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ي 
رشادات واالأدوات الالزمة الستخدام الموارد �ف نامج االإ ق ال�ب ر إرشادات ُمنسِّ توفِّ

امج  ي ال�ب
( �ف ف ف للتعب�ي واالبتكار )مجموعة أدوات اليافع�ي مجموعة أدوات اليافع�ي

ح كيفية بدء استخدام مجموعة أدوات  نسانية. وتوضِّ ي الحاالت االإ
والتدّخالت �ف

ي 
ف �ف ي يجب اتخاذها من أجل دمج مقاربة أوساط اليافع�ي

ف والخطوات ال�ت اليافع�ي

ف واليافعات.  امج أو التدّخالت لصالح اليافع�ي ال�ب

نامج؟ ق ال�ب ي تستهدفها إرشادات ُمنسِّ
ما الفئة ال�ت

نامج أو إعداده أو إدارته  نامج أي شخص يقوم بتصميم ال�ب ق ال�ب تستهدف إرشادات ُمنسِّ

ح  . توضِّ ن ي مجموعة أدوات اليافع�ي
باستخدام الأنشطة والأدوات واللوازم الموجودة �ن

ي 
امج ال�ت ي مجموعة الأدوات لجعل ال�ب

رشادات أساسيات استخدام الموارد الموجودة �ن الإ

يجابية أقوى وأك�ث  ن وتعليمهم ومشاركتهم الإ تدعم الرفاهية النفسية والجتماعية لليافع�ي

ن والوصول إليهم  رشادات معلومات حول كيفية التعرُّف عىل هوية اليافع�ي فاعلية. تتضمن الإ

)ل سيما أولئك الذين يصعب الوصول إليهم(، ومكان تقديم الأنشطة ووقتها، وكيفية إعداد 

ن  اك اليافع�ي �ث ضافة إىل أفضل الطرق الُمتبعة لإ ين، وكيفية إدارة اللوازم، بالإ فريق من الُميسِّ

ي جميع مراحل العملية. 
والمجتمع �ن

نامج ق ال�ب كيفية استخدام إرشادات ُمنسِّ

الت الناجحة  نامج الطريق للتدخُّ ق ال�ب ي إرشادات ُمنسِّ
رشادات والأدوات الواردة �ن تُمهد الإ

. اّطلع عليها بجانب إرشادات المؤسسة وإرشادات الُميسِّ  ن باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

ي احتياجاتهم  ي تل�ب
ن ووضع المبادرات ال�ت للوصول إىل فهم واضح لكيفية المشاركة مع اليافع�ي

ومصالحهم.   

نامج ق ال�ب داخل إرشادات ُمنسِّ

ح كيفية: نامج وأدواتهم توضِّ قي ال�ب إرشادات ُمنسِّ

؛  • ن ي حالت اليافع�ي
التحقيق �ن

؛ • ن نسانية لجعلها أك�ث فاعلية لليافع�ي امج الإ ي ال�ب
ن �ن ودمج مجموعة أدوات اليافع�ي

اكهم؛  • والتواصل مع الفتيات والفتيان الأك�ث ُعرضة للخطر وإ�ث

؛ • ن وإعداد أماكن آمنة وترحيبية لليافع�ي

كاء؛ • ين والسث وتكوين فريق من الُميسِّ

ن ومجتمعاتهم والحصول عىل المعلومات  • ن والبالغ�ي ن اليافع�ي وإنشاء تواصل ب�ي

والدعم المفيدين؛

؛ • ن ي مجموعة أدوات اليافع�ي
وإدارة اللوازم وتخزينها واستبدالها �ن

ن من أجل النتقال أو  • الت باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي والستعداد للتدخُّ

وضع نهاية. 

رشادات واالأدوات لسياقك مالءمة االإ

تيب  نامج يُحتمل أن تحدث ب�ت ق ال�ب ي إرشادات ُمنسِّ
حة �ن ر أنَّ الخطوات الموضَّ من المهم تذكُّ

َّ الموقف بسعة خالل  مختلف أو ح�ت جميعها دفعة واحدة.  وحقيقة الأمر أنَّه يمكن أن يتغ�ي

ن باستمرار.  ي تتم لصالح اليافع�ي
الت ال�ت نسانية، وقد يلزم تعديل التدخُّ أوقات الأزمات الإ

ن كما  ي مجموعة أدوات اليافع�ي
ُكن مرناً!   يمكنك مالءمة أنشطة الأدوات والمقاربات الواردة �ن

حة هنا لبناء  ورية الموضَّ ن جميع الخطوات ال�ن يحلو لك، ولكن حاول أن تتأّكد من تضم�ي

ن واليافعات.  ل ناجح لصالح اليافع�ي تدخُّ

نامج ق ال�ب حول إرشادات ُمنسِّ

ة الرئيسية  الكفايات الع�ش الرئيسية، والمقاربات الع�ش

اف عليها لكي تعالج تطّور  �ث الت والإ نامج كيفية تخطيط التدخُّ ق ال�ب ح إرشادات ُمنسِّ توضِّ

ي إرشادات المؤسسة. وتشتمل عىل 
حة �ن ن والموضَّ الكفايات العسث الرئيسية لدى اليافع�ي

ة الرئيسية أثناء  ي تنفيذ المقاربات العسث
نامج �ن قو ال�ب خطوات عملية يستخدمها منسِّ

ين للقيام بأدوارهم بفاعلية. ي دعم الُميسِّ
افهم عليها، و�ن امج وإ�ث تصميمهم ال�ب

امج الجاري تنفيذها مع  ي ال�ب
اتيجيات �ن س�ت يمكن دمج هذه الأهداف والمقاربات والإ

ي/  وس العوز المناعي البسث ي مجالت حماية الأطفال والتعليم والشباب وف�ي
ن �ن اليافع�ي

ها من المجالت – أو تشكيل أساس  نجابية وإقامة السالم وغ�ي يدز والصحة الإ الإ

نسانية. ي الحالت الإ
ن واليافعات �ن للمبادرات القائمة بذاتها مع اليافع�ي
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ف وجلساتهم ومراحل نشاطهم ين: أوساط اليافع�ي اتيجيات الُمي�ِّ إس�ت

ين الذين يخططون  امج وهو دعم الُميسِّ قي ال�ب ي أي دور من أدوار ُمنسِّ
ة جزء مهم �ن ثمَّ

امج  قي ال�ب ن ويقودونها. تم تشجيع ُمنسِّ ة مع اليافع�ي ي تُجدي نفعاً مبا�ث
الأنشطة ال�ت

ي تُمثِّل جزءاً 
ي صندوق النشاط وال�ت

ين والمواد الموجودة �ن عىل قراءة إرشادات الُميسِّ

ن  ين واليافع�ي ، كما تم تشجيعهم عىل التعاون مع الُميسِّ ن من مجموعة أدوات اليافع�ي

رشادات والأدوات والأنشطة الأك�ث فائدة والمتعلقة  ي المجتمع لتحديد الإ
هم �ن وغ�ي

امجهم. ب�ب

ي إرشادات 
اتيجيات موىص بها �ن امج تحديداً إىل ثالث إس�ت قي ال�ب تُش�ي إرشادات ُمنسِّ

ين:  الُميسِّ

ي فرق أو مجموعات يتعرَّفون من  •
ن – �ن ي أوساط اليافع�ي

ن معاً �ن جمع اليافع�ي

خاللها عىل بعضهم بعضاً ويعملون ويلعبون معاً؛

ن الذين يقومون بموازنة الشكل مع المساحة  • وتخطيط جلسات نشاط لليافع�ي

؛  بداع والتعب�ي للوصول إىل الإ

واختيار الأنشطة وتخطيطها وفقاً لمراحل النشاط الأربع المختلفة – نماذج  •

نمائية. ن وكفاياتهم ومصالحهم الإ مرنة يمكن مواءمتها مع ظروف اليافع�ي
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 ) ف ف الخاصة بالتعب�ي واالبتكار )مجموعة أدوات اليافع�ي مجموعة أدوات اليافع�ي

ي يمكن استخدامها 
رشادات واالأدوات واالأنشطة ال�ت عبارة عن مجموعة من االإ

نسانية لجعلها أك�ش أهمية وفاعلية لصالح الرفاهية  امج االإ ضمن مجموعة من ال�ب

يجابية مع مجتمعاتهم.  ف وتعليمهم ومشاركتهم االإ النفسية واالجتماعية لليافع�ي

ي المكان والطريقة اللذين يمكنك من خاللهما استخدام مجموعة أدوات 
ستحتاج إىل التفك�ي �ن

ي سياق برامجك أقوى وأك�ث فاعلية. 
ل الجديد أو الجاري تنفيذه �ن ن لجعل التدخُّ اليافع�ي

ي مجموعة 
ل مع الأهداف المتعلقة بغرض الموارد الموجودة �ن ويُقصد من هذا تحديد تدخُّ

رشادات  ، وبعدها تحديد الإ ن ي تحقيقه لليافعات واليافع�ي
الأدوات، والتفك�ي فيما ترغب �ن

ي ستساعدك عىل تحقيق 
ن وال�ت ي مجموعة أدوات اليافع�ي

والأدوات والأنشطة الموجودة �ن

أهدافك.

ف استخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

ن بطرق مختلفة.  عىل سبيل  ي مجموعة أدوات اليافع�ي
يمكنك استخدام الموارد الموجودة �ن

 . ن ي برنامج جاٍر تنفيذه لجعله أك�ث فاعلية لليافع�ي
المثال، يمكنك طرح الأنشطة والمقاربات �ن

نامج جديد وطرحه لتتأّكد من  ن أثناء تخطيطك ل�ب أو يمكنك استخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

نك عليهم ومشاركتهم منذ البداية.  من الممكن استخدام جميع  ن وترك�ي وصولك إىل اليافع�ي

نة  ، أو تحديد أشياء ُمعيَّ ن ي مجموعة أدوات اليافع�ي
رشادات والأنشطة الموجودة �ن الأدوات والإ

 . ن ي برنامجك يلزم تعزيزها لليافعات واليافع�ي
دة �ن فقط لستهداف مجالت ُمحدَّ

ن عىل وضع برامج أك�ث فاعلية  ي مجموعة أدوات اليافع�ي
يمكن أن تساعدك الموارد الموجودة �ن

ن عن طريق:  لليافع�ي

ات إيجابية  • ن يمكن أن تساعد عىل إحداث تغي�ي طرح وسائل للتعامل مع اليافع�ي

ي حياتهم – ل سيما، عن طريق طرح أنشطة من شأنها أن تساعدهم عىل تطوير 
�ن

ي جميع جوانب 
ة الرئيسية �ن الكفايات العسث الرئيسية وتطبيق المقاربات العسث

نامج الخاص بك؛ ال�ب

ن ومشاركتهم،  • اتيجيات يمكن أن تساعدك عىل التواصل مع اليافع�ي  وتقديم إس�ت

ل سيما الفتيات والفتيان الأك�ث تهميشاً؛

، وتتضمن هذه المقاربات  • ن وتقديم مقاربة منظَّمة للتعامل مع مجموعات اليافع�ي

ي أوساط يمكنهم فيها العمل معاً وتكوين صداقات والحصول عىل 
جمعهم معاً �ن

المتعة؛ 

اوح  • وتوف�ي أنشطة صعبة وجّذابة ومناسبة لالأعمار تجدي نفعاً مع الأطفال الذين ت�ت

ز عىل الفنون  ي تركِّ
بداعية ال�ت ي ذلك الأنشطة الإ

ن 10 و18 عاماً، بما �ن أعمارهم ب�ي

واالبتكار؛ 

ز اليافعون عىل أولوياتهم ومصالحهم الخاصة من خالل  • وإفساح المجال لكي يُركِّ

ي تخطيط جميع جوانب 
اكهم �ن دونها وعن طريق إ�ث ي يُحدِّ

وعات ال�ت الأنشطة والمسث

عملهم وإدارته معاً.

ف 1. تحديد نقطة البداية لمجموعة أدوات اليافع�ي

ل تعتقد أنَّه  كخطوة أوىل، ستحتاج إىل تحديد نقطة البداية. وهذا معناه تحديد برنامج أو تدخُّ

ي مجموعة 
ن من خالله الستفادة من الأنشطة والأدوات والمقاربات الموجودة �ن يمكن لليافع�ي

. ن أدوات اليافع�ي

رشادات الموجودة  احات!  يمكنك استخدام الأدوات والمقاربات والإ ر - هذه مجرد اق�ت تذكَّ

ن ضمن أي برنامج أو  ن عىل اليافع�ي ن لالعتماد عىل )أو لإضافة( ترك�ي ي مجموعة أدوات اليافع�ي
�ن

د.  ي سياقك المحدَّ
ن �ن ذ أفضل السبل لليافع�ي ي لصالح الأطفال أو الشباب.   نفِّ

ل إنسا�ن تدخُّ

ف لمعرفة المزيد من الأفكار حول  اّطلع عىل نقاط البداية المحتملة لمجموعة أدوات اليافع�ي

برامج نقطة البداية المحتملة.

ف لدعم  ي كيف يمكنك استخدام مجموعة أدوات اليافع�ي
2.  التفك�ي �ف

ف اليافع�ي

ي كيف يمكنك استخدام الأنشطة والأدوات 
بعد تحديد نقطة البداية، ستكون مطالباً بالتفك�ي �ن

ن – وما  ن لجعل برنامجك أك�ث فاعلية لليافع�ي ي مجموعة أدوات اليافع�ي
رشادات الموجودة �ن والإ

ي تحديدها لعملك.
ي ترغب �ن

الأهداف ال�ت

ن وظروفهم  ن عىل احتياجات اليافع�ي ستعتمد طريقة استخدامك لمجموعة أدوات اليافع�ي

ن برنامج نقطة البداية الخاص بك. عىل سبيل المثال، إذا  الخاصة، بالإضافة إىل محور ترك�ي

فيه والألعاب، فقد  ن ضمن برنامج الرياضة وال�ت كنَت تُخطط لطرح مجموعة أدوات اليافع�ي

ز عىل البتكار والفنون.  أو  ي تنويع عملك عن طريق إضافة أنشطة جديدة تُركِّ
ترغب ببساطة �ن

ي الأماكن المالئمة لالأطفال، 
ل �ن ن ضمن التدخُّ إذا كنَت تقوم بدمج مجموعة أدوات اليافع�ي

ن الأك�ب سناً  ن كطريقة للتواصل مع اليافع�ي فيمكنك استخدام مقاربة أوساط اليافع�ي

ومشاركتهم وللعمل معهم بطريقة أك�ث تنظيماً.  

ف الخاصة بالتعب�ي واالبتكار تحديد كيفية استخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

ن رفاهيتهم النفسية  ن عىل تحس�ي ن لمساعدة اليافع�ي تُصمم مجموعة أدوات اليافع�ي

يجابية مع مجتمعاتهم.  واالجتماعية وتعلُّم مهارات حياتية جديدة ومشاركتهم االإ

ي مجالت حماية 
وهذا معناه أنَّ الأدوات والأنشطة والمقاربات مفيدة عىل وجه التحديد �ن

ي تعمل عىل 
امج ال�ت ها من ال�ب الأطفال والتعليم والمهارات الحياتية وتنمية الشباب وغ�ي

تحقيق أهداف مماثلة لصالح الأطفال والشباب.
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ن من أجل: ي مجموعة أدوات اليافع�ي
وبالمثل، يمكنك استخدام الموارد الموجودة �ن

وعات مجتمعية يتوىل اليافعون قيادتها ضمن برنامج تنمية الشباب أو بناء  • طرح مسث

السالم؛

ن ضمن مخطط التعليم؛  • وإعداد أنشطة خارج المنهج أو نواٍد لليافع�ي

ل المهارات الحياتية. • ن ضمن تدخُّ وإيجاد طرق للمشاركة البناءة مع أمهات اليافع�ي

ي أهداف عملك 
!  عندما تتأمل �ن ف ة طرق عديدة الستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي ثمَّ

ي كيف يمكنك التكّيف مع الأنشطة 
، ستحتاج إىل التفك�ي �ن ن باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

ي تحقيقه 
د لديك، وما الذي ترغب �ن نامج نقطة البداية المحدَّ رشادات وفقاً ل�ب والأدوات والإ

ن واليافعات.  لصالح اليافع�ي

: ف نامج المحتملة لمجموعة أدوات اليافع�ي تشمل القائمة التالية نقاط بداية ال�ب

نقطة البداية
ي يمكن استخدامها ضمنها 

ف ال�ت ي مجموعة أدوات اليافع�ي
رشادات واالأدوات والمقاربات الموجودة �ف  االإ

عدادها(:  )أو الإ

برامج التعليم والمدارس والمهارات 

الحياتية

رشادي أو الفن • ي تدور حول الأمية أو المهارات الحياتية أو الدراسات الجتماعية أو التوجيه الإ
الفصول المدرسية ال�ت

أنشطة خارجة عن المنهج مثل برامج النوادي بعد اليوم الدراسي أو الفنون •

ضافية • برامج التعليم غ�ي الرسمية، مثل المهارات الحياتية والأقران ومخططات التوجيه والدروس التعليمية الإ

الت من حيث الأماكن  •برامج حماية الأطفال ل، مثل التدخُّ ن رفاهية الأطفال النفسية والجتماعية وقدرتهم عىل التحمُّ ز عىل تحس�ي ي تُركِّ
المبادرات ال�ت

ل  المالئمة لالأطفال ومشاركة الأطفال وكفاية الأطفال عىل التحمُّ

ن أو الشباب • نواٍد أو منظمات أو لجان الأطفال أو اليافع�ي

ي المجتمع •
لجان أو شبكات حماية الأطفال �ن

قامة السالم  برامج التعليم لإ

ومنارصة ذلك

اعات وإقامة السالم  • ن ن عىل تسوية ال�ن ي يمكنها مساعدة اليافع�ي
ز عىل بناء المعرفة والتجاهات والمهارات ال�ت ي تُركِّ

 المبادرات ال�ت

ي مجتمعاتهم
�ن

نوادي السالم أو الوساطة •

وعات تنمية/ خدمة المجتمع • مسث

ن الأجيال • ن الأديان/ ب�ي كة ب�ي المبادرات المش�ت

ن الأقران والشباب •برامج تنمية الشباب ل ب�ي مبادرات الكفاية عىل التحمُّ

نوادي الشباب والمراكز المخصصة لهم •

وعات تنمية/ خدمة المجتمع • مسث

ضافية • مخططات التوجيه والدروس التعليمية الإ

فيه والرياضات فيه •برامج الفنون وال�ت ز عىل الرياضات والألعاب والتمرينات البدنية وال�ت ي تُركِّ
المبادرات ال�ت

ي الشوارع •
ي تُعرض �ن

وعات الفنون المجتمعية والمسارح والأعمال الفنية ال�ت مسث

ن للتعب�ي عن أنفسهم من خالل الفن والموسيقى والرقص والأعمال الفنية • ي تدعم الأطفال أو اليافع�ي
وعات ال�ت المسث
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: أداة سيناريو الممارسة ف اّطلع عىل دمج مجموعة أدوات اليافع�ي

ن واليافعات  ن تدعم اليافع�ي ي مجموعة أدوات اليافع�ي
ر أنَّ الأنشطة والمقاربات الموجودة �ن تذكَّ

ي يمكن أن تساعدك عىل التغلب 
لتطوير الكفايات – المعرفة والتجاهات والمهارات ال�ت

عىل الظروف الصعبة وإقامة عالقات سليمة وتعلُّم مهارات جديدة والمشاركة بإيجابية 

ي 
ر �ن ، فكِّ ن د أهدافاً لعملك باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي مع مجتمعاتهم. عندما تُحدِّ

ي برنامجك ومجتمعك. حاول أن تحافظ عىل 
ي سيستفيد منها اليافعون �ن

دة ال�ت الكفايات الُمحدَّ

بساطة أهدافك، وأن تكون هذه الأهداف عمليَّة – وُكن مستعداً لتهيئتها بما يتوافق مع ظروف 

ة. ِّ ن الُمتغ�ي اليافع�ي

ف  اّطلع عىل أداة أهداف الكفاية لليافع�ي

3. جمعها كلها معاً

اتيجيته  لك وإس�ت د بوضوح أهداف تدخُّ وع تُحدِّ ي نهاية المطاف إىل وضع وثيقة مسث
ستحتاج �ن

ي 
مك. �ن ، وذلك جنباً إىل جنب مع إيجاد طريقة لمراقبة تقدُّ ن باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

ي مكان ضمن برنامج نقطة البداية الخاص 
وع موجودة بالفعل �ن ة وثيقة مسث بعض الحالت، ثمَّ

بك، ويمكنك إثراء هذه الوثيقة أو تهيئتها. اّطلع عىل أداة أسئلة التخطيط االأساسية.

ي أنَّك قد تكون قادراً 
ي برنامج جاٍر تنفيذه �ن

ن �ن ات دمج مجموعة أدوات اليافع�ي ن تتمثَّل إحدى م�ي

ن  ن موظف�ي عىل طرح الأنشطة والأدوات والمقاربات من دون إنفاق الكث�ي من المال أو تعي�ي

ن  ب�ي ين الُمدرَّ ن والُميسِّ ُجدد. عىل سبيل المثال، قد تستفيد من الأماكن الآمنة لصالح اليافع�ي

ي برنامج نقطة البداية الخاص 
نة �ن واللجنة التوجيهية وقبول المجتمع، ويمكن أن تكون مضمَّ

ل هذا الأمر من البدء بسعة. بك بالفعل.   سُيسهِّ

ره عند تخطيط  والأمر الأك�ث أهمية والمطلوب تذكُّ

ن هو  لك باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي تدخُّ

ف والمجتمع، وتصميم مقاربة  التشاور مع اليافع�ي

خاصة بك لتتناسب مع بيئتك الستثنائية. ُكن مستعداً 

مك! لتهيئة كل الأمور أثناء تقدُّ

مك ُمراقبة تقدُّ

ل الخاص بك  ي التدخُّ
م المحرز �ف بمجرد أن تبدأ، ستحتاج إىل مراقبة التقدُّ

ف وذلك بشكل غ�ي رسمي ومن خالل  باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

يكة( عىل  ي منظمتك )أو منظمتك ال�ش
إجراءات المراقبة والتقييم الرسمية �ف

حد سواء.  

