذا�ت

وضع أهداف واقعية للمستقبل؛  	

تعزيز العالقات مع االأ�ة واالأصدقاء واالآخرين؛ 	

	 . التفاعل بشكل بّناء مع مجتمعهم المحىلي

ن واليافعات ومساعدتهم  ي مختلف جوانب حياة اليافع�ي
ومن الممكن تطبيق هذه المهارات �ن

عىل مواجهة التحديات خالل نموهم وتطورهم. مع ذلك، فإنه من المهم مراقبة حاجات 

ن من مختلف االأعمار والثقافات والخلفيات والكفايات  وتحديات الفتيات والفتيان اليافع�ي

واللغات – كما أنه من المهم أيضاً تجنب تجميعهم معاً عىل أنهم متساوون. وستكون بعض 

ها. وبالتاىلي  ن واليافعات من غ�ي المهارات الحياتية أك�ث أهمية وصلة بالنسبة لبعض اليافع�ي

ن واليافعات بما يتناسب مع تلك االحتياجات  ي حقيبة أدوات اليافع�ي
يجب تصميم االأنشطة �ن

ي تؤثر 
المختلفة ح�ت يتمكن اليافعون واليافعات من تعّلم مهارات التعامل مع القضايا ال�ت

فيهم فعالً.2

ن واليافعات عىل اجتياز االأزمات  إن تعليم المهارات الحياتية ليس فقط لمساعدة اليافع�ي

ن بمهارات تخدمهم مدى الحياة –  نسانية، بل هو أيضاً لرفد الفتيات والفتية اليافع�ي االإ

ي 
وتزويدهم بطريق لحماية أنفسهم وإدارة التحديات والتعامل البناء مع كل ما تلقيه الحياة �ن

طريقهم.

ي هذا 
رابط إىل موارد قسم المهارات الحياتية )ص. 47( لمزيد من المعلومات والدعم �ن

المجال.

اليافعون واليافعات وتعليم المهارات الحياتية1
ي تتيح السلوك 

تُعرّف اليونيسف المهارات الحياتية عىل أنها الكفايات ال�ت

ي الذي يتيح بدوره لالأفراد التعامل بفعالية مع متطلبات  يجا�ب التكّيفي واالإ

وتحّديات الحياة اليومية.

1 المصادر: االتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب االأحمر والهالل االأحمر، المهارات الحياتية - مهارات من أجل الحياة: دليل، مركز االإحالة الخاص باالتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب االأحمر والهالل االأحمر للدعم النفسي واالجتماعي، كوبنهاغن، 2014؛ وصندوق االأمم المتحدة للطفولة، برنامج 

التقييم العالمي لتعليم المهارات الحياتية، اليونيسف، نيويورك، 2012. 

يدز، وحماية الطفل، والحّد من مخاطر الكوارث، والصحة  ية المكتسبة واالإ وس نقص المناعة البرسث ن عىل قضايا معينة مثل ف�ي ك�ي ي جوانب حياتهم المختلفة )مثل التواصل بفاعلية واتخاذ القرار( بدالً من ال�ت
ي من شأنها مساعدتهم �ن

ن واليافعات عىل بناء المهارات ال�ت ز حقيبة أدوات اليافع�ي 2 تُركِّ

نسان. لمام باالأمور المالية، وحقوق االإ نجابية، واالإ االإ
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ن واليافعات  ي حقيبة أدوات اليافع�ي
توفر الأنشطة والأدوات والتوجيهات الواردة �ن

ي تطوير رفاهيتهم النفسية والجتماعية، والتعامل مع التحديات 
الدعم لهم �ن

نسانية. ي الحالت الإ
ي يواجهونها �ن

ال�ت

ي حالت الأزمات 
ن واليافعات �ن الرفاهية النفسية والجتماعية لدى اليافع�ي

نسانية الإ

إن إحدى أساسيات الرفاهية النفسية واالجتماعية هو الحصول عىل االحتياجات االأساسية 

)الطعام والمأوى وُسُبل العيش والرعاية الصحية والخدمات التعليمية( مجتمعًة، مع 

ي بيئة آمنة وداعمة2. لكن لالأسف، غالباً ما تنقطع 
ي من العيش �ن

االإحساس باالأمان والذي يأ�ت

ن واليافعات  اً شديداً عىل تطور اليافع�ي نسانية مما يُسبب تأث�ي ي الحاالت االإ
هذه الرفاهية �ن

النفسي واالجتماعي.

نسانية يمكن أن يشكل الكث�ي من  ن باالأزمات االإ وهذا االنقطاع، والغموض والعنف المرتبط�ي

. وقد يضطر بعضهم إىل التعامل مع تفكك أ�هم  ن الضغط النفسي واالجتماعي عىل اليافع�ي

ن قبل أن يكونوا مستعدين لتلك المسؤوليات،  ومجتمعاتهم وتحمل مسؤوليات البالغ�ي

تجار بالبرسث  باالإضافة إىل مواجهتهم لمخاطر مختلفة مثل التجنيد من قبل القوات المقاتلة واالإ

  . والعمل االستغالىلي والعنف الجنسي

ن واليافعات بطرق مختلفة مع الظروف العصيبة، إال أنه غالباً ما  وبالرغم من تجاوب اليافع�ي

ي السلوك والعواطف واالأفكار والعالقات 
ات االأولية �ن يظهرون جميعهم تقريباً بعض التغي�ي

نسانية. ومن االستجابات الشائعة الحزن واالألم واالكتئاب وفقدان  االجتماعية خالل االأزمات االإ

ن  االأمل والخوف والتوتر والقلق والشعور بالذنب. كما أنّه من الممكن أن يواجه بعض اليافع�ي

ي 
ن وقد يشعرون بإحساس بالعزلة، بينما قد ينخرط بعضهم �ن ك�ي ي ال�ت

واليافعات مصاعباً �ن

سلوكيات خطرة. هذا أمٌر طبيعي.

ن واليافعات  ومن االأهمية بمكان تذّكر بأنه مع توفر بعض الدعم، يمكن لمعظم اليافع�ي

ن  ي ح�ي
ي خاضوها. و�ن

استعادة صحتهم النفسية واالجتماعية والتغلب عىل التجارب الصعبة ال�ت

ي االأداء وقد يحتاجون إىل الدعم المتخصص 
ن واليافعات يواجهون صعوبة �ن أن بعض اليافع�ي

ن يتمتعون بالكفاية عىل التكّيف أو  ي الصحة العقلية، إال أن معظم الفتيات والفتية اليافع�ي
�ن

" من التجارب العصيبة. ي
"التعا�ن

ن واليافعات من خالل  دعم الرفاهية النفسية والجتماعي لليافع�ي

ن واليافعات حقيبة أدوات اليافع�ي

ن واليافعات  ن مستوى الرفاهية النفسية واالجتماعية لليافع�ي تهدف حقيبة االأدوات إىل تحس�ي

ن بأماكن إيجابية  نسانية، وذلك من خالل تزويد الفتيات والفتية اليافع�ي ي حاالت االأزمات االإ
�ن

احة من الظروف  للتعّلم واالستمتاع بوقتهم، والتعب�ي عن أنفسهم بشكل إبداعي، وأخذ اس�ت

ن واليافعات عىل تطوير الكفايات الرئيسية  العصيبة. وهذا ينطوي عىل مساعدة اليافع�ي

ي تعت�ب جوانب حيوية لتلبية احتياجاتهم النفسية 
- المعرفة، والمواقف، والمهارات، وال�ت

واالجتماعية، ومساعدتهم عىل التكّيف مع االأزمة.

ن واليافعات   وتعمل حقيبة االأدوات عىل دعم الرفاهية النفسية واالجتماعية لليافع�ي

من خالل: 

ن والدعم من خالل االأنشطة  	 ي ترسيخ نوٍع من النظام والروت�ي
مساعدتهم �ن

المنتظمة؛

ي التحدث عن أفكارهم  	
إيجاد بيئة يشعر فيها اليافعون واليافعات بالحرية �ن

عادة معايشة تجارب عصيبة  واهتماماتهم ومخاوفهم دون التعرض لضغوطات الإ

أو مناقشة قضايا حساسة،

ي  	
ن واليافعات عىل إيجاد طرق إيجابية للتكّيف مع التحّديات ال�ت مساعدة اليافع�ي

ي حياتهم وحل المشاكل وإدارة الضغوطات الخاصة بهم؛
يواجهونها �ن

ام بعضهم البعض وبناء الصداقات،  	 ن واليافعات عىل دعم واح�ت تشجيع اليافع�ي

وذلك من خالل العمل الجماعي واالأنشطة الجماعية. 

ي حياتهم، خصوصاً  	
يجابية �ن ن واليافعات لبناء أو تعزيز العالقات االإ دعم اليافع�ي

مع العائلة واالأصدقاء.

ن واليافعات للتعب�ي عن أنفسهم من خالل الفن  	 إفساح المجال أمام اليافع�ي

والرسم والغناء والرقص والكتابة و�د القصص والرياضة والدراما. 

ي مجتمعاتهم والقيام بأعمال إيجابية  	
سهام �ن ن واليافعات لالإ توف�ي الفرص لليافع�ي

نسانية.  الأنفسهم ولالآخرين مثل إعادة بناء البيوت أو دعم جهود االستجابات االإ

اليافعون واليافعات والدعم النفسي والجتماعي1

نسان، المفوضية السامية لالأمم  نسان، المفوضية السامية لالأمم المتحدة لحقوق االإ نقاذ الدولية، مؤسسة إنقاذ االأطفال، االتحاد الدوىلي الأرض االإ 1 المصادر: أعمال من أجل حقوق الطفل، حزمة العمل من أجل حقوق الطفل، وحدة المسائل الحيوية 7: الدعم النفسي واالجتماعي، لجنة االإ

ن الوكاالت لتقييم برامج الدعم النفسي واالجتماعي  ك ب�ي ، اليونيسف، نيويورك، 2009. اليونيسف، الدليل المش�ت ن ي حاالت الطوارئ: دليل تدريب المعلم�ي
، صندوق االأمم المتحدة للطفولة، نيويورك، 2009؛ اليونيسف، الرعاية النفسية واالجتماعية وحماية االأطفال �ن ن المتحدة لشؤون الالجئ�ي

نسانية، اليونيسف، نيويورك، 2011.  ي االأزمات االإ
�ن

2 المصدر: أعمال من أجل حقوق الطفل، حزمة العمل من أجل حقوق الطفل، وحدة المسائل الحيوية 7: الدعم النفسي واالجتماعي، حزة االأعمال من أجل حقوق االأطفال، نيويورك، 2009.

ن ذهن الشخص وأفكاره وعواطفه  ابط الوثيق ب�ي الحالة النفسية والجتماعية: تعود عىل ال�ت

ومشاعره وسلوكياته وعالمه االجتماعي - مثالً، العالقات مع االأ�ة، واالأصدقاء، والمجتمع 

 . المحىلي

ي االحتياجات النفسية واالجتماعية  ي تل�ب
ويعود الدعم النفسي والجتماعي عىل االأعمال ال�ت

ن واليافعات وتعزيز رفاهيتهم.2 لليافع�ي
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ي الظروف الصعبة، من االأهمية بمكان إيجاد بيئة إيجابية 
ن واليافعات �ن عند العمل مع اليافع�ي

ومريحة لهم، ويمكن التحّدث بحرية عن حياتهم واهتماماتهم وعالقاتهم. مع ذلك، يجب 

ن واليافعات أبداً عىل مناقشة التجارب المؤلمة أو المواضيع الحساسة إن  عدم إجبار اليافع�ي

ن واليافعات حول ما يرغبون بمشاركته )أو  ام قرارات اليافع�ي ي ذلك. ويجب اح�ت
لم يرغبوا �ن

عدم مشاركته(، كما يجب توجيه االأنشطة والمناقشات بطريقة ممنهجة تعمل عىل حمايتهم 

ر. هم( من الضيق أو االأذى غ�ي الم�ب )وحماية غ�ي

ن واليافعات يتعرضون لصدمة نفسية – وهي  اض بأن اليافع�ي كما إنّه من المهم تجنب االف�ت

نسانية )وأنها تصنيف  ي الحاالت االإ
ن �ن ي بعض الفتيات والفتية اليافع�ي

حالة مرضية تؤثر فقط �ن
يعرضهم لخطر وسمهم بالعار(.3

ن واليافعات بحذر وإحالتهم إىل خدمات الدعم  ي الوقت ذاته، يجب مراقبة اليافع�ي
و�ن

المتخصص إذا لوحظ عليهم عالمات االضطراب عندهم أو وجود سلوك يدعو إىل القلق. 

ن واليافعات باستخدام حقيبة  ي نهاية المطاف، إّن دعم الرفاهية النفسية واالجتماعية لليافع�ي
�ن

ن يتمحور حول تعزيز بيئة مستقرة وإيجابية )وممتعة!( حيث تستطيع الفتيات  أدوات اليافع�ي

ي تعمل عىل تعزيز قدرتهم عىل الصمود وتساعدهم 
ي االأنشطة ال�ت

ن المشاركة �ن والفتية اليافع�ي

ن واليافعات عىل المشاركة  ي حياتهم. ويعت�ب تشجيع اليافع�ي
عىل والتكّيف مع الصعوبات �ن

ي هذا 
يجابية مع عائالتهم ومجتمعاتهم واالهتمام بأنفسهم وباالآخرين من االأمور المهمة �ن االإ

الجهد.

ي هذا المجال.
رابط إىل موارد الدعم النفسي )ص. 48( لمزيد من المعلومات والدعم �ن

ن الوكاالت، مبادئ توجيهية  كة ب�ي ي حاالت االأزمات. ومع ذلك يُعتقد أنها تؤثر فقط عىل نسبة معينة من السكان. اللجنة الدائمة المش�ت
ي الصحة النفسية. هناك جدل دائر بخصوص انتشار الصدمات النفسية �ن

ن �ن ن مؤهل�ي 3 الصدمة النفسية هي حالة مرضية يجب تشخيصها من قبل مختص�ي

ن الوكاالت، 2007. كة ب�ي ي حاالت الطوارئ، اللجنة الدائمة المش�ت
بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي �ن
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ن  ن الدعم لليافع�ي ي حقيبة أدوات اليافع�ي
توفر الأنشطة والمقاربات الواردة �ن

ي تؤثر عليهم، 
ي اتخاذ القرارات ال�ت

ي التعب�ي عن أنفسهم، والمشاركة �ن
واليافعات �ن

ي أ�هم ومجتمعاتهم. 
وتحقيق التغي�ي �ن

ي المشاركة
ن واليافعات �ن حق اليافع�ي

وفقاً التفاقية االأمم المتحدة لحقوق الطفل، يتمتع جميع االأطفال من كافة االأعمار، بمن 

ي أي مسألة تتعلق بهم، ويتمتعون أيضاً بحق 
فيهم اليافعون واليافعات، بحق المشاركة �ن

ي 
ن االعتبار. ومع ذلك، ومن الناحية العملية، يُعامل اليافعون واليافعات �ن أخذ آرائهم بع�ي

ن االعتبار.  العادة باستخفاف وال تؤخذ آراؤهم بع�ي

ي حياتهم ومجتمعاتهم 
ي تؤثر �ن

ي اتخاذ القرارات ال�ت
يتمتع اليافعون واليافعات بحق المشاركة �ن

ن واليافعات الفرصة للتعب�ي عن  المحلية والمجتمع االأوسع الذي يعيشون فيه.2 فمنح اليافع�ي

ي تمكينهم من حماية أنفسهم 
، بل أيضاً �ن ي تعزيز نمائهم الشخ�ي

آرائهم ال يسهم فقط �ن

 . ن ن ومسؤول�ي ن نشط�ي ضافة إىل تعليمهم كيف يكونوا مواطن�ي والدفاع عن حقوقهم، باالإ

نسانية ي الحالت الإ
ن واليافعات �ن مشاركة اليافع�ي

نسانية، وبالتاىلي  ها من االأزمات االإ اع وغ�ي ن ي حاالت ال�ن
يتأثر اليافعون واليافعات بشكل مبا�ث �ن

ي الجهود الرامية إىل إعادة إعمار مجتمعاتهم، 
ي المشاركة بشكل فاعل �ن

يتمتعون بالحق �ن

ي بناء السالم. 
والمساهمة �ن

نسانية من  ن واليافعات خالل أوقات االأزمات االإ وإن توف�ي الدعم للمشاركة البناّءة لليافع�ي

ن  ي مجتمعاتهم. ومن شأن هذا أن يساعد اليافع�ي
ي حياتهم وكذلك �ن

شأنه أن يحدث فرقاً �ن

واليافعات عىل تطوير مهارات مهمة واكتساب الثقة بالنفس والكفاية عىل المطالبة بحقوقهم 

ي تمكينهم من العمل كأطراف اجتماعية فاعلة )وليس 
واحتياجاتهم. كما يسهم هذا أيضاً �ن

ي دعم أ�ها ومجتمعاتها، باالإضافة إىل 
( تستطيع وتقوم بأداء دوٍر مهم �ن ن ن سلبي�ي كمتلق�ي

نسانية.  ي مبادرات االستجابة االإ
سهام �ن االإ

ن واليافعات أن يؤدي إىل تنظيم برامج أك�ث فاعلية للفتيات والفتية  اك اليافع�ي ومن شأن إ�ث

نسانية - كونهم أفضل من يمكنه اتخاذ القرارات حول التدخالت  ي الحاالت االإ
ن �ن اليافع�ي

ي احتياجاتهم، والتواصل مع أقرانهم، ومعرفة ما هو مفيد وما هو غ�ي  ي تل�ب
واالأنشطة ال�ت

مفيد من هذه التدخالت واالأنشطة. ويمكن أن يشكل اليافعون واليافعات موارداً كمصادر 

ي عمليات التقييم لحاالت 
نسانية، وذلك من خالل المشاركة �ن ي إطار جهود االستجابة االإ

مهمة �ن

ي إعادة بناء ودعم 
الطوارئ، وإعداد المبادرات الرامية إىل حماية االأطفال، والمساعدة �ن

عمليات بناء السالم. 