: ويتضمن هذا ما يىلي

م الُمحرز صوب  • ات البسيطة وسهلة الستعمال لقياس التقدُّ تطوير المؤ�ث

أهدافك 

إنشاء أدوات مراقبة بسيطة وجمع معلومات متسقة بصورة منتظمة •

هم  • ن وُممثِّىلي اللجان التوجيهية وغ�ي ين والمتطوع�ي ن والُميسِّ اك اليافع�ي إ�ث

م والأداء ي قياس التقدُّ
ي المجتمع �ن

من أصحاب المصلحة �ن

لك  • ي تم تعلُّمها لتهيئة تدخُّ
ي تم جمعها والدروس ال�ت

استخدام البيانات ال�ت

وتعزيزه
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ي سياقك الخاص.
. أضف أي أسئلة أخرى تعتقد بأنَّها قد تكون مفيدة �ف ف استخدم االأسئلة الواردة أدناه كنقطة بداية لتخطيط كيفية استخدامك لمجموعة أدوات اليافع�ي

االأداة: أسئلة التخطيط االأساسية 

أسئلة التخطيط االأساسية

ي أي الأماكن؟ •
ي أي برنامج؟ و�ن

؟ و�ن ن أين ستستخدم مجموعة أدوات اليافع�ي

يكة؟  إذا كان الأمر كذلك، فما هي؟ • هل ستعمل مع منظمة �ث

ن )الأموال والمكان والمواد والوقت، وما إىل ذلك(؟  هل ستقوم بمشاركة الموارد مع برنامج نقطة البداية  • لك باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي دارة تدخُّ رة لديك لإ ما الموارد المتوفِّ

الخاص بك؟

؟ )عىل سبيل المثال، كم  • ن يكة والذين سيتم تدريبهم عىل استخدام مجموعة أدوات اليافع�ي ي برنامج نقطة البداية/ المنظمة السث
ن الموجودين �ن ن أو المتطوع�ي كم عدد الموظف�ي

ي الأماكن المالئمة لالأطفال(؟
ي برامج التعليم أو الُميسين الموجودين �ن

ن الموجودين �ن عدد المعلِّم�ي

؟  • ن ن عىل استخدام مجموعة أدوات اليافع�ي ن أو المتطوع�ي كيف ستقوم بتدريب الموظف�ي

؟ م�ت وكم مرة؟  • ن ي مجموعة أدوات اليافع�ي
كيف سيستخدم الموظفون أو المتطوعون الأنشطة واللوازم الموجودة �ن

؟ْ  )عىل سبيل المثال، مجموعات من الفتيات والفتيان من مختلف الأعمار،  • ن ي الأنشطة باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي
نامج والذين سُيشاركون �ن ي ال�ب

َمن اليافعون الموجودون �ن

وما إىل ذلك( 

؟  وإذا لم تسنح فرصة، فكيف ستحاول التواصل معهم  • ن ي الأنشطة باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي
ن الأك�ث ُعرضًة للخطر فرصة المشاركة �ن هل ستسنح لليافعات واليافع�ي

اكهم؟ وإ�ث

؟ وإذا كان الأمر كذلك، فبأي الطرق؟  • ن ي تخطيط الأنشطة وتنفيذها باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي
هل سيلعب البالغون وأفراد المجتمع دوراً �ن

ي لديهم بالفعل(؟   وإذا كان الأمر كذلك، فما الأهداف  •
ن )أو الحفاظ عىل الأهداف نفسها ال�ت هل سيسعى برنامج نقطة البداية إىل تحقيق أهداف أو نتائج جديدة لصالح اليافع�ي

أو النتائج الجديدة؟ 

ي سيعملون عىل تحقيقها ضمن مجالت الكفاية هذه  •
؟  ما أنواع الأهداف ال�ت ن ز عليها اليافعون من خالل أنشطتهم باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي كِّ ُ أي من مجالت الكفاية س�ي

ي سيعملون عىل تنميتها(؟ 
)عىل سبيل المثال، ما المعرفة والمهارات والتجاهات ال�ت

ن وتقييمه؟ • م الُمحرز باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي كيف يمكنك مراقبة التقدُّ
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نسانية لتنمية الكفايات  ي الحاالت االإ
ف �ف ف كل اليافع�ي تدعم مجموعة أدوات اليافع�ي

والمعرفة والمهارات واالتجاهات الرئيسية الالزمة لرفاهيتهم وتنميتهم بصورة 

ة مجاالت  ن من ع�ش سليمة.  تم تنظيم هذه الكفايات ضمن إطار عمل ُمكوَّ

ي يحتاج إليها اليافعون للتغّلب عىل 
للكفاية، وتتضمن هذه الكفايات الكفايات ال�ت

االأزمة، وبناء عالقات سليمة والمشاركة بصورة إيجابية مع العالم المحيط بهم. 

ن عىل تحديد مجالت الكفاية الأك�ث  لك، من المهم أن تعمل مع اليافع�ي ي تدخُّ
بمجرد أن تبدأ �ن

ي 
ي تحديد الأهداف ضمن هذه المجالت – و�ن

ارتباطاً وأهمية لهم. تتمثَّل الخطوة التالية �ن

ي تعالجها. 
ن ال�ت ي مجموعة أدوات اليافع�ي

تحديد الأنشطة الموجودة �ن

ن ضمن  ي يمكنك تحديدها لليافع�ي
انظر إىل القائمة الواردة أدناه لمعرفة أفكار لنوع الأهداف ال�ت

ن للوصول إىل أهداف  احات!  تعاون مع اليافع�ي ر أنَّ هذه مجرد اق�ت كل مجال كفاية.  تذكَّ

ي احتياجاتهم ومصالحهم الخاصة. ي تل�ب
الكفاية ال�ت

. ن ي تتعامل معها مجموعة أدوات اليافع�ي
ة للكفاية ال�ت ي إرشادات المؤسسة للحصول عىل مزيد من المعلومات التفصيلية حول المجالت العسث

1 راجع قسم الكفايات العسث الرئيسية �ن

 1 ف االأداة: أهداف الكفاية لليافع�ي

:مجال الكفاية ف عىل القيام بما يىلي قد تشمل االأهداف مساعدة اليافع�ي

الستماع إىل وجهات نظر الآخرين واهتماماتهم واحتياجاتهم •االتصال والتعب�ي

التعب�ي بدقة عن أفكارهم أو وجهات نظرهم أو آرائهم •

ي المواقف الصعبة •
التصال بهدوء وبفاعلية �ن

ي المجتمع •
ي نشوب نزاع أو إقامة السالم �ن

فهم كيف يمكن أن يساهم التصال اللفظي وغ�ي اللفظي �ن

از بالنفس ف إدراك نقاط القوة والضعف لديهم  •الهوية واالع�ت

ي والتاريخي – َمن أنا؟ •
إدراك هوياتهم الفردية فيما يتعلق بسياقهم الجتماعي والثقا�ن

 إدراك هوياتهم الجماعية وبما يشعرون تجاه مجموعتهم )عىل سبيل المثال، مجموعة الأقران والمجموعة العرقية  •

والفئة العمرية( – َمن نحن؟

ي حياتهم •القيادة والتأث�ي
ي تحدث �ن

ي الأمور ال�ت
اً �ن إدراك أنَّ لديهم تأث�ي

وع ح�ت يتحقق الهدف، ويتم التغّلب عىل العوائق • ك بالمسث التمسُّ

اتخاذ الإجراءات الالزمة لمساعدة أنفسهم والآخرين •

ي تتعرّض لها الأ�ة والأصدقاء ومجموعة الأقران •
اعات/ المشكالت ال�ت ن ي ال�ن

ي إحداث تحوُّل �ن
المساهمة �ن

اعات ف فهم القضايا الكامنة وراء المشكالت أو ال�اعات •حل المشكالت وإدارة ال�ف

استكشاف عدة حلول/ خيارات لحل نزاع أو مشكلة •

امها • حّث الآخرين عىل فهم وجهة نظرهم واح�ت

ن الأشخاص • استخدام مهارات التفاوض أثناء حدوث نزاع ب�ي
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ي 
التغلب عىل الضغط والتحكم �ف

المشاعر

التعرُّف عىل المشاعر المختلفة والتعب�ي عنها بشكل آمن وبنَّاء •

ي المشاعر السلبية •
اتيجيات سليمة للحد من التوتر والتحّكم �ن استخدام إس�ت

ي سلوكّيات الآخرين •
التعرُّف عىل كيفية تأث�ي المشاعر والتوتر �ن

اء. • الستجابة لمشاعر الآخرين وتوترهم بشكل بنَّ

إدراك كيف تُعد مهاراتهم ومهارات الآخرين أصولً قيِّمة لصالح الفريق •التعاون والعمل الجماعي

الستماع إىل أفكار الآخرين وآرائهم وإيجاد الحلول من خالل التعاون •

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

ام مع الآخرين • تكوين عالقات سليمة وتعاونية وقائمة عىل الح�ت

ام الستماع إىل أفكار الآخرين ومشاعرهم ووجهات نظرهم، وفهمها •التعاطف واالح�ت

امها • ن أنفسهم والآخرين، واح�ت التعرُّف عىل أوجه الشبه والختالف ب�ي

بناء عالقات إيجابية مع العائلة والأصدقاء والأقران •

ي المستقبل وتحديد 
االأمل �ف

االأهداف

ي ذلك، إمكانية تحقيق السالم( •
ي لأنفسهم وعائالتهم ومجتمعاتهم )بما �ن تخيُّل مستقبل إيجا�ب

تحديد الأهداف ووضع خطة عمل من أجل تحقيق آمالهم ورؤيتهم •

اتخاذ خطوات والعمل مع الآخرين نحو تحقيق أهدافهم •

ي مسارات العمل المختلفة •التفك�ي النقدي واتخاذ القرار
ن المخاطر والمنافع �ن إقامة توازن ب�ي

ة • جمع المعلومات وتقييمها لتخاذ خيارات مستن�ي

دعم القرارات بالأدلة والحجج القوية •

التعرُّف عىل الأفكار النمطية الشائعة )نوع الجنس والثقافة والِعرق( •

بداع واالبتكار تجربة طرق إبداعية وُمبتَكرة لحل المشكالت •االإ

تبادل الرؤى وطرح الأفكار والمفاهيم والحلول المختلفة •

المجازفة السليمة والستفادة من الفرص السانحة •
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ر أنَّ  ، تذكَّ ف ي أهداف عملك باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي
عند النظر �ف

ف  ف تدعم اليافع�ي ي مجموعة أدوات اليافع�ي
االأنشطة والمقاربات الموجودة �ف

ي يمكن أن 
واليافعات لتطوير الكفايات – المعرفة واالتجاهات والمهارات ال�ت

تساعدك عىل التغلب عىل الظروف الصعبة وإقامة عالقات سليمة وتعلُّم مهارات 

جديدة والمشاركة بإيجابية مع مجتمعاتهم. تشاور مع الوالدين وأفراد المجتمع 

ف لالتفاق عىل أهداف المعرفة واالتجاهات  نامج، وال سيما اليافع�ي وموظفي ال�ب

ي سياق برامجك.
ف �ف والمهارات االأك�ش ارتباطاً باليافع�ي

مالحظة: يمكن استخدام نشاط تحديد أهداف المجموعة وأداة تحديد أهداف الكفاية 

ي الأنشطة.
ن بالفعل �ن ن المشارك�ي لدعم عملية تحديد الأهداف التشاركية مع اليافع�ي

ف واستخدام الكفايات االأدوات: تحديد االأهداف الالزمة لتنمية اليافع�ي
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ف  ي تنمية اليافع�ي
ها �ف امج وتأث�ي أدرج االأسئلة التالية ضمن مشاوراتك أثناء تخطيط أهداف برنامجك وتحديدها، وضمن العمليات التشاركية الخاصة بمراقبة فاعلية ال�ب

واستخدام تلك الكفايات، وتقييمها.

نماذج أسئلة لتحديد االأهداف التشاركية ومراقبتها وتقييمها

ف نماذج أسئلة لليافع�ي

تحديد االأهداف: 

ي مجتمعهم؟ وعائالتهم؟ ومستقبلهم الخاص؟ •
ي �ن ي أن يكون لديهم تأث�ي إيجا�ب

ن الذين يرغبون �ن ما المعرفة/ التجاهات/ المهارات المهمة لليافع�ي

م وتقييمه: مراقبة التقدُّ

نامج؟ هل تعلَّمت أمراً جديداً؟ • ي اكتسبَتها أثناء هذا ال�ب
ما المعرفة/ المهارات ال�ت

ن الآخرين واتجاهاتهم؟ هل يمكنك ذكر أمثلة؟ • َّ معتقدات المشارك�ي نامج معتقداتك واتجاهاتك؟ وكيف غ�ي َّ ال�ب كيف غ�ي

اع المختلفة(؟ وكيف؟ • ن ك بشأن الآخرين )من المجموعات أو أطراف ال�ن َّ تفك�ي اع/ الموقف؟ وكيف؟ هل تغ�ي ن ك بشأن ال�ن نامج تفك�ي َّ ال�ب هل غ�ي

ف ف الميداني�ي امج والموظف�ي قي ال�ب ين وُمنسِّ نماذج أسئلة للُمي�ِّ

تحديد االأهداف: 

ي مجتمعهم؟ وعائالتهم؟ ومستقبلهم الخاص؟ •
ي �ن ي أن يكون لديهم تأث�ي إيجا�ب

ن الذين يرغبون �ن ما المعرفة/ التجاهات/ المهارات المهمة لليافع�ي

م وتقييمه: مراقبة التقدُّ

اع المختلفة(؟ وكيف؟ • ن هم بشأن الآخرين )من المجموعات أو أطراف ال�ن َّ تفك�ي اع/ الموقف؟ وكيف؟ هل تغ�ي ن ن بشأن ال�ن نامج طريقة تفك�ي اليافع�ي َّ ال�ب هل غ�ي

ات ببعض الأجزاء  • ُّ ات برأيك؟ هل تتعلق التغ�ي ُّ نامج؟ هل يمكنك ذكر أمثلة؟ ما سبب هذه التغ�ي ن ناتجة عن ال�ب ي )المعتقدات والتجاهات( المشارك�ي
ات �ن ُّ هل لحظَت أي تغ�ي

نة؟  نامج أم ترجع إىل استخدام أساليب ُمعيَّ ي ال�ب
دة �ن الُمحدَّ

نماذج أسئلة للوالدين وأفراد المجتمع

تحديد االأهداف: 

ي مجتمعهم؟ وعائالتهم؟ ومستقبلهم الخاص؟ •
ي �ن ي أن يكون لديهم تأث�ي إيجا�ب

ن الذين يرغبون �ن ما المعرفة/ التجاهات/ المهارات المهمة لليافع�ي

م وتقييمه: مراقبة التقدُّ

اع المختلفة(؟ وكيف؟ • ن هم بشأن الآخرين )من المجموعات أو أطراف ال�ن َّ تفك�ي اع/ الموقف؟ وكيف؟ هل تغ�ي ن ن معك بشأن ال�ن نامج طريقة تفك�ي أطفالك/ المشارك�ي َّ ال�ب هل غ�ي

ات  • ُّ ات برأيك؟ هل تتعلق التغ�ي ُّ نامج؟ هل يمكنك ذكر أمثلة؟ ما سبب هذه التغ�ي ن معك ناتجة عن ال�ب ي )المعتقدات والتجاهات( أطفالك/ المشارك�ي
ات �ن ُّ هل لحظَت أي تغ�ي

نامج؟  ي ال�ب
دة �ن ببعض الأجزاء الُمحدَّ

ي قاموا بمشاركتها معك؟ وهل  •
نامج؟ وما المعرفة والأفكار ال�ت نامج معك؟ ما الذي يجدوه إيجابّياً أو سلبّياً بشأن ال�ب هل يناقش اليافعون تجاربهم المستمدة من أنشطة ال�ب

يتمتعون بمهارات جديدة؟
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ف لتحديد  ، وال سيما اليافع�ي ف نامج والمتطوع�ي استخدم مصفوفة الحرص الواردة أدناه لتوثيق نقاط مناقشتك وأهدافها أثناء التشاور مع الوالدين وأفراد المجتمع وموظفي ال�ب

ي سيتعامل معها برنامجك.
أهداف المعرفة واالتجاهات والمهارات فيما يتعلق بالكفايات ال�ت

اسم مجال الكفاية:  

ورقة عمل لحرص نتائج الكفاية

ف االأشخاصشخصي مجتمعيب�ي

فة
عر

لم
ا

ت
ها

جا
الت

ا
ت

ارا
مه

ال
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ف واستخدام مجاالت الكفاية لدعم تخطيط عمليات التشاور والمشاركة أثناء التعاون مع الوالدين وأفراد  استخدم أمثلة االأهداف المحتملة هذه والخاصة بتنمية اليافع�ي

ي سيتعامل معها برنامجك.
ف لتحديد أهداف للكفايات ال�ت نامج، وال سيما اليافع�ي المجتمع وموظفي ال�ب

أمثلة لالأهداف المحتملة لمجاالت الكفاية

نظرة عامة عىل االأهداف المحتملةالمجال

الستماع؛ مالحظة أساليب التصال وأنماطه •االتصال والتعب�ي

استخدام طرق إبداعية وفنية وثقافية للتعب�ي •

اع • ن الثقة بالنفس؛ استخدام الكالم لتهدئة الآخرين أو تخفيف حدة ال�ن

اع وإقامة السالم • ن ي ال�ن
استخدام التصال والتعب�ي لإحداث تحوُّل �ن

 الهوية

از بالنفس ف واالع�ت

الستكشاف السليم للذات والهوية؛ والعتناء بنفسك وبالآخرين •

ي الهوية •
ات �ن فهم ذاتك والآخرين؛ والتأث�ي

ر • از بالنفس والثقة؛ ومكافحة التنمُّ ن تنمية الع�ت

التعب�ي عن المتنان والتقدير؛ والبساطة •

فهم أساليب القيادة •القيادة والتأث�ي

ي الآخرين بطريقة إيجابية •
اتيجيات للتأث�ي �ن إس�ت

بناء الثقة؛ وأخذ المبادرة •

ي الأ�ة والأصدقاء والمجتمع •
ي �ن ذات تأث�ي إيجا�ب

اعات ف اع •حل المشكالت وإدارة ال�ف ن جمع المعلومات وتحليل ال�ن

إعادة صياغة حلول "مفيدة لجميع الأطراف" وإيجادها •

اعات والتخفيف من حدتها • ن التفاوض والوساطة؛ واحتواء ال�ن

ي الآراء •
تبسيط الحوار وبناء توافق �ن

م   التغلُّب عىل التوتر والتحكُّ

ي المشاعر
�ف

فهم المشاعر بداخلك والآخرين •

ي المشاعر السلبية بداخلك والآخرين •
التحّكم �ن

ي من الصدمات والتوتر •
الكفاية عىل تهدئة نفسك والآخرين؛ والتعا�ن

رة • التسامح والمصالحة؛ وإصالح العالقات المت�ن

شة والمستبعدة؛ والمسؤولية الجتماعية •التعاون والعمل الجماعي توعية المجموعات الُمهمَّ

ي للمشكالت •
اك الآخرين؛ والحل التعاو�ن إ�ث

بناء المجتمع وتنظيمه وإقامة التحالفات •

استخدام الأساليب التشاركية والتيس�ي الجماعي •
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ام الفهم المتبادل؛ وتقدير أفكار الآخرين وآرائهم وتحدياتهم وكفاحهم •التعاطف واالح�ت

امها • التعرُّف عىل مشاعر الآخرين واحتياجاتهم، واح�ت

مواساة الآخرين والتشاور معهم وطمأنتهم •

ي خدمة الآخرين؛ والعتناء بهم •
بذل الوقت �ن

ي المستقبل وتحديد الهدف
التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت •االأمل �ف

ر البدائل؛ وتخيُّل مستقبل أفضل • تصوُّ

وضع خطة العمل •

تحديد الأهداف وإنجاز المهام •

ي •التفك�ي النقدي واتخاذ القرار
ن العر�ت

ُّ ن ضد كبار السن والتح�ي
ُّ ن الجنسي والتح�ي ن والعن�ية والتمي�ي ن والتمي�ي

ُّ التحليل النقدي لالأفكار النمطية والتح�ي

رات • ي التصوُّ
ي تؤثر �ن

؛ والتوعية بالعوامل ال�ت ن
ُّ التوعية بالتح�ي

الشك والتساؤل والستفسار والتحليل والختبار والستنتاج •

تحليل مصادر متعددة من المعلومات؛ واتخاذ القرارات •

بداع واالبتكار الص�ب والِفطنة  •االإ

المجازفة السليمة والتجارب وانتهاز الفرص •

تبادل الرؤى وطرح الأفكار •

تخيُّل مستقبل أفضل •

نظرة عامة عىل االأهداف المحتملةالمجال
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امج. يمكن إضفاء الطابع الرسمي عىل االأهداف  ي أحد ال�ب
ف �ف ف المشارك�ي ف أو عن طريق جميع اليافع�ي يمكن تحديد أهداف الكفاية بشكل فردي، عن طريق أحد أوساط اليافع�ي

ي المستقبل الأغراض المراقبة والتقييم. استخدم االأمثلة الواردة أدناه الأهداف التعلُّم المكتوبة بشكل رسمي كمرجع عند التعاون مع 
وكتابتها وتوثيقها بحيث يمكن استخدامها �ف

ل وتوثيقها. نامج أو التدخُّ ف لتحديد أهداف التعلُّم الخاصة بال�ب ف واليافع�ي نامج والمتطوع�ي الوالدين وأفراد المجتمع وموظفي ال�ب

… ف يمكن للمشارك�ي

: … الستماع إىل أفكار الآخرين وآرائهم من دون مقاطعة؛ وفرض أفكارهم وآرائهم ضمن مجموعات الأقران عند القتضاء / …وتوضيح أسلوب التواصل الذي  االتصال والتعب�ي

ي تمت مالحظتها لدى الآخرين/ …والتعب�ي عن أنفسهم باستخدام أنشطة إبداعية وفنية وثقافية/ …
ضافة إىل تحديد أساليب التواصل الأخرى ال�ت يستخدمونه غالباً بالإ

ي المواقف الصعبة
والتواصل بهدوء وبفاعلية �ن

ي 
ي هويتهم وهوية الآخرين/ …والمشاركة معاً �ن

ات �ن ي تساعدهم عىل التعرُّف عىل أنفسهم/ …وتوضيح مجموعة من التأث�ي
ي الأنشطة ال�ت

از بالنفس: …المشاركة �ن ف الهوية واالع�ت

ر/ …والتعب�ي عن المتنان والتقدير تجاه الأقران الآخرين ام ومعارضة التنمُّ الأنشطة باح�ت

اءة/ …وبناء الثقة مع الأشخاص  : …وصف الأساليب المتعددة للقيادة وأساليب القيادة لدى الآخرين/ …التأث�ي عىل الأ�ة والأصدقاء والأقران بطرق إيجابية وبنَّ القيادة والتأث�ي

ي الأ�ة ومجموعات 
ي ال�اع بطرق إيجابية )أو بناء السالم( �ن

روا بسبب ال�اع/ …وأخذ زمام المبادرة لإحداث تحوُّل �ن الذين ل يعرفونهم أو مع الأشخاص الذين ت�ن

الأصدقاء والأقران أو داخل المجتمع

حل المشكالت وإدارة الرصاعات: …جمع المعلومات من مجموعة من المصادر وتحليلها/ …وإعادة صياغة وجهات النظر السلبية عن ال�اع إىل وجهات نظر أك�ث إيجابية؛ وإيجاد 

ن أشخاص أو أطراف ال�اع/ …وتيس�ي الحوار  ي ال�اع والتخفيف من حدته؛ والتفاوض ب�ي
ل �ن ي المجتمع/ …والتدخُّ

ي الأ�ة أو �ن
حلول مفيدة لجميع أطراف ال�اعات �ن

كة ضمن المجموعات وبناء توافق الآراء حول القضايا المش�ت

/ …وتوضيح  ن
َّ ي إشارة إىل حالة أو حدث مع�ي

ن �ن ه من المشارك�ي ي يشعر بها الشخص نفسه وغ�ي
ي المشاعر: …التعرُّف عىل مجموعة المشاعر ال�ت

التغلب عىل الضغط والتحكم �ف

ي الحالت الصعبة؛ ومساعدة الآخرين عىل الشعور بالهدوء من 
ي يمكن للشخص استخدامها للتعامل مع المشاعر السلبية/ …وإظهار سلوك هادئ �ن

الأساليب العملية ال�ت

رة للشخص نفسه ودعم الآخرين للقيام بالأمر نفسه ر أو ألم؛ وإعادة بناء العالقات المت�ن ي رصن
ي منها/ …مسامحة الذين تسببوا �ن

التجارب المتعلقة بالصدمات أو التعا�ن

ي يشعرون فيها بالتهميش 
ي مجموعاتهم ووصف مجموعة متنوعة من المجموعات ال�ت

ن والعمل الجماعي: …التعرُّف عىل الأشخاص الذين يشعرون بأنَّهم مستبعدون �ن التعاوُّ

ي أنشطة تدعم شعور النتماء للمجتمع؛ 
اكهم �ن ي الأنشطة التعاونية؛ وحل المشكالت بطريقة تعاونية/ …وإ�ث

اك الآخرين الذين تم استبعادهم �ن ي المجتمع/ …وإ�ث
�ن

ي المجموعات
ي المجتمع؛ وتجميع الأشخاص والمجموعات المتنوعة معاً/ … واستخدام الأساليب التشاركية وتيس�ي الأنشطة التعاونية �ن

وتنظيم الأحداث والأنشطة �ن

ه والأسباب الكامنة وراء مشاعر معينة/ …ومواساة  ام: …تقدير أفكار الآخرين وآرائهم؛ وفهم تحديات الآخرين وكفاحهم/ …والتعرُّف عىل شعور الآخرين وتفس�ي التعاطف واالح�ت

ي بالآخرين
ي تخدم المجتمع وتعت�ن

ي الأنشطة ال�ت
اكهم �ن ر أو الألم ومشاورتهم وطمأنتهم/ …وإ�ث الآخرين الذين تعرضوا لل�ن

ي المستقبل وتحديد الهدف: …تخطيط الأنشطة وتنظيمها؛ وإدارة الوقت من أجل تحقيق الهدف/ …وتوضيح بدائل للعنف وال�اع؛ ووصف كيف سيبدو المجتمع عندما 
االأمل �ف

يخلو من ال�اع أو العنف/ …وتوضيح الخطوات الالزمة لتحقيق الهدف

ضفاء الطابع الرسمي عىل أهداف التعلُّم أمثلة الإ

أمثلة الأهداف التعلُّم المكتوبة بشكل رسمي حسب مجال الكفاية
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، وما  ن الجنسي ن والعن�ية والتمي�ي
ِّ التفك�ي النقدي واتخاذ القرار: …التعرُّف عىل الأفكار النمطية لالأ�ة والأصدقاء والأقران؛ وتوضيح الأفكار النمطية الشائعة والسلوك المتح�ي

ي تؤثر عىل آراء الآخرين/ …الشك والتساؤل والستفسار والتحليل 
ات عىل آراء الشخص الخاصة والعوامل ال�ت ي المجتمع/ …وتوضيح التأث�ي

ي تمت مالحظتها �ن
إىل ذلك ال�ت

والختبار وطرح الستنتاجات عند تقديمها مع معلومات غ�ي موثوق بها/ …تحليل المصادر المتعددة للمعلومات واتخاذ القرارات الصائبة

يجاد أفضل الحلول الممكنة للمشكالت/ …وتبادل الأفكار مع  ل المخاطر الصحّية وتجربة مقاربات بديلة لإ بداع واالبتكار: …التعرُّف عىل الفرص عندما تسنح واغتنامها/ …وتحمُّ االإ

نسانية. اع الحاىلي أو الحالة الإ ن ي مجموعات وطرح أفكار جديدة/ ...وتصّور بدائل مبتكرة لل�ن
الآخرين �ن

...؟". ن ..." بـ "هل يمكن للمشارك�ي ن  لأغراض التقييم، يمكن استبدال العبارة "يمكن للمشارك�ي

ن عدد أو نسبة مئوية للجمل. ات عن طريق تعي�ي يمكن أيضاً تحويل أهداف التعلُّم إىل مؤ�ث
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، وال  ف نامج والمتطوع�ي لك، تعاون مع أولياء االأمور وأفراد المجتمع وموظفي ال�ب ي سيتناولها برنامجك أو تدخُّ
بمجرد موافقتك عىل االأهداف العامة ذات الصلة بالكفايات ال�ت

ي تتوافق مع أمثلة الأهداف 
ي هذه العملية، وال�ت

ات مرجعية �ف ف واستخدام هذه الكفايات. فيما يىلي أمثلة لمؤ�ش ات لكيفية قياس تنمية اليافع�ي ف لتحديد المؤ�ش سيما اليافع�ي

ي االأداة الواردة أعاله.
التعلُّم ذات الطابع الرسمي �ف

"... ف ف المستهَدف�ي ، اذكر:  "يمكن لـ )النسبة المئوية/العدد( من المشارك�ي لوضع مؤ�ش

...؟" ف ف المستهّدف�ي ، اذكر:  "هل يمكن للمشارك�ي لوضع سؤال رئيسي

: … الستماع إىل أفكار الآخرين وآرائهم من دون مقاطعة؛ وفرض أفكارهم وآرائهم ضمن مجموعات الأقران عند القتضاء / …وتوضيح أسلوب التواصل الذي  االتصال والتعب�ي

ي تمت مالحظتها لدى الآخرين/ …والتعب�ي عن أنفسهم باستخدام أنشطة إبداعية وفنية وثقافية/ …
ضافة إىل تحديد أساليب التواصل الأخرى ال�ت يستخدمونه غالباً بالإ

ي المواقف الصعبة
والتواصل بهدوء وبفاعلية �ن

ي 
ي هويتهم وهوية الآخرين/ …والمشاركة معاً �ن

ات �ن ي تساعدهم عىل التعرُّف عىل أنفسهم/ …وتوضيح مجموعة من التأث�ي
ي الأنشطة ال�ت

از بالنفس: …المشاركة �ن ف الهوية واالع�ت

ر/ …والتعب�ي عن المتنان والتقدير تجاه الأقران الآخرين ام ومعارضة التنمُّ الأنشطة باح�ت

اءة/ …وبناء الثقة مع الأشخاص  : …وصف الأساليب المتعددة للقيادة وأساليب القيادة لدى الآخرين/ …التأث�ي عىل الأ�ة والأصدقاء والأقران بطرق إيجابية وبنَّ القيادة والتأث�ي

ي الأ�ة ومجموعات 
ي ال�اع بطرق إيجابية )أو بناء السالم( �ن

روا بسبب ال�اع/ …وأخذ زمام المبادرة لإحداث تحوُّل �ن الذين ل يعرفونهم أو مع الأشخاص الذين ت�ن

الأصدقاء والأقران أو داخل المجتمع

حل المشكالت وإدارة الرصاعات: …جمع المعلومات من مجموعة من المصادر وتحليلها/ …وإعادة صياغة وجهات النظر السلبية عن ال�اع إىل وجهات نظر أك�ث إيجابية؛ وإيجاد 

ن أشخاص أو أطراف ال�اع/ …وتيس�ي الحوار  ي ال�اع والتخفيف من حدته؛ والتفاوض ب�ي
ل �ن ي المجتمع/ …والتدخُّ

ي الأ�ة أو �ن
حلول مفيدة لجميع أطراف ال�اعات �ن

كة ضمن المجموعات وبناء توافق الآراء حول القضايا المش�ت

/ …وتوضيح  ن
َّ ي إشارة إىل حالة أو حدث مع�ي

ن �ن ه من المشارك�ي ي يشعر بها الشخص نفسه وغ�ي
ي المشاعر: …التعرُّف عىل مجموعة المشاعر ال�ت

التغلب عىل الضغط والتحكم �ف

ي الحالت الصعبة؛ ومساعدة الآخرين عىل الشعور بالهدوء من 
ي يمكن للشخص استخدامها للتعامل مع المشاعر السلبية/ …وإظهار سلوك هادئ �ن

الأساليب العملية ال�ت

رة للشخص نفسه ودعم الآخرين للقيام بالأمر نفسه ر أو ألم؛ وإعادة بناء العالقات المت�ن ي رصن
ي منها/ …مسامحة الذين تسببوا �ن

التجارب المتعلقة بالصدمات أو التعا�ن

ي يشعرون فيها بالتهميش 
ي مجموعاتهم ووصف مجموعة متنوعة من المجموعات ال�ت

ن والعمل الجماعي: …التعرُّف عىل الأشخاص الذين يشعرون بأنَّهم مستبعدون �ن التعاوُّ

ي أنشطة تدعم شعور النتماء للمجتمع؛ 
اكهم �ن ي الأنشطة التعاونية؛ وحل المشكالت بطريقة تعاونية/ …وإ�ث

اك الآخرين الذين تم استبعادهم �ن ي المجتمع/ …وإ�ث
�ن

ي المجموعات
ي المجتمع؛ وتجميع الأشخاص والمجموعات المتنوعة معاً/ … واستخدام الأساليب التشاركية وتيس�ي الأنشطة التعاونية �ن

وتنظيم الأحداث والأنشطة �ن

ه والأسباب الكامنة وراء احتمالية شعور الشخص  ام: …تقدير أفكار الآخرين وآرائهم؛ وفهم تحديات الآخرين وكفاحهم/ …والتعرُّف عىل شعور الآخرين وتفس�ي التعاطف واالح�ت

ي بالآخرين
ي تخدم المجتمع وتعت�ن

ي الأنشطة ال�ت
اكهم �ن ر أو الألم ومشاورتهم وطمأنتهم/ …وإ�ث / …ومواساة الآخرين الذين تعرضوا لل�ن ن بشعور مع�ي

ي المستقبل وتحديد الهدف: …تخطيط الأنشطة وتنظيمها؛ وإدارة الوقت من أجل تحقيق الهدف/ …وتوضيح بدائل للعنف وال�اع؛ ووصف كيف سيبدو المجتمع عندما 
االأمل �ف

يخلو من ال�اع أو العنف/ …وتوضيح الخطوات الالزمة لتحقيق الهدف

ات تحديد المؤ�ش

ات الكفاية / االأسئلة الرئيسية أمثلة لمؤ�ش
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، وما  ن الجنسي ن والعن�ية والتمي�ي
ِّ التفك�ي النقدي واتخاذ القرار: …التعرُّف عىل الأفكار النمطية لالأ�ة والأصدقاء والأقران؛ وتوضيح الأفكار النمطية الشائعة والسلوك المتح�ي

ي تؤثر عىل آراء الآخرين/ …الشك والتساؤل والستفسار والتحليل 
ات عىل آراء الشخص الخاصة والعوامل ال�ت ي المجتمع/ …وتوضيح التأث�ي

ي تمت مالحظتها �ن
إىل ذلك ال�ت

والختبار وطرح الستنتاجات عند تقديمها مع معلومات غ�ي موثوق بها/ …تحليل المصادر المتعددة للمعلومات واتخاذ القرارات الصائبة

يجاد أفضل الحلول الممكنة للمشكالت/ …وتبادل الأفكار مع  ل المخاطر الصحّية وتجربة مقاربات بديلة لإ بداع واالبتكار: …التعرُّف عىل الفرص عندما تسنح واغتنامها/ …وتحمُّ االإ

اع الحاىلي أو الحالة ن ي مجموعات وطرح أفكار جديدة/ ...وتصّور بدائل مبتكرة لل�ن
الآخرين �ن

ة بأمثلة إضفاء الطابع الرسمي عىل أهداف التعلُّم. * ترتبط هذه النسث
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ف ف للتعب�ي واالبتكار لتعزيز برامج اليافع�ي استخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

ف وكيفية تعزيز النتائج  ي مجموعة أدوات اليافع�ي
ي سيستخدمونها �ف

ف استخدام هذا النموذج لوضع خطط للموارد ال�ت الت اليافع�ي ي تقوم بتنفيذ برامج أو تدخُّ
يمكن للمنظمات ال�ت

ي تقوم بتنفيذ برامجك 
ها من المعلومات المهمة للطريقة ال�ت . قم بتهيئة هذا النموذج ليشتمل عىل الخطوات ذات الصلة بعملية التخطيط الخاصة بك أو غ�ي ف لصالح اليافع�ي

بها. ضع نموذج تخطيط مختلف إذا شعرت بأنَّ ذلك غ�ي مناسب.

االأداة: نموذج التخطيط: 

1. اسم المنظمة أو اسمك

ف نامج الذي تخطط من خالله الستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي 2. ال�ب

؟ ف ف الذين ستتم�ف الوصول إليهم باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي  3. كم عدد اليافع�ي

هما من الخصائص( ناث واالأعمار وغ�ي ؟ )الذكور/االإ ف وأي اليافع�ي

نامج الخاص بك االأنشطة؟ )الموقع/المواقع( ذ ال�ب 4. أين يُنفِّ
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رشادات واالأدوات واللوازم(؟ ي ذلك االإ
ف للتعب�ي واالبتكار )بما �ف نامج وأهدافه الذي ستستخدم فيه مجموعة أدوات اليافع�ي 5. فيَم تتمثل أنشطة ال�ب

االأنشطة:

االأهداف:

ي ستستخدمها من مجموعة االأدوات؟
رشادية أو االأدوات ال�ت  6. أي المواد االإ

نامج؟ ي تستخدمها ضمن هذا ال�ب
ها من الموارد ال�ت رشادات أو التوجيهات وغ�ي ها من المناهج أو االإ كيف ستكتمل هذه أو سيتم دمجها مع غ�ي
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؟ ف ي تُعزز برامجك؟ ما الذي سيتغ�ي أو سيتحسن لدى اليافع�ي
رشادية واالأنشطة ال�ت 7. كيف ستستخدم المواد االإ

ي برنامجك؟
ز عليها �ف كِّ ُ ي س�ت

ف ال�ت  8. ما كفايات اليافع�ي

وف�ِّ اختيارك.

؟ وف�ِّ اختيارك. ف ين عند تخطيط االأنشطة لليافع�ي ي سيستخدمها الُمي�ِّ
9. أي دورات النشاط ال�ت



نامج | 23 ق ال�ب دليل ُمنسِّ

10. مالمح خطة التدريب

ين الذين ستقوم بتدريبهم؟ • كم عدد الُميسِّ

وما مكان إجراء التدريبات ووقتها؟ •

ين أو ضمن التدريبات أثناء الخدمة • ن )ToT( ودمجهم ضمن تدريب الُميسِّ ب�ي وصف مقاربة التدريب الخاصة بك – عىل سبيل المثال، تدريب المدرِّ
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ف  ف ضمن برنامج االأطفال أو اليافع�ي ي مجموعة أدوات اليافع�ي
استخدم نموذج عينة الممارسة الوراد أدناه الستكشاف إىل أي مدى يمكن تطبيق االأنشطة والمقاربات الموجودة �ف

ي مجتمعك.
�ف

تدريب المناقشة:

: سيناريو الممارسة ف أداة. دمج مجموعة أدوات اليافع�ي

1.  ذاكر السيناريو الوارد أدناه:

ي كينيا. 
ف �ف ي أحد مخيمات الالجئ�ي

فيه لالأطفال �ف ي تقوم بتنظيم برامج ال�ت
تُعد منظمة إبقاء االأطفال سعداء )KCH( منظمة دولية غ�ي حكومية وال�ت

ين. تُفتح المراكز من الساعة 1  ف من الُمي�ِّ ة مراكز لالأطفال حيث يتهافت عليها ما يقرب من 500 طفالً بانتظام. ويتم إدارة كل المراكز من ِقبل شخص�ي ولديهم ع�ش

ف الساعة 9 صباحاً والساعة 12 مساًء(.  اوح ساعات المدرسة ب�ي ظهراً إىل الساعة 5 مساًء )حيث ت�ت

ي مكان آمن عندما يأتون إىل المراكز. قام 
ف 6 أعوام و15 عاماً. واالأغلبية من الذكور. ويمكنهم اللعب بحرية �ف اوح أعمار االأطفال الذين يتهافتون عىل المراكز ب�ي ي�ت

ف اليافعات لعب القفز عىل الحبل. ة للعب كرة القدم، وتح�ب ف بتنظيم أنفسهم ضمن مجموعات صغ�ي بعض اليافع�ي

ي 
ف فعلياً �ف ف المشارك�ي ف لدعم اليافع�ي : كيف يمكن لمنظمة إبقاء االأطفال سعداء )KCH( استخدام مجموعة أدوات اليافع�ي ي اعتبارك ما يىلي

2. ضع �ف

برنامج مركز الطفل الخاص بهم؟  
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ف لـ... ي مجموعة أدوات اليافع�ي
جابات: استخدم االأدوات أو االأنشطة الموجودة �ف 3. نماذج االإ

ي مراكز الأطفال •
ة وجودهم �ن ي اكتسابها أثناء ف�ت

غبون �ن ي س�ي
غبون المشاركة بها أو المهارات والمعرفة ال�ت ي س�ي

ن الأك�ب سناً بشأن الأنشطة ال�ت التشاور مع الأطفال واليافع�ي

ي  •
رشادات الموجودة �ن ي المخيم، وسبب عدم ذهابهم إىل مراكز الأطفال؛ واستخدام الإ

ن 15 و18 عاماً( �ن اوح أعمارهم ب�ي محاولة اكتشاف أين يوجد اليافعون الأك�ب سناً )الذين ت�ت

يجاد طرق للوصول إليهم ن بعد ذلك لإ مجموعة أدوات اليافع�ي

ن • ن ضمن مجموعات أو حلقات باستخدام مقاربة حلقات اليافع�ي تنظيم الأطفال واليافع�ي

ي إرشادات  •
ي أوقات محددة أثناء ساعات عمل مراكز الأطفال )عىل سبيل المثال، استخدام خطوات الجلسة الواردة �ن

تقديم جلسات أك�ث تنظيماً لمجموعات الفتيات والفتيان �ن

ين( الُميسِّ

ن • ي مجموعة أدوات اليافع�ي
وعات أو الفنون باستخدام توجيهات النشاط الموجودة �ن ي ذلك الألعاب أو المسث

استحداث مزيج من الأنشطة، بما �ن

ي نقل بعض من الأنشطة لتتواجد بصورة فعلية خارج مراكز الأطفال •
التفك�ي �ن

ي يمكنها مساعدتهم عىل تعزيز رفاهيتهم النفسية والجتماعية وتعلُّمهم وتواصلهم مع مجتمعاتهم عن  •
ن عىل تنمية كفاياتهم – ومهاراتهم واتجاهاتهم – ال�ت مساعدة اليافع�ي

ي مراكز الأطفال
طريق جمع أنشطتهم معاً �ن

 هل توجد طرق أخرى؟ •

ي مراكز الأطفال
ن العمل مع الفتيات والفتيان �ن طرح طرق أخرى يمكن أن تعّزز بها مجموعة أدوات اليافع�ي
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. ف ي نقطة بداية لتقديم مجموعة أدوات اليافع�ي
استخدم القائمة الواردة أدناه للحصول عىل إرشادات أثناء التفك�ي �ف

ن لتجعل  ي مجموعة أدوات اليافع�ي
ي كيف يمكنك استخدام الأنشطة والأدوات والمقاربات الموجودة �ن

ي العثور عىل )أو إعداد( برنامج نقطة بداية مناسب. عندئٍذ فّكر �ن
! تتمثَّل الخطوة الأوىل �ن ر أنَّ تذكَّ

. ن نامج أك�ث فاعلية لليافع�ي ال�ب

. ي
نسا�ن ي العمل الإ

ر التعليم والدعم النفسي والجتماعي: المعاي�ي الدنيا لحماية الأطفال �ن ي قد توفِّ
فيه والفراغ والتعلُّم مجاناً، وال�ت 1 تُعد الأماكن المالئمة لالأطفال أماكن آمنة حيث يمكن لالأطفال الذين تقل أعمارهم عادًة عن 10 أعوام استخدام أنشطة اللعب المنظَّم وال�ت

همال والستغالل والعنف. 2 تُعد لجان أو شبكات حماية الأطفال مجموعات ُمكونة من أفراد المجتمع الذين يعملون للدفاع عن حقوق الأطفال، ولحمايتهم من سوء المعاملة والإ

امج التعليمية والمدرسية والمهارات الحياتية ال�ب

ن أو  ز عىل تعزيز تعليم الأطفال أو اليافع�ي ي تركِّ
امج ذات الطابع الرسمي وغ�ي الرسمي عىل حد سواء ال�ت ن لتعزيز ال�ب ي مجموعة أدوات اليافع�ي

يمكنك استخدام الأدوات والأنشطة الموجودة �ن

تعلُّمهم. عىل سبيل المثال، يمكن دمج الأنشطة والأدوات ضمن:

رشادي أو الفن؛ • ي تدور حول الأمية أو المهارات الحياتية أو الدراسات الجتماعية أو التوجيه الإ
الفصول المدرسية ال�ت

أنشطة خارجة عن المنهج، مثل برامج النوادي بعد المدرسة أو الفن؛  •

ي المراكز المجتمعية أو منظمات إبقاء الأطفال سعداء  •
ي قد تحدث خارج الفصل الدراسي �ن

اف عليها، وال�ت �ث برامج التعليم غ�ي الرسمية، مثل المهارات والأقران وخطط التوجيه والإ

أو مجالس القرى.