ن  ن واليافعات باستخدام حقيبة أدوات اليافع�ي دعم مشاركة اليافع�ي

واليافعات

ن واليافعات للمشاركة بشكل أك�ث  ن واليافعات الدعم لليافع�ي توفر حقيبة أدوات اليافع�ي

ي العمل 
ي منازلهم ومدارسهم ومع أصدقائهم و�ن

ي الجوانب المهمة من حياتهم - أي �ن
فاعلية �ن

ن واليافعات عىل تطوير الكفايات  . ويتم هذا من خالل مساعدة اليافع�ي والمجتمع المحىلي

ي تعت�ب جوانب حيوية لتعزيز مشاركتهم. 
االأساسية – المعرفة والمهارات والسلوكيات – ال�ت

ن واليافعات  ويُمنح اليافعون واليافعات الفرص لممارسة هذه الكفايات ضمن حلقات اليافع�ي

ي البداية، ومن ثم ضمن المجتمع المحىلي االأوسع. 
�ن

ن واليافعات من خالل: ن واليافعات الدعم لمشاركة اليافع�ي توفر حقيبة أدوات اليافع�ي

ن واليافعات، حيث يتم تشجيعهم عىل  	 توف�ي أماكن آمنة ومريحة لجميع اليافع�ي

ي اتخاذ القرارات والنقاش واالأنشطة.
التعب�ي عن أنفسهم والمشاركة �ن

يمان  	 ن واليافعات، واالإ تطوير مهارات التواصل والثقة بالنفس لدى اليافع�ي

ي حياتهم.
ي �ن بكفاياتهم عىل التأث�ي بشكل إيجا�ب

ي  	
ن واليافعات عىل إدراك كفاياتهم ونقاط قوتهم والطرق ال�ت مساعدة اليافع�ي

ي أ�هم ومجتمعاتهم المحلية. 
سهام من خاللها �ن يمكنهم االإ

ي تؤثر عىل  	
ن واليافعات بالمعلومات المتعلقة بحقوقهم والقضايا ال�ت رفد اليافع�ي

حياتهم.

ن وتشجيع أوارص  	 ي بناء أو تعزيز عالقاتهم مع البالغ�ي
ن واليافعات �ن دعم اليافع�ي

التعاون فيما بينهم.

ن واليافعات عىل تنفيذ مشاريع بناءة أو مبادرات قيمة لدعم  	 مساعدة اليافع�ي

مجتمعاتهم. 

ي اللجان الشبابية والنوادي  	
ن واليافعات عىل تأسيس أو المشاركة �ن  تشجيع اليافع�ي

ها من الب�ن الخاصة بصنع  والمجموعات التوجيهية ومبادرات بناء السالم وغ�ي

القرار.

اليافعون واليافعات والمشاركة1

نسان، المفوضية السامية لالأمم المتحدة  نسان، المفوضية السامية لالأمم المتحدة لحقوق االإ نقاذ الدولية، مؤسسة إنقاذ االأطفال، االتحاد الدوىلي الأرض االإ دماج، لجنة االإ 1 المصادر: أعمال من أجل حقوق الطفل، حزمة العمل من أجل حقوق الطفل، وحدة المسائل الحيوية 4: المشاركة واالإ

ي المملكة المتحدة، لندن، 2010؛ وأونيل، كاثرين، التحّدث بحرية، واالإصغاء إلينا: تجارب مشاركة الطفل والمساءلة تجاه 
ن عىل االأطفال: دليل عمىلي لمشاركة االأطفال، مؤسسة إنقاذ الطفل �ن ك�ي ، وصندوق االأمم المتحدة للطفولة، نيويورك، 2009؛ ليفورد جونز، حنا، ال�ت ن لشؤون الالجئ�ي

ي المملكة المتحدة، لندن، 2010.
االأطفال من جميع أنحاء العالم، مؤسسة إنقاذ الطفل �ن

ي تمس الطفل، وتُوىلي أراء الطفل االعتبار الواجب وفقاً لسّنه ونضجه". المادة 12 من اتفاقية االأمم المتحدة لحقوق الطفل.
ي جميع المسائل ال�ت

ي هذه االتفاقية للطفل القادر عىل تكوين آرائه الخاصة حق التعب�ي عن تلك االآراء بحرية �ن
2 "تكفل الدول االأطراف �ن

ن واليافعات عىل الفرصة للتعب�ي عن آرائهم والتأث�ي  تتمحور المشاركة حول حصول اليافع�ي

ي اتخاذ القرارات وتحقيق التغي�ي المنشود.
�ن
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ن واليافعات ومن أجلهم المشاركة بوصفها عملية للعمل مع اليافع�ي

ن عن لمحة عامة عن المشاركة  ي حقيبة أدوات اليافع�ي
تع�ب المقاربات واالأنشطة الواردة �ن

ن واليافعات ومن أجلهم - وليس كنشاط فردي يتم تنفيذه  بوصفها عملية للعمل مع اليافع�ي

ن عىل  ك�ي ن واليافعات لل�ت لمرة واحدة فقط(. وهذا ينطوي عىل إفساح المجال أمام اليافع�ي

ي يرغبون بالعمل عليها - واختيار المسائل 
أولوياتهم، واتخاذ قرار بشأن االأنشطة والمشاريع ال�ت

ي يريدون اتخاذ إجراء بشأنها. وعندما يطرح اليافعون واليافعات أفكاراً لتنفيذ 
والقضايا ال�ت

أنشطة أو مشاريع قد تفاجئك، أو يرغبون بالت�ف بشان قضايا ليس لديك ح�ت علم بها؛ 

ات عىل نجاح المشاركة! ومن االأهمية بمكان أن يتوىل اليافعون واليافعات  فإن هذه تعت�ب مؤ�ث

المبادرات بأنفسهم، وليس إجبارهم عىل العمل.

ي أن االأنشطة 
ن واليافعات دامجة وطوعية. وهذا يع�ن ويجب أن تكون مشاركة اليافع�ي

ن يجب أن تكون مرنة بحيث تشجع مشاركة  والمقاربات المستخدمة معي حقيبة أدوات اليافع�ي

ن من جميع الخلفيات والثقافات واالأديان واالأعمار، بمن فيهم  الفتيات والفتيان اليافع�ي

ي يقومون 
ن عىل االأمور ال�ت عاقة. كما يجب أيضاً إطالع الفتيات والفتية اليافع�ي اليافعون ذوو االإ

ي 
بها وعىل سبب قيامهم بها، ح�ت يتمكنوا من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يريدون المشاركة �ن

أنشطة أو مبادرات أخرى، والأي مدى. 

ن واليافعات.  ي تُعزز مشاركة اليافع�ي
ي الجهود ل�ت

مكان، �ن ، قدر االإ ن اك البالغ�ي كما يجب أيضاً إ�ث

ي المجتمع 
ن والقيادات الدينية �ن وهذا يمكن أن ينطوي عىل تشجيع االأهل والمعلم�ي

ن االعتبار وبطريقة جدية  ن واليافعات بع�ي ن عىل أخذ آراء اليافع�ي ن الحكومي�ي والمسؤول�ي

ام بتلبية حقوق  ن )والت�ف بناًء عليها(، وكذلك العمل بشكل جماعي وتحّمل مسؤولية االل�ت

ف االآخرون  ي ال يع�ت
ي السياقات ال�ت

ن واليافعات. ويُعت�ب هذا مهماً عىل نحو خاص �ن اليافع�ي

ي اتخاذ القرارات أو ال 
ي التعب�ي عن آرائهم أو المشاركة �ن

ن واليافعات �ن فيها بحق اليافع�ي

ي ذلك. واالأهم من ذلك كله، ومن االأهمية بمكان السعي إىل تحقيق التوازن 
يحظون بالدعم �ن

ي حياتهم، وضمان حمايتهم من 
ن واليافعات بأن يصبحوا عنارص فاعلة �ن ن تشجيع اليافع�ي ب�ي

ر قد يلحق بهم نتيجة زيادة مشاركتهم.  أي مخاطر محتملة أو رصن

ي هذا المجال.
رابط إىل موارد قسم حماية الطفل )ص. 45( لمزيد من المعلومات والدعم �ن
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ن واليافعات لتطوير المعرفة  ن الدعم لليافع�ي توفر حقيبة أدوات اليافع�ي

اع. ن ي تساعدهم عىل نرسش السالم وتسوية ال�ن
والمهارات والسلوكيات ال�ت

ي إحداث تغي�ي 
سهام �ن ي بناء السالم واالإ

ن واليافعات أن يلعبوا دوراً حيوياً �ن ويمكن لليافع�ي

ي 
نسانية. ويمكنهم ترسيخ سلوكيات سلمية �ن ي خالل حاالت االأزمات االإ اجتماعي إيجا�ب

ي كرس 
مجتمعاتهم المحلية وتغي�ي السلوكيات أو الممارسات االجتماعية السلبية، والمساعدة �ن

 ، ن ي تنتقل من جيل إىل جيل. وبوصفهم الجيل القادم من البالغ�ي
اع والعنف ال�ت ن حلقات ال�ن

ي حياتهم، وحياة أ�هم 
ات حقيقية �ن ي إحداث تغي�ي

سهام �ن فهم يتمتعون بوضع متفرد لالإ
ومجتمعاتهم المحلية.1

ي بناء السالم 
اً �ن سهام كث�ي ن واليافعات الإ يمكن لليافع�ي

خالل أوقات االأزمات وعدم االستقرار، ال يكون اليافعون واليافعات ضحايا فقط أو عنارص 

مسببة للعنف.  بل يمكنهم أيضاً أن يكونوا "عنارص سالم" - نبذ العنف، والحّث عىل 

اع. وعىل الرغم من كل المحن والصعاب، يعمل  ن استبداله بطرق سلمية ومراعية لحل ال�ن

اليافعون واليافعات عىل إيجاد طرق للمساهمة مع عائالتهم ومعالجة المشاكل والتغلب 

ي جهود 
عادة بناء مجتمعاتهم والمساهمة �ن عىل الصعوبات. وهم مصدر للطاقة والحماسة الإ

نسانية.  غاثة االإ االإ

ن بوصفهم صناعاً للسالم باستخدام مجموعة أدوات  اك اليافع�ي إ�ش
ن اليافع�ي

ن تطوير الكفايات الأساسية - المعرفة والمهارات  تتيح أنشطة مجموعة أدوات اليافع�ي

ي يمكن أن تساعدهم عىل أن يصبحوا صناعاً للسالم. وهذا يهدف إىل 
والسلوكيات - ال�ت

ي 
ي االآخرين والتعامل معهم واالرتباط بهم بطرق تعزز السالم �ن

ن للتفك�ي �ن دعم اليافع�ي

إطار حياتهم الحالية وأصدقائهم وعائالتهم، وتشجيعهم عىل االستفادة من هذا االأساس 

ي مجتمعاتهم. 
ي إحداث تغي�ي اجتماعي أوسع �ن

للمساهمة �ن

ن واليافعات للتدرب عىل إقامة السالم داخل  ن فرصة لليافع�ي توفر مجموعة أدوات اليافع�ي

ن  ن باالإضافة إىل تعاملهم مع المجتمع االأوسع. وهذا يشمل دعم اليافع�ي حلقات اليافع�ي

: ي
واليافعات �ن

ات  	 ن أو صناعاً للسالم أو قادة يمكنهم إحداث تغي�ي ن فعال�ي اعتبار أنفسهم مواطن�ي

ي حياتهم ومجتمعاتهم، ال مجرد ضحايا؛ 
إيجابية �ن

ن من خالل العمل الجماعي مع  	 التغلب عىل االأفكار النمطية الشائعة وأشكال التح�ي

ن أصحاب الثقافات والخلفيات والمجموعات العرقية المختلفة وتوف�ي فرص  اليافع�ي

لمشاركة القصص ووجهات النظر؛

اءة وخالية من العنف، من خالل التوافق مع االآخرين  	 اعات بطرق بنَّ ن تسوية ال�ن

والتفاوض معهم ومشاركتهم التخاذ القرارات؛ 

ام  	 التدرب عىل العمل الجماعي والتعاون وبناء عالقات إيجابية وإبداء االح�ت

والتعاطف والتسامح عند التعامل مع االآخرين

ي مستقبل يسوده السالم وتحديد أهداف  	
ومنح عائالتهم ومجتمعاتهم االأمل �ن

لتحقيقه. 

ن من  ة أك�ث لليافع�ي ن أيضاً فرصاً مبا�ث يمكن أن توفر أنشطة مجموعة أدوات اليافع�ي

ي 
ي نرسث السالم �ن

ي تؤثر فيهم وفهمها وإيجاد طرق للمساهمة �ن
اعات ال�ت ن أجل اكتشاف ال�ن

ين  ن السلبية أحياناً كمث�ي ن والتغلب عىل مفاهيم اليافع�ي اك البالغ�ي مجتمعاتهم. بل إن إ�ث

للمتاعب واالأعباء من االأمور المهمة بالنسبة إىل هذه الجهود. 

: ن ما يىلي يمكن أن تتضمن أنشطة اليافع�ي

اتها  	 اعات ونتائجها وتأث�ي ن اعات الكتشاف أسباب ال�ن ن ي تمارين تحليل ال�ن
المشاركة �ن

وتحديد فرص إقامة السالم؛

ن لمناقشة سُبل تعزيز السالم  	 ن االأجيال مع البالغ�ي كة ب�ي إجراء حوارات مش�ت

ك وإنهاء العنف؛ المش�ت

ن االأديان أو  	 كة أو الحوارات ب�ي ي االأحداث الثقافية المش�ت
ن �ن التعاون مع البالغ�ي

غاثة كطريقة للقضاء عىل المفاهيم السلبية  وعات تطوير المجتمع أو جهود االإ مرسث

أو انعدام الثقة؛ 

تأسيس نوادي السالم أو الوساطة وتعزيز السالم من خالل عروض الدراما والفن  	

والموسيقى

وعات للتحقق من مفاهيم مختلف أعضاء المجتمع واستكشاف الطرق  	 وتنفيذ المرسث

قامة السالم.  المختلفة الإ

اليافعون واليافعات وبناء السالم

ي تحليل االأزمات: مالحظة توجيهية، اليونيسف، نيويورك 2013.
ن واليافعات �ن اك اليافع�ي 1 المصدر: صندوق االأمم المتحدة للطفولة، إ�ث

اعات داخل القوات والمجموعات المسلحة وخارجها عىل حد سواء.  ن ي اشتباكات وأحداث عنف خالل ال�ن
2 قد يتورط اليافعون �ن

ن ويافعات  ن باعتبارهم صناعاً للسالم عىل إعداد يافع�ي اك اليافع�ي ل يقت� إ�ش

ي 
ن لتعزيز السالم بفعالية ونبذ العنف �ن ن فحسب. بل إنه يشمل دعم اليافع�ي مسالم�ي

حياتهم الشخصية والتعامل مع عائالتهم وأصدقائهم ومجتمعهم.
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اعات - الفقر، عدم المساواة، االستغالل،  ن ان ال�ن ى تؤجج ن�ي ة قوى ك�ب ر أنه ثمَّ من المهم تذكُّ

ن التغلب عليها بمفردهم. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي مجموعة  التهميش - ال يُتوقع من اليافع�ي

ن عىل اتخاذ الخطوة االأوىل نحو بناء مجتمعات أك�ث  ن إىل مساعدة اليافع�ي أدوات اليافع�ي

ن واليافعات لتغي�ي طرق ارتباطهم باالآخرين، ووضع  استقراراً وسالماً من خالل دعم اليافع�ي

 . ن يجابية مع البالغ�ي نماذج تشاركية وشاملة للعمل معاً، وتعزيز الروابط االإ

ي هذا المجال.
رابط إىل موارد قسم بناء السالم )ص. 47( لمزيد من المعلومات والدعم �ن
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ن  ( اليافع�ي ن ن للتعب�ي والبتكار )حقيبة أدوات اليافع�ي تدعم حقيبة أدوات اليافع�ي

ي تعزز 
عاقة من خالل التوجيهات والأنشطة والمناهج ال�ت واليافعات من ذوي الإ

ن عىل الحقوق والفرص  إدماجهم وتدعم حصول جميع الفتيات والفتيان اليافع�ي

ي يحصل عليها الآخرون. 
ذاتها ال�ت

سهام  عاقة بالكفاية عىل عيش حياة تبىلي احتياجاتهم واالإ يتمتع اليافعون واليافعات ذوو االإ

ي معظم أنحاء العالم من 
ي مجتمعاتهم المحلية والمجتمع بشكل عام. إال أنهم يعانون �ن

�ن

ساءة.  قصاء االجتماعي، كما أنهم ُعرضة لنسبة أعىل من العنف واالستغالل واالإ ن واالإ التمي�ي

عاقة وإقصائهم  ن واليافعات واالأطفال ذوي االإ ي بعض المجتمعات، يتم إخفاء اليافع�ي
و�ن

ي المشاركة 
من الخدمات االأساسية مثل الصحة والتعليم، كما يتم حرمانهم من حقهم �ن

ي اليافعات 
ي تؤثر عىل حياتهم. وعىل وجه التحديد، قد تعا�ن

الفاعلة عند اتخاذ القرارات ال�ت

ن والمواقف السلبية تجاه النوع  ن المزدوج" نتيجة للتح�ي عاقة بشكل خاص من "التمي�ي ذوات االإ

عاقة كذلك. االجتماعي واالإ

ن يتمتعون  كاء متساوي�ي عاقة كرسث ن واليافعات ذوي االإ ن دور اليافع�ي تعزز حقيبة أدوات اليافع�ي

، كما تدعمهم  ن هم من الفتيات والفتيان اليافع�ي ي الحصول عىل الفرص ذاتها مثل غ�ي
بالحق �ن

أيضاً لتطوير كفايات أساسية، المعرفة والمهارات والسلوكيات المرتبطة بحاجاتهم وظروفهم 

ن إىل فتح آفاق جديدة للنظر إىل  الخاصة. وبهذه الطريقة، تهدف حقيبة أدوات اليافع�ي

ي 
عاقة، وتعمل أيضاً عىل تمكينهم كأشخاص بإمكانهم المساهمة �ن ن واليافعات ذوي االإ اليافع�ي

أمور حياتهم ومجتمعاتهم المحلية.

عاقة نسانية والإ الحالت الإ

نسانية. فهم أك�ث  ي االأزمات االإ
عاقة، بشكل خاص، فئة مستضعفة �ن يعت�ب اليافعون ذوو االإ

صابات  عاقات بسبب االإ عرضة لتخىلي عائالتهم عنهم وأك�ث احتمالية لتعرضهم للمزيد من االإ

اعات(، كما من الممكن أن ال يتمكنوا من الوصول إىل الرعاية الطبية  ن )الناجمة عن الكوارث أو ال�ن

ي يعتمدون 
ي الشبكة االجتماعية ال�ت

و/أو االأجهزة المساعدة وأن يواجهوا االضطراب والخلل �ن

ي بيوتهم 
ان والخدمات االجتماعية2؛ وغالباً ما يتم عزلهم �ن عليها للدعم مثل االأ�ة والج�ي

ي 
ة �ن " ويواجهون عوائقاً كب�ي ن بسبب وصمة العار أو محدودية الحركة، فيصبحون "غ�ي مرئي�ي

نسانية3. الوصول إىل المساعدات االإ

عاقة من خالل حقيبة أدوات  ن واليافعات ذوي الإ تعزيز إدماج اليافع�ي
ن اليافع�ي

ف بحق  ن واليافعات وتع�ت ن مقاربة شاملة تضّم جميع اليافع�ي تتب�ن حقيبة أدوات اليافع�ي

ي 
ي حقهم �ن

، بغض النظر عن كفاياتهم أو إعاقتهم، �ن ن جميع الفتيات والفتيان اليافع�ي

ن  ي العمل مع اليافع�ي
ي مقاربة دامجة تع�ن

التمتع بالفرص ذاتها والتعب�ي عن آرائهم. وإّن تب�ن

هم، لتخطيط أو إجراء التدخالت  عاقات أو من غ�ي واليافعات جميعاً، سواًء كانوا من ذوي االإ

ي تحول دون المشاركة وإنشاء بيئة تمكنهم 
ي احتياجاتهم، مع الحد من العوائق ال�ت ي تل�ب

ال�ت

ي االأنشطة والتعب�ي عن آرائهم والمساهمة – ح�ت لو استخدموا طرقاً مختلفة 
من المشاركة �ن

عن االآخرين. 

عاقة!  ن واليافعات ذوي االإ عاقة للعمل مع اليافع�ي ي االإ
ورة أن تكون مختصاً �ن لست من ال�ن

ن واليافعات من ذوي  فمع أنه قد تكون هناك حاجة إىل تداب�ي محددة للوصول إىل اليافع�ي

ة لمواءمة االأنشطة والمناهج ح�ت تصبح أك�ث  عاقة إال أنه غالباً ما يتم اتخاذ خطوات صغ�ي االإ
شمولية.4

عاقة من خالل: ن واليافعات ذوي االإ ن الدعم الستيعاب اليافع�ي توفر حقيبة أدوات اليافع�ي

ي يواجهونها  	
ي ذلك التحديات ال�ت

ن - بما �ن ن المعاق�ي جمع معلومات حول اليافع�ي

ي حياتهم وأوضاع عائالتهم واهتماماتهم وأولوياتهم 
ي تؤثر �ن

والمشاكل الرئيسية ال�ت

ي احتياجاتهم واهتماماتهم  ي قد يواجهونها - لتصميم مداخالت تل�ب
والعوائق ال�ت

الخاصة؛ 

عاقة1 اليافعون واليافعات والإ

، صندوق  ي
نسا�ن ي العمل االإ

عاقة �ن عاقة: وضع أطفال العالم، منظمة االأمم المتحدة للطفولة، 2013؛ إدماج االأطفال ذوي االإ عاقة، أعمال من أجل حقوق االأطفال، 2009؛ االأطفال ذوي االإ 1 المصادر: وحدة المسائل الحرجة 3 ضمن حزمة االأعمال من أجل حقوق االأطفال: االأطفال ذوي االإ

عاقة: دليل مجموعة أدوات التعليم  دماج االأطفال ذوي االإ ي تؤثر عىل حياتهم، اليونيسف، 2013؛ توجيهات إضافية الإ
ي القرارات ال�ت

عاقة �ن اك االأطفال ذوي االإ ي أي سنة؟(؛ تعاملوا معنا عىل محمل الجّد! إ�ث
ها )�ن عاقة، سيتم نرسث االأمم المتحدة للطفولة، والمنظمة الدولية لالأشخاص ذوي االإ

التابع للونيسف، اليونيسف، غ�ي منشورة.

ي عام 2015.
عاقة، مرتقب إصدارها �ن ، اليونيسف والمنظمة الدولية لالأشخاص ذوي االإ ي

نسا�ن ي العمل االإ
عاقة �ن عاقة، إدماج االأطفال ذوي االإ 2 المصدر: اليونيسف، والمنظمة الدولية لالأشخاص ذوي االإ

نسانية. ي الحاالت االإ
عاقة �ن ي يواجهها اليافعون واليافعات ذوي االإ

ن للحصول عىل المزيد من المعلومات عن التحديات المختلفة ال�ت ي قسم حقيبة أدوات اليافع�ي
نسانية" �ن ي الحاالت االإ

ن واليافعات �ن 3 أنظر "فهم اليافع�ي

؛ ومن  ي
نسا�ن ي العمل االإ

عاقة �ن ي ذلك شمول االأطفال ذوي االإ
عاقات بما �ن ها من االإ عاقات الب�ية أو السمعية أو التواصلية أو الذهنية وغ�ي ن واليافعات ذوي االإ 4 هنالك عدة مصادر مفيدة تحدد خطوات عملية يستطيع الميرسون القيام بها لمواءمة المعلومات واالأنشطة لتتناسب مع اليافع�ي

ن للحصول عىل مصادر أخرى. ي مصادر أدوات اليافع�ي
عاقة �ن عاقة. انظر قسم االإ ه من قبل صندوق االأمم المتحدة للطفولة والمنظمة الدولية لالأشخاص ذوي االإ المرتقب نرسث

ي المجتمع المحىلي لتنفيذ االأنشطة فيها.
عاقة عىل دراية باالأماكن سهلة الوصول �ن ن باالإ عاقة المحلية أو مسؤوىلي االتصال المعني�ي 5 قد تكون المنظمات المعنية باالأشخاص ذوي االإ

ن واليافعات عىل التعّلم عن بعضهم البعض. ي تساعد اليافع�ي
6 عىل سبيل المثال، من خالل بناء الفرق واالأنشطة ال�ت

عاقة  اليافعون واليافعات ذوو الإ

عاقة هم أشخاص لديهم عجز جسدي أو عقىلي أو  اليافعون واليافعات من ذوي االإ

فكري أو حّسي طويل االأمد، والذي ينطوي عىل مواجهة معيقات قد تعيق مشاركتهم 

ي المجتمع بشكل متساٍو مع االآخرين. 
الفاعلة والكاملة �ن

عاقة من خالل اتفاقية حقوق الطفل  ن واليافعات ذوي االإ وتتعزز حقوق اليافع�ي

ن تنصان عىل أن يتمتع جميع االأطفال،  عاقة، واللت�ي واتفاقية حقوق االأشخاص ذوي االإ

اف  ن - وأن يتم االع�ت بغض النظر عن قدرتهم أو إعاقتهم، بحقوقهم دون أي تمي�ي

ي عائالتهم ومجتمعهم المحىلي والمجتمع بشكل عام. 
ن �ن بهم كأفراد كامل�ي
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ن واليافعات ذوي  	 ي ذلك اليافع�ي
ن واليافعات، بما �ن الوصول إىل جميع اليافع�ي

ي 
ي تحول دون مشاركتهم �ن

عاقة، وإيجاد طرق للتغلب عىل العوائق ال�ت االإ

، مثل محدودية الحركة والمواقف المبنية  ن المداخالت من خالل أدوات اليافع�ي

ي االأنشطة الغ�ي متاحة؛ فمثاٌل عىل 
ن والمساحات المستخدمة �ن عىل التمي�ي

وري العمل مع منظمات مختصة باالأشخاص ذوي  ذلك أنه قد يكون من ال�ن

، أو لتنظيم  ن عاقة لتحديدهم والوصول إليهم، حيث أنهم قد يكونوا مخفي�ي االإ

قناع  عاقة إىل أماكن التعليم، أو الإ ن واليافعات ذوي االإ المواصالت االآمنة لليافع�ي

أهلهم أو ُمقدمي الرعاية بالسماح لهم بحضور االأنشطة. 

عاقة من الوصول إليها  	 ن واليافعات ذوي االإ إنشاء ساحات مريحة تمّكن اليافع�ي

والتحرك فيها بأمان– وهذا قد يتضمن استكشاف الخيارات بطرق إبداعية مثل 

ن أو بالقرب منها )إن كانوا يواجهون عوائق جسدية  ي بيوت اليافع�ي
تنظيم االأنشطة �ن

أو أمنية للتحرك بحرية(، وتكييف االأماكن لتشمل خصائص معينة مثل ممر خاص 

عاقة الحركية، وإضاءة مناسبة ومرافق دورات المياه الممكن الوصول إليها،  لالإ
واستخدام مواد ولوازم تعلُّم لعب متاحة للجميع.5

ي االأنشطة  	
ن واليافعات عىل قدم المساواة مع االآخرين �ن استيعاب جميع اليافع�ي

ي اختيار أو مواءمة 
والنقاشات، بغض النظر عن قدرتهم أو إعاقاتهم– وهذا يع�ن

عاقات  أو تعديل االأنشطة ح�ت تتمكن الفتيات اليافعات والفتية اليافعون ذوي االإ

ي وضع 
الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسّية من المشاركة فيها. كما يع�ن

ام والتسامح وتسمح للجميع بإعطاء رأيهم  ي تعزز االح�ت
القواعد االأساسية ال�ت

هم  عاقات وغ�ي ن واليافعات ذوي االإ ي أيضاً فتح المجال لليافع�ي
ي القرار، ويع�ن

�ن
ن ضدهم6

ّ للتواصل وتقدير اختالفاتهم والتغلب عىل الصور النمطية وأشكال التح�ي

عاقة بطرق تشاركية  	 ن واليافعات ذوي االإ تهيئة ودعم الميرسين للعمل مع اليافع�ي

ي جلسات تدريب 
ن التوجيه العمىلي للميرسين �ن ودامجة – وينطوي هذا عىل تضم�ي

ن حول كيفية مواءمة التواصل واالأنشطة وأماكن التعّلم الخاصة بهم  المدرب�ي

عاقة،  ن من ذوي مختل أنواع االإ الستيعاب الفتيات اليافعات والفتية اليافع�ي

عاقة ومن غ�ي ذوي  ن واليافعات من ذوي االإ ن اليافع�ي ولتعزيز دعم االأقران ب�ي

ي أيضاً 
. وهذا يع�ن ن ضافة إىل كيفية تحدي وتشجيع جميع المشارك�ي عاقة، باالإ االإ

تحديد الدعم المختص الذي يمكن للميرسين أن يطلبوه للحصول عىل المساعدة 

ي حاجة لها - عىل سبيل المثال، مسؤولو االتصال لدى الجهات 
أو المشورة إن كانوا �ن

عاقة أو المجموعات غ�ي الرسمية المكونة من  نسانية لدعم االأشخاص ذوي االإ االإ

عاقة.  االأشخاص ذوي االإ

ي التدخالت  	
عاقة �ن ن واليافعات ذوي االإ اك االأهل ومقدمي الرعاية لليافع�ي تشجيع إ�ث

عاقة كمرشدين  ن ذوي االإ ، وكذلك البالغ�ي ن من خالل استخدام حقيبة أدوات اليافع�ي

ي 
ن – عىل سبيل المثال، يمكن للميرسين �ن ن ودعم المشارك�ي وقدوة وموارد لتمك�ي

معظم االأحيان التعلم من مقدمي الرعاية أو أفراد العائلة، وهذه أفضل طريقة 

عاقة والتواصل معهم.   ن واليافعات ذوي االإ لدعم اليافع�ي

ي  	
امج والمعلومات ال�ت عاقة بالخدمات وال�ب ن واليافعات ذوي االإ ربط اليافع�ي

ي خطر –
 تفيدهم، واتخاذ االإجراءات عندما تكون صحتهم أو أمنهم أو حياتهم �ن

ويشمل هذا معرفتهم بقضاياهم المختلفة ومخاطر الحماية، والمخاوف 

ي قد تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة لهم
والخدمات ال�ت

ي جميع مجاالت التخطيط وإدارة  	
عاقة �ن ن واليافعات ذوي االإ اك اليافع�ي إ�ث

ي ذلك اختيار ومواءمة 
، بما �ن ن ومراقبة التدخالت باستخدام حقيبة أدوات اليافع�ي

االأنشطة لتلبية احتياجاتهم واهتماماتهم وظروفهم الخاصة – وهذا ينطوي عىل 

ن واليافعات لالستفادة من تطوير كفاياتهم )بدالً من االعتماد عىل  ن اليافع�ي تمك�ي

ي 
إعاقاتهم(، باالإضافة إىل توليهم لنفس المهام والمسؤوليات وفرص القيادة ال�ت

يتوالها المشاركون االآخرون.8

نجابية والجنسية. ي العالقات الجنسية، غالباً ما يتم استبعادهم من المعلومات والخدمات الخاصة بالصحة االإ
عاقة ال يشاركون )أو يجب أال يشاركوا( �ن ن واليافعات ذوي االإ 7 عىل سبيل المثال، بسبب معتقدات خاطئة بأن اليافع�ي

ي اللجان التوجيهية.
، وتنفيذ االأنشطة التنشيطية، واالهتمام بأماكن تنفيذ االأنشطة، وإدارة المستلزمات، والمشاركة �ن 8 عىل سبيل المثال، جلسات التيس�ي

حقيبة مستلزمات شاملة ودامجة 

ة ومكعب مشاعر بألوان مغايرة قوية وبلغة  تحتوي حقيبة المستلزمات عىل مسطرة مك�ب

عاقات الب�ية. كما أنه من الممكن مواءمة جميع  ن واليافعات من ذوي االإ بريل لليافع�ي

ي حقيبة المستلزمات أو استخدامها بطرق مختلفة ليتمكن 
المواد والمعدات الموجودة �ن

ي االأنشطة.
عاقة من المشاركة �ن اليافعون واليافعات ذوي االإ
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ن  ي حقيبة أدوات اليافع�ي
واالأهم من ذلك، تتب�ن االأنشطة واالأدوات والتوجيهات الواردة �ن

عاقة أو سواهم(،  ن واليافعات )سواء ذوي االإ مقاربة مرنة وقابلة للمواءمة للعمل مع اليافع�ي

ن  ي تشّجعهم عىل أخذ زمام المبادرة. وهذه المقاربة تتضمن التشاور مع اليافع�ي
وال�ت

واليافعات بشكل مستمر فيما يتعلق بكيفية تنظيم االأنشطة ح�ت يتمكنوا من المشاركة 

ن االعتبار االحتياجات  ي االأخذ بع�ي
والمساهمة )واالستمتاع!( بشكل متساو وآمن. كما أن هذا يع�ن

عاقة، وإيجاد الطرق الكفيلة  ن ذوي االإ والتحديات المحددة للفتيات اليافعات والفتية اليافع�ي

ي يواجهونها. 
بالتصّدي للمعيقات ال�ت

ي حقيبة الأدوات )ص. 46( لمزيد من المعلومات 
عاقة �ن يمكن الرجوع إىل موارد قسم الإ

ي هذا المجال.
والدعم �ن



ن واليافعات | 41 حقيبة أدوات اليافع�ي

ي النوع الجتماعي1
اليافعون واليافعات والمساواة �ن

ي النوع 
نصاف �ن ن واليافعات إىل دعم وتعزيز الإ هدف حقيبة أدوات اليافع�ي

ي الحتياجات - الفردية  ي تل�ب
الجتماعي من خالل التوجيه والمقاربات والأنشطة ال�ت

ن وتعزز إندماجهم. للفتيات اليافعات والفتيان اليافع�ي

ة  ب ي ق ح ىل  ع ي  اع م ت الج وع  ن ل ل ة  ي راٍع م ة  ارب ق م ق  ي ب ط ت

ات زم ل ت س م ال

ي عملن عىل المرحلة التجريبية من 
ناث اللوا�ت طلبت الفتيات اليافعات والميرسات االإ

ي إندونيسيا
حقيبة المستلزمات لصالح اليوينسف �ن

ي الخ�، وذلك 
الحصول عىل حقيبة ظهرلحمل مستلزماتهن وليس حقيبة تُربط �ن

من أجل التقّيد أك�ث باالعتبارات الثقافية المتعلقة بارتداء الفتيات والنساء مالبس 

محتشمة.