برامج حماية االأطفال

ز عىل تعزيز الرفاهية النفسية  ي برامج حماية الأطفال، ل سيما لالستفادة من )أو استحداث( مبادرات جديدة تركِّ
ن �ن ي مجموعة أدوات اليافع�ي

يمكن استخدام الأنشطة والأدوات الموجودة �ن

ل.  ويشتمل هذا عىل:  ن وقدرتهم عىل التحمُّ والجتماعية لليافعات واليافع�ي

الأماكن المالئمة لالأطفال1 ؛ •

ل؛ • وعات مشاركة الأطفال وقدرتهم عىل التحمُّ مسث

ن أو الشباب؛ • نوادي أو منظمات أو لجان الأطفال أو اليافع�ي

لجان أو شبكات حماية أطفال المجتمع.2  •

قامة السالم ومنارصة ذلك برامج التعليم الإ

ي 
ن والمساهمة �ن يجابية مع البالغ�ي ي تؤثر عليهم وفهمها، وتعزيز العالقات الإ

ن عىل معرفة ال�اعات ال�ت ن مساعدة اليافع�ي ي مجموعة أدوات اليافع�ي
يمكن لالأنشطة والأدوات الموجودة �ن

ي تستهدف الأطفال 
ن مناسبة برامج التعليم لبناء السالم وبرامج الدعوة ال�ت ام للعمل مع الآخرين.  ويجعل هذا مجموعة أدوات اليافع�ي مجتمعاتهم وتعلُّم طرق شاملة وقائمة عىل الح�ت

والشباب عىل وجه التحديد. ويشتمل هذا عىل:

ي مجتمعاتهم؛ •
ن عىل تسوية ال�اعات وبناء السالم �ن ي يمكنها مساعدة اليافع�ي

ي ترّكز عىل بناء المعرفة والتجاهات والمهارات ال�ت
المبادرات ال�ت

أندية السالم أو الوسيطة؛ •

وعات الخدمة؛ • التنمية المجتمعية/مسث

ن الأجيال. • كة ب�ي ن الأديان/المش�ت كة ب�ي المبادرات المش�ت

ف أداة. نقاط البداية المحتملة لمجموعة أدوات اليافع�ي
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برامج تنمية الشباب

.  عىل سبيل المثال: ن ز عىل تشجيع اليافعات واليافع�ي ي تركِّ
ن ضمن برامج تنمية الشباب ال�ت ي مجموعة أدوات اليافع�ي

يمكن دمج الأدوات والأنشطة الموجودة �ن

ن الأقران والشباب; • ل ب�ي مبادرات الكفاية عىل التحمُّ

نوادي ومراكز الشباب؛ •

وعات الخدمة؛ • التنمية المجتمعية/مسث

اف عليها. • �ث خطط التوجيه والإ

فيه مبادرات الرياضة والفنون وال�ت

ن أك�ب عىل الفنون والبتكار.   عىل سبيل المثال، يمكنك  يالء ترك�ي ن لإ ي مجموعة أدوات اليافع�ي
نسانية باستخدام الموارد الموجودة �ن ي الحالت الإ

فيه �ن يمكنك تعزيز برامج الرياضة والفنون وال�ت

: ي
استخدام الأنشطة والأدوات �ن

فيه؛ • ي وال�ت
ي ترّكز عىل الرياضة والألعاب والتمرين البد�ن

المبادرات ال�ت

ي الشوارع؛ •
ي تُعرض �ن

وعات الفنون المجتمعية والمسارح والأعمال الفنية ال�ت مسث

ن للتعب�ي عن أنفسهم من خالل الفن والموسيقى والرقص والأعمال الفنية. • ي تدعم الأطفال أو اليافع�ي
وعات ال�ت المسث

ف  نوادي أو منظمات أو لجان االأطفال واليافع�ي

ن عىل تكوين نواديهم أو مبادراتهم الخاصة )أو لتعزيز نواديهم أو مبادراتهم الحالية(، عن طريق دعمهم  ن مساعدة اليافع�ي ي مجموعة أدوات اليافع�ي
يمكن للمقاربات والأنشطة الموجودة �ن

للعمل بطرق تشاركية وشاملة، مما يشجعهم عىل التعب�ي عن أنفسهم ومساعدتهم عىل مواجهة التحديات.  وتشتمل هذه عىل:

؛ • ن نوادي الأطفال/اليافع�ي

لجان حماية الأطفال/حقوق الأطفال/التعليم/السالم •

نسانية. • ز عىل التنمية المجتمعية والحد من مخاطر الكوارث والستجابة للحالت الإ ي تركِّ
ن قيادتها ال�ت ي يتوىل الأطفال/اليافع�ي

المبادرات ال�ت
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ف أي برنامج أو مبادرة يتضمنا االأطفال واليافع�ي

ي تث�ي قلقاً خاصاً لدى 
ي أي برنامج تقريباً.  قد تشتمل المجالت ال�ت

ن أو تعزيزه �ن ن عىل اليافع�ي ك�ي ن لستكمال ال�ت ي مجموعة أدوات اليافع�ي
يمكنك استخدام الأنشطة والمقاربات الموجودة �ن

: ن عىل ما يىلي اليافعات واليافع�ي

نجابية • الصحة الإ

يدز • ية المكتسب/الإ وس نقص المناعة البسث ف�ي

ن المرأة والعنف القائم عىل نوع الجنس • ن وتمك�ي ن الجنس�ي المساواة ب�ي

الإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام •

• )WASH( المياه وال�ف والنظافة العامة

التغذية •

الصحة •

الحد من مخاطر الكوارث •

ن القتصادي • ي والتمك�ي
التدريب المه�ن

يجابية مع العالم المحيط بهم وتحقيق  ي يحتاجون إليها للمشاركة الإ
ن – المهارات الأساسية ال�ت ن لدعم تنمية كفايات اليافع�ي ي مجموعة أدوات اليافع�ي

مالحظة: ُصممت الموارد الموجودة �ن

ن بالمعلومات المتعلقة بالمواضيع الواردة أعاله، فاع�ث عىل المواد التعليمية وادمجها لستكمال الموارد  ي تعزيز معرفة اليافع�ي
أولوياتهم الخاصة. إذا كان الهدف من برنامجك يتمثَّل �ن

ي ركزَّت عىل بعض من هذه 
امج ال�ت ي قد تكون مفيدة لل�ب

ضافية ال�ت ي إرشادات المؤسسة بعض الموارد التعليمية الإ
رشادات والموارد �ن ر قسم المعاي�ي والإ ي مجموعة الأدوات. يوفِّ

رة �ن المتوفِّ

المواضيع.
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ف المحَرز نحو تحقيق أهداف الكفاية: م اليافع�ي يوجد العديد من الطرق لقياس تقدُّ

ي أوساطهم وضمن المجتمع؛ •
ن �ن مالحظة اليافع�ي

ين وأفراد المجتمع؛ • ن والُميسِّ ي تضم اليافع�ي
ي أجريت/المناقشة ال�ت

ومجموعات المقابالت ال�ت

؛ و • ن التمارين والأنشطة التشاركية مع اليافع�ي

الستبيانات أو الدراسات الستقصائية المكتوبة  •

ي إطار نتائج الكفاية الخاصة ببناء السالم، الصادر من اليونيسيف عام 2015، غ�ي منشور.
1 تستند هذه الأداة عىل المحتوى الوراد �ن

م الُمحَرز نحو تحقيق أهداف الكفاية 1 االأداة: قياس التقدُّ

أداة النموذج: مراقبة أهداف الكفاية

يأهداف الكفاية ُّ سل�ب ُّتغ�ي ُّ طفيفال يوجد تغ�ي ُّ كب�يتغ�ي مالحظات:تغ�ي

 : ف يُمكن لليافع�ي

�ي
عب

الت
 و

ال
ص

الت
ا

االستماع إىل وجهات نظر االآخرين واهتماماتهم 

واحتياجاتهم

التعب�ي عن أفكارهم أو وجهات نظرهم أو 

آرائهم بدقة

ي المواقف الصعبة
االتصال بهدوء وبفاعلية �ف

ف الُمحّرز نحو تحقيق أهداف الكفاية. م اليافع�ي استخدم أداة النموذج الوارد أدناه بمثابة دليل لتطوير أدواتك الخاصة لقياس تقدُّ
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أداة النموذج: مراقبة أهداف الكفاية

يأهداف الكفاية ُّ سل�ب ُّتغ�ي ُّ طفيفال يوجد تغ�ي ُّ كب�يتغ�ي مالحظات:تغ�ي

: ف يُمكن لليافع�ي

عر
شا

لم
 ا

في �
م 

حك
الت

 و
ط

ضغ
 ال

ىل
 ع

ب
غل

الت

التعرُّف عىل المشاعر المختلفة والتعب�ي عنها 

بشكل آمن وبنَّاء

اتيجيات سليمة للحد من التوتر  استخدام إس�ت

ي المشاعر السلبية
والتحّكم �ف

االستجابة لمشاعر االآخرين وتوترهم بشكل 

بنَّاء.

: ف يُمكن لليافع�ي

عي
ما

ج
 ال

ل
عم

وال
ن 

او
تع

ال

االستماع إىل أفكار االآخرين وآرائهم وإيجاد 

الحلول من خالل التعاون

التعاون من خالل الطرق الشاملة والحلول 

الوسط عند العمل عىل مهمة مجموعة أو فريق

تكوين عالقات سليمة وتعاونية وقائمة عىل 

ام مع االآخرين االح�ت
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ي تخطيط عملك باستخدام مجموعة أدوات 
تتمثَّل إحدى الخطوات المهمة �ف

ف  ي التعرُّف عىل اليافع�ي
( �ف ف ف للتعب�ي واالبتكار )مجموعة أدوات اليافع�ي اليافع�ي

ي فهم 
ي أمس الحاجة للدعم و�ف

ي سياق برنامجك، ال سيما أولئك الذين يكونوا �ف
�ف

ي تؤثر عىل حياتهم. 
القضايا الرئيسية ال�ت

اليافعون هم مجموعة تتسم بالتنوع الشديد وتكون لها احتياجات ومصالح وتحديات 

ن  ، اعرف أك�ب قدر ممكن حول اليافع�ي ن مختلفة. عندما تبدأ باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

ن الذين قد يستفيدون من المقاربات والأنشطة الموجودة ضمن  ي اليافع�ي
ي منطقتك. فّكر �ن

�ن

ي احتياجاتهم. بمجرد  لك بحيث يل�ب ، وكيف يمكنك تصميم تدخُّ ن مجموعة أدوات اليافع�ي

ن بانتظام، وقم  ي تحديث المعلومات المتعلقة بحالت اليافع�ي
لك، استمر �ن ي تدخُّ

وع �ن السث

ي تطرأ عىل ظروفهم واحتياجاتهم ومصالحهم. 
ات ال�ت ُّ بتهيئة الأنشطة لتلبية التغ�ي

!  يعرف اليافعون واليافعات المزيد بشأن حالتهم أك�ث من أي  ن اكك اليافع�ي د من إ�ث تأكَّ

 شخص آخر، وقد توجد لديهم طرق مبتكرة لجمع المعلومات عن أقرانهم.

رشادات المطلوبة حول جمع  ف للحصول عىل الإ ارجع إىل أداة جمع معلومات عن اليافع�ي

ن واستشارتهم.  البيانات عن اليافع�ي

. أضف أي أسئلة أخرى  ن استخدم الأسئلة الواردة أدناه لتوجيه تحقيقك بشأن حالت اليافع�ي

ي السياق الخاص بك.
 ذات مع�ن �ن

ن  ارجع إىل أداة أسئلة للتحقيق بشأن اليافع�ي

1. َمن هم اليافعون؟ 

ي منطقتك وأين يمكن العثور عليهم.  
ن الموجودين �ن كخطوة أوىل، حاول أن تعرف اليافع�ي

ن ينتمون إىل خلفيات عمرية  قد يتضمن هذا يافع�ي

وعرقية وطائفية ولغوية وميول جنسية ودينية مختلفة، 

عاقات. وعىل وجه الخصوص،  ضافة إىل ذوي الإ بالإ

ن واليافعات الأك�ث ُعرضة  حاول أن تتعرّف عىل اليافع�ي

امج، ويكونون  ي ال�ب
للخطر والذين يتم إهمالهم عادة �ن

ي أمس الحاجة إىل الدعم.1  
�ن

؟  ف 2. كم يبلغ عدد اليافع�ي

ي مجتمعك، مع حساب 
ن �ن حاول الحصول عىل أقوى السمات الديموغرافية الممكنة لليافع�ي

ن واليافعات الذين ينتمون إىل خلفيات عرقية  ، فضالً عن عدد اليافع�ي ن  إجماىلي عدد اليافع�ي

ها من الخلفيات.  سيساعدك هذا عىل تحديد أهداف التسجيل  ولغوية ودينية مختلفة، وغ�ي

ي 
، إىل جانب الوصول إىل َمن هم �ن ن لك باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي المرجوة من تدخُّ

أمس الحاجة إىل الدعم.

ي يواجهها اليافعون؟
نسانية ال�ت 3. ما أنواع الظروف االإ

ي الأسابيع الأوىل القليلة من وقوع إحدى الأزمات — يخضعون 
فّكر فيما إذا كان اليافعون — �ن

ن  وح المستمر ضمن مخيم الالجئ�ي ن لحالة طوارئ إنسانية طويلة الأجل )عىل سبيل المثال، ال�ن

ي سياق تنمية دائمة ومستقرة 
اع أم يعيشون �ن ن ن داخلياً( أم يتعرّضون ل�ن أو مخيم النازح�ي

نسبّياً. 

ف ي حاالت اليافع�ي
التحقيق �ف

ن للبحث عنهم بفاعلية. هم من اليافع�ي نسانية، وقد تحتاج إىل التماس الدعم من أفراد المجتمع وغ�ي ي الحالت الإ
1 يمكن أن يكون هذا شاقاً – حيث يختفي غالباً اليافعون المعرّضون للخطر �ن

ف تحقيق بشأن اليافع�ي

نسانية التالية: ي الحالت الإ
ن �ن ة طرق عديدة لجمع المعلومات حول اليافع�ي ثمَّ

امج  • ها من ال�ب نجابية وغ�ي مراجعة برامج حماية الأطفال والتعليم والصحة الإ

ر تحليالت الحالت  ي تستهدف الأطفال الأك�ب سناً – ويمكن أيضاً أن توفِّ
ال�ت

ن نسانية معلومات مفيدة عن اليافع�ي والدراسات الستقصائية والتقييمات الإ

ن والدراسات الستقصائية  • ك�ي جمع معلومات إضافية من خالل مجموعات ال�ت

والتقييمات السيعة 

ن والوالدين وكبار رجال الدين  • ث إىل أفراد المجتمع – حيث يمكن للُمعّلم�ي التحدُّ

هم توف�ي معلومات مفيدة حول ظروف  ي المجتمع المحىلي وغ�ي
ن �ن والعامل�ي

ن اليافع�ي

ن  • ! البحث عن اليافع�ي ن  استشارة اليافع�ي

ي يعيشون ويتجمعون
ي الأماكن ال�ت

 �ن

 ويتعلمون ويأكلون ويعملون

 ويُصلون ويلعبون فيها،

فضالً عن سؤالهم عن حياتهم 
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ف جراء تقييم لحاالت اليافع�ي االعتبارات االأخالقية الإ

ي تم تطويرها من ِقبل مجموعة عمل حماية االأطفال التابعة لمجموعة 
ي مجموعة أدوات التقييم ال�يع الخاصة بحماية االأطفال وال�ت

ر المقتطف التاىلي الوارد �ف يُوفِّ

قي  ي الحسبان عند إجراء تقييم لحاالت االأطفال. تم تشجيع ُمنسِّ
ي ينبغي وضعها �ف

الحماية العالمية نظرة عامة عن المقاربات االأخالقية واالعتبارات الرئيسية ال�ت

ضافية الواجب  ي هذا المورد واتباعها للتعرُّف عىل االعتبارات والخطوات االإ
رشادات الواردة �ف ف عىل مراجعة االإ امج الذين يستخدمون مجموعة أدوات اليافع�ي ال�ب

ي ودعمه. )راجع قسم حماية االأطفال ضمن 
نسا�ف ي العمل االإ

، ومراجعة الحد االأد�ف من المعاي�ي الخاصة بحماية االأطفال �ف ف اتخاذها عند تقييم حاالت اليافع�ي

ي إرشادات المؤسسة.(
الموارد الموجودة �ف

: تتطلب المقاربة االأخالقية للحصول عىل تقييمات �يعة ما يىلي

ورة؛ • ام بإجراءات المتابعة، عند ال�ن ن الل�ت

ر بهم، وإيجادها؛ • ي ل تنتهك حقوق الأطفال الأساسية أو تلحق ال�ن
والتعرُّف عىل الطرق الالزمة لدعم آليات التكيُّف المجتمعية ال�ت

ومراعاة الآثار السلبية المحتملة لعملية التقييم )مثل، وصم شخص أو مجموعة عن طريق لفت النتباه غ�ي المرغوب تجاهها أو إثارة الخوف  •

منها(؛

وعدم إثارة توقعات زائفة عن طريق توخي ال�احة مع المجتمعات فيما يتعلق بأهداف التقييم قبل التقييم وخالله؛   •

ومراجعة مكتبية خاضعة للتحليل. •

ي ضغوط إضافية عىل السكان. 
، ويمكن أن تتسبب �ف ة للفو�ف ي حد ذاتها. ويمكن أن تكون تجارباً هادفة وإيجابية أو فضولية ومث�ي

الت �ف  تُمثِّل التقييمات تدخُّ

ر" و"المصالح العليا لالأطفال". ي "عدم إلحاق أي رصف
، ينبغي أن تتمثَّل االعتبارات االأساسية الأي تقييم �ف ًة. من ثمَّ ي أعقاب الطوارئ مبا�ش

هذا هو الحال وال سيما �ف

دارة التقييدية للمعلومات الحساسة )عىل سبيل المثال، الأسماء  ي ُكلفت بها. يُقصد بالسيَّة "الإ
المعلومات الحساسة: تقع عىل عاتقك مسؤولية ضمان �يَّة المعلومات ال�ت

ي تم جمعها قبل تقييمات حماية الأطفال وخاللها وبعدها". 
والأحداث والمواقع والتفاصيل، وما إىل ذلك( ال�ت

مي الخدمات والأ�ة، وما إىل ذلك( الذين يحتاجون إىل هذه المعلومات لتحقيق المصلحة العليا  يجب حماية المعلومات الحساسة ومشاركتها فقط مع هؤلء الأشخاص )ُمقدِّ

ي تمت مشاركتها من أي تفاصيل واردة من المصدر، ما لم تكن مطلوبة لضمان اتخاذ الإجراء المناسب )عن طريق موافقة كتابية من المصدر(. 
للطفل. ينبغي تجريد المعلومات ال�ت

نسانية" ي الستجابة الإ
للحصول عىل مزيد من المعلومات حول �يَّة البيانات، يُرجى مراجعة المعيار 5 من "الحد الأد�ن لمعاي�ي حماية الأطفال �ن

ي التقييم يتضمن الحصول المبا�ث عىل المعلومات من الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم. وتكون الموافقة عن علم 
 تكون الموافقة عن علم جزءاً ل يتجزأ من أي نشاط �ن

"اتفاقاً اختياريّاً للشخص الذي لديه الكفاية عىل منح الموافقة والذي يمارس حرية الختيار". 

مقتطف وارد من: مجموعة عمل حماية الأطفال التابعة لمجموعة الحماية العالمية، والحماية السيعة لالأطفال
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ي عىل 
ن واحتمال التعا�ن وح اليافع�ي ن ي والمدة المتوقعة ل�ن

نسا�ن يمكن أن يؤثر نوع سياق العمل الإ

ي العتبار 
ن وتكييفها.  من المهم أيضاً أن تضع �ن كيفية تصميم المداخلة مع مجموعة اليافع�ي

نسانية بسعة – ومن المرجح أنَّك ستضطر  ي الحالت الإ
ن �ن ّ ظروف اليافع�ي أنَّه يمكن أن تتغ�ي

ات. ُّ لك استجابة لهذه التغ�ي إىل تهيئة تدخُّ

ي لفهم إىل أي مدى يمكن أن تؤثر الظروف 
نسا�ف ارجع إىل أداة التكيُّف مع سياق العمل االإ

ن ومقارباتهم.  ي أنشطة اليافع�ي
نسانية المختلفة �ن الإ

ي يواجهها اليافعون؟ 
4. ما نوع التحديات ال�ت

ل  ن واليافعات، واستخدم هذه المعلومات لتصميم تدخُّ ي حياة اليافع�ي
تعرَّف عىل ما يحدث �ن

ي بيئاتهم.
يساعدهم عىل التغّلب عىل تحدياتهم والستفادة من الفرص المتاحة �ن

نسانية. يمكن أن تشتمل هذه التحديات عىل  ي الحالت الإ
قد يواجه اليافعون تحديات فريدة �ن

الإخالل بمجتمعاتهم أو انقطاعهم عن التعليم وانفصالهم عن عائالتهم أو العمل الستغالىلي 

ي صفوف القوات المقاتلة. قد يعيش 
أو زواج الأطفال أو العنف وسوء المعاملة أو تجنيدهم �ن

ة  ي أماكن مكتظة وظروف غ�ي صحيَّة، ويفتقرون إىل الخدمات الغذائية والصحيَّ
اليافعون �ن

ها من الخدمات. وقد يشعر اليافعون بالملل والخمول، أو الفتقار إىل فرص  والأمنية وغ�ي

الذهاب إىل المدرسة، أو دعم أنفسهم وعائالتهم، أو قد يُكلَّفون بمسؤوليات مخصصة 

لية  ن ن تفوق طاقتهم ويتحملون أعباء ذلك، مثل العمل ورعاية الأطفال والأعمال الم�ن للبالغ�ي

هة إليهم. وقد يشعرون بالإحباط أو خيبة الأمل أو  امج الموجَّ ي ال�ب
ب مشاركتهم �ن ي تُصعِّ

ال�ت

ي كل مكان، قد يشعرون 
ن �ن الخوف أو القلق بشأن المستقبل.  ومثلما هو الحال مع اليافع�ي

أيضاً بالقلق بشأن صداقاتهم وعائالتهم وعالقاتهم الرومانسية ومستقبلهم. 