جتماعي  ي أدوار النوع الإ
عدم المساواة �ن

ي االأزمات االأوضاع االأك�ث استقراراً عىل حّد سواء، يتخذ الفتيات اليافعات والفتيان 
ي حال�ت

�ن

اليافعون أدوار إجتماعيةتختلف باختالف جنسهم. ويتوقع المجتمع منهم القيام بأنواع 

أعمال مختلفة عن بعضهم البعض، وأن يت�فوا بشكل مختلف وأن يتحمل كل نوع منهم 

مسؤوليات تختلف عن مسؤوليات الجنس االآخر. ومن شأن هذا التعريف الصارم لالأدوار 

ن عىل نيل حقوقهم عىل النحو  االإجتماعية أن يحّد من قدرة الفتيات اليافعات والفتية اليافع�ي

ي اتفاقية حقوق الطفل وتحقيق إمكانياتهم
المحدد �ن

ي كث�ي من المجتمعات،  تقت� 
 يختلف  أدوار النوع االإجتماعي واالأعراف بإختالف الثقافات �ن

ي مرحلة المراهقة، بينما تبدأ حياة الفتية 
لية عند دخولهن �ن ن حياة الفتيات عىل الحياة الم�ن

ي مصلحة 
ي كث�ي من الحاالت، تصب أعراف النوع االجتماعي  �ن

ي تلك المرحلة   �ن
بالتوسع �ن

الفتيان والرجال،اك�ث منه للفتيات والنساء وتمنحهم اك�ث قوة وسلطة وحرية، وحقوق ومجاالً 

ي الفتيات والنساء من المواقف السلبية التنميط 
ي صناعة القرار؛ بينما تعا�ن

أوسع للمشاركة �ن

ن طوال حياتهن  ن من التمي�ي واالأحكام المسبقة وغالباً ما يُتوقع منهن الخضوع للذكور وأن يعان�ي

أو ح�ت من العنف القائم عىل النوع الجتماعي.ا

ي النوع الجتماعي
المساواة �ن

ي النوع االجتماع  هي ان يتساوى الفتيات اليافعات الفتيان اليافعون بنفس الحقوق 
المساواة �ن

ورة أن يتم معاملة الفتيات اليافعات  ي بال�ن
والموارد والفرص  وآليات الحماية. هذا ال يع�ن

ن االعتبار احتياجاتهم الفردية  ي أنه يجب االأخذ بع�ي
ن بنفس المعاملة، بل يع�ن والفتيان  اليافع�ي

وظروفهم وتجاربهم ح�ت يتمكنوا من االستفادة من والتمتع بالفرص ذاتها.

ن واليافعات  ن ضد اليافع�ي ي أنه يجب عدم ممارسة التمم�ي
ي النوع االجتماعي تع�ن

المساواة �ن

نسانية  حيث تتفاقم عدم  ي االأوضاع االإ
فقط الأنهم ذكور أو إناث. وهذا مهم خاصة �ن

ي 
ي أدوار النوع االإجتماعي. وقد تواجه الفتيات اليافعات والفتيان اليافعون �ن

المساواة �ن

ي 
نسانية تحّديات ومخاطر وفرص مختلفة جداً، مما يمكن أن يؤثر عىل قدرتهم �ن االوضاع االإ

نسانية.3 المشاركة واالستفادة من التدخالت االإ

، مؤسسة إنقاذ  ّ التحّوىلي ي النوع االجتماعي: جندرة التغ�ي
امج، اليونيسف، نيويورك، 2011؛ دبليسيس ديانا وآخرون، توجيه وحقيبة أدوات برنامج المساواة �ن ي وضع ال�ب

نصاف �ن ي النوع االجتماعي: نهج يتمحور حول االإ
1 المصادر: صندوق االأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، تعزيز المساواة �ن

ي النوع االجتماعي، 
اك الشباب لتحقيق المساواة �ن سكان، نيويورك، 2010؛ وبروموندو، برنامج H|M|D: حقيبة أدوات للعمل - إ�ث امج المتمحورة حول الفتيات: حقيبة أدوات لوضع وتعزيز وتوسيع برامج الفتيات اليافعات، مجلس االإ ، تصميم ال�ب ي

الطفل، 2014؛ النمسا، كارين و دانيتا غا�ت

و، 2013. بروموندو، ريو دي جان�ي

امج، اليونيسف، 2011. ي وضع ال�ب
نصاف �ن ي النوع االجتماعي: نهج يتمحور حول االإ

2مصدر مربع النص: اليونيسف، تعزيز المساواة �ن

نسانية. ي الحاالت االإ
ي تواجهها الفتيات اليافعات والفتية اليافعون �ن

ن للحصول عىل المزيد من المعلومات عن التحديات المختلفة ال�ت ي التوجيه االأساسي لحقيبة أدوات اليافع�ي
نسانية« �ن ي الحاالت االإ

ن واليافعات �ن 3أنظر »قسم فهم اليافع�ي

ي اع م ت الج وع  ن ال ي 
�ن اواة  س م وال ات  ع اف ي وال ون  ع اف ي ال

ي يتم ترسيخها اجتماعياً للفتيات 
يعود مصطلح النوع االجتماعي إىل  االأدوار ال�ت

، وكذلك للعالقات القائمة بينهم. وهو يعرّف بالتّ�فات  ن اليافعات والفتيان اليافع�ي

ن ما مالئمة للفتيات واليافعات والفتيان  ها مجتمع مع�ي ي يعت�ب
والمواقف واالأعمال ال�ت

ض منهم  ي يُف�ت
ي ذلك ما هو ُمتوقع منهم القيام به، والطريقة ال�ت

، ما �ن ن اليافع�ي

. النوع االجتماعي يحدد ما يقوم  ن ن الجنس�ي التّ�ف عىل نحوها وطبيعة العالقة ب�ي

، وماذا لدى كل جنس منهما، ومن هو الجنس الذي يمتلك  ن به كل جنس من الجنس�ي
القرار ومن منهما صاحب السلطة2

ن  ي النوع الجتماعي من خالل حقيبة أدوات اليافع�ي
دعم المساواة �ن

واليافعات

ن  ن واليافعات مقاربة مراعيَة للنوع االإجتماعيو تعزز إندماج اليافع�ي توفر حقيبة أدوات اليافع�ي

ن االعتبار االحتياجات الخاصة  واليافعات بغض النظر عن نوعهم االجتماعي. وتأخذ بع�ي

.  تشمل هذه المقاربة العمل مع الفتيات اليافعات  ن للفتيات اليافعات والفتيان اليافع�ي

ن لتصميم وتنفيذ التدخالت ذات الصلة بظروفهم واهتماماتهم واحتياجاتهم  والفتيان اليافع�ي

الخاصة، وإيجاد بيئة يمكن للجميع المشاركة من خاللها عىل قدم المساواة.

ن واليافعات توجيهات وأدوات حول كيفية: تحتوي حقيبة أدوات اليافع�ي

جمع بيانات مصّنفة حسب النوع الجتماعي حول الفتيات اليافعات والفتيان  	

ي يواجهونها، كيف يمضون وقتهم،أوضاعهم 
، التحّديات المختلفة ال�ت ن اليافع�ي

العائلية، أدوارهم ومسؤولياتهم، وما هي اهتماماتهم وأولوياتهم؛

، وإيجاد الطرق لمناسبة ا   	 ن الوصول إىل الفتيات اليافعات والفتيان اليافع�ي

اكهم فيها من خالل  ي االأنشطة، و إ�ث
ي  تعيقمشاركتهم �ن

لتخطي الصعوبات ال�ت

طرق عمل دامجة تؤمن استمرارية  مشاركتهم- عىل سبيل المثال، قد تحتاج 

ي االأنشطة، وقد ال يتوفر 
الفتيات إىل الحصول عىل إذن من ذويهن للمشاركة �ن

ي مجموعات مسّلحة أو إذا كانوا يعملون 
ن �ن ك�ي ي إذا كانوا مش�ت

للفتيان الوقت الكا�ن

عالة أ�هم؛ الإ

ة لهتمامهم ومريحة لهم يمكن للفتيات اليافعات والفتية  	 إيجاد أماكن مث�ي

ي 
ن عىل حّد سواء الوصول إليها بشكل آمن، وتحديد مواعيد االأنشطة �ن اليافع�ي

ن واليافعات. ي تناسب أوقات اليافع�ي
االأيام واالأوقات ال�ت

ن واليافعات بطريقة تضمن شعور الفتيات والفتيان  	 تشكيل مجموعات اليافع�ي

باالرتياح واالأمان - عىل سبيل المثال، عند مناقشة مسائل حّساسة، قد يكون من 

المالئم إنشاء مجموعات منفصلة للفتيات والفتيان  حيث يمكن أن يشعروا باالرتياح 

ن بعضهم البعض؛ ي التفاعل ب�ي
�ن

تشكيل فريق من الميرسين والميرسات يراعي النوع الجتماعي والذي يضّم مزيج  	

ن  من الرجال والنساء الذين يمكنهم العمل مع الفتيات اليافعات والفتيان اليافع�ي

بطرق تشاركية ودامجة بحيث تُعطى الفرصة للجميع للتعب�ي عن رأيه، وبحيث 

يكونوا عىل علم باالحتياجات والتحّديات واالأولويات المختلفة لكل من الفتيات 

؛ ن اليافعات والفتيان اليافع�ي
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ي  	
امج والمعلومات ال�ت ن بالخدمات وال�ب ربط الفتيات اليافعات والفتية اليافع�ي

ورية عندما تكون صحتهم أو  يمكنهم االستفادة منها، واتخاذ الخطوات ال�ن

ي خطر – وهذا يشمل المعرفة بقضاياهم المختلفة ومخاطر 
أمنهم أو حياتهم �ن

ي قد تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة إىل 
الحماية، والمخاوف والخدمات ال�ت

نجابية  ن )مثل خدمات الصحة الجنسية واالإ الفتيات اليافعات والفتيان اليافع�ي

بالنسبة للفتيات(؛

ن وقدوات وموارد للمساعدة  	 ف�ي اك الرجال والنساء عىل حّد سواء كمرسش إ�ش

؛  ن ن ودعم الفتيات اليافعات والفتيان اليافع�ي ي تمك�ي
�ن

ي تصميم ومراقبة وتقييم  	
ن �ن اك الفتيات اليافعات والفتية اليافع�ي إ�ش

ي احتياجاتهم واهتماماتهم  ي تل�ب
ي اختيار , اتخاذ االأنشطة ال�ت

عملهم معاً، و�ن

ن واليافعات لتوىلي مهام  ن اليافع�ي وتراعي ظروفهم - وهذا يشمل تمك�ي

ومسؤوليات جديدة وفرص قيادية بغض النظرعن نوعهم االجتماعي.4

ن  ي حقيبة أدوات اليافع�ي
والمهم أن االأدوات واالأنشطة والتوجيهات الواردة �ن

ن  ك الفتيات اليافعات والفتياناليافع�ي ي مقاربة دامجة  ترسث ّ
واليافعات تنارص تب�ن

ي تصميم وإدارة عملهم معاً.  مما   يؤكد عىل أهمية استشارة مع الفتيات 
�ن

ن منذ البداية حول طريقة التنظيم والمكان والتوقيت  اليافعات والفتياناليافع�ي

وطريقة العمل معهم بحيث يمكنهم المشاركة بشكل متساوي وآمن، وكذلك 

ي اهتماماتهم واحتياجاتهم وتتصدى لمخاوفهم  ي تل�ب
حول أنواع االأنشطة ال�ت

الخاصة بهم.

ن واليافعات فرصاً لتحويل التوجهات والمواقف  كما تعرض حقيبة أدوات اليافع�ي

ن واليافعات من  المقّيدة للنوع االجتماعي وذلك من خالل أنشطة تمّكن اليافع�ي

ي 
ي هوياتهم كفتيات وفتيان، كيف كونهم ذكور أو إناث يمكن أن يغ�ي �ن

التفّك�ي �ن

شكلية حياتهم وتجاربهم وفرصهم 5 

ن  ي توسيع االآفاق أمام الفتيات اليافعات والفتيان اليافع�ي
تساهم هذه الفرص �ن

ابط والتواصل والتعّلم من بعضهم البعض، والتغلب عىل الممارسات  لل�ت

النمطية والمجحفة، وتطوير الكفاءة والمعرفة والمهارات والمواقف لديهم - ذات 

الصلة باحتياجاتهم وظروفهم الخاصة.

ن  ي النوع االجتماعي باستخدام حقيبة أدوات اليافع�ي
بشكل عام، دعم المساواة �ن

واليافعات يتمحور حول فهم االحتياجات والظروف والمعيقات المختلفة لكل من 

ي تدخالت يمكن ح�ت للفتيات والفتيان  ّ
ن - وتب�ن الفتيات اليافعات والفتيان اليافع�ي

ي النوع االجتماعي 
االأك�ث حاجَة  الوصول إليها واالستفادة منها. إن دعم المساواة �ن

ي تعيق 
ن اليافعات لتحديد اصعوبات الخاصة ال�ت ي العمل مع اليافع�ي

يقت�ن

مشاركة الفتيات والفتية وتخطيها،  وضمان تمتعهم بالفرص والمزايا ذاتها وبشكل 

ن واليافعات الخاصة بهم. ي دوائر اليافع�ي
ن يعملون معاً �ن متساِو ح�ي

ي موارد حقيبة الأدوات )ص. 47( 
يمكنكم الرجوع إلى قسم النوع الجتماعي �ن

ي هذا المجال.
لمزيد من المعلومات والدعم �ن

ي اللجان التوجيهية.
، وتنفيذ االأنشطة التنشيطية، واالهتمام بأماكن تنفيذ االأنشطة، وإدارة المستلزمات، والمشاركة �ن 4عىل سبيل المثال، جلسات التيس�ي

ي تستعرض هذه المسائل: أيامنا؛ بيئتنا؛ تحّدياتنا؛ حلولنا؛ ذواتنا من الداخل والخارج؛ أنا، لدي، أستطيع.
5من االأمثلة عىل أدلة االأنشطة ال�ت
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ن واليافعات  ي حقيبة أدوات اليافع�ي
يعرض هذا المرسد تعريفات للمصطلحات المستخدمة �ن

ن مواءمة أو استبدال هذه  (. ويمكن للمستخدم�ي ن للتعب�ي واالبتكار )حقيبة أدوات اليافع�ي

ن  المصطلحات بما يجعلها مالئمة أك�ث من الناحية الثقافية أو أك�ث سهولة الستخدام اليافع�ي

واليافعات. 