ارجع إىل أداة استكشاف التحديات والفرص

ي منها اليافعون؟ وما أدوارهم 
ي يعا�ف

5. ما نوع الظروف االأ�يّة ال�ت

ومسؤولياتهم؟ 

ل. قد يتوىل  ن ي الم�ن
ن وأدوارهم ومسؤولياتهم �ن جرّب تكوين فكرة عن الظروف الأ�يّة لليافع�ي

نسانية، مثل إعالة الأ� ورعاية الأشقاء والعمل وأن  ي الحالت الإ
اليافعون أدواراً جديدة �ن

تب عىل هذه الأدوار الجديدة آثار عىل نوع الأنشطة من  يقوموا بدور الوالدين أنفسهم. ي�ت

ن ومصالحهم،  ي قد تكون ذات صلة باحتياجات اليافع�ي
ن ال�ت خالل مجموعة أدوات اليافع�ي

الت.  ي التدخُّ
بالإضافة إىل الوقت الذي قد يُتاح لهم للمشاركة �ن

6.  كيف يقضون وقتهم؟ 

ن واليافعات أيامهم، وأين يذهبون، وما الذي يقومون به. قد  ي كيفية قضاء اليافع�ي
حّقق �ن

ي 
ن �ن ن غ�ي منهمك�ي ن اليافع�ي ك الحياة اليومية لليافع�ي ت�ت

ات طويلة من اليوم، أو قد  ي ف�ت
اف �ن عمل ومن دون إ�ث

لية أو العمل.   ن تكون أيامهم مشغولة جّداً بالمهام الم�ن

ي منازلهم بسبب المسؤوليات 
قد يقبع اليافعون �ن

لية، أو الأعراف أو المعوقات الجتماعية، أو قد  ن الم�ن

ات زمنية طويلة بعيداً عن منازلهم لكسب  يقضون ف�ت

قوت يومهم )أو للسعي وراء تحقيق ذلك(، من خالل 

ي أغلب الأحيان. 
ر �ن أنشطة غ�ي آمنة ومحتملة ال�ن

ن لوقتهم عىل التعرُّف عىل الفرص السانحة  يمكن أن يساعدك فهم كيفية قضاء اليافع�ي

. ن )الزمان والمكان عىل حد سواء( للوصول إليهم من خالل مقاربة أوساط اليافع�ي

ي يعيش اليافعون فيها؟ 
7. ما نوع البيئات ال�ت

، حيث يمكن أن يؤثر  ن مكان عىل البيئات الثقافية والجتماعية والمادية لليافع�ي تعرَّف بقدر الإ

الت باستخدام  ي فرص اللعب والتعلُّم والتفاعل مع الآخرين من خالل التدخُّ
هذا الأمر �ن

. ن مجموعة أدوات اليافع�ي

ي تُعد 
ي أنواع الأنشطة ال�ت

البيئة الثقافية: قد تؤثر الأعراف الثقافية والجتماعية والدينية �ن

ن واليافعات غ�ي مناسب  ن اليافع�ي ي العديد من الحالت، يكون التفاعل ب�ي
. �ن ن مقبولة لليافع�ي

ي الأماكن العامة. قد 
ل اليافعات بمفردهن أو رؤيتهن من دون رفقة �ن أو غ�ي آمن، و/ أو تجوُّ

ي الأنشطة مع 
ن أو الوصم، ما يحد من فرص مشاركتهم �ن شون للتمي�ي يتعرض اليافعون الُمهمَّ

ي ذلك الصالة 
ن واليافعات الآخرين. يمكن أيضاً أن تؤثر ممارسة الشعائر الدينية، بما �ن اليافع�ي

ي الأنشطة. 
ن للمشاركة �ن ر لدى اليافع�ي ي الوقت المتوفِّ

اليومية أو الإجازات السنوية، �ن

ضافة  ن العرقية أو الدينية أو الطائفية — بالإ البيئة الجتماعية: يمكن أن تُشكِّل خلفية اليافع�ي

إىل روابطهم الأ�ية أو موطنهم الأصىلي أو انتسابهم لمجموعة سياسية أو عسكرية — كيفية 

اعات.   ن ي الحالت المتأثرة بال�ن
ارتباطهم بالآخرين – ل سيما �ن
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ي مناطق نائية الوقت أو المال 
ن الذين يعيشون �ن ر لدى اليافع�ي البيئة المادية: قد ل يتوفَّ

ي المراكز المجتمعية. يمكن أيضاً أن تعوق المخاطر مثل 
امج الموجودة �ن للوصول إىل ال�ب

ي 
ن �ن حالة الطرق أو احتمال التعرّض لمضايقة أو العتداء الجنسي أو السقة حركة اليافع�ي

ي 
عاقات( ومشاركتهم �ن مجتمعاتهم )تنشأ غالباً عوائق بشكل ل يتناسب مع الفتيات وذوي الإ

. ن أوساط اليافع�ي

ي يهتم بها اليافعون؟
8. ما نوع االأنشطة ال�ت

ي ظل الظروف الصعبة، قد يستمتع اليافعون 
ح�ت �ن

بأنشطة مثل ممارسة الرياضة أو مقابلة الأصدقاء 

ن  أو الطهي أو رعاية الأشقاء الأصغر.  اسأل اليافع�ي

ي تجربته، 
عن الذي يستمتعون به أو الذي يرغبون �ن

واستخدم هذه المعلومات لتخطيط الأنشطة وإدارتها 

. ن باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

ي اكتسابها؟
ي يرغب اليافعون �ف

9. ما المعرفة والمهارات ال�ت

ي 
ي اكتساب المعرفة والمهارات ال�ت

نسانية �ن ي الظروف الإ
ن �ن تتمثَّل الأولوية القصوى لليافع�ي

ن باعتبارهم أرباب الأ� وأولياء الأمور والطالب  ستساعدهم عىل قيامهم بأدوار البالغ�ي

. وقد ينتابهم الفضول تجاه قضايا  ن ن والمواطن�ي والعائل�ي

ي معرفة كيفية إدارة ظروفهم الحالية 
نة أو يرغبون �ن ُمعيَّ

ي مجتمعاتهم. استغرق بعض الوقت 
والمساهمة �ن

ي 
ي يرغب اليافعون �ن

لمناقشة أنواع المهارات والمعرفة ال�ت

الت باستخدام مجموعة  اكتسابها من خالل أحد التدخُّ

ي احتياجاتهم  ي تل�ب
د الأنشطة ال�ت ، وحدِّ ن أدوات اليافع�ي

ومصالحهم.

ي يُقيمها اليافعون؟
10. ما نوع العالقات ال�ت

ُّ ظروفهم.  ي عالقاتهم أثناء نموهم وتطورهم وتغ�ي
 قد يتعرّض اليافعون لتحّولت �ن

هم  نسانية، ينعزل اليافعون غالباً عن أقرانهم، وقد يعانون من التوتر مع غ�ي ي الحالت الإ
�ن

ن  ث إىل اليافع�ي لية أو مجتمعهم. تحدَّ ن ي أعمالهم الم�ن
�ن

بشأن عالقاتهم مع الأقران والأصدقاء وأفراد العائلة 

هم. استخدم هذه المعلومات لتخطيط الأنشطة  وغ�ي

ي 
ن ال�ت وإدارتها باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

يجابية ومعالجة  تساعدهم عىل تعزيز العالقات الإ
العالقات الصعبة.2

ف وأهدافهم؟ 11. ما آمال اليافع�ي

يُمثِّل الشعور بالأمل بشأن الأهداف الواقعية 

ث  عن�اً رئيسّياً للرفاهية النفسية والجتماعية.  تحدَّ

ن بشأن آمالهم وأهداف عائالتهم  إىل اليافع�ي

ي 
غبون �ن ي س�ي

ات ال�ت ُّ ضافة إىل التغ�ي ومجتمعاتهم، بالإ

ي يمكنها 
ي حياتهم.  قم بتخطيط الأنشطة ال�ت

رؤيتها �ن

ي 
ن عىل تنمية المهارات والمعرفة ال�ت مساعدة اليافع�ي

يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم وتعزيز ظروفهم 

مكان. الحالية، وإدارتها قدر الإ

جمعها كلها معاً

لك  ن وحياتهم عىل تخطيط تدخُّ ي تجمعها والمتعلقة بظروف اليافع�ي
ستساعدك المعلومات ال�ت

ره هو اتباع مقاربة مرنة،  ء يجب تذكُّ ي
.  أهم سث ن وإدارته باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

ن داخل  وتصميم الأنشطة والمقاربات بما يتوافق مع الحتياجات الخاصة لليافعات واليافع�ي

مجتمعك. 

المراقبة والتكّيف

لك  ن ليس مجرد تمريٍن تمارسه لمرة واحدة قبل إعداد تدخُّ ي مواقف اليافع�ي
إنَّ التحقيق �ن

ء سيلزمك القيام به باستمرار أثناء عملك  ي
.  وإنّما هو سث ن باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

، وعندما ينمون  ي
نسا�ن ر السياق الإ ُّ مواقفهم – عند تطوُّ ن واليافعات. نظراً لتغ�ي مع اليافع�ي

ي حياتهم – ستحتاج إىل مواصلة 
ي يواجهونها �ن

ون، بالإضافة إىل التحديات الجديدة ال�ت ويك�ب

التكّيف مع مقاربتك. 

ن عن كثب ومراقبة الموقف العام  ي ُقدماً، تأّكد من مواصلة طرح الأسئلة ومالحظة اليافع�ي
وبالم�ن

ي يمكن أن تساعدك عىل معرفة المزيد عن حياتهم، واستخدم هذه 
ذ الأنشطة ال�ت ي المجتمع. نفِّ

�ن

ن وعنهم  المعلومات لتخطيط عملكم معاً. اّطلع عىل أداة أنشطة للتعلُّم من اليافع�ي

اً(. ن أيضاً عىل تكوين عالقات جديدة من خالل إتاحة فرص لكسب الأصدقاء )أو لقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء الذين ل يقابلونهم كث�ي ن مساعدة اليافع�ي 2 يمكن لأوساط اليافع�ي
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اتهم ومعرفة المزيد عن ظروفهم. ف واليافعات عىل استكشاف حياتهم وخ�ب استخدم توجيهات االأنشطة الواردة أدناه لمساعدة اليافع�ي

1 راجع إرشادات الُميسِّ للحصول عىل توجيهات تفصيلية عن النشاط.

ف وعنهم 1 االأداة: أنشطة للتعلُّم من اليافع�ي

ف فهم اليافع�ي

ن ومسؤولياتهم اليومية • ر هذا العن� معلومات حول أنشطة اليافع�ي أيامنا – يوفِّ

ي مجتمعاتهم، وكيف ينظرون إىل الموارد والمخاطر المحيطة بهم •
ح هذا العن� ما يعرفه اليافعون عن الجغرافيا والتخطيط والخدمات �ن بيئتنا – يوضِّ

يجابية لتلك القضايا • ن وأفكارهم المطروحة بشأن الحلول الإ ي تشغل بال اليافع�ي
تحدياتنا وحلولنا— يستكشف هذا العن� القضايا ال�ت

ح هذا العن� كيف يرى اليافعون أنفسهم، ويطرح رؤى متعمقة حول رفاهيتهم النفسية والجتماعية  • أنفسنا من الداخل والخارج – يوضِّ

ن باستكشاف نقاط قوتهم من خالل الرسم • أنا، لدي، أستطيع – يسمح هذا العن� لليافع�ي

ي تُشكِّل تحدياً عىل حد سواء •
يجابية وال�ت ، الإ ن ي حياة اليافع�ي

ح هذا العن� بعض العالقات �ن خريطة العالقة – يوضِّ

ن داخل المجتمع • ي تث�ي اهتمامهم مع البالغ�ي
ن فرصاً لمناقشة القضايا ال�ت ر هذا العن� لليافع�ي الحوار المجتمعي – يوفِّ

نة • ، ويسمح لهم بالتعب�ي عن مشاعرهم ووجهات نظرهم حول قضايا ُمعيَّ ن تنظيم معرض– يعرض هذا العن� عمل اليافع�ي
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ي مجتمعك.
ف �ف استخدم هذه االأداة لمساعدتك عىل استكشاف بعض التحديات والفرص المتاحة لليافع�ي

االأداة: استكشاف التحديات والفرص

اليافعاتاليافعون

التحديات والصعوبات المحتملةالتحديات والصعوبات المحتملة

ي تس�ي عىل ما يرام
ي تس�ي عىل ما يراماالأمور والفرص ال�ت

االأمور والفرص ال�ت



نامج | 39 ق ال�ب دليل ُمنسِّ

ي جنوب السودان التحديات والفرص 
اع المستمر �ن ن ن المتأثرين بال�ن ذ برامج المهارات الحياتية والدعم النفسي والجتماعي لليافع�ي ي تُنفِّ

يكة لمنظمة اليونيسف وال�ت دت المنظمات السث أداة النموذج: حدَّ

ي واجهها اليافعون واليافعات:
التالية ال�ت

اليافعاتاليافعون

التحديات والصعوبات المحتملة

مشكالت تتعلق بالتنّمر والعالقات الرومانسية والآباء الذين يتقاتلون من أجل  •

ها من المشكالت  المال وغ�ي

نقص فرص التعليم •

ي صفوف القوات المقاتلة •
التجنيد �ن

العمل الستغالىلي لالأطفال •

وس العوز المناعي  • ي ذلك ف�ي
صابة بالأمراض المنقولة جنسّياً )بما �ن قابلية الإ

يدز( ي والإ البسث

التحديات والصعوبات المحتملة

احتمالية تعليم أك�ب مقارنة بالفتيات •

ي شؤون الأ�ة أو المجتمع مقارنة  •
مزيد من الفرص )والثقة( للمشاركة �ن

بالفتيات

نسانية الفتيان فرصاً لأداء أدوار جديدة واكتساب مهارات  • قد تمنح المواقف الإ

جديدة – عىل سبيل المثال، بناء المالجئ وتعلُّم لغات جديدة

ي تس�ي عىل ما يرام
االأمور والفرص ال�ت

مشكالت تتعلق بالتنّمر والعالقات الرومانسية والآباء الذين يتقاتلون من أجل  •

ها من المشكالت  المال وغ�ي

لية والمسؤوليات • ن ي الأعمال الم�ن
ة متمثِّلة �ن أعباء كب�ي

امج • ي ال�ب
واجبات كزوجة أو أم تحد من فرص المشاركة �ن

فرص أقل )مقارنة بالفتيان( لاللتحاق بالمدرسة  •

زواج الأطفال والستغالل الجنسي والتعرّض للحمل والأمراض المنقولة جنسّياً •

ي تس�ي عىل ما يرام
االأمور والفرص ال�ت

زيادة الوعي بأهمية تعليم الفتيات الصغار •

امج المخصصة للفتيات • زيادة أعداد ال�ب

نسانية الفتيات فرصاً لأداء أدوار جديدة، مثل توىلي  • قد تمنح المواقف الإ

مسؤولية إعالة الأ� أو تقديم خدمات اقتصادية، وتعلُّم مهارات جديدة 

كاللغات الأخرى مثالً
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ف وظروفهم، وتنفيذه. ي احتياجات اليافع�ي ل يُل�ب استخدم االأسئلة أدناه لمساعدتك عىل تصميم تدخُّ

ف االأداة: أسئلة تهدف إىل دراسة اليافع�ي

َمن هم اليافعون؟

؟  ف كم يبلغ عدد اليافع�ي

َمن اليافعون االأك�ش 

عرضة للخطر؟

جمع البيانات التفصيلية من حيث:

ن 10 و17 عاماً(  • اوح أعمارهم ب�ي ن )عىل سبيل المثال، الشباب الذين ت�ت عدد اليافع�ي

ي كل عمر  •
ن �ن عدد اليافع�ي

ن واليافعات  • عدد اليافع�ي

ي ذلك •
عاقات، بما �ن ن من ذوي الإ  عدد اليافع�ي

 البيانات التفصيلية حول أولئك الذين يعانون من إعاقات

ي الحركة والشعور )الب� والسمع( والمعرفة 
�ن

ن من كل عرق أو دين أو مجموعة لغوية •  عدد اليافع�ي

 أو قبلية أو أي مجموعة ثقافية أو اجتماعية أخرى ذات

أهمية ُممثَّلة داخل المجتمع

شة داخل المجتمع • ن من المجموعات الُمهمَّ عدد اليافع�ي

نسانية  ما نوع الحالة االإ

ي منها 
ي يعا�ف

ال�ت

اليافعون؟

اعات(؟  • ن نسانية )عىل سبيل المثال، الكوارث الطبيعية، وال�ن ما طبيعة الأزمة الإ

كم من الوقت قد مّر عىل الأزمة؟ •

إىل م�ت تستمر الأزمة عىل الأرجح؟  •

؟ • ي
ما الوضع الأم�ن

ي 
ما نوع التحديات ال�ت

يواجهها اليافعون؟

مي الرعاية وزواج الأطفال والعمل  • هل يواجه اليافعون واليافعات تحديات متعلقة بالحماية؟  )عىل سبيل المثال، النفصال عن ُمقدِّ

ها من المخاطر(؟ ي صفوف القوات المقاتلة وغ�ي
الستغالىلي والعنف والتجنيد �ن

ي يواجهونها فيما يتعلق باحتياجاتهم الأساسية وسالمتهم وظروفهم معيشتهم ورفاهيتهم؟  •
ما نوع التحديات ال�ت

تهم التعليمية؟ • هل انقطعت مس�ي

ي العالقات  •
ي العمل أو مع الأصدقاء أو �ن

ي المدرسة )عىل سبيل المثال التنّمر( أو �ن
ي يواجهونها داخل أ�هم أو �ن

ما نوع التحديات ال�ت

الرومانسية؟

ما نوع الظروف 

ي منها 
ي يعا�ف

االأ�يّة ال�ت

اليافعون؟

مي الرعاية لديهم؟  • هل هم منفصلون عن ُمقدِّ

هل يعولون الأ�؟ •

هل يعتنون بالأطفال الصغار؟ •

وجون؟ • ن هل هم م�ت

هل هم آباء؟ •
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ف اليومية ومسؤولياتهم؟كيف يقضون وقتهم؟   ما أنشطة اليافع�ي

: م�ت

امج التعليمية؟ • ها من ال�ب ي المدرسة أو غ�ي
يكونون �ن

ي الطابور للحصول عىل الطعام أو التوزيعات الأخرى أو جلب المياه أو  •
لية أو يستخدمون المرافق )مثل النتظار �ن ن يقومون بالمهام الم�ن

ي المطابخ المجتمعية(؟
استخدام المراحيض/ الستحمام أو الطهي �ن

ي المبادرات المتعلقة بحماية الأطفال أو  •
ة أو المشاركة �ن امج )مثل الذهاب إىل العيادات الصحيَّ ي ال�ب

يحصلون عىل الخدمات أو يشاركون �ن

التعليم أو الشباب أو كسب العيش(؟

؟ • ن يلعبون، أو يقومون بالتواصل الجتماعي، أو يحصلون عىل الراحة، أو يكونون غ�ي مشغول�ي

يؤدون الصالة أو يمارسون الشعائر الدينية؟ •

يكسبون دخالً لدعم أنفسهم أو الآخرين؟ •

إذا كان اليافعون يخرجون من منازلهم بانتظام، فأين يتوجهون؟ 

ي يزورها اليافعون بانتظام؟  •
ما الأماكن ال�ت

أين يقضون وقتهم؟ •

ي يستقلونها؟ •
ما الطرق ووسائل النقل ال�ت

ي يعيش 
ما نوع البيئة ال�ت

اليافعون فيها؟

افحص البيئات الجتماعية 

. ن والثقافية والمادية لليافع�ي

ن واليافعات أمراً مناسباً؟  • ن اليافع�ي ؟ عىل سبيل المثال، هل يُعد التفاعل ب�ي ن ما المعاي�ي الثقافية أو الجتماعية لليافعات واليافع�ي

ن المجموعات العرقية والدينية واللغوية والقبلية والمجموعات المختلفة؟ هل تم تهميش أي مجموعات اقتصاديّاً أو  • ما العالقة ب�ي

؟ ن ي اليافع�ي
اجتماعّياً أو سياسّياً - وكيف أثر ذلك �ن

أين يعيش اليافعون؟  •

ة والآمنة؟ وما الطرق الخطرة؟  • ما الطرق الميسَّ

ما وسائل النقل المتاحة لهم؟  •

ي تجنبها؟ •
ي يشعرون فيها بانعدام الراحة والأمان ويرغبون �ن

؟ ما الأماكن ال�ت ن ي تشكِّل خطراً عىل اليافع�ي
ما الأماكن ال�ت

ي 
ما نوع االأنشطة ال�ت

يهتم بها اليافعون؟ 

ي يستمتع اليافعون بأدائها خالل حياتهم اليومية؟  •
ما الأنشطة ال�ت

 ما الذي يستمتعون به عند أداء هذه الأنشطة؟ أين يجدون متعتهم؟ •

 

ي يجدونها أقل فائدة أو إرضاًء؟ ولماذا؟ •
ما الأنشطة أو المهام الأقل مرح بالنسبة إليهم، أو ال�ت

ي تجربتها؟ •
ي يرغبون �ن

ما الأنشطة الجديدة ال�ت
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نَّ إجاباتهم قد تكون مختلفة جّداً!
عاقة(، نظراً لأ ن )مثل الفتيان والفتيات، والفئات العمرية المختلفة وذوي الإ د من استكشاف الأسئلة مع مجموعات مختلفة من اليافع�ي تأكَّ

ما المعرفة والمهارات 

ي 
ي يرغب اليافعون �ف

ال�ت

اكتسابها؟

امج التعليمية الأخرى؟ • ي اكتسبها اليافعون من المدارس أو ال�ب
ما المعرفة والمهارات ال�ت

ي اكتسبها اليافعون من •
 ما المعرفة والمهارات ال�ت

لية والمسؤوليات، ن ي ذلك الأعمال الم�ن
 الأنشطة الأخرى، بما �ن

؟ ي
أو الرياضات، أو الفنون، أو الستجمام، أو تعلُّمهم الذا�ت

ي تحظى باهتمامهم؟ •
ما الموضوعات الجديدة ال�ت

ي تعلمها؟ •
ي يرغبون �ن

 ما المهارات أو المعرفة الجديدة ال�ت

كيف يأملون أن تفيَدهم هذه المهارات الجديدة؟ 

ي 
ما نوع العالقات ال�ت

يُقيمها اليافعون؟

ي السياقات 
لحظ أنَّه �ن

نسانية، قد يكون اليافعون  الإ

ن عن أولياء الأمور و/ منفصل�ي

أو مسؤوليات إعالة الأ�ة(.