ي المدرسة 
ي كل مجاالت الحياة و�ن

ن �ن دماج: المشاركة العادلة والمنصفة لجميع اليافع�ي الإ

امج والخدمات بغض النظر عن عمرهم أو جنسهم أو عرقهم أو عائالتهم أو  والمجتمع وال�ب

ي أو لغتهم أو دينهم أو كفاياتهم أو وضعهم الماىلي 
ثقافتهم أو موقعهم الجغرا�ن

ي هذا السياق، مداخلة مع 
ي �ن

ء للمستقبل - وتع�ن ي
الستدامة: الكفاية عىل االحتفاظ بسث

ي التخطيط وإجراء 
ن والمجتمع �ن ن - فالمشاركة الفعالة لليافع�ي مجموعة أدوات اليافع�ي

المداخالت تشجع الملكية وتعزز احتمالية االستدامة.

ة مجموعة من العوامل قد تحد من كفاية اليافع عىل مواجهة التحديات أو  الستضعاف: ثمَّ

عاقات الصحية الجسدية أو العقلية وعدم وجود شبكة اجتماعية  المصاعب، مثل الفقر أو االإ

وقلة الدعم العائىلي والعمر والجنس، وال سيما اليافعون المعرضون للخطر قد تتضمن 

ن  ي المؤسسات واليافع�ي
ن الموجودين �ن ن واليافع�ي ن بذويهم والمنفصل�ي ن غ�ي المصحوب�ي اليافع�ي

ي 
ن �ن ن غ�ي المسجل�ي ن واليافع�ي ش�ي ن الُمهمَّ عاقات أو االحتياجات الخاصة واليافع�ي ذوي االإ

ي يعولها 
ي العائالت ال�ت

نسانية واليافعات الحوامل أو االأمهات والفتيان والفتيات �ن االأوضاع االإ

اليافعون

امج أو المبادرات أو  شارة إىل أي نوع من ال�ب نامج أو التّدخل: يُستخَدم بالتبادل لالإ ال�ب

ي 
ي تستخدم االأنشطة واالأدوات واالأدلة الواردة �ن

المخططات الرسمية أو غ�ي الرسمية ال�ت

ن  مجموعة أدوات اليافع�ي

ي جديد - مواجهة الظروف الصعبة أو بذل جهود لحل 
التكيُّف: عملية التأقلم مع وضع حيا�ت

عات أو تقليلها أو تحملها ن المشكالت أو السعي نحو الحد من التوترات أو ال�ن

ي االأنشطة الفردية أو 
ي العمل معاً �ن

ي يستغرقها اليافعون �ن
ة الزمنية ال�ت الجلسة: الف�ت

ن ساعة  الجماعية، مع الحصول عىل دعم من الميرس عادة، وتستغرق بشكل عام ما ب�ي
ن وساعت�ي

ي 
ن �ن ن واليافعات؛ تتفاوت أدوار الجنس�ي الجنس: يش�ي إىل االأدوار االجتماعية وهويات اليافع�ي

الثقافات المختلفة وتتغ�ي بمرور الوقت وتشكل الجوانب الروتينية للحياة اليومية 

ي 
الجهة الرئيسية ذات العالقة: شخص أو مجموعة أو منظمة أو نظام يؤثر أو يتأثر بأمر ما �ن

نامج أو المبادرة أو المجتمع ال�ب

ن ذهن الشخص وأفكاره وعواطفه  ابط الوثيق ب�ي الحالة النفسية والجتماعية: تش�ي إىل ال�ت

ومشاعره وسلوكياته وعالمه االجتماعي - عىل سبيل المثال، العالقات مع العائلة واالأصدقاء 

وشبكات المجتمع والتقاليد الثقافية واالأوضاع االقتصادية والمهام الحياتية مثل العمل 

والمدرسة 

ي مختلف 
ي تشجع أفراد المجتمع المحىلي عىل المشاركة �ن

الحشد المجتمعي: االأنشطة ال�ت

 ، ن ي تُعقد مع القادة المجتمعي�ي
جوانب تدخل ما؛ ومن االأمثلة عىل ذلك االجتماعات ال�ت

واالجتماعات والفعاليات المجتمعية الضخمة، وتشكيل مجموعة قائمة عىل قضية ما.

ن واليافعات الذين يجتمعون معاً للتعّلم،  (: مجموعة من اليافع�ي ن الحلقة )كحلقة اليافع�ي

والتمّرن عىل المهارات، واالختالط اجتماعياً، والتعب�ي عن أنفسهم، وبناء فريق، وأخذ زمام 

ي مجتمعاتهم المحلية.
المبادرة �ن

ن النفسية  ي تتعامل مع احتياجات اليافع�ي
الدعم النفسي والجتماعي: يش�ي إىل االإجراءات ال�ت

ان  ي ذلك الدعم المقدم من العائلة واالأصدقاء والج�ي
واالجتماعية وتعزز رفاهيتهم، بما �ن

ن من  ن والمجتمع االأوسع، وقد يتسع نطاقه أيضاً ليشمل الرعاية والدعم المقدَم�ي والمعلم�ي

ي النفسي والخدمات االجتماعية 
االأخصا�أ

ي يعيش فيه الشخص برفاهية نتيجة لحصوله  الرفاهية النفسية والجتماعية: وضع إيجا�ب

عىل االحتياجات النفسية واالجتماعية؛ ومن أهم أسس الرفاهية النفسية واالجتماعية توفر 

االحتياجات االأساسية )الطعام والمأوى وسُبل العيش والرعاية الصحية والخدمات التعليمية( 

ي بيئة آمنة وداعمة 
ضافة إىل االإحساس باالأمان الذي ينتج عن العيش �ن باالإ

السمات الديموغرافية: معلومات حول خصائص السكان أو المجتمع مثل العمر والجنس 

والعرق

ن عىل التفاعل  ، إىل كفاية اليافع�ي ن ي مجموعة أدوات اليافع�ي
الصمود والمرونة: تش�ي المرونة، �ن

« والعودة إىل  ي
أو التكيف بإيجابية مع التجارب الصعبة الحافلة بالتحديات باالإضافة إىل »التعا�ن

الحالة الطبيعية. 

يذاء غ�ي المقصود الذي قد يحدث  مجة الناجحة؛ يحذر من االإ يذاء: مبدأ أساسي لل�ب عدم الإ

ض أن يستفيدوا من أي مداخلة لهؤالء الذين من المف�ت

دراك والذاكرة وصناعة القرار  دراكية: عمليات ذهنية مثل الفكر والخيال واالإ العمليات الإ

والتفس�ي وحل المشاكل.

ن وتنميتهم بصورة سليمة،  الكفايات: المعرفة والسلوكيات والمهارات الالزمة لرفاهية اليافع�ي

اعات  ن وال سيما الذين تأثروا باالأزمات وال�ن

ن عن المراقبة واتخاذ القرارات المتعلقة  اللجنة التوجيهية: مجموعة االأشخاص المسؤول�ي

ن من  ؛ وقد تتضمن ممثل�ي ن ي تُستخدم فيها مجموعة أدوات اليافع�ي
نامج أو المداخلة ال�ت بال�ب

ن  ن والوالدين واليافع�ي ن أو محلي�ي ن وطني�ي ن حكومي�ي ن ومسؤول�ي كاء تنفيذي�ي اليونيسف أو �ث

كة مرتبطة بعوامل مثل: المنطقة  المجتمع: مجموعة من االأشخاص لديهم هوية مش�ت

ي حقيبة 
« �ن الجغرافية، أو اللغة، أو القيم، أو المصالح - ومصطلح »المجتمع المحىلي

ي يعيش فيها اليافعون واليافعات ويعيش 
ن غالباً ما يعود عىل المنطقة ال�ت أدوات اليافع�ي

ن أو مخيماً لالأشخاص  فيها أشخاص آخرون. ويمكن أن يكون المجتمع المحىلي مخيماً لالجئ�ي

ن داخلياً، أو مستقراً دائماً، أو حي، أو قرية، أو بلدة، أو مدينة.  النازح�ي

المرسد
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ن  ن واليافعات إىل اليافع�ي عاقة: تش�ي حقيبة أدوات اليافع�ي اليافعون واليافعات ذوو الإ

عاقة بأنهم االأشخاص الذين لديهم عجز جسدي )مثل مستخدمي الكرسي  واليافعات ذوي االإ

(، أو فكري/تعّلمي، أو حّسي )مثل الصمم والعمى(.  ي
المتحرك( أو عقىلي )مثل االكتئاب المر�ن

ن عمر 10 و18 سنة.  اليافعون واليافعات: تش�ي حقيبة االأدوات إىل اليافع عىل أنه طفل ب�ي

ن سن 10 سنوات و14 سنة، بينما تعود سّن  وغالباً ما تعود سّن اليافعة المبكرة عىل االأطفال ب�ي

ن سن 15 و18 سنة.  اليافعة المتأخرة عىل االأطفال ب�ي

ي مرحلة الحلقة(: مجموعة من الجلسات المرتبطة بنتيجة أو هدف أو موضوع 
المرحلة )كما �ن

ك مش�ت

ن عند الحاجة  حالة: االأفراد أو المؤسسات المتاحة لالستجابة الحتياجات اليافع�ي مسارات الإ

إىل دعم أو خدمات خاصة

ي أن تتمتع الفتيات اليافعات والفتية اليافعون بنفس الحقوق 
: تع�ن ن ن الجنس�ي المساواة ب�ي

والموارد والفرص وخدمات الحماية.

ن عن علم وطواعية  اك اليافع�ي ، تش�ي المشاركة إىل إ�ث ن ي مجموعة أدوات اليافع�ي
المشاركة: �ن

ن فرصاً  . وهذا يتضمن منح اليافع�ي ي المسائل المتعلقة بهم بشكل مبا�ث أو غ�ي مبا�ث
�ن

ي 
ي اتخاذ القرارات وإحداث التغي�ي المنشود. وحّق االأطفال �ن

للتعب�ي عن آرائهم والتأث�ي �ن

المشاركة حّق تكفله اتفاقية حقوق الطفل.

امج: مصطلح عام لوصف أحد أعضاء فريق العمل الذي يقوم بدور رئيسي  منسق ال�ب

ي مجموعة 
ي تصميم برنامج أو مداخلة تستخدم االأنشطة واالأدوات والتوجيهات الواردة �ن

�ن

ن عنه أو  نامج أو المسؤول�ي ي ذلك مديري ال�ب
ن أو إدارتهما أو تنفيذهما، بما �ن أدوات اليافع�ي

يكة  ن داخل اليونيسف أو مؤسسات �ث هم من الموظف�ي ن أو غ�ي ن الفني�ي المتخصص�ي

ي الذي يتيح لالأفراد التعامل  يجا�ب ي تتيح السلوك التكيفي واالإ
المهارات الحياتية: الكفايات ال�ت

بفعالية مع متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها يمكن أن تكون عامة )عىل سبيل المثال، 

وس نقص  التواصل بفعالية واتخاذ القرارات( أو متعلقة بمواضيع معينة مثل الوقاية من ف�ي

ن الصحة أو حماية الطفل ية أو بناء السالم أو تحس�ي المناعة البرسث

ن لتيس�ي االأنشطة  ة مع مجموعة من اليافع�ي الميرّس: متخصص أو متطوع مدرَّب يعمل مبا�ث

ي 
وإجراء الجلسات؛ المصطلحات ذات الصلة: المعلمون أو المدربون أو المتخصصون �ن

الرسوم المتحركة

اع أو العودة إليه  ن ي ال�ن
نرسش السالم: يتضمن مجموعة من االإجراءات لتقليل مخاطر السقوط �ن

اع ونتائجه ن من خالل التعامل مع أسباب ال�ن
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ي يتم تنفيذها 
يمكن استخدام التوجيه والموارد التالية لدعم التدخالت ال�ت

ن واليافعات باستخدام حقيبة أدوات اليافع�ي

اليافعون واليافعات

اليافعون واليافعات: ُعمر الفرصة، وضع أطفال العالم

اليونيسف، 2011.

ي مجاالت 
ي يواجهونها �ن

ن واليافعات عىل مستوى العالم، وتحدد التحّديات ال�ت تتناول وضع اليافع�ي

الصحة والتعليم والحماية والمشاركة 

http://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main-Report_EN_02092011.pdf

ن واليافعات الوحدة الأساسية ضمن حزمة الأعمال من أجل حقوق الأطفال: تنمية الأطفال واليافع�ي

أعمال من أجل حقوق االأطفال، 2001.

نسانية ي الحاالت االإ
ن واليافعات �ن تقّدم توجيهاً وأدوات لدعم االأطفال واليافع�ي

http://www.bettercarenetwork.org/sites/default/files/Action%20for%20the%20Rights%20

of%20the%20Child%20-%20Child%20and%20Adolescent%20Development.pdf

 Adolescents :ي حالت الطوارئ
حقيبة أدوات المعاي�ي الدنيا للوكالة الدولية لوكالت التعليم �ن

and Youth

.)INEE( ي حاالت الطوارئ
الشبكة الدولية لوكاالت التعليم �ن

http:// ن إىل االأنشطة التعليمية والتعليم قائمة باالأدوات والموارد لضمان وصول اليافع�ي

sphereprototype.conted.ox.ac.uk/cases/learningistheirfuture/pdf/doc_1_INEE_Toolkit_-_

Adol_and_Youth.pdf

مشاركة الأطفال

 Every Child’s Right to be Heard

اليونيسف ومؤسسة إنقاذ الطفل، 2011. 

نسانية  اعات واالأوضاع االإ ن ي ال�ن
دليل موارد يتضمن توجيهات الحفاظ عىل حقوق االأطفال للمشاركة �ن

http://www.unicef.org/french/adolescence/files/Every_Childs_ )139 الفصل 7، الصفحة(

Right_to_be_Heard.pdf

 Participation and Inclusion :4 حزمة الأعمال من أجل حقوق الأطفال الوحدة الأساسية

أعمال من أجل حقوق االأطفال، 2009. 

http://resourcecentre. نسانية ي الظروف االإ
تقدم توجيهاً عملياً وأدوات لمشاركة االأطفال وتضمينهم �ن

savethechildren.se/sites/default/files/documents/arc-modf4-studymaterial-2009_0.pdf

ن عىل الأطفال: دليل عمىلي لمشاركة الأطفال ك�ي ال�ت

مؤسسة إنقاذ الطفل، 2010. 

ي الحكم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة 
تقدم توجيهاً حول كيفية دعم مشاركة االأطفال المجدية �ن

http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/ امج االأخرى نسانية وال�ب والتقييم ع�ب االأعمال االإ

pdf.1_29%files/docs/Putting_Children_at_the_Centre_final_%282

صغاء إليهم: تجارب مشاركة الطفل والمساءلة تجاه الأطفال من جميع  التعب�ي عن آرائهم، فرصة الإ

أنحاء العالم

مؤسسة إنقاذ الطفل، المملكة المتحدة، 2010.

ن المقاربات النظرية والعملية لدعم مشاركة االأطفال الجمع ب�ي

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/5433.pdf

دليل موارد المشاركة الخاص باليونيسف 

اليونيسف، 2014.

نت مع موارد حول مشاركة االأطفال والشباب ن�ت دليل متاح عىل االإ

 http://www.unicef.org/adolescence/cypguide/41190_index.html

ن واليافعات صغاء والتعّلم: تقييم تشاركي مع الأطفال واليافع�ي الإ

 .2012 ، ن المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

ن واليافعات  أداة لتنفيذ تقييمات تشاركية مع االأطفال واليافع�ي

http://www.unhcr.org/50f6d1259.html

حقيبة أدوات لرصد وتقييم مستوى مشاركة الأطفال

مؤسسة إنقاذ الطفل، 2014

ي مجتمعاتهم 
امج، و�ن ي ال�ب

دليل من ستة أجزاء حول كيفية رصد وتقييم مستوى مشاركة االأطفال �ن

المحلية، والمجتمع ككل.

http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/toolkit-monitoring-and-

 evaluating-childrens-participation#sthash.1KsCl5yb.dpuf

حماية الأطفال 

ي
نسا�ن ي العمل الإ

المعاي�ي الدنيا لحماية الطفل �ن

 .2012  ،)CPWG( مجموعة العمل المعنية بحماية الطفل

http://www.unicef.org/iran/ نسانية ي االأوضاع االإ
ي مجال حماية الطفل �ن

توفر أد�ن معاي�ي العمل �ن

  Minimum_standards_for_child_protection_in_humanitarian_action.pdf

ي ضمان رفاهية الأطفال وبقائهم عىل 
امج حماية الطفل �ن مسألة حياة أو موت: الدور الأساسي ل�ب

قيد الحياة خالل وبعد حالت الطوارئ

.2015  ،)CPWG( مجموعة العمل المعنية بحماية الطفل

نسانية ي حاالت االأزمات االإ
تفرّس كيف توفر تدخالت حماية الطفل الدعم لالأطفال �ن

CPWG.-A-Matter-of-Life-and-/04/http://freefromviolence.org/wp-content/uploads/2013

Death.pdf

حقيبة أدوات التقييم الرسيع لحماية الطفل

تنسيق الحماية العالمي، مجموعة العمل المعنية بحماية الطفل، 2012 

توجيهات وأدوات لتنفيذ تقييمات حماية الطفل الرسيعة فيما بعد حدوث حاالت الطوارئ المفاجئة 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_

management/CPRA_English-EN.pdf

دليل عمىلي لتطوير االأماكن الصديقة للطفل 

اليونيسف، 2009.

نسانية ي حاالت االأزمات االإ
توجيه حول إقامة وتشغيل الساحات الصديقة للطفل �ن

A_Practical_Guide_to_Developing_Child_Friendly_/09/http://cpwg.net/?get=000465|2011

 Spaces_-_UNICEF_11.pdf

الموارد 



46 | حقيبة أدوات  واليافعات 

ي حالت الطوارئ: دليل لطاقم عمل مؤسسة إنقاذ الطفل
الأماكن الصديقة للطفل �ن

مؤسسة إنقاذ الطفل، 2008.

توجيه حول إقامة الساحات الصديقة لالأطفال أثناء وبعد حاالت الطوارئ مثل الكارثة الطبيعية أو حالة 

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2923. .اع المسلح ن ال�ن

pdf

دارة الحالت وحماية الطفل ن الوكالت لإ كة ب�ي رشادات المش�ت الإ

.2014  ،)CPWG( مجموعة العمل المعنية بحماية الطفل

نسانية ي االأوضاع االإ
توجيه خطوة بخطوة حول إدارة الحاالت �ن

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/interagency_

guidelines_for_case_management_and_child_protection.pdf

ي الحماية من العنف: أنشطة للتعّلم والعمل من أجل الأطفال والشباب
حّقنا �ن

اليونيسف، 2007.

ي الفئة العمرية 12 - 18 سنة الستكشاف المسائل المتعلقة 
توجيه لطاقم العمل الذي يعمل مع الشباب �ن

http://www. .بالعنف ضد االأطفال؛ وهو يشمل 18 نشاطاً تعليمياً، وأفكار لتنفيذ أعمال ضد العنف

unicef.org/violencestudy/pdf/Our%20Right%20to%20be%20Protected%20from%20

 Violence.pdf

اع المسّلح ن رين من ال�ن مستقبل مسلوب: إعادة إدماج الأطفال المت�ن

مؤسسة إنقاذ الطفل، 2007.

اع المسّلح ن رين من ال�ن عادة إدماج االأطفال المت�ن توجيه الإ

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2639.pdf

حقوق الطفل

اتفاقية حقوق الطفل

الأمم المتحدة، 1989.

ي تحدد حقوق االأطفال المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
نسان الدولية ال�ت اتفاقية حقوق االإ

ي اتفاقية حقوق الطفل كمصدر 
والصحية والثقافية. وقد تم تسمية اليونيسف عىل وجه الخصوص �ن

ة، وأن المهمة االأساسية لليونيسف هي تعزيز حقوق كل طفل وطفلة  لتقديم المساندة والمشورة الخب�ي

ي اتفاقية حقوق الطفل.
كما هي معرّفة �ن

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

Child Rights-Based Approaches :2 حزمة الأعمال من أجل حقوق الأطفال الوحدة الأساسية

أعمال من أجل حقوق االأطفال، 2009. 

نسانية ي الحاالت االإ
توضح كيف يمكن استخدام المقاربات القائمة عىل حقوق االأطفال �ن

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/arc-modf2-

studymaterial-2009_0.pdf

عاقة: الأطفال ذوو الإ

عاقة: وحدة المسائل الحرجة 3 ضمن حزمة الأعمال من أجل حقوق الأطفال: الأطفال ذوو الإ

أعمال من أجل حقوق االأطفال، 2009. 

نسانية ي الحاالت االإ
عاقة �ن تقّدم توجيهاً عملياً وأدوات لدعم االأطفال ذوي االإ

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/arc-modf4-

studymaterial-2009_0.pdf

عاقة: تقرير وضع أطفال العالم الأطفال ذوو الإ

اليونيسف، 2013.

ي جميع أنحاء العالم
عاقة �ن يتناول وضع االأطفال ذوي االإ

http://www.unicef.org/sowc2013/files/SWCR2013_ENG_Lo_res_24_Apr_2013.pdf

دماج ن وتشجيع المشاركة والتنمية والإ عاقة: إنهاء التمي�ي الأطفال ذوو الإ

اليونيسف، 2007. 

نسانية.  ي االأوضاع االإ
امج �ن ي ال�ب

عاقة �ن ي حقوق االأطفال ذوي االإ ّ
تقّدم توصيات لتب�ن

اع. ن رة من ال�ن ن والفئات المت�ن ن الالجئ�ي عاقات ب�ي الإ

المفوضية النسائية لالجئات النساء واالأطفال، 2008.

ي يتمتعون بها للتغلب عليها 
عاقة، والكفايات المتفردة ال�ت ن ذوي االإ ي تواجه الالجئ�ي

تتناول التحّديات ال�ت

https://womensrefugeecommission.org/resources/document/609-disabilities-among-

refugees-and-conflict-affected-populations

ي العمل
صغاء معاً: أمثلة عىل حماية الطفل �ن الإ

لوموس، 2013.

ن  ي تنطوي عليها عملية دعم المشاركة المجدية لالأطفال واليافع�ي
تتحقق من بعض الطرق والتحّديات ال�ت

https://www.wearelumos.org/sites/default/ .ي برامج التنمية
عاقات الذهنية �ن واليافعات ذوي االإ

20Lumos%20TWIA%20’Listening%20Together’%20-%20English.%2016%2009%files/2013

pdf

ي تؤثر عىل حياتهم. 
ي القرارات ال�ت

عاقة �ن اك الأطفال ذوي الإ تعاملوا معنا عىل محل الجّد! إ�ش

اليونيسف، 2013.

ي االإصغاء إليهم وأخذهم عىل محمل 
عاقة لممارسة حّقهم �ن يجاد فرص لالأطفال ذوي االإ توفر إرشادات الإ

الجّد.

http://www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf

التعليم

المعاي�ي الدنيا الخاصة بالتعليم لشبكة الدولية لوكالت التعليم: دليل الجاهزية والستجابة 

ي 
والتعا�ن

 2010  ،)INEE( ي حاالت الطوارئ
الشبكة الدولية لوكاالت التعليم �ن

نسانية. ي االأوضاع االإ
ي التعليمي �ن

ن جودة الجاهزية واالستجابة والتعا�ن 19 معياراً لتحس�ي

 http://www.ineesite.org/en/minimum-standards

ي صندوق، اليونيسف: دليل اليونيسف لحقيبة أدوات التعليم
برنامج المدرسة �ن

اليونيسف، 2013.

نسانية.  ي حاالت االأزمات االإ
ي إكمال تعليمهم �ن

ن واليافعات �ن توجيه ومستلزمات لدعم االأطفال واليافع�ي

www.unicef.org/supply/files/Education_Kits_User_Manuals_Module_4.pdf
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ي المراحل الأولية من حالة الطوارئ: 
دليل الممارسات المثىل: تقييم احتياجات وكفايات الموارد �ن

.)INEE( ي حاالت الطوارئ
الشبكة الدولية لوكاالت التعليم �ن

نسانية. ي الحاالت االإ
ي تقييم وتحليل احتياجات التعليم غ�ي الرسمي �ن

الممارسات المثىل �ن

http://www.ineesite.org/uploads/files/resources/doc_1_Assessing_Resource_Needs_-_

 Non_Formal.pdf

ي حالت الطوارئ: استيعاب الجميع. دليل الجيب الخاص بالشبكة الدولية لوكالت 
التعليم �ن

التعليم حول التعليم الدامج 

.2009  ،)INEE( ي حاالت الطوارئ
الشبكة الدولية لوكاالت التعليم �ن

ي حاالت الطوارئ
يعرض توجيهاً لتنفيذ مقاربة تعليمية دامجة �ن

http://toolkit.ineesite.org/toolkit/Toolkit.php?PostID=1007

النوع 

: الحّد من المخاطر  ي
نسا�ن ي العمل الإ

إرشادات لدمج تدخالت العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ن

ي
وتعزيز الصمود ومساندة التعا�ن

ن الوكاالت، 2015. كة ب�ي اللجنة الدائمة المش�ت

نسانية لتنسيق وتخطيط وتنفيذ ومراقبة  ي حاالت الطوارئ االإ
ي �ن

نسا�ن إرشادات لمساندة أطراف العمل االإ

http:// .وتقييم االأعمال االأساسية للوقاية والحّد من العنف القائم عىل النوع االجتماعي ع�ب القطاعات

resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2015-iasc-gender-based-

violence-guidelines_lo-res.pdf

ن عىل  ك�ي : ال�ت ي
نسا�ن ي بيئات العمل الإ

إرشادات لدمج تدخالت العنف القائم عىل النوع الجتماعي �ن

الوقاية من والستجابة للعنف الجنسي 

نسانية، 2005.  ي المساعدة االإ
ي بالنوع االجتماعي �ن

ن الوكاالت المع�ن كة ب�ي فريق عمل اللجنة الدائمة المش�ت

سيخ وتنسيق مجموعة من التدخالت الدنيا متعددة القطاعات للوقاية من واالستجابة للعنف  إرشادات ل�ت

http://www.unhcr.org/453492294.pdf ي حاالت الطوارئ
الجنسي �ن

ي النوع الجتماعي
اك الشباب لتحقيق المساواة �ن برنامج H|M|D: حقيبة أدوات للعمل - إ�ش

بروموندو، 2013.

http:// ،ي النوع االجتماعي
ن واليافعات للعمل عىل تحقيق المساواة �ن حقيبة أدوات لدعم اليافع�ي

/promundoglobal.org/resources/program-hmd-a-toolkit-for-action

امج المتمحورة حول الفتيات  تصميم ال�ب

مجلس السكان، 2010.

امج للفتيات اليافعات. عداد وتنفيذ ال�ب حقيبة أدوات الإ

 http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2010PGY_AdolGirlToolkitComplete.pdf

يدز وس نقص المناعة المكتسبة/الإ ف�ي

نسانية ي الأوضاع الإ
ية �ن وس نقص المناعة البرسش توجيهات التعامل مع ف�ي

ن الوكاالت، 2010.  كة ب�ي اللجنة الدائمة المش�ت

ية المكتسبة وعالجه ورعايته وتقديم  وس نقص المناعة البرسث إرشادات لتوف�ي المعاي�ي الدنيا للحّد من ف�ي

نسانية رين من االأزمات االإ خدمات الدعم لالأشخاص المت�ن

file:///Users/useruser/Downloads/IASC_HIV_Guidelines_2010_En%20)1(.pdf

ي حالت الطوارئ
ي التعليم �ن

ية المكتسبة �ن وس نقص المناعة البرسش توجيه حول ف�ي

 .2010  ،)INEE( ي حاالت الطوارئ
الشبكة الدولية لوكاالت التعليم �ن

ية المكتسبة والصحة الجنسية  وس نقص المناعة البرسث ي التعليم حول دمج قضايا ف�ي توجيه الأخصائ�ي

ي الفئة العمرية 
ن واليافعات �ن ي استجابات التعليم الرسمية وغ�ي الرسمية لليافع�ي

نجابية �ن  واالإ

10 -19 سنة.

http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1140/Introduction%20HIV%20

 January2011.pdf

نسانية الستجابة الإ

ي
نسا�ن ي العمل الإ

امات الأساسية تجاه الأطفال �ن ن الل�ت

اليونيسف، 2010. 

http://www.unicef. .نسانية رين من االأزمات االإ ي حقوق االأطفال المت�ن
سياسة اليونيسف المركزية لتب�ن

org/publications/files/CCC_042010.pdf

نسانية ي الستجابة الإ
ي والمعاي�ي الدنيا �ن

نسا�ن : الميثاق الإ دليل إسف�ي

.2011 ، وع إسف�ي مرسث

نسانية المعاي�ي الدنيا والمبادئ والممارسات المثىل ع�ب قطاعات االستجابة االإ

/http://www.sphereproject.org/handbook

المهارات الحياتية 

المهارات الحياتية - مهارات من أجل الحياة: دليل 

االتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب االأحمر والهالل االأحمر، المركز المرجعي للدعم النفسي واالجتماعي، 

.2014

ي الميدان
يعرض توجيهات تفصيلية حول برامج المهارات الحياتية �ن

http://pscentre.org/wp-content/uploads/Life-Skills.pdf

التعليم الجتماعي والماىلي للطفل: دليل المدارس الصديقة للطفل

اليونيسف، 2012.

ي تتيح لهم 
ي التعلم حول المسؤولية االجتماعية والكفاية المالية، من خالل االأنشطة ال�ت

يدعم االأطفال �ن

http://www. استكشاف حقوقهم ومسؤولياتهم ومعالجة القضايا االجتماعية المهمة بالنسبة لهم

 unicef.org/publications/files/CSFE_module_low_res_FINAL.pdf

Action research: Participatory PM&E tools ‘I DEAL’ intervention

 .War Child Holland, 2012

توضح أدوات التقييم والمراقبة المبتكرة للمهارات الحياتية والمداخالت النفسية واالجتماعية الخاصة 

http://www.warchildholland.org/sites/default/files/bijlagen/ بمنظمة أطفال الحرب الهولندية

 war_child_report_action_research.pdf/2013-6/node_492

مراعاة الأزمات ونرسش السالم

حزمة التعليم المراعي لالأزمات 

 .2013  ،)INEE( ي حاالت الطوارئ
الشبكة الدولية لوكاالت التعليم �ن

اع ن ي البيئات الهشة المتأثرة بال�ن
امج التعليمية �ن ي ال�ب

اع �ن ن توجيه وأدوات لدمج مراعاة حاالت ال�ن

http://toolkit.ineesite.org/toolkit/Toolkit.php?PostID=1148
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Building Peace through Education

اليونسكو، 2008. 

http://unesdoc.unesco.org/ توفر معلومات وموارد حول تعزيز السالم ونبذ العنف

 160787e.pdf/001607/images/0016

المبادئ التوجيهية حول مشاركة الشباب ونرسش السالم

كة المعنية بتنمية الشباب، 2014. وكالة االأمم المتحدة المش�ت

اع أو االأوضاع االنتقالية ن ي حاالت ال�ن
توفر توجيهات حول اندماج الشباب ومشاركتهم المثمرة خاصة �ن

SFCG-Guiding-Principles-Inforgraphic./04/https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2015

pdf

ي تحليل الأزمات مذكرة توجيهية 
ن واليافعات �ن اك اليافع�ي إ�ش

اليونيسف، 2013. 

اع ن ي تحليل ال�ن
ن �ن توفر توجيهات حول دعم المشاركة المثمرة لليافع�ي

Guidance-Note-on-/08/http://learningforpeace.unicef.org/wp-content/uploads/2013

Engaging-Adolescents-in-PBEA-Conflict-Analysis-En.pdf

معرفة ومواقف ومهارات نرسش السالم: مراجعة مكتبية والتوصيات 

اليونيسف، 2013. 

ن واليافعات كي يصبحوا عنارص لنرسث السالم  توجيه حول دعم االأطفال واليافع�ي

Peacebuilding-/08/http://learningforpeace.unicef.org/wp-content/uploads/2013

Knowledge-Attitudes-and-Skills-Desk-Review-and-Recommendations.pdf

حزمة التعليم المراعي لالأزمات

.2013  ،)INEE( ي حاالت الطوارئ
الشبكة الدولية لوكاالت التعليم �ن

ي البيئات الهشة 
امج التعليمية �ن ي ال�ب

اع �ن ن ي يتضمن توجيهات وأدوات لدمج مراعاة حاالت ال�ن
و�ن موقع إلك�ت

اع ن المتأثرة بال�ن

http://toolkit.ineesite.org/toolkit/Toolkit.php?PostID=1148

Conflict Sensitivity and Peacebuilding in UNICEF, Technical Note

اليونيسف، 2012.

اتيجيات  ي إس�ت
مذكرة فنية توضح المفاهيم الرئيسية وتقدم أدوات وأساليب وتحدد نقاط البداية �ن

ي مجاالت 
امج التابعة لليونيسف �ن اليونيسف وإطارات عملها وبرامجها وتوفر أمثلة حول مساهمات ال�ب

اع وإقامة السالم ن مراعاة حاالت ال�ن

Building Skills, Values and Attitudes for the Twenty-first Century :ًتعّلم العيش معا

.United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2004

نسان وتحمل  ام حقوق االإ دراسة عالمية لمقاربات دعم تنمية مهارات الشباب وحاجتهم إىل اح�ت

ي عالقاتهم الشخصية وحماية أنفسهم وصحتهم، وتقديم 
اعات سلمياً �ن ن مسؤوليات المواطنة وتسوية ال�ن

دراسات الحالة والدروس المستفادة والتوصيات.