ي  •
اع ال�ت ن ن عىل رعايتهم؟ كيف تدعمهم هذه العالقات؟ وما أشكال التوتر أو ال�ن ن وأولياء أمورهم أو القائم�ي ن اليافع�ي ما شكل العالقة ب�ي

يعانون منها؟ 

عة؟ • ي ذلك الأشقاء والأجداد وأفراد الأ�ة الموسَّ
ن والآخرين داخل أ�هم أو منازلهم، بما �ن ن اليافع�ي ما شكل العالقة ب�ي

ن أي أصدقاء موثوق فيهم؟ م�ت وكيف يقضون الوقت معهم؟ • هل لدى اليافع�ي

ي من خاللها يجدون تفاعالتهم مع الأصدقاء والزمالء مفيدة وممتعة؟ ما التحديات  •
 ما الطرق ال�ت

ي هذه العالقات؟
ي يواجهونها �ن

ال�ت

هم ممن ينتمون إىل مجموعات أو ثقافات مختلفة -  • ن وغ�ي ن اليافع�ي  ما شكل العالقة ب�ي

عاقات أو الجماعات العرقية أو الدينية الأخرى؟  عاقات أو غ�ي ذوي الإ  مثل الجنس الآخر أو ذوي الإ

اع؟ ن ي مّروا بها؟ وما أشكال التوتر وال�ن
يجابية ال�ت ما أشكال التفاعل والتواصل الإ

ف  ما آمال اليافع�ي

وأهدافهم؟

يجابية  • ات الإ ي ظل ظروفهم الحالية؟ ما التغي�ي
ي يحظى بها اليافعون �ن

 ما الأمور الجيدة ال�ت

ي حياتهم اليومية؟ 
ي إجرائها �ن

ي يرغب اليافعون �ن
ال�ت

ي مجتمعاتهم والمناطق المحيطة بهم؟  •
ي رؤيتها �ن

ي يرغب اليافعون �ن
ات ال�ت  ما التغي�ي

ات؟ ي هذه التغي�ي
ي المساهمة �ن

كيف يرغبون �ن

ي ذلك عائالتهم وعالقاتهم  •
ن أو أهدافهم تجاه مستقبلهم، بما �ن  ما آمال اليافع�ي

ومجتمعاتهم المحلية ومجتمعاتهم الأوسع نطاقاً والأوضاع القتصادية والعمالة؟

ي السياق الخاص بكأسئلة أخرى؟
أضف أّي أسئلة أخرى تبدو منطقية �ن
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. ف ي كيفية تخطيط االأنشطة وإجرائها مع اليافع�ي
نسانية المختلفة �ف استخِدم المخطط التاىلي لفهم كيف يمكن أن تؤثر الظروف االإ

ي
نسا�ف االأداة: التكيف مع السياق االإ

التخطيط طويل االأجلاالستقرار، لكن ليس عىل نحٍو مؤكَّدحاالت الطوارئ الجديدة

ف
رو

ظ
ال

الأسابيع الستة الأوىل منذ بدء حالة طوارئ 

جديدة، أو مواجهة المجتمع لأّي نوع من 

ة الضطرابات الكب�ي

ن أو  حالت الطوارئ الممتدة، مخيمات الالجئ�ي

د طويل الأجل َّدين داخلّياً، التسث
المسث

سياق التنمية

لة
رح

لم
ا

1. بدء دائرتنا

2. معرفة أنفسنا

1. بدء دائرتنا

2. معرفة أنفسنا

3. التوصيل

4. اتخاذ الإجراءات

1. بدء دائرتنا

2. معرفة أنفسنا

3. التوصيل

4. اتخاذ الإجراءات

ف ي
�

فع
ليا

ة ا
رك

شا
م

ن عىل القيام  تُقبل فئات مختلفة من اليافع�ي

بالأنشطة كل يوم  

ن الذين يمكنهم  ل يزال يتم تحديد اليافع�ي

الستفادة من الأنشطة )خاصة الأك�ث تهميشاً( 

بمساعدة المجتمع

ي الأنشطة بشكل 
ن �ن يُشارك معظم اليافع�ي

نَّهم مهتمون ومستهَدفون بقوٍة 
منتظم )لأ

للمشاركة( 

ن من الأنشطة، وينضم  ينسحب بعض اليافع�ي

ي الأنشطة عىل 
أشخاص ُجُدد؛ ويندمجون �ن

ص أساس ُمخصَّ

ن الذين عملوا معاً  ثَّمة حلقات قوية من اليافع�ي

ة من الوقت  لف�ت

ي النضمام إليهم، 
عندما يرغب يافعون ُجُدد �ن

ص لهم جلسات جديدة تُخصَّ

ان
مك

ال

ي أماكن 
ي مكان مؤقت، و/ أو �ن

تُقام الأنشطة �ن

نَّه لم يتم إيجاد 
مختلفة خالل أيام مختلفة، لأ

مكان متوافر باستمرار ح�ت الآن

تم تحديد مكان دائم لأداء الأنشطة

يتوافر مكان مؤقت ومستقر )مثل مكان مالئم 

لالأطفال(

ي مكان دائم أو مؤسسة، 
تُجرى الأنشطة �ن

ي ستكون متوافرة باستمرار خالل مدة 
وال�ت

ن التدخل باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي
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نسانية. حيث تصبح حالت الطوارئ الجديدة حالت ممتدة. وتتحول الممتدة إىل حالت مستقرة، أو قد تصبح حالت طوارئ مرة أخرى بعد  ي الحالت الإ
اً �يعاً �ن ! يمكن أن تشهد الظروف تغ�ي ر أنَّ تذكَّ

ة. ن وفقاً لهذه الظروف المتغ�ي د من تكييف تدخلك باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي ة من الستقرار.  لذا تأكَّ ف�ت

التخطيط طويل االأجلاالستقرار، لكن ليس عىل نحٍو مؤكَّدحاالت الطوارئ الجديدة

مع
جت

لم
ر ا

قرا
ست

ي معسكر أو ملجأ جديد أو ا
تُجرى الأنشطة �ن

مؤقت؛ قد يعود اليافعون إىل منازلهم أو 

ي غضون بضعة أيام 
ينتقلون إىل مكان آخر �ن

أو أسابيع

ليس من الواضح كم من الوقت يُمكن أن 

يتواجد اليافعون هنا، لكن قد يستمر ذلك 

ة طويلة لف�ت

إنَّه مجتمع مستقر أو دائم

ل
أج اال

ة 
ويل

ط
ف 

دا
ه

أ ن لالجتماع سوياً اال لم تتح الفرصة لليافع�ي

ومناقشة الأهداف طويلة الأجل ح�ت الآن

لم يبدأ اليافعون أنشطتهم مع وضع أهداف 

ي اعتبارهم؛ إل أنَّ العمل معاً 
طويلة الأجل �ن

" قد أتاح لهم مساحة  ن ي "حلقات اليافع�ي
�ن

ي مجتمعهم
ن �ن اك البالغ�ي لوضع الأهداف وإ�ث

ن أهداف طويلة الأجل للعمل معاً  لدى اليافع�ي

ي يدعمها 
عىل تحقيقها داخل حلقاتهم، ال�ت

المجتمع



ق ال�بنامج 46  | دليل ُمنسِّ

. ف ف أثناء تصميم أو تكييف تدخلك باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي اتيجيات التالية للتحقق من حاالت اليافع�ي س�ت ي اعتبارك االإ
ضع �ف

ف االأداة: جمع المعلومات عن اليافع�ي

ف 1. راجع المعلومات المتوافرة عن اليافع�ي

نامج المعنية بحماية الطفل  ي مجالت ال�ب
ي تم جمعها بالفعل من خالل تحليالت الحالة، والدراسات الستقصائية، والتقييمات.  كما أنَّ الدراسات �ن

ن ال�ت راجع المعلومات المتوافرة عن اليافع�ي

ن واليافعات. ر بيانات مفيدة عن اليافع�ي نجابية، يمكن أن توفِّ ية / نقص المناعة المكتسب، والحقوق الإ وس نقص المناعة البسث اع، وف�ي ن والتعليم والقضايا الجنسانية، وال�ن

ف من القطاعات االأخرى 2. اجمع المعلومات عن اليافع�ي

ي القطاعات المتعددة، أو الدراسات الأساسية أو تحليالت الحالة.
نسانية المخطط لها أو الجارية، مثل عمليات تقييم الحتياجات �ن ي الدراسات الإ

ن �ن قم بدمج الأسئلة المتعلقة باليافع�ي

3. اجمع المعلومات الخاصة بك

: د مما يىلي ي المعلومات المتوافرة.  وتأكَّ
اجمع المعلومات الخاصة بك لسد أي فجوات �ن

، ومن ينتمون إىل مجموعات عرقية، أو أديان، أو مجموعات لغوية، أو قبليَّة  ن عاقات وغ�ي المعاق�ي ، والفئات العمرية المختلفة، وذوي الإ ن جمع بيانات تفصيلية عن عدد اليافعات، واليافع�ي

مختلفة، أو مجموعات أخرى داخل المجتمع.

، والمقابالت  ن ك�ي ل إىل آخر، ومجموعات ال�ت ن  استخدام مقاربات مختلفة لجمع المعلومات: استخِدم مجموعة من الدراسات الستقصائية من م�ن

ن  ل إىل آخر وسيلة فعالة لكتشاف اليافع�ي ن ، وأنواعاً أخرى من المشاورات. غالباً ما تكون الدراسات الستقصائية من م�ن ن مي المعلومات الرئيسي�ي  مع مقدِّ

ن  ي التعرُّف عىل حياة اليافع�ي
ن والأنشطة التشاورية الأخرى مفيدة �ن ك�ي عاقات. كما تكون مجموعات ال�ت ن أو من ذوي الإ وج�ي ن  الأقل ظهوراً، مثل الأطفال الم�ت

اليومية والحالت البدنية والجتماعية والثقافية الخاصة بهم.

د من أنَّ الأسئلة واضحة، ول تسبب  ن للتأكُّ  قم بتكييف أدوات جمع البيانات مع السياق بحيث تكون مفيدة ومناسبة. وشارك أفراد المجتمع واليافع�ي

"، خاصة عندما تَستهدف الوصوَل  ن ي تعريف بعض المصطلحات مثل مصطلح "اليافع�ي
ن أو تعرِّضهم للخطر. وراِع الدقة �ن  إحراجاً أو إساءة للمجيب�ي

. ن ي هذه الفئة العمرية من البالغ�ي
اكهم، حيث إنَّ المجتمعات قد تَعت�ب بعض الشباب �ن ن 10 و17 عاماً وإ�ث اوح أعمارهم ب�ي إىل من ت�ت

: ن !  يُمكن لليافع�ي ف العمل مع اليافع�ي

هم  • ن بأقرانهم أك�ث مما يعرفه البالغون أو غ�ي ي مجتمعاتهم:  غالباً ما تكون معرفة اليافع�ي
ف االأقل ظهوراً �ف  اكتشاف اليافع�ي

ن واليافعات الأقل ظهوراً.  هم من اليافع�ي من أفراد المجتمع، وقد يكونون أك�ث كفاية عىل اكتشاف غ�ي

ن طرق مبتكرة للتعرُّف عىل أقرانهم، خاصة فيما يتعلق بالقضايا  • اح طرق مختلفة لجمع المعلومات:  قد يكون لدى اليافع�ي  اق�ت

. ن غ�ي المألوفة لدى البالغ�ي

ن الآخرين من خالل الدراسات الستقصائية  •  المساعدة عىل جمع البيانات: يمكن أن يساعد اليافعون عىل جمع البيانات عن اليافع�ي

عة اح أسئلة لستخدامها، وتفس�ي الإجابات، وتقديم رؤى مفيدة حول المعلومات الُمجمَّ ن والمشاورات. ويمكنهم اق�ت ك�ي ومجموعات ال�ت
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4.حلِّل بياناتك وابحث عن االأنماط البارزة

نة  ن وبيانات بقية سكان المنطقة. وابحث عن أّي اتجاهات غ�ي عادية، خاصًة بالنسبة إىل الأعداد القليلة ضمن فئات ُمعيَّ ن بياناتك عن اليافع�ي  قارن ب�ي

ن قليالً  . عىل سبيل المثال، إذا كان عدد اليافع�ي ن ي عملية البحث، أو مخاطَر تواجه اليافع�ي
. كما قد تعكس الأنماط غ�ي المعتادة ثغرات �ن ن  من اليافع�ي

نة –  (، مقارنًة ببقية السكان، فقد يش�ي ذلك إىل أنهم يختفون أو يواجهون تهديدات ُمعيَّ ن
َّ نة )كأولئك الذين يجمعهم عمر أو عرق أو جنس مع�ي ي فئة ُمعيَّ

 �ن

ي القوات والجماعات المسلحة.
مثل التجنيد �ن

ف 5.  استخدم النتائج لتصميم تدخلك باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

ن عليها، وكيفية تصميم أنشطتك وأساليبك. ك�ي ي يجب ال�ت
ن الذين ستستهدفهم بتدخلك، والأهداف ال�ت لت إليها لمساعدتك عىل تحديد اليافعات واليافع�ي ي توصَّ

استخدم النتائج ال�ت

ي
نسا�ف ي المجال االإ

6. شارك النتائج مع الجهات الفاعلة االأخرى �ف

ية / نقص المناعة  وس نقص المناعة البسث ن ورعايتهم، كالجهات المعنية بحماية الطفل، والتعليم، والصحة، وف�ي ي دعم اليافع�ي
ن الآخرين �ن ن مع المشارك�ي شارك نتائجك حول اليافع�ي

دَت  ها من الجهات الفاعلة )بما يتماسث مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسية(. ويُعّد ذلك مهّماً بشكل خاص إذا حدَّ المكتسب، والتغذية، والمياه وال�ف الصحي والنظافة الصحية، وغ�ي

. ن نة من اليافع�ي ة لمجموعات ُمعيَّ مخاطر كب�ي

7. ال تؤِذ االأطفال!

ي وضعتها مجموعة الحماية 
نسانية، وال�ت ي إطار الأعمال الإ

ام بكل العتبارات الأخالقية عند جمع ومشاركة المعلومات حول الأطفال، ودعم المعاي�ي الدنيا لحماية الطفل �ن ن د من الل�ت تأكَّ

ها من الموارد(. ي إرشادات المؤسسة لالطالع عىل هذه المعاي�ي وغ�ي
ي بحماية الطفل عام 2012. )راجع قسم حماية الطفل ضمن الموارد الواردة �ن

العالمية التابعة للفريق العامل المع�ن
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ف الذين ستشملهم بهذا التدخل،  ي تحديد اليافع�ي
يتمثل جزء رئيسي من تدخلك �ف

ثم اتخاذ الخطوات الالزمة للوصول إليهم. يتضمن ذلك تنظيم تدخلك 

ي تحول دون 
بطريقة تجعلهم يشعرون بالراحة واالأمان، وتقلِّل من العوائق ال�ت

ف واليافعات.  اك اليافع�ي ضافة إىل إيجاد طرق للمحافظة عىل إ�ش مشاركتهم، باالإ

رشادات منذ البداية  ي هذه الإ
ي برنامج جديد، فإن اتخاذ الخطوات الموضحة �ن

ي حالة البدء �ن
�ن

ن الذين تهدف إىل دعمهم،  يمكن أن يساعدك عىل وضع برنامج فعال للوصول إىل اليافع�ي

رشادات  ي استخدام هذه الإ
ذ برنامجاً بالفعل، ففكر �ن اكهم.  وإذا كنت تُنفِّ والحفاظ عىل إ�ث

اتيجيات جديدة  ن الذين تهدف إىل دعمهم، ولوضع إس�ت لتقييم ما إذا كنَت تصل إىل اليافع�ي

ي هذا الصدد.
لتوسيع المشاركة وتعزيزها إذا كنَت ل تحقق أهدافك �ن

ف الذين ستشملهم بالتدخل  د اليافع�ي 1. حدِّ

ن الذين تريد أن تشملهم بتدخلك باستخدام مجموعة  كخطوة أوىل، تحتاج إىل تحديد اليافع�ي

ن داخل مجتمعك،  ي حالت اليافع�ي
.  يجب أن يستند هذا القرار إىل تحقيقك �ن ن أدوات اليافع�ي

مها  ي يقدِّ
ن واليافعات، والمالحظات ال�ت امج لليافع�ي ي إعداد ال�ب

إىل جانب تقييم الفجوات �ن

أفراد المجتمع.

: ي اعتبارك ما يىلي
ضع �ن

ن يُمكن أن يشملهم تدخُلك؟ • أّي من اليافع�ي

ن قد تم الوصول إليهم بالفعل عن طريق برامج أخرى؟ • أّي من اليافع�ي

هل يوجد يافعون لم يتم الوصول إليهم ويمكنهم الستفادة من الأنشطة  •

؟ ن ي مجموعة أدوات اليافع�ي
والمقاربات �ن

اوح  ن الذين ت�ت ر أن تشمل بتدخلك كل اليافع�ي ة العديد من الخيارات المختلفة. فقد تقرِّ ثَمَّ

ن  نة من اليافع�ي ر استهداف فئة ُمعيَّ ي المشاركة.  أو قد تقرِّ
ن 10 و17 عاماً ويرغبون �ن أعمارهم ب�ي

ن للخطر أو يعانون من نقص الخدمات عىل وجه الخصوص.   دتهم كُمعرَّض�ي الذين قد حدَّ

ن يحظون بفرص أك�ث مما تحظى بها اليافعات  عىل سبيل المثال، قد تالحظ أنَّ اليافع�ي

ن تدخلك عىل اليافعات تحديداً.1  وبالمثل، إذا  ر ترك�ي ي الأنشطة خارج منازلهم، فتقرِّ
للمشاركة �ن

اع المسلح أو زواج  ن ي العمل الستغالىلي أو ال�ن
ن تُستخدم �ن نة من اليافع�ي كانت هناك فئات ُمعيَّ

ة للقلق، فقد تحاول استهدافهم.  ها من الأنشطة المث�ي الأطفال أو غ�ي

ي مجتمعك بحيث ل يحدث تداخل أو 
ن �ن ي تستهدف اليافع�ي

امج الأخرى ال�ت ي اعتبارك ال�ب
ضع �ن

نة )مثل الصبية الصغار(، وحاول سّد أي فجوات   تكرار لالأنشطة المخصصة لفئة ُمعيَّ

ن الأك�ث حاجة إىل مساعدتك هم الأقل ظهوراً  ي تقديم الدعم.  تذكر أنَّ اليافع�ي
 �ن

ي أغلب الأحيان.
�ن

ن واليافعات  اك اليافع�ي مهما كان اختيارك، حاول إ�ث

ي مجتمعك، لكن احرص عىل عدم 
الأك�ث ُعرضة للخطر �ن

ن أو زيادة النقسامات بينهم.  وانتبه  وصم اليافع�ي

نة بالخدمات والموارد  إىل أنَّ استهداف فئة واحدة ُمعيَّ

قد يُسبِّب حالت من التوتر. لذا حاول تجنُّب ذلك 

ن بطريقة ُمتَّسمة بالنفتاح  عن طريق اختيار المشارك�ي

والشفافية تشمل المجتمع.

د نسب التسجيل  2. حدِّ

ن الذين تريد أن  ي مراعاة عدد اليافع�ي
من المهم تحديد نسب التسجيل وتتبعها.  وهذا يع�ن

: ر فيما يىلي ي المجتمع.  فكِّ
تشملهم بتدخلك، بشكل عام ومن فئات مختلفة �ن

ن من فئات مختلفة: من الناحية المثالية، يجب أن تهدف إىل شمول  • شمول اليافع�ي

ي المجتمع. عىل سبيل المثال، إن 
ي يمثلونها �ن

ن بالنسب نفسها ال�ت فئات من اليافع�ي

، فيجب أن تحاول  ن
َّ ي المنطقة تنتمي إىل ِعرق ُمع�ي

ن �ن كانت نسبة %15 من اليافع�ي

ن الذين ينتمون إىل هذا الِعرق. تسجيل ما ل يقل عن %15 من المشارك�ي

ص لهم نسب تسجيل أعىل.   • ن الأك�ث ُعرضة للخطر: خصِّ إعطاء الأولوية لليافع�ي

ي نسبة توافر المساحة والوقت  •
ر �ن تنسيق نسب التسجيل مع الموارد المتاحة: فكِّ

 . ن ين الذين يمكنهم العمل مع اليافع�ي والتمويل لإجراء الأنشطة، وعدد الُميسِّ

)النسبة الموىص بها هي ُميسِّ واحد لكل 25 يافعاً(.  لذا كن واقعياً بخصوص عدد 

ن الذين يمكنك دعمهم من دون الإخالل بجودة أو أمان تدخلك باستخدام  اليافع�ي

. ن مجموعة أدوات اليافع�ي

ن الأك�ث ُعرضة للخطر.  راجع أداة تحديد نسب التسجيل لليافع�ي

ي يُنظر إليهن عىل أنَّهن بالغات، الستفادُة من مثل هذه التدخالت.
نمائية. عىل وجه الخصوص، قد تضيع عىل الأمهات أو الزوجات اليافعات الال�ت نسانية والإ امج الإ ي ال�ب

1 غالباً ما تُهَمل احتياجات اليافعات �ن

اُكهم ف وإ�ش الوصول إىل اليافع�ي

اك المجتمع إ�ش

ي الأنشطة باستخدام 
ن يجب أن يشاركوا �ن تشاور مع أفراد المجتمع لمناقشة أّي من اليافع�ي

ن واليافعات  ، واعمل مع أفراد المجتمع هؤلء للوصول إىل اليافع�ي ن مجموعة أدوات اليافع�ي

الأك�ث ُعرضة للخطر.
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ف ل إىل اليافع�ي 3. توصَّ

ن ليس كافياً. بل تحتاج إىل الخروج والتواصل معهم  إنَّ مجرَّد تحديد نسب التسجيل لليافع�ي

ومع عائالتهم وإقناعهم لحضور الأنشطة. تحتاج أيضاً إىل إيجاد طرق للتغلب عىل العوائق 

ن الأك�ث ُعرضة  ي تحول دون حضورهم. فذلك هو الحال خاصة مع اليافعات واليافع�ي
ال�ت

للخطر الذين قد ل يسمعون عن تدخلك عىل الإطالق إل إذا كنَت تسعى بجدية للوصول 

: ي
إليهم. وهذا يع�ن

ي يعيشون ويتجمعون ويتعلمون ويأكلون  •
ي الأماكن ال�ت

ن �ن البحث عن اليافع�ي

ويعملون ويصلون ويلعبون فيها، وتشجيعهم عىل المشاركة؛ 

ن ومجتمعاتهم بتدخلك، والستفادة من دعم القادة  • زيادة وعي عائالت اليافع�ي

ن واليافعات الأك�ث  اك اليافع�ي ي إ�ث
هم �ن ن وغ�ي ن وأولياء الأمور واليافع�ي والمعلم�ي

ُعرضة للخطر؛ 

ن – عىل سبيل المثال، عن طريق  • ي تحول دون حضور اليافع�ي
تقليل العوائق ال�ت

ي أوقات وأماكن معينة بحيث يمكنهم الوصول إليها بسهولة 
تنظيم الأنشطة �ن

 وأمان.

رشادات. ي الإ
راِجع قسم تحديد المكان والوقت �ن

 If you build it they" ة نسانية المقاربات القائمة عىل المقولة الشه�ي امج الإ غالباً ما تتَّبع ال�ب

نَّه ل 
وعك، فسوف يأتون"، ول يُعّد هذه المقاربة مناسباً لأ will come"، أو "لو بنيت مسث

ي الوصول 
امج والخدمات، لكنه يفشل �ن ن الذين يمكنهم الوصول إىل ال�ب يصل إل إىل اليافع�ي

ي أمّس الحاجة إىل الدعم. لذا حاول أن تتجنَّب هذه المقاربة واتّخذ خطوات 
إىل من هم �ن

ي تدخلك! 
اكهم �ن ن واليافعات الأك�ث تهميشاً وإ�ث فعالة للوصول إىل اليافع�ي

ف وأنشطتهم بعناية   4. نظِّم حلقات اليافع�ي

ي تنظيم 
اكهم.  وهذا يع�ن �ث بمجرد أن يح�ن اليافعون الأنشطة، ستحتاج إىل إيجاد طرق لإ

ن واليافعات يشعرون بالراحة والأمان، ول تشكِّل من دون قصد  تدخلك بطريقة تجعل اليافع�ي
أي عوائق أمام مشاركتهم.2

ن  • اوحاً ب�ي ي مجموعاتك م�ت
ن �ن أبِق عدد اليافع�ي

د من وجود ُميسِّ واحد  7 و25 يافعاً، وتأكَّ

ن من الناحية  عىل الأقل لكل مجموعة )أو اثن�ي

المثالية(. 

ي اعتبارك إنشاء مجموعات منفصلة  •
ضع �ن

ي السياقات 
للفتيات والفتيان )خاصة �ن

ن  ن الجنس�ي الثقافية حيث يتم الفصل ب�ي

بشكل عام(، حيث قد يشعرون بمزيد من 

ي التفاعل ومناقشة القضايا الحساسة. 
الراحة �ن

ي ح�ت يسهل إيجاد  •
ن إىل مجموعات حسب العمر أو المستوى النما�أ م اليافع�ي قسِّ

ي تجذب انتباههم وتمثِّل تحّدياً لهم، ولكي يحصل الجميع عىل فرص 
الأنشطة ال�ت

متكافئة للمشاركة.