تعّلم العيش معاً: تصميم ورصد وتقييم مبادرة التعليم من أجل المهارات الحياتية والمواطنة 

نسان  وبناء السالم وحقوق الإ

الوكالة الألمانية للتنمية الدولية ومنظمة اليونيسكو، 2008.

دليل لصانعي السياسات ومخططي المناهج ومديري برنامج المنظمات غ�ي الحكومية لتعزيز مناهج 

احات لعمليات المراقبة  نسان مع تقديم اق�ت التعليم والمهارات الحياتية والمواطنة والسالم وحقوق االإ

والتقييم. 

Best practices and lessons learned :اع ن الشباب وال�ن

.Mercy Corps, 2011

اع ن سي كوربس حول الشباب وال�ن الممارسات المثىل والدروس المستفادة من برامج مؤسسة م�ي

http://www.mercycorps.org/sites/default/files/youth_and_conflict_best_practices_-_hi_

res_final.pdf

وحدة المسائل الحرجة 7 ضمن حزمة الأعمال من أجل حقوق الأطفال: الأطفال المرتبطون 

بالجماعات المسلحة والقوات المسلحة

أعمال من أجل حقوق االأطفال، 2009. 

ن بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة تعرض توجيهات لدعم االأطفال المرتبط�ي

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/arc-modc7-

studymaterial-2009.pdf

 Programme monitoring and evaluation

دليل التقييم

مؤسسة إنقاذ الطفل، 2012.

دليل خطوة بخطوة لتنفيذ التقييمات 

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/5459.pdf

الصحة النفسية والدعم النفسي

ي 
ن الوكالت بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي �ن كة ب�ي المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المش�ت

حالت الطوارئ

ن الوكاالت، 2007.  كة ب�ي اللجنة الدائمة المش�ت

ي لتخطيط مجموعة من االستجابات المتعددة بالحد االأد�ن وإنشائها 
نسا�ن ن العمل االإ توجيهات لتمك�ي

ي حالة الطوارئ وتحسينها
وتنسيقها لحماية الصحة الذهنية والسالمة النفسية واالجتماعية لالأشخاص �ن

http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_

psychosocial_june_2007.pdf

ي 
ن الوكالت بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي �ن كة ب�ي المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المش�ت

حالت الطوارئ: ما الذي يجب عىل مديري برامج الحماية معرفته؟ 

ن الوكاالت، 2010.  كة ب�ي اللجنة الدائمة المش�ت

توفر نظرة عامة حول ما يجب أن يعرفه فريق الحماية بشأن الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_ نسانية ي حاالت الطوارئ االإ
�ن

files/MHPSS%20Protection%20Actors.pdf
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 Assessing Mental Health and Psychosocial Needs and Resources: Toolkit for

humanitarian settings

 .World Health Organization and United Nations High Commissioner for Refugees, 2012

ي 
توجيه لتصميم وإجراء تقييم احتياجات الصحة العقلية واالحتياجات النفسية واالجتماعية ومواردها �ن

نسانية االأزمات االإ

WHO-UNHCR-MHPSS-/02/http://learningforpeace.unicef.org/wp-content/uploads/2014 

Needs-Assessment-Toolkit.pdf

A trainer’s handbook :اع ن ي حالت ما بعد ال�ن
الدعم النفسي والجتماعي للشباب �ن

مؤسسة شباب الصليب االأحمر الدنماركي واالتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب االأحمر والهالل االأحمر، 

المركز المرجعي للدعم النفسي واالجتماعي، 2014.

تدريب حول الدعم النفسي واالجتماعي القائم عىل المجتمع المحىلي للشباب ما بعد حاالت االأزمة

http://pscentre.org/wp-content/uploads/1679_rcy_youth_manual_T2.pdf

تدخالت الدعم النفسي والجتماعي: دليل

االتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب االأحمر والهالل االأحمر، المركز المرجعي للدعم النفسي واالجتماعي، 

.2014

توجيه حول كيفية تخطيط المداخالت النفسية واالجتماعية ومراقبتها وتنفيذها

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/psi-handbook_en_

july10.pdf

 Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for health and psychosocial

 .service International Rescue Committee, 2012

مبادئ توجيهية لموظفي الصحة والصحة النفسية واالجتماعية فيما يتعلق بتقديم الرعاية والعالج 

http://www.unicef.org/pacificislands/ نسانية ي االأوضاع االإ
ن من االعتداء الجنسي �ن لالأطفال الناج�ي

 IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf

ي حالت الطوارئ: دليل تدريب المعلم 
الرعاية النفسية والجتماعية وحماية الأطفال �ن

اليونيسف، 2009. 

ي حاالت الطوارئ
ن حول توف�ي الدعم النفسي واالجتماعي ضمن برامج التعليم �ن توجيهات للمعلم�ي

http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1064/Psychosocial_Care_and_

Protection.PDF

نسانية  ي الأزمات الإ
ن الوكالت لتقييم برامج الدعم النفسي والجتماعي �ن ك ب�ي  الدليل المش�ت

اليونيسف، 2011.

http://www.unicef.org/ ي بيئات االأزمات
امج النفسية واالجتماعية �ن يوفر توجيه عمىلي لتقييم ال�ب

 protection/files/Inter-AgencyGuidePSS.pdf

A guide for fieldworkers :سعاف الأوىلي النفسي والجتماعي الإ

.World Health Organisation, 2011

http://www.searo.who.int/srilanka/ ي الميدان
سعاف االأوىلي النفسي واالجتماعي �ن دليل إجراء االإ

documents/psychological_first_aid_guide_for_field_workers.pdf

ي مجال برامج الأطفال
ن �ن سعاف النفسي الأوىلي للممارس�ي دليل التدريب عىل الإ

مؤسسة إنقاذ الطفل، 2013. 

ي حاالت االأزمات
سعاف االأوىلي للدعم النفسي واالجتماعي لالأطفال �ن ي لتوف�ي االإ دليل تدري�ب

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/final_pfa.pdf

حزمة الأعمال من أجل حقوق الأطفال الوحدة الأساسية 7: الدعم النفسي والجتماعي:

أعمال من أجل حقوق االأطفال، 2009. 

نسانية  ي السياقات االإ
معلومات وتوجيه عمىلي حول توف�ي الدعم النفسي واالجتماعي لالأطفال �ن

http://www.unhcr.org/4c98a5169.pdf

امج: الدعم النفسي والجتماعي داخل وخارج المدارس دليل مدراء ال�ب

االتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب االأحمر والهالل االأحمر، المركز المرجعي للدعم النفسي واالجتماعي، 

.2014

نامج حول كيفية تخطيط المرونة والمبادرات النفسية واالجتماعية وتنفيذها وتقييمها  توجيه لمديري ال�ب

لالأطفال

http://pscentre.org/wp-content/uploads/Programme-managers-handbook.pdf

Working with children and their environment: Manual of psychosocial skills

.Terre des Hommes, 2008

نسانية  ي الظروف االإ
دليل التدريب عىل تنفيذ االأنشطة النفسية واالجتماعية مع االأطفال �ن

http://www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/Working%20with%20

Children%20and%20Their%20Environment%20-%20Manual%20of%20Psychosocial%20

Skills.pdf

نجابية الصحة الجنسية والإ

 Inter-agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings

.Inter-agency Working Group on Reproductive Health in Crises, 2010

نسانية  ي االأوضاع االإ
نجابية �ن ي الصحة االإ

يوفر توجيه حول تنفيذ أد�ن مجموعة من الخدمات �ن

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/field_manual_rh_

 humanitarian_settings.pdf?ua=1

 Adolescent Sexual and Reproductive Health Toolkit for Humanitarian Settings:

 A companion to the Inter-Agency Field Manual on Reproductive Health in

Humanitarian Settings

.UNFPA and Save the Children, 2009

ي 
نسانية، ويعمل كدليل مصاحب للدليل الميدا�ن ي االأوضاع االإ

ن �ن نجابية لليافع�ي ي احتياجات الصحة االإ يل�ب

نسانية ي االأوضاع االإ
نجابية �ن ي بالصحة االإ

ن الوكاالت المع�ن ك ب�ي المش�ت

https://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2009/UNFPA_

 ASRHtoolkit_english.pdf

نجابية وحدة المسائل الحرجة 4 ضمن حزمة الأعمال من أجل حقوق الأطفال: الصحة الجنسية والإ

أعمال من أجل حقوق االأطفال، 2009. 

نجابية والجنسية لالأطفال  يوفر توجيهاً وأدوات لدعم الصحة االإ

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/arc-modc4-

studymaterial-2009.pdf
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 It’s All One Curriculum: Guidelines and activities for a unified approach to sexuality,

gender, HIV, and human rights education

.International Sexuality and HIV Curriculum Working Group, 2011

مورد عمىلي لتعليم الشباب عن النوع االجتماعي والصحة الجنسية والعالقات الجنسية

رشادات:  المجلد 1: االإ

 www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2011PGY_ItsAllOneGuidelines_en.pdf

المجلد 2: االأنشطة: 

www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2011PGY_ItsAllOneActivities_en.pdf

فيه الرياضة وال�ت

فيه من اليونيسف: دليل اليونيسف لحقيبة أدوات التعليم مجموعة أدوات ال�ت

اليونيسف، 2013.

ي الظروف 
فيه �ن ي االألعاب التنظيمية وأنشطة الرياضة وال�ت

ن �ن اك االأطفال واليافع�ي �ث توجيه ومستلزمات الإ

www.unicef.org/supply/files/Education_Kits_User_Manuals_Module_2.pdf نسانية االإ

Sport, Recreation and Play Guide

اليونيسف، 2004. 

فيه واللعب حول العالم  امج الرياضية وال�ت ي اللعب وأمثلة لل�ب
يقدم نظرة عامة حول حق االأطفال �ن

http://www.unicef.org/publications/files/5571_SPORT_EN.pdf

 Moving Together: Promoting psychosocial well-being through sport and physical

activity

 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Reference Centre for

Psychosocial Support, 2014. توجيه حول دمج الرياضة واالأنشطة الجسدية مع الدعم النفسي 

https://www.icsspe.org/sites/default/files/Moving%20Together.pdf واالجتماعي
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أعمال من أجل حقوق الطفل، حزمة العمل من أجل حقوق الطفل، وحدة المسائل الحيوية 

نقاذ الدولية، مؤسسة إنقاذ االأطفال، االتحاد الدوىلي الأرض  عاقة، لجنة االإ 3: االأطفال ذوو االإ

نسان، المفوضية السامية لالأمم  نسان، المفوضية السامية لالأمم المتحدة لحقوق االإ االإ

، وصندوق االأمم المتحدة للطفولة، نيويورك، 2009.  ن المتحدة لشؤون الالجئ�ي

أعمال من أجل حقوق الطفل، حزمة العمل من أجل حقوق الطفل، وحدة المسائل الحيوية 

نقاذ الدولية، مؤسسة إنقاذ االأطفال، االتحاد الدوىلي الأرض  دماج، لجنة االإ 4: المشاركة واالإ

نسان، المفوضية السامية لالأمم  نسان، المفوضية السامية لالأمم المتحدة لحقوق االإ االإ

، وصندوق االأمم المتحدة للطفولة، نيويورك، 2009.  ن المتحدة لشؤون الالجئ�ي

أعمال من أجل حقوق الطفل، حزمة العمل من أجل حقوق الطفل، وحدة المسائل الحيوية 

نقاذ الدولية، مؤسسة إنقاذ االأطفال، االتحاد الدوىلي  7: الحالة النفسية واالجتماعية، لجنة االإ

نسان، المفوضية السامية لالأمم  نسان، المفوضية السامية لالأمم المتحدة لحقوق االإ الأرض االإ

، وصندوق االأمم المتحدة للطفولة، نيويورك، 2009.  ن المتحدة لشؤون الالجئ�ي

 Aguilar, J., F. Camacho, E. Hanson and J. Torres, Photography for Children’s

 .Rights for War Child’s Advocacy Project in Sierra Leone, War Child Holland, 2009

 Austrian, Karen and Dennitah Ghati, Girl Centered Program Design: A toolkit to

 develop, strengthen and expand adolescent girls programs, Population Council,

 .New York, 2010

 Bayne, Sarah and Tony Vaux, Integrated Development and Peacebuliding

 Programming: Design, monitoring and evaluation, The Department for

.International Development, 2013

 Benson, Herbert and Miriam Z. Klipper, The Relaxation Response, HarperCollins

.Publishers, Inc., New York, 2000

 Blum, Andrew, Special Report: Improving Peacebuilding Evaluation, a Whole

.Field Approach, United States Institute of Peace, Washington, D.C., 2011

 CARE International UK, Guidance for designing, monitoring and evaluating

 peacebuliding projects: Using theories of change, CARE International UK,

.London, 2012

 CDA Practical Learning for Effective International Action, Reflecting on Peace

 Practice: Participant Training Manual, CDA Collaborative Learning Projects,

.Cambridge, 2009

 Center for Development and Population Activities, Project Design for Program

.Managers, CEDPA, Washington, D.C., 1994

 Church, Cheyanne and Mark M. Rogers, Designing for Results: Integrating

 Monitoring and Evaluation in Conflict Transformation Programs, Search for

.Common Ground, Washington, D.C., 2006

 Commonwealth Secretariat, Participation in the Second Decade of Life: What and

.Why?, Commonwealth Secretariat, London, 2005

اتفاقية حقوق الطفل، االأمم المتحدة، 1989. 

 Designing for Results: Integrating Monitoring and Evaluation in Conflict

 Transformation Programs, Organization for Economic Cooperation and

.Development, Development Assistance Committee, 2012

 Duplessis, Deanna, et al., Gender Equality Program Guidance and Toolkit:

 .Engendering transformational change, Save the Children, 2014

 European Union Peace and Reconciliation Programme, Special EU Programmes

 Body, A Monitoring and Evaluation Framework for Peace-Building,

.PricewaterhouseCoopers, LLP, 2007

 Feinstein, Clare and Claire O’Kane, I Painted Peace: Handbook on Peace Building

.with and for Children and Young People, Save the Children Norway, Oslo, 2008

 Fountain, Susan, Peace Education in UNICEF, United Nations Children’s Fund, New

.York, 1999

 Global Protection Cluster Child Protection Working Group, Child Protection Rapid

.Assessment Toolkit, Global Protection Cluster CPWG, 2012

 Global Protection Cluster Child Protection Working Group, A Matter of Life and

 Death: Child protection programming’s essential role in ensuring child wellbeing

 and survival during and after emergencies, The Global Protection Cluster CPWG,

.2015

التنسيق العالمي لحماية الطفل، مجموعة العمل المعنية بحماية الطفل )CPWG(، المعاي�ي 

، التنسيق العالمي لحماية الطفل، 2012.  ي
نسا�ن ي العمل االإ

الدنيا لحماية الطفل �ن

 Global Protection Cluster, Child Protection Working Group, Toward Effective

 Child Friendly Space Programmes in Emergencies: Participant Handbook, Global

 Protection Cluster Child Protection Working Group, Child Protection Working

 .Group, 2014

ن واليافعات  الموارد لحقيبة أدوات اليافع�ي
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 Gragg, Beth, Tools from the Field: Participant-Centered Techniques for Effective

.Training, edited by Barbara Garner, World Education, Boston, 2007

 Hanbury, Clare and Tina Malti, Monitoring and Evaluating Life Skills for Youth
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.IDEO.org, Field Guide to Human-Centered Design, IDEO.org, San Francisco, 2015

ن الوكاالت،  كة ب�ي ي حاالت الطوارئ، اللجنة الدائمة المش�ت
الشبكة الدولية لوكاالت التعليم �ن

ي 
ي حاالت الطوارئ، والوحدة التدريبية للتعليم �ن

والحزمة التدريبية المتجانسة للتعليم �ن

 Adolescents & Youth Programming in Emergencies, INEE, New :17 حاالت الطوارئ

.York, 2012

 Inter-Agency Network for Education in Emergencies Working Group on Education

 and Fragility, The multiple faces of education in conflict-affected and fragile

.contexts, INEE, 2010

 Inter-Agency Standing Committee, Inter-Agency Standing Committee Guidelines

 on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, IASC,
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 Interfaith Council on Ethics Education for Children, Global Network of Religions

 for Children and Arigatou Foundation, Learning to Live Together, an Intercultural
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 in emergencies: Access to Quality Educational Activities for Children with

.Disabilities in Conflict and Emergency Situations, IDDC, 2008

االتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب االأحمر والهالل االأحمر، جميعنا تحت سقف واحد: 

Disability-inclusive shelter and settlements in emergencies. االتحاد الدوىلي لجمعيات 

الصليب االأحمر والهالل االأحمر، جنيف، 2015.