ي اعتبارك إنشاء مجموعات منفصلة أو تخصيص أوقات لأنشطة الفتيات  •
ضع �ن

نة، إذا كان ذلك سيقلِّل من العوائق الجتماعية  أو الفتيان المتأثرين بظروٍف ُمعيَّ

ي تحول دون مشاركتهم. لكن احرص عىل عدم تعزيز 
ها من العوائق ال�ت أو غ�ي

االأعراف االجتماعية الواصمة الأّي مجموعة عن طريق إنشاء حلقات منفصلة.

ي مجموعة  •
ن من ثقافات وظروف وتجارب مختلفة �ن ي وضع يافع�ي

ر �ن ي المقابل، فكِّ
�ن

ضمن حلقة واحدة ح�ت يمكنهم التواصل فيما بينهم والتعلُّم من بعضهم. 

ن عىل التوصل إىل اتفاقات وقواعد لكيفية عمل المجموعة.  حيث إنَّ  • ساعد اليافع�ي

، والتعامل فيما  ي ن إىل مشاركة المالحظات والأفكار بشكل إيجا�ب ه اليافع�ي ذلك سيوجِّ

ام المتبادل، والستماع والتعلم من بعضهم البعض. بينهم عىل أساس الح�ت

ي مجموعات )أو حلقات( بحيث يشعرون بالأمان والدعم.
ن �ن 2 راجع إرشادات الُميسِّ لمزيد من التفاصيل حول كيفية تنظيم اليافع�ي

ف االأك�ش ُعرضة للخطر  الوصول إىل اليافع�ي

ي الوصول 
يُمكن أن يكون اليافعون واليافعات الأك�ث ُعرضة للخطر هم الفئة الأصعب �ن

نسانية – وغالباً ما يتم تجاهلهم.  ي الحالت الإ
إليها �ن

ويشمل ذلك:

الفتيات، خاصة الزوجات والأمهات •

عاقة • ن ذوي الإ اليافع�ي

ن من الأقليات العرقية والدينية • اليافع�ي

ن عن أ�هم، أو المفتقرين إىل الرعاية المناسبة • ن المنفصل�ي اليافع�ي

ية / نقص المناعة المكتسب • وس نقص المناعة البسث ن بف�ي ن المصاب�ي اليافع�ي

ي العمل الستغالىلي  •
ن �ن ن المستخدم�ي اليافع�ي

ن بقوات أو جماعات مسلحة • ن المرتبط�ي اليافع�ي
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5. راِقب الحضور

ي كل جلسة.  فبذلك ستعرف من يح�ن الأنشطة بانتظام، 
ن �ن من المهم مراقبة حضور اليافع�ي

ن - بشكل عام ومن فئات مختلفة.   استخدم دف�ت  وما إذا كنَت تحقق نسب تسجيل اليافع�ي

تسجيل لتعرف:

ون الأنشطة، ومدى انتظام حضورهم؛ • ن الذين يح�ن اليافع�ي

اً أم قليالً؛ • ين بشكل عام كث�ي ن الحارصن ما إذا كان عدد اليافع�ي

ن )عىل سبيل  • نة من اليافع�ي ن فئات ُمعيَّ ما إذا كان عدد الحضور أك�ث أم أقل ب�ي

نة، أو من ذوي  المثال: اليافعات واليافعون من ثقافات عرقية أو دينية ُمعيَّ

عاقات(؛ الإ

ما إذا كان عدد الحضور قد زاد أم قل منذ بدء التدخل. •

، يمكنك الحصول عىل معلومات مفيدة  ن من خالل أنماط الحضور اليومي أو الأسبوعي لليافع�ي

عن حياتهم واهتماماتهم، كما يساعدك ذلك عىل إيجاد طرق لتسهيل الوصول إىل التدخل 

وزيادة المشاركة فيه.  ارجع إىل أداة كيفية إنشاء دف�ت التسجيل واستخدامه.

ي تطرأ عىل الحضور
ات ال�ت االستجابة للتغ�ي

، أو إذا عدد  ن غ�ي منتظم إىل حد كب�ي قد تحتاج إىل اتخاذ إجراءات إذا كان حضور اليافع�ي

ي طرق 
ر �ن اً أو قليالً للغاية بشكل مستمر.  حاول معرفة الأسباب وراء ذلك، وفكِّ الحضور كث�ي

لتكييف تدخلك استجابة لذلك.

ي االأنشطة )أو ال يشاركون 
إذا كان اليافعون، أو فئات ُمعيَّنة منهم، ال يشاركون �ف

 : بانتظام أو باستمرار(، فقم بما يىلي

ف لمعرفة سبب  • تشاور مع اليافع�ي

عدم حضورهم الأنشطة واسألهم عن 

ن الوضع. احاتهم لتحس�ي اق�ت

ي تغي�ي وقت الأنشطة أو موقعها أو  •
ر �ن فكِّ

ي تجمع 
طبيعتها، وإعادة ترتيب الطريقة ال�ت

 . ن ي حلقاتهم بحيث تكون أيس وأك�ث جذباً لليافع�ي
بها الفتيات والفتيان �ن

ِزد من مستوى التوعية بتدخلك واستِفد من دعم أفراد المجتمع )أولياء الأمور  •

. ن ن والقادة( لإحضار المشارك�ي والمعلم�ي

ي العهد بمرحلة اليافعة  •
ن مؤخراً، أو الأطفال حدي�ث ن القادم�ي تواصل مع اليافع�ي

. ن الذين قد ل يكونون عىل دراية بتدخلك باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

ي تحول دون المشاركة. 
ارجع إىل أداة تقليل العوائق ال�ت

ي االأصل: 
ف أك�ب من المتوقع أو المخطط له �ف ف المشارك�ي إذا كان عدد اليافع�ي

ن عىل إنشاء  • أ نفسك وزمالءك والمشارك�ي ِّ ه�ن

اً  برنامج أو تدخل يجُده اليافعون مث�ي

لالهتمام وباعثاً عىل المشاركة!

نامج كافية  • قيِّم ما إذا كانت موارد ال�ب

ي 
ي الأنشطة ال�ت

ن بأمان �ن لمشاركة اليافع�ي

تدعم تنميتهم واستخدام كفايات جديدة. 

د من أن الحلقات بأحجام مناسبة )7  تأكَّ

ي كل حلقة(، مع وجود ميسِّ 
إىل 25 يافعاً �ن

أ أو أِعد تنظيم المزيد من مجموعات )حلقات(  ن لدعم كل حلقة. وأنسث أو اثن�ي

ي 
�ت ي ف�ت

ي تقديم نوبات �ن
ر �ن ، وابحث عن أماكن أك�ب لإجراء الأنشطة، وفكِّ ن اليافع�ي

 . ن الصباح وبعد الظهر لستيعاب المزيد من المشارك�ي

ي توسيع تدخلك من خالل جمع مزيد من الأموال، وتوظيف المزيد من  •
ر �ن فكِّ

ين، وإيجاد المزيد من الأماكن لإجراء الأنشطة، وجمع المزيد من اللوازم  الُميسِّ

والمعدات.

، أو  • ن ة زمنية أق� لجذب المزيد من المشارك�ي ي تقديم جلسات ذات ف�ت
ر �ن فكِّ

ي أماكن إجراء النشاط، بينما يقوم 
ن )بحيث يعمل بعضهم �ن تناوب أنشطة اليافع�ي

ن لإجراء الأنشطة. ن محلي�ي ن متطوع�ي ي المجتمع(، أو تعي�ي
آخرون بتنفيذ الأنشطة �ن

ين إذا كانوا  • ن أو مساعدين ُميسِّ ين متطوع�ي ن الأك�ب سّناً كُميسِّ اك اليافع�ي ي إ�ث
ر �ن فكِّ

ن  د من توافر الوقت أيضاً لدى اليافع�ي ن للقيام بذلك. )لكن تأكَّ س�ي مستعدين ومتحمِّ

د اهتماماتهم وكفاياتهم، وأنَّ الأمر ل يقت�  ي تجسِّ
الأك�ب سناً لإجراء الأنشطة ال�ت

ن والأطفال(. عىل رعاية صغار اليافع�ي

نة من  • دتها لمجموعات ُمعيَّ ي حدَّ
ق نسب التسجيل ال�ت د من أنَّك ل تزال تُحقِّ تأكَّ

ن واليافعات الأك�ث ُعرضة للخطر ل يتم تجاهلهم.3 وقد  ، وأنَّ اليافع�ي ن اليافع�ي

يكون من الصعب أن تكون تلك النسب شاملة، أو قد يكون من الصعب أن تاُلحظ 

ي الأنشطة. 
ن �ن ة من اليافع�ي اك أعداد كب�ي نة، عند إ�ث عدم مشاركة مجموعات ُمعيَّ

امج والخدمات - هم الأك�ث عرضة لحضور التدخالت.  أ إىل ال�ب 3 غالباً ما يكون اليافعون الأقل تهميشاً – من لديهم بالفعل وصول غ�ي متكا�ن
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مراعاة السالمة

ن مطلقاً إذا كان ذلك يعرض سالمتهم  ة من اليافع�ي ل تقم بتنظيم أنشطة لأعداد كب�ي

ورفاهيتهم للخطر. 

ي نشوب الجدال أو  •
قد تكون الأماكن المزدحمة ُمرِهقة، ويُمكن أن تسهم �ن

. ن ن المشارك�ي القتال ب�ي

ي حالة  •
قد يكون من الصعب توف�ي الحماية للسالمة الجسدية والعاطفية �ن

 . ن ين إىل اليافع�ي انخفاض نسبة الُميسِّ

قصاء ودعم  • ي حالت التنّمر أو الإ
ين عىل التدخل �ن تتناقص كفاية الُميسِّ

. ن يجابية للمجموعة بارتفاع عدد اليافع�ي الديناميكيات الإ

حاول أن تكون مرناً، وُكن عىل استعداد لتقليل الحضور بما يتماسث مع مواردك  •

ي جودة 
ين وأماكن إجراء الأنشطة واللوازم والوقت(، ح�ت ل تؤثر �ن )عدد الُميسِّ

وأمان تدخلك. 

نسانية، وأنَّه من  ي الأوضاع الإ
ن قد تتغ�ي �يعاً �ن ر أنَّ ظروف اليافع�ي من المهم أن تتذكَّ

د من المراقبة المستمرة  الطبيعي أن تزيد نسبة الحضور وتنخفض خالل مدة تدخلك. تأكَّ

لنسبة الحضور ح�ت تتمكن من ضبط تدخلك حسب 

ن للمشاركة بأمان. الحاجة ودعم اليافع�ي

ي تطرأ عىل 
ات ال�ت اربط ذلك بأداة التكيُّف مع التغي�ي

ف ظروف اليافع�ي

المراقبة والتكّيف 

ن ومشاركتهم بعناية – وكن عىل استعداد لإجراء  أثناء ُمضيِّك قدماً، تابع مراقبة حضور اليافع�ي

ن عن الأنشطة )أو  ي محاولة فهم سبب انقطاع اليافع�ي
ي الستجابة.  استغرق وقتاً �ن

ات �ن تغي�ي

ي يمكنك من خاللها تشجيع 
بدلً من ذلك سبب ارتفاع الطلب(، وأيضاً للتعرف عىل الكيفية ال�ت

ي الجلسات بمساواة وأمان.  
ن للمشاركة �ن ش�ي ن واليافعات الُمهمَّ أغلب اليافع�ي

! يمكن أن يساعدك اليافعون عىل فهم سبب عدم تفاعل  ف ر أن تتشاور مع اليافع�ي تذكَّ

نة من الفتيات أو الفتيان، وكيف يمكنك إعادة تنظيم عملك  تدخلك بالنسبة إىل مجموعات ُمعيَّ

ن ومن عملكم معاً، بجانب الحصول  د من التحقق باستمرار مع اليافع�ي ن الوضع. تأكَّ لتحس�ي

ة. ي احتياجاتهم وظروفهم المتغ�ي ي تصميم التدخل الذي يُل�ب
عىل دعمهم �ن
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ي الجلسات باتباع الخطوات التالية:
ف �ف تاِبع حضور اليافع�ي

ة من دف�ت المالحظات.. 1 ي الصفحة الأخ�ي
انسخ المخطط 1 �ن

ي أق� اليسار.. 2
ي العمود الموجود �ن

ي الأنشطة �ن
ن �ن ن المسجل�ي أدرج أسماء اليافع�ي

ة أو . 3 ، مثل مجموعتهم العرقيَّ ن ي عمود "معلومات أخرى"، اذكر أّي مالحظات قد تكون مفيدة حول اليافع�ي
.  �ن ن ي الأعمدة الموجودة عىل اليم�ي

ا�د جميع المعلومات ذات الصلة حول كل يافع �ن

ن سابقاً بصفوف القوات المقاتلة(. ن من الأمهات أو الأطفال المرتبط�ي ن �يّاً لتسجيل المعلومات الحساسة )مثل اليافع�ي عاقة، واللغة. استخدم نظام ترم�ي الدينية، والإ

ي كل صفحة.. 4
ن مرئية �ن ي المخطط 2. حينها ستكون قائمة اليافع�ي

ن المساحات البيضاء والرمادية �ن قم بقص كل الصفحات الأخرى من دف�ت المالحظات بطول الخط الفاصل ب�ي

اً أم غائباً. . 5 ي الصفحة الأوىل واستخدم الخاليا التالية لتسجيل ما إذا كان كل مشارك حارصن
اكتب تواريخ الجلسات أعىل كل عمود �ن

ي الصفحات التالية للجلسات أو الأسابيع التالية.. 6
استمر بذلك �ن

االأداة: كيفية إنشاء دف�ت التسجيل واستخدامه
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معلومات أخرىذكر/أن�شالُعمرتاريخ البدء
رقم 

الجلسة
االسم

أنيتا1

محمد2

ىلي3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

المخطط 1
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14 مايو11 مايو08 مايو05 مايو03 مايو01 مايو
رقم 

الجلسة
االسم

1أنيتا

2محمد

3ىلي

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

المخطط 2
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ث إىل  . كخطوة أوىل، تحدَّ ف ف أو قد تؤدي إىل توقفهم عن حضور الجلسات مع حلقة اليافع�ي ي تحول دون حضور اليافع�ي
تتعدد االأسباب ال�ت

ف لمحاولة فهم ما قد يُعيقهم )أو أقرانهم(، ثم قم بتكييف تدخلك استجابة لذلك. اليافع�ي

. ن ي تحول دون حضور اليافع�ي
ي التوصل إىل حلول لتقليل العوائق ال�ت

استخدم القائمة التالية لمساعدتك �ن

ف ي تحول دون حضور اليافع�ي
االأداة. تقليل العوائق ال�ت

االستجابة المحتملةالعوائق

ال يملك اليافعون الوقت لحضور 

االأنشطة

ي تغي�ي وقت وموقع بعض الأنشطة )أو جميعها( 
ر �ن ، وفكِّ ن اكتِشف الوقت المتاح لليافع�ي

يجد اليافعون االأنشطة سهلة للغاية 

أو سخيفة أو بال جدوى أو صعبًة 

للغاية وتتسم بالجدية والتحدي

ي جلساتك 
ي يرغبون بالمشاركة فيها، وحاول تضمينها �ن

ن عن الأنشطة ال�ت اسأل اليافع�ي

ل طول مدة الأنشطة أو صعوبتها عدِّ

ي تهمهم
ي ح�ت يسُهل عليك إيجاد الأنشطة ال�ت

ي إعادة تنظيم مجموعاتك حسب الُعمر أو المستوى النما�أ
ر �ن فكِّ

ف الحضور الأن  ال يمكن لليافع�ي

عليهم االعتناء بأشقائهم أو 

أطفالهم

ن بإحضار أشقائهم / أطفالهم الصغار إىل الجلسات ي السماح لليافع�ي
ر �ن فكِّ

احة والمشاركة ن فرصة لالس�ت ي ترتيب مهام الرعاية أثناء وقت الجلسات ح�ت تتاح لليافع�ي
شارك أ�َهم �ن

إنه أمر خط�ي أو ُمكلِّف أو صعب 

الوصول إىل مكان االأنشطة

ن عدد من أماكن الأنشطة المختلفة ي النتقال إىل مكان جديد لإجراء الأنشطة أو تناوب الأنشطة ب�ي
ر �ن فكِّ

ي إيجاد مكان آمن لتشغيل الأنشطة
ن والمجتمع الحصول عىل الدعم �ن اطلب من اليافع�ي

يعتقد اليافعون أنَّ تدخلك عمل 

طفوىلي جداً بالنسبة إليهم

ي مجموعات ُمنفصلة، وكيِّف الأنشطة وفق مستوياتهم النمائية
ن الأك�ب والأصغر سناً �ن نظِّم اليافع�ي

ي النتقال إىل مكان أقل صلة 
ر �ن ي مدرسة ابتدائية، ففكِّ

ي فصل دراسي �ن
ي "مساحة مالئمة لالأطفال" أو �ن

إذا كان مكان إجراء الأنشطة �ن

بالأطفال

، ح�ت ل يبدو مكاناً "مناسباً للصغار" ي
ابحث عن طرق لتحويل مكان إجراء نشاطك بشكل مر�أ

ف  ال يريد القائمون عىل رعاية اليافع�ي

أن يختلط اليافعون بالجنس االآخر

ناث لإجراء الأنشطة مع الفئات المناسبة ين من الذكور والإ د من وجود ُميسِّ ي إنشاء مجموعات منفصلة للفتيات والفتيان --  تأكَّ
ر �ن فكِّ
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االستجابة المحتملةالعوائق

ف وعي بشأن  ليس لدى اليافع�ي

التدخل

ي يعيش فيها اليافعون 
ي الأماكن ال�ت

اتخذ الإجراءات الالزمة لزيادة الوعي بتدخلك من خالل عقد الجتماعات المجتمعية، والدعاية له �ن

ن الآخرين ن واليافع�ي ويأكلون ويعملون ويمرحون، مع وضع الملصقات والستفادة من دعم القادة وأولياء الأمور والمدرس�ي

يرفض أزواج اليافعات أن تلعب 

الزوجات "مثل االأطفال"

ي إنشاء حلقة أو مجموعة خاصة بالأمهات أو الزوجات اليافعات، وإعادة تسميتها لتصبح "حلقة الزوجات" أو "حلقة الأمهات 
ر �ن فكِّ

بية الأطفال )إذا كانت اليافعات متحمسات لذلك( ات السن"؛ وتشمل المعلومات والأنشطة والمهارات الخاصة ب�ت صغ�ي

يشعر اليافعون بالقلق من أنَّه لن 

ي كل 
يكون بإمكانهم المشاركة �ف

االأنشطة أو أنَّهم سيضطرون إىل 

القيام بأشياء ال يرغبون فيها

ي أّي موضوع ل يحبه
ي أّي نشاط أو التحدث �ن

ن وقل لهم إن عملكم معاً هو عمل تطّوعي وأنَّه ليس لزاماً عىل أحٍد المشاركُة �ن ن اليافع�ي طم�أ

ن من ذوي المهارات والكفايات المختلفة فرٌص للمشاركة  ع الأنشطة بحيث يكون لدى اليافع�ي نوِّ

شة عاقات والمجموعات الأخرى الُمهمَّ ة ومناسبة لليافعات وذوي الإ د من أنَّ الأنشطة ميسَّ تأكَّ

يشعر اليافعون واليافعات من ذوي 

عاقات بأنَّهم مستبعدون من  االإ

االأنشطة

عاقات للوصول إىل مكان نشاطك )إذا احتاجوا إليه(  ن من ذوي الإ م المساعدة إىل اليافع�ي قدِّ

ن الذين يستخدمون  ة لليافع�ي د من أنَّ أماكن الأنشطة بالإضافة إىل المراحيض ومرافق المياه وال�ف الصحي والنظافة الصحية ُميسَّ تأكَّ

د من  ي احتياجات مجموعة متنوعة من الكفايات، وتأكَّ عاقات الأخرى للوصول إليها. وكيِّف الجلسات بحيث تُل�ب كراسي متحركة أو من ذوي الإ

ي بعض الأنشطة 
عاقات البدنية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية للمشاركة �ن ن من ذوي الإ إتاحة الفرصة لجميع اليافع�ي

ية أو غ�ي مراعية للشعور  ن عاقات، والتغلب عىل أّي مواقف تمي�ي ن من ذوي الإ ين للعمل مع اليافع�ي ادعم الُميسِّ

ن من  مو الرعاية والأصدقاء( لدعم اليافع�ي ي ذلك أولياء الأمور ومقدِّ
ن )بما �ن ين أو المتطوع�ي ي الحصول عىل دعم المزيد من الُميسِّ

ر �ن فكِّ

عاقات – إذا احتاجوا / أرادوا مزيداً من الدعم ذوي الإ

ي "مجموعة خاصة"
ن عن الآخرين �ن ن الآخرين – ل تبِقهم منفصل�ي ي الحلقات مع اليافع�ي

عاقات �ن ن من ذوي الإ أدمج اليافع�ي

عهم عىل دعم أقرانهم من ذوي  ام والتسامح للجميع، وتشجِّ ز الح�ت ن عىل وضع قواعد للعمل معاً من شأنها أن تعزِّ ع اليافع�ي شجِّ

عاقات. الإ

ي السياق الخاص بكالعوائق االأخرى؟
أضف أّي عوائق وإجابات أخرى ذات مع�ن �ن
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ف للخطر  ف الُمعرَّض�ي االأداة: تحديد نسب تسجيل اليافع�ي

ف ي تدخلك باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي
ف للخطر �ف ف الُمعرَّض�ي استخِدم هذه االأداة لتحديد نسب إدراج اليافع�ي

ال تؤِذ االأطفال!