االتحاد الدوىلي لجمعيات الصليب االأحمر والهالل االأحمر، المهارات الحياتية - مهارات 
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 .Copenhagen, 2014

 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Programme

 Manager’s Handbook: Psychosocial support in and out of schools, ICRC
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 Organizer’s Manual: A peace education planning guide, International Institute on
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 Kawano Chiu, Melanie, Starting on the Same Page: A Lessons Report from the
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ن الخاصة بالتعب�ي والبتكار. ي منظمة اليونيسف مجموعة أدوات اليافع�ي
ن �ن طور قسم تنمية ومشاركة اليافع�ي

بداع: ن واليافعات للتعب�ي والإ ي إعداد حقيبة أدوات اليافع�ي
وتتقدم اليونيسف بالشكر لالأشخاص التالية أسماءهم عىل مساهمتهم ودعمهم �ن

دارة هذه المبادرة.  ، الإ ن ز، رئيسة قسم تنمية ومشاركة اليافع�ي جودي دي�ي

وع. ي قيادة المرسث
رشادية بصفتها مشاِركة �ن ي كتابة المواد االإ

ي والمساهمة �ن
جولييت يونغ، مستشارة، لتنسيق التطوير الف�ن

وع.  ي قيادة المرسث
ية بصفته مشاركاً �ن ن ي تصميم مكونات المجموعة الرسومية والرقمية والتجه�ي

جيسون روبنسون، مستشار، للتنسيق والمساهمة �ن

رشادية لهذه المجموعة، مع مساهمات إضافية من راشيل بيك وجيفري هول  ي البحث وكتابة المواد االإ
جوان دويل وأندريا هيدالجو وتايلور أوكونور وإيلينا رايىلي وسوزان شاردت، مستشارون، للمشاركة �ن

كة. وزينب حجازي وساسكيا رايشابوتري موستادجاب وأنو رادسن وديبورا تسوتشيدا، مستشارون، وساجي بريس، مدير برامج الشباب، للبحث عن أرضية مش�ت

رشادية لهذه المجموعة. ي، لتحرير المواد االإ مارجريت ف�ي

، الجمعية الجماعية؛ وجورج جوست، مستشار، وإرينا باكيتش، متدربة.  ي
نيت وأندرو تسث ي من كلوديا ب�ي

منظمة Matter of Form، لتصميم العنارص الرسومية والرقمية للمجموعة، بدعم إضا�ن

ن هاو، مستشارة؛  ىلي جامبل باين، مستشارة؛ جمانة الحاج أحمد، أخصائية يافعة؛ كارول�ي ي حاالت الطوارئ؛ عائشة دوريس، مستشارة، كيم�ب
آن ضاهر عدن، أخصائية يافعة؛ نسيم أول، أخصائية يافعة �ن

يدز؛  ية/االإ وس نقص المناعة البرسث ي روبرت، أخصائية ف�ي يسيك، أخصائية يافعة، نيكول ريكاساتا، مساعدة إدارية؛ بي�ي ، مساعدة إدارية؛ ميما ب�ي نامج؛ بيث كوبيكي يام بولسون كرامر، مسؤولة ال�ب م�ي

رشادات الفنية  ، لتقديم االإ ن ي قسم تنمية ومشاركة اليافع�ي
يدز �ن ية/ االإ وس نقص المناعة البرسث ، أخصائية ف�ي ي ن يرسي�ب ، مساعد إداري؛ إكوا يانكا، مستشارة؛ ونج�ي ن  إريك رودريغ�ي

لهذه المبادرة.

ن الخاصة بالتعب�ي والبتكار بفضل الدعم الماىلي من صندوق الوليات المتحدة لليونيسف، وبرنامج بناء  تم إنجاز العمل عىل مجموعة أدوات اليافع�ي

السالم والتعليم والتوعية الذي تموله حكومة هولندا. 

نتقدم بالشكر لالأفراد والمؤسسات التالية لدعمهم السخي لصندوق الواليات المتحدة لليونيسف من أجل هذه المبادرة

مؤسسة الحشمة

ي هوفمان السيد ستيفن والسيدة ت�ي

ج السيد كريستوفر راوشن ب�ي

ج مؤسسة روبرت راوشن ب�ي

كاري دي رودس

لوىلي وموريس صامويلز

جنيفر وتريسي وونغ

بداعي لالأطفال الذين يواجهون معاناة صعبة. امهم بجلب الفنون والتعب�ي االإ ن وع، وال�ت ن إنجلهارد لدعم هذا المرسث ن إنجلهارد ومؤسسة تشارل�ي ونتقدم بشكر خاص إىل تشارل�ي

ن، نائبة  قليمي؛ وإالنا ويس�ت عات االإ ن مانجيلينكس جونز، نائبة رئيس جمع الت�ب تتقدم اليونيسف بالشكر إىل صندوق الواليات المتحدة لليونيسف لدعمه هذه المبادرة، وخاصة كريست�ي

ح، تطوير  امج العالمية والمشاركة الميدانية؛ وفيفيان النتييه، كاتبة المق�ت مدير منطقة نيو إنجالند؛ ولورا دريسكول، مسؤولة منطقة نيو إنجالند؛ وسانج سيالنو، المدير العام لل�ب

امج العالمية والمشاركة الميدانية. حات والتقارير، ال�ب المق�ت
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ن بمعرفة داميان كالفو، مستشار، جيمس داوسون، مستشار، حكيم جورج، مستشار،  عالمية االأخرى الخاصة بمجموعة أدوات اليافع�ي  تم إنتاج الصور ومقاطع الفيديو والمواد االإ

.Salvage Communications كة و�ث

ن الخاصة بالتعب�ي واالبتكار. وتتقدم اليونيسف  ها من الدعم لمجموعة أدوات اليافع�ي ة وغ�ي قليمية والمكاتب القطرية التوجيه والخ�ب قدم العديد من االأشخاص من المقر الرئيسي لليونيسف والمكاتب االإ

بالشكر لالأشخاص التالية أسماؤهم لتقديمهم التوجيه والدعم:

ن عىلي حقي، نائبة مدير قسم عمليات الطوارئ. امج؛ ياسم�ي ، نائبة مدير قسم ال�ب امج؛ سوزانا سوتوىلي المقّر الرئيسي لليونيسف: تيد تشيبان، مدير قسم ال�ب

ا بندر، أخصائية  ن ؛ ل�ي ي
اكات المجتمع المد�ن ا باري، رئيسة �ث ن ي بناء السالم، ل�ي

يف بازار، أخصا�أ ، مدير برنامج؛ شبا عقيلو، أخصائية تعليم، برنامج بناء السالم والتعليم والتوعية؛ �ث فريدريش أفول�ت

ن بورن، مديرة قسم التعليم؛ آنا بورلييفا نورمان، أخصائية إعاقة؛ كاريان بيك كابريرا، أخصائية  عاقة؛ سوزان بيسيل، مديرة قسم الحماية؛ جوزف�ي مان، رئيسا قسم االإ تعليم؛ روس أنجيال وبيل�ي ب�ي

، أخصائية اتصاالت؛  انية؛ بوال كاليكومب، أخصائية C4D؛ إيفان دونوسو، رئيس العمليات؛ كاثرين دونوفان، أخصائية اتصاالت؛ تارا دوىلي ن نسانية؛ راكي شودري، مسؤولة الشؤون المالية والم�ي الشؤون االإ

ي اتصاالت؛ 
ي تعليم؛ كريس فابيان، رئيس وحدة االبتكار؛ إيمي فركاس، أخصائية إعاقة؛ نانسي فرناندز، مساعدة إدارية؛ ميتا غوبتا، أخصائية النوع االجتماعي؛ باي جيمس، أخصا�أ

اك، أخصا�أ أندرو دن�ب

يدز؛ نورين خان، أخصائية النوع  ية/االإ وس نقص المناعة البرسث ، أخصائية ف�ي ن ي مجال التعليم؛ جورج جوست، مستشار؛ سارة كارم�ي
ة �ن ي تعليم؛ بريندا هابليك، مستشارة كب�ي

بوسون يانج، أخصا�أ

ن ليوناردسن، أخصائية تعليم؛ جون لويس،  نسانية؛ ل�ي ي الشؤون االإ
ي لوسون ماريوت، أخصا�أ ن فالكون، رئيسة قسم المنشورات؛ سي�ب ، أخصائية إدارة المعرفة؛ كاثرين النجف�ي االجتماعي؛ مارينا كوماريكي

ي العنف القائم 
ي مجال التعليم؛ أماندا ميلفيل، أخصائية حماية الطفل؛ مندي مارش، أخصا�أ

ي بناء السالم؛ أنجو مالهوترا، رئيس قسم شؤون النوع االجتماعي؛ تشانجو مانوثوكو، مستشار كب�ي �ن
أخصا�أ

ن ريجور، مستشار؛ تمارا روسينو،  ا، أخصائيا إعاقة؛ رافائيل أوبريغون، رئيس قسم C4D؛ إميىلي ريس سميث، أخصائية النوع االجتماعي؛ شارل�ي ي حاالت الطوارئ؛ النيت مانانساال وجوبال مي�ت
عىل النوع �ن

ي حماية الطفل؛ 
ي تعليم؛ ساجي توماس، أخصا�أ

يكر، أخصا�أ ي تنمية الطفولة المبكرة؛ مورجان س�ت
ي حماية الطفل؛ فيجايا سينغ، أخصا�أ

ي سيغرست، أخصا�أ
ي إعاقة؛ سعودامي�ن

، أخصا�أ ي مستشارة؛ ليف سا�ب

] ي
نسانية ]ال�ن ي الشؤون االإ

ي إعاقة؛ غاليت ولفنسون، أخصا�أ
ميغان تاكر، أخصا�أ

ن هانسن، إدغارد سيكاىلي . رئيس مركز المياه والصحة والتعليم، ل�ي ي اليونيسف: كريس كورمينسي
قسم الموارد �ن

ن قليمية لليافع�ي ق أوروبا ورابطة الدول المستقلة: ناتاىلي فول، المستشارة االإ اليونيسف - وسط و�ش

ن قليمي لليافع�ي ق آسيا والمحيط الهادئ: ديفاشيش دوتا، المستشار االإ ي منطقة �ش
قليمي لليونيسف �ن المكتب الإ

ي بناء السالم
يفيتش، أخصا�أ ن ن ك�ن ق وجنوب أفريقيا: نيف�ي ي منطقة �ش

قليمي لليونيسف �ن المكتب الإ

يف، أخصائية تعليم وبناء السالم. ي منطقة غرب ووسط أفريقيا: جنيفر هوفمان، أخصائية التعليم؛ رتيبة طوطي �ث
قليمي لليونيسف �ن المكتب الإ

. ن قليمي لليافع�ي قليمي؛ لوز أنجيال ميلو، المستشار االإ ية االإ وس نقص المناعة البرسث ، مستشار ف�ي : مارك كونوىلي ي ي منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاري�ب
قليمي لليونيسف �ن المكتب الإ

ن قليمية لليافع�ي ا ميندونكا، المستشارة االإ ، أخصائية اليافعة والشباب؛ ف�ي ن ن إندريت�ي ق الأوسط وشمال أفريقيا: ليف إل�ي ي منطقة الرسش
قليمي لليونيسف �ن المكتب الإ

امج وينفذونها ويشاركون فيها والمداخالت عىل المستوى  ن الذين يدعمون ال�ب يكة واليافع�ي ن الخاصة بالتعب�ي واالبتكار بالتعاون مع موظفي اليونيسف والمنظمات الرسث تم تطوير مجموعة أدوات اليافع�ي

القطري. تتقدم اليونيسف بالشكر لالأشخاص والمنظمات التالية أسماؤهم؛ لمساهماتهم ودعمهم: 

ي اليافعة والشباب
ي حماية الطفل؛ سونام وانغتشوك، أخصا�أ

، أخصا�أ ي
ودا كولكار�ن ي بوتان: أن�ي

المكتب الُقطري لليونيسف �ن

 ، ن ، أخصائية حماية الطفل؛ كريستينا تورس�ي ن ، نائب الممثل؛ جيسليت بوردس، مسؤول حماية الطفل؛ ميليدا باتريشيا الندين�ي ي
ي إدوارد بيجر، ممثل اليونيسف؛ ستيفانو سا�ن

ي هاي�ت
مكتب اليونيسف �ن

رئيسة قسم حماية الطفل

 ، ي
ي هنديا�ن

ية؛ نور هداي�ت وس نقص المناعة البرسث ، أخصائية يافعة وف�ي ي
ي إندونيسيا: غونيال أولسون، ممثلة اليونيسف؛ مارك لوسيت، نائب الممثل؛ أنيسا إلوك بوديا�ن

المكتب الُقطري لليونيسف �ن

دارة الكوارث ق جاكرتا، ومركز المحمدية الإ اه أندونيسيا �ث يستا، أخصائية طوارئ، فرع باالنغ م�ي ية؛ ريخا �ث وس نقص المناعة البرسث ي اليافعة والشباب وف�ي
مستشارة؛ سيفرين ليوناردي، أخصا�أ
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ن فاي، نائبة الممثل؛ بيسان عبد القادر مسؤولة برنامج الشباب واليافع�ي ي الأردن: روزان كورلتون، ممثلة اليونيسف )بالنيابة المؤقتة(؛ ميشيل س�ي
المكتب الُقطري لليونيسف �ن

ي حماية الطفل؛ بول ميكي 
ي يافعة؛ إيمانويل كومبينغت، أخصا�أ

ي ميانمار: برتراند بينفيل، ممثل اليونيسف؛ ساسكيا بلوم أخصائية حماية الطفل، جارود لوفيت، أخصا�أ
المكتب الُقطري لليونيسف �ن

غاثة الدولية؛ مجلس  ي ميتكينا؛ االإ
، مكتب اليونيسف �ن ي

ار فيالر، رئيس المكتب الميدا�ن ن ي رصد وتقييم؛ س�ي
إل سينغ دو، مسؤول حماية الطفل؛ كياو ثو لوين، مسؤول حماية الطفل؛ ماثياس كيار، أخصا�أ

ن للخدمات االجتماعية، منظمة  ن المعمدانية؛ معهد موارد المعرفة؛ دايف�ي ؛ االتحاد اللوثري العالمي، أنقذوا االأطفال؛ صندوق االأمم المتحدة لالأنشطة السكانية )UNFPA(؛ اتفاقية كاش�ي ن الدانمركي الالجئ�ي

 )RMO( راتانا ميتا

ي اليافعة والشباب؛ 
ي اليافعة والشباب؛ تيليكي بياتريس، أخصا�أ

وس ليجو، أخصا�أ ، نائب الممثل؛ ج�ي ن ي هيغ�ن
ي جنوب السودان: جوناثان فيتش، ممثل اليونيسف؛ إي�ت

المكتب الُقطري لليونيسف �ن

يب جان  ن نامج؛ جي�ن ن والشباب؛ تو مايكل، مساعد ال�ب ي تنمية اليافع�ي
تيسيانا غارسيا تابيا، أخصائية تعليم؛ فونج نجوين، رئيس قسم التعليم؛ ثيلما ماجيال، أخصائية تعليم؛ مانيوك صموئيل، أخصا�أ

 Church and ؛ مؤسسةIBIS ؛ مؤسسةWindle Trust International ؛ مؤسسةGlobal Street Samaritans ؛ مؤسسةHold the Child مؤسسة ،Terre des Hommes ي التعليم؛ مؤسسة
شينو، أخصا�أ ت�ي

ن ويجي لالجئ�ي Development؛ مؤسسة Community Aid for Development؛ مؤسسة Church Mission for Development؛ المجلس ال�ن

؛ مايدا باسيتش، رئيسة التعليم من  ن نيل إيرونسايد، رئيس العمليات الميدانية؛ ميسون عبيدي، مسؤولة الشباب واليافع�ي : آن كل�ي دوفاي، نائبة الممثل؛ ب�ي ن ي دولة فلسط�ي
المكتب الُقطري لليونيسف �ن

ي نك؛ الرؤية الفلسطينية؛ جمعية إنقاذ المستقبل الشبا�ب أجل التنمية؛ مركز معاً للتنمية؛ مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي؛ مؤسسة الن�ي

ي حماية الطفل
ي �ن

ي تركيا: نورتن ييلناز، أخصا�أ
المكتب الُقطري لليونيسف �ن

ا ويكل، مستشارة. ابوي جوي، مستشار؛ آنا كنوتسن، أخصائية طوارئ؛ جان مارك ليفيبور، مستشار؛ ت�ي ي أوغندا: شاراد سابرا، ممثل اليونيسف؛ أكاو جانيت، مستشار؛ ب�ي
المكتب الُقطري لليونيسف �ن

والشكر موصول أيضاً لـ: 

عاقات ن النسائية الخاصة باالإ امج، لجنة الالجئ�ي ة مسؤوىلي ال�ب س، كب�ي امج، حماية الطفل وتعزيز االقتصاد؛ إيما ب�ي ، كب�ي موظفي ال�ب ن ، مدير برنامج الحماية؛ جوشوا شاف�ي ديل بوسرسث

أحداث جوىلي آن مارشال
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