  : ر ما يىلي ي مجموعة أدوات التقييم السيع لحماية الطفل*، تذكَّ
كما ورد �ن

ي ُكلفت بها. •
تقع عىل عاتقك مسؤولية ضمان �يَّة المعلومات ال�ت

مي الخدمات والأ�ة، وما إىل ذلك( الذين يحتاجون إىل هذه المعلومات لتحقيق المصلحة العليا للطفل. • يجب حماية المعلومات الحساسة ومشاركتها فقط مع هؤلء الأشخاص )ُمقدِّ

ي تمت مشاركتها من أي تفاصيل واردة من المصدر، ما لم تكن مطلوبة لضمان اتخاذ الإجراء المناسب )عن طريق موافقة كتابية من المصدر(. •
ينبغي تجريد المعلومات ال�ت

ي التقييم يتضمن الحصول المبا�ث عىل المعلومات من الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم.  •
تكون الموافقة عن علم جزءاً ل يتجزأ من أي نشاط �ن

ي بحماية الطفل، ديسم�ب 2012.
*مجموعة أدوات التقييم السيع لحماية الطفل. مجموعة الحماية العالمية التابعة للفريق العامل المع�ن

نسانية للحصول عىل مزيد  ي إطار الستجابة الإ
، ومجموعة أدوات التقييم السيع لحماية الطفل، والمعاي�ي الدنيا لحماية الطفل �ن ن ي حالت اليافع�ي

نامج: التحقيق �ن قي ال�ب راجع إرشادات ُمنسِّ

من التوجيه بخصوص حماية حقوق الأطفال والحفاظ عليها أثناء جمع المعلومات المتعلقة بحالتهم واستخدامها.
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ف للخطر: ف الُمعرض�ي د اليافع�ي 1. حدِّ

ر عددهم والنسبة المئوية للمجتمع الذي يمثلونه عىل أساس المعلومات المتاحة. ي مجتمعك بصفة خاصة. قدِّ
ن �ن ن للخطر أو التهميش أو التمي�ي ن الُمعرض�ي  حدد اليافع�ي

ف  ارجع إىل أداة جمع المعلومات عن اليافع�ي

اليافعون الُمعرَّضون للخطر

حدد بعد 
التحقق

المجموعة
العدد داخل 

المجتمع

ي 
النسبة المئوية �ف

المجتمع
الموقع )المواقع(

اليافعات

عاقة اليافعون ذوو الإ

ي يعولها اليافعون
الأ� ال�ت


 اليافعون الذين يعيشون أو يعملون 

ي الشوارع
�ن

اليافعون من الأقليات العرقية والدينية


وس نقص المناعة  اليافعون المصابون بف�ي

ية / نقص المناعة المكتسب البسث


اليافعون من دون مرافق أو المنفصلون عن 

ذويهم

ي أسوأ أشكال عمالة الأطفال
اليافعون �ن

اليافعون من دون عناية مناسبة


ي دور الرعاية أو 

اليافعون الذين يعيشون �ن

الحتجاز


اليافعون المرتبطون سابقاً بقوات أو جماعات 

مسلحة

أسئلة
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د النسب 2. حدِّ

عاقات يمثلون %5 من المجتمع،  ي المجتمع ومكان تواجدهم. عىل سبيل المثال، إذا كان اليافعون من ذوي الإ
ي يشكِّلونها �ن

، بناًء عىل عددهم والنسبة ال�ت ن د نسب التسجيل لكل مجموعة من اليافع�ي حدِّ

 . ن عاقات %5 من نسبة المشارك�ي فاستهدف أن يشكِّل اليافعون من ذوي الإ

اليافعون الُمعرَّضون للخطر

حدد بعد 
التحقق

عدد السكانالمجموعة
النسبة المئوية من 

عدد السكان
نسبة التسجيل

اليافعات

اليافعون

 )18-14( ًاليافعون الأك�ب سنا

)13-10( ًاليافعون الأصغر سنا

عاقة اليافعون ذوو الإ

ي يعولها اليافعون
الأ� ال�ت

وجات و/أو الأمهات ن اليافعات الم�ت

ي الشوارع
اليافعون الذين يعيشون أو يعملون �ن

اليافعون من الأقليات العرقية والدينية

)HIV/AIDS( وسات نقص المناعة اليافعون المصابون بف�ي

اليافعون من دون مرافق أو المنفصلون عن ذويهم

ي أسوأ أشكال عمالة الأطفال
اليافعون �ن

اليافعون من دون عناية مناسبة
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اليافعون الُمعرَّضون للخطر

حدد بعد 
التحقق

عدد السكانالمجموعة
النسبة المئوية من 

عدد السكان
نسبة التسجيل

ي دور الرعاية أو الحتجاز
اليافعون الذين يعيشون �ن

اليافعون المرتبطون سابقاً بقوات أو جماعات مسلحة

أسئلة
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3. تتبَّع النسب:  

، فاتخذ  ن ي الجلسات وراجع دف�ت التسجيل بانتظام. إذا كان الحضور ضعيفاً بشكل غ�ي مناسب بالنسبة إىل أّي مجموعة من اليافع�ي
ن �ن راقب حضور اليافع�ي

ي أنشطتك.
اكهم �ن ر، وابحث عن طرق جديدة للوصول إليهم وإ�ث  الإجراءات لتحديد السبب أو الم�ب

ارجع إىل أداة كيفية إنشاء دف�ت التسجيل واستخدامه.

نسب التسجيل مقابل الحضور

حدد بعد 
التحقق

نسبة التسجيلالمجموعة
ي بداية 

العدد �ن

التدخل

ي وقت 
العدد �ن

لحق من التدخل
مالحظات

اليافعات

اليافعون


 اليافعون الأك�ب سناً

)18-14(

)13-10( ًاليافعون الأصغر سنا

عاقة اليافعون ذوو الإ

ي يعولها اليافعون
الأ� ال�ت

وجات و/أو الأمهات ن اليافعات الم�ت


اليافعون الذين يعيشون أو يعملون 

ي الشوارع
�ن


اليافعون من الأقليات العرقية 

والدينية


وسات نقص  اليافعون المصابون بف�ي

)HIV/AIDS( المناعة


اليافعون من دون مرافق أو 

المنفصلون عن ذويهم
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نسب التسجيل مقابل الحضور

حدد بعد 
التحقق

نسبة التسجيلالمجموعة
ي بداية 

العدد �ن

التدخل

ي وقت 
العدد �ن

لحق من التدخل
مالحظات


ي أسوأ أشكال عمالة 

اليافعون �ن

الأطفال

اليافعون من دون عناية مناسبة


ي دور 

اليافعون الذين يعيشون �ن

الرعاية أو الحتجاز


اليافعون المرتبطون بقوات أو 

جماعات مسلحة

أسئلة
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نسانية!  استخدم االأداة التالية للحصول عىل إرشادات حول الطرق الممكنة لتكييف تدخلك باستخدام مجموعة أدوات  ف �يعاً خالل االأوضاع االإ يمكن أن تتغ�ي حاالت اليافع�ي

ي تطرأ عىل الظروف.
ات ال�ت ف استجابًة للتغ�ي اليافع�ي

ف للخطر  ف الُمعرَّض�ي االأداة: تحديد نسب تسجيل اليافع�ي

ي تطرأ عىل المجتمع
ات ال�ت التغي�ي

نامج مع مرور الوقت. بانتقال أشخاص جُدد من وإىل المنطقة، قد يتغ�ي  ي منطقة ال�ب
ن �ن  من المرجح أن تتغ�ي السمات الديموغرافية لليافع�ي

ها من المجموعات. قد يغادر اليافعون  ي المجموعات المختلفة عرقّياً أو لغويّاً أو دينّياً أو ِقبلّياً أو غ�ي
ن �ن  إجماىلي السكان وكذلك أعداد ونسب اليافع�ي

ي سن اليافعة.  
المنطقة للدراسة أو للبحث عن عمل، بينما ينتقل اليافعون واليافعات الأك�ب سّناً إىل مرحلة البلوغ ويدخل الأطفال الصغار �ن

 ، ن نة من اليافع�ي دتها لمجموعات ُمعيَّ ي حدَّ
د من أنَّك ل تزال تفي بالنسب ال�ت ي الجلسات للتأكَّ

ن �ن جراء الممكن: راجع حضور اليافع�ي  االإ

ي توسيع نطاق تدخلك أو تقليله، ومشاركة المعلومات مع أفراد المجتمع 
ر �ن ن واليافعات الأك�ث ُعرضة للخطر. فكِّ  وأنَّه ل يتم تجاهل اليافع�ي

. ن ن مؤخراً حول الفرص المتاحة لليافع�ي  القادم�ي

رشاد. اكهم للحصول عىل الإ ف وإ�ش ارجع إىل قسم تواصل المشارك�ي

ف ومسؤولياتهم ي أنشطة اليافع�ي
ات �ف التغي�ي

وجون ويصبحون أولياء أمور، أو يبدؤون الدراسة أو ينهونها،  ن ن بتطور أوضاعهم وأدوارهم.  قد ي�ت  قد تتغ�ي الجداول اليومية والأسبوعية لليافع�ي

ة عوامل أخرى، مثل افتتاح برامج توزيع المواد الغذائية أو نقاط المياه  كون منازل عائالتهم ليعولوا أ�هم. ثمَّ  أو يدخلون سوق العمل، أو ي�ت

ن المزيد من ن أو يُكوِّ  أو مطابخ المجتمع أو أسواقه أو إغالقها، قد تؤثر كذلك عىل جداول اليافع�ي

 . ن ي الأنشطة مع تدخل مجموعة أدوات اليافع�ي
اكهم �ن �ث ك لهم المزيد من الفرص لإ ي وقتها أو ت�ت

الطلبات �ن

ن ولتقليل العوائق  ي جداول اليافع�ي
ات �ن ي تغي�ي وقت وموقع إجراء بعض الأنشطة )أو جميعها( لمواجهة التغي�ي

ر �ن جراء الممكن: ُكن مرناً. فكِّ  االإ

ي من شأنها أن تحول دون مشاركتهم.
ال�ت

ي البيئة المادية والبنية التحتية
ات �ف التغي�ي

ن عىل التنقل بأمان حول مجتمعاتهم من خالل بناء ُطرق جديدة أو  نسانية عرضة للتغي�ي للغاية. قد تتحسن كفاية اليافع�ي ي السياقات الإ
تُعد البيئة المادية والبنية التحتية للمجتمعات �ن

ي أمكن 
ي أنهم قد يفقدون إمكانية الوصول إىل المناطق ال�ت

ي الطرقات، ما قد يع�ن
إضاءة أو توسيع خدمات النقل. ومع ذلك، قد تحدث جرائم أو حالت من التوتر أو الضطراب أو التدهور �ن

ي منازلهم أو مالجئهم.  
سابقاً التحرك فيها بحرية، ونتيجة لذلك، يصبحون أك�ث تقييداً �ن

ي الوصول إىل الأنشطة 
ن يمكنهم الستمرار �ن د من أنَّ اليافع�ي ن عدد من أماكن الأنشطة المختلفة للتأكَّ ي النتقال إىل مكان جديد لإجراء الأنشطة أو تناوب الأنشطة ب�ي

ر �ن جراء الممكن: فكِّ االإ

 . ن بأمان مع التدخل باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي
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ي
نسا�ف ي تطرأ عىل السياق االإ

ات ال�ت التغ�ي

د غ�ي محدد الأجل والحتمالت المستقبلية الضعيفة، أو قد ينتقلون إىل  هم التأقلم مع التسث ن وغ�ي ي أنَّه عىل اليافع�ي
نسانية باستمرار. قد تصبح الأزمات ممتدة، ما يع�ن تتغ�ي الأوضاع الإ

ن إىل منازلهم.   ن عودة اليافع�ي أوضاع أك�ث استقراراً - عىل سبيل المثال، عند إعادة بناء المنازل والمجتمعات عقب كارثة طبيعية، عندما تتحول الُمخيَّمات إىل مستوطنات دائمة أو ح�ي

. استخِدمها للحصول عىل إرشادات حول تكييف تدخلك  ن ي الأنشطة والمناهج مع اليافع�ي
ي قد تؤثر �ن

نسانية المختلفة ال�ت ي الظروَف الإ
نسا�ف جراء الممكن: توضح أداة التكيُّف مع السياق االإ االإ

. ن )التسجيل، المكان، الأهداف( باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

اع والسالم ف ي ديناميكيات ال�ف
ات �ف التغي�ي

ك، أو قد تنشأ توترات ومواقف  ن المجموعات نتيجة لوجود تجربة أو تعاون مش�ت الت أو العالقات الداعمة ب�ي اع والسالم بمرور الوقت. يمكن أن تنشأ الصِّ ن يمكن أن تتغ�ي ديناميكيات ال�ن

سلبية جديدة.

ين لستكشاف قضايا السالم وال�اع  ن المساعدة عىل استعادة الستقرار وإرساء السالم. إذا كان ذلك مناسباً، فاعمل مع الُميسِّ ي السياقات المتأثرة بال�اع، يُمكن لليافع�ي
جراء الممكن: �ن االإ

اع. ف ، مثل السالم وال�ف ن ي مجموعة أدوات اليافع�ي
ن باستخدام إرشادات الأنشطة �ن مع اليافع�ي
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ي أنشطة مجموعة أدوات 
ف للمشاركة �ف من المهم إنشاء أماكن ترحيب باليافع�ي

 . ف ي تناسب اليافعات واليافع�ي
ي االأوقات ال�ت

، وتحديد مواعيد الجلسات �ف ف اليافع�ي

لك وم�ت يتم ذلك ح�ت يتمكنوا من  ف لمعرفة أين يمكنك تنفيذ تدخُّ است�ش اليافع�ي

الحضور من دون صعوبة، وكن عىل استعداد لتغي�ي موعد االأنشطة ومكانها أثناء 

ي قدماً.
المصف

ف  1. البحث عن أماكن آمنة وإنشاؤها لليافع�ي

ن الوصول إليها بسهولة  ي يمكن لليافعات واليافع�ي
حاول إيجاد الأماكن المناسبة لالأنشطة ال�ت

ي بعض الحالت، قد يكون 
. �ن ن وأمان، وقم بإعدادها بطرق تجعلها مريحة وجّذابة لليافع�ي

لك، مثل مكان مالئم لالأطفال أو مركز للشباب. لكن من  نامجك أو تدخُّ لديك مكان مخصص ل�ب

ي مجتمعك أو مشاركتها، مثل تلك الأماكن 
الممكن أيضاً "استعارة" مساحة من أماكن أخرى �ن

الموىص بها أدناه. 

ارجع إىل أداة إنشاء مكان آمن 

إيجاد أماكن متاحة واستخدامها

ن   قد يكون من الممكن إيجاد أماكن آمنة يمكن الوصول إليها لتقديم مقاربة أوساط اليافع�ي

ي الفصول الدراسية 
داخل برنامج نقطة البداية أو المؤسسات الأخرى. يمكن أن تتمثَّل الأماكن �ن

ها من أماكن  أو المالعب أو مراكز الشباب أو الأماكن المالئمة لالأطفال أو دور للعبادة أو غ�ي

ر فيها أماكن مريحة، عىل الأقل لبضع ساعات خالل اليوم.  ي تتوفَّ
اللقاءات المجتمعية ال�ت

امج  ي ال�ب
ة إضافية، قد يشعر الوالدان والبالغون بثقة أك�ب حول قضاء أطفالهم وقتاً �ن ن )وكم�ي

والمؤسسات المألوفة والموثوق بها.(  

ف متابعة اليافع�ي

اكتشف أين يعيش اليافعون المستهدفون وأين يقضون وقتهم وماذا يفعلون بشكل يومي. 

ات طويلة بالفعل  ي يجتمعون أو يقضون فيها ف�ت
ي الأماكن ال�ت

ي اعتبارك تنفيذ الأنشطة �ن
ضع �ن

)عىل سبيل المثال، أماكن النتظار بالمرافق أو توزيع الطعام أو العمل( أو تدوير الأنشطة 

ي أماكن مختلفة. 
ن �ن ن واليافعات القاطن�ي ن أماكن متنوعة لخدمة اليافع�ي ب�ي

ُكن مبدعاً! 

ن  ابحث عن الحتمالت القائمة بشأن تجاوز الأماكن الدائمة أو استعارة أماكن يمكن لليافع�ي

ي اعتبارك استخدام أماكن مثل الساحات 
ن الوصول إليها بسهولة، أو تهيئتها. ضع �ن ش�ي الُمهمَّ

الشاغرة، أو الحدائق أو الحقول أو الأماكن المظللة 

امج  تحت الأشجار، أو "استعارة" الأماكن من ال�ب

كات المحلية أو دور العبادة أو القاعات  الأخرى أو السث

ي 
ي اعتبارك تنظيم الأنشطة �ن

المجتمعية. وضع �ن

ن الذين  دراج اليافع�ي المنازل الخاصة كوسيلة لإ

يواجهون حواجز مادية أو اجتماعية أو أمنية للتجّول 

بحرية خارج منازلهم.

ي الوصول والسالمة
التفك�ي �ف

ي 
د الأماكن الآمنة والمريحة وسهلة الوصول، وال�ت حدِّ

ن للخطر أو تُكلِّف الكث�ي من المال أو  ل تُعرِّض اليافع�ي

ي اعتبارك إمكانية الوصول 
الوقت للوصول إليها. ضع �ن

عاقات أو  نة، مثل ذوي الإ والسالمة لمجموعات ُمعيَّ

ي أماكن نائية، 
ن الذين يعيشون �ن الفتيات أو اليافع�ي

د الطرق الآمنة وخيارات النتقال. وحدِّ

فحص االأماكن

ة  ي يجدها اليافعون واليافعات مفيدة ومث�ي
د من أنَّ الأماكن آمنة ومواتية لأنواع الأنشطة ال�ت تأكَّ

ي الأنشطة بكل راحة وأمان ومن 
لالهتمام.  ينبغي أن يكون اليافعون قادرين عىل المشاركة �ن

دون الكث�ي من التشتت أو التطفل. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن تكون قادراً عىل إدارة 

ن مثل الجري والقفز وال�اخ، فضالً عن الأنشطة  الأنشطة ذات الطاقة العالية مع اليافع�ي

خاء.   ن والس�ت ك�ي ي تنطوي عىل ال�ت
ة وال�ت الهادئة منخفضة الحدَّ

جعل االأماكن الخاصة بك ترحيبية وآمنة

ن أماكن تنفيذ أنشطتهم وجعلها تحمل  ي�ي ن ن — كلما أمكن ذلك ل�ت م الدعم إىل اليافع�ي قدِّ

الطابع الخاص بهم.  ويدخل ضمن هذه الأمور تعليق الأعمال الفنية أو الصور أو الملصقات 

ي المجتمع.
ن �ن امج المفيدة لليافع�ي ي تسد الخدمات وال�ب

ال�ت

تحديد المكان والزمان

! ف استشارة اليافع�ي

اح أماكن ن اق�ت  يمكن لليافع�ي

 لتنفيذ الأنشطة، وتقديم الدعم إليك

ي إعداد أماكن آمنة وترحيبية لتنفيذ
 �ن

 الأنشطة، ومساعدتك عىل تحديد

 المواعيد المناسبة )وغ�ي المناسبة(

لجدولة الأنشطة. 
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إذا كنت تتشارك أحد الأماكن مع برنامج أو مؤسسة 

ن  ي اعتبارك تحديد وقت "لليافع�ي
أخرى، فضع �ن

ن أك�ث راحة إذا كانوا  فقط". قد يجعل هذا اليافع�ي

ي مكان مالئم لالأطفال ويكون مرتبطاً عادًة 
يجتمعون �ن

ي دور العبادة أو مكان تجاري 
بالأطفال الأصغر سناً أو �ن

يستخدمه البالغون عادًة. وقد يؤدي تحديد أوقات 

ن لستخدام المكان إىل  منفصلة لليافعات واليافع�ي

ي بعض البيئات.
امج أك�ث يُساً �ن جعل ال�ب

ف  ي تناسب اليافع�ي
ي االأوقات ال�ت

2. تنظيم االأنشطة �ف

، وذلك من خالل  ن ي تحول دون حضور اليافع�ي
تحتاج أيضاً إىل التأّكد من معالجة العوائق ال�ت

ي تناسبهم وتوف�ي جداول زمنية واضحة وتحديد الأعمال 
ي الأوقات ال�ت

تنظيم أنشطتك �ن

ي ل تتعارض 
ي المجتمع لتحديد الأوقات المناسبة ال�ت

ن �ن ن والبالغ�ي الروتينية.  تشاور مع اليافع�ي

ي 
ي أثناء الم�ن

مع الأنشطة أو المسؤوليات الأخرى، وُكن عىل استعداد لتهيئة جدولك الزم�ن

قدماً.

 . ن ارجع إىل أداة الحصول عىل التوقيت المناسب لليافع�ي

 . ف يمكنك تنظيم االأنشطة عندما يكون اليافعون واليافعات متاح�ي

ن مثل المدرسة أو الأعمال  ي أوقات ل تتعارض مع الأنشطة اليومية لليافع�ي
نظِّم جلساتك �ن

لية أو الوجبات أو الغتسال أو الصالة أو الراحة أو اللعب.  وبدلً من ذلك، استهدف  ن الم�ن

ن )وربما يشعرون  دة خالل النهار يكون فيها اليافعون واليافعات غ�ي منشغل�ي أوقاتاً ُمحدَّ

ب الكحول أو  ي مناطق خطرة أو �ث
ي سلوكيات غ�ي صحيَّة مثل التسكع �ن

ن �ن بالملل( أو منخرط�ي

 . ن التدخ�ي

تطوير جدول االأنشطة ومشاركته

ي ذلك الأوقات 
مة ومدتها ونوعها، بما �ن د وقت الأنشطة الُمقدَّ ر جدولً زمنّياً يُحدِّ طوِّ

ن )عىل سبيل المثال، أوقات للفتيات فقط(.  نة من اليافع�ي المخصصة لمشاركة مجموعات ُمعيَّ

ي قد تتداخل مع جلساتك، فضالً 
ي اعتبارك العطالت التقليدية أو الدينية أو السنوية ال�ت

ضع �ن

عن الأنشطة الموسمية مثل موسم الحصاد.  

ن الأك�ث  ر إبالغ اليافع�ي د من أنَّك تتذكَّ تواصل مع المجتمع بالكامل وانسث جدول الأنشطة، وتأكَّ

ُعرضة للخطر وعائالتهم. 

ُكن مرناً! 

إذا لم يتمكن اليافعون من حضور الأنشطة، فاكتشف 

ي اعتبارك إمكانية تغي�ي جدولك. 
سبب ذلك، وضْع �ن

ي المساء أو 
عىل سبيل المثال، يمكنك إجراء الجلسات �ن

نة  خالل عطالت نهاية الأسبوع لتشجيع مجموعات ُمعيَّ

ن عىل الحضور.  من اليافع�ي

وضع أساس العمل وإنشاء أعمال روتينية

ن أساساً للعمل وأعمالً روتينية.   ر لليافع�ي بعد أن تبدأ جلساتك، قم بتنظيمها بطريقة توفِّ

ن الذين  يمكن أن يكون هذا مريحاً لليافعات واليافع�ي

يمرون بتجارب صعبة ويعملون عىل التكّيف مع الكث�ي 

ي حياتهم. 
من التغي�ي �ن

ي أوقات ُمتَّسقة وُمعلنة جيداً 
قم بجدولة الأنشطة �ن

ي 
ات �ن ن عند حدوث تغي�ي د من إخبار اليافع�ي وتأكَّ

نامج، مثل تحديد موعد أو مكان جديد للقاء. اتبع  ال�ب

عاً أثناء الجلسات والأنشطة، لكي يشعر  تسلسالً متوقَّ

اليافعون بالراحة عند المشاركة.

المراقبة والتكّيف 

لك.  يمكن أن  ي تدخُّ
ي قدماً �ن

َّ الأمور أثناء الم�ن ستتغ�ي

 َّ ن عشية وضحاها، وقد تتغ�ي ي ب�ي
َّ الوضع الأم�ن يتغ�ي

ع  ، وقد يتوسَّ ن الجداول والمسؤوليات اليومية لليافع�ي

لك أو يقل حجمه، وقد ينتقل اليافعون واليافعات  تدخُّ

إىل المجتمع وخارجه.  ُكن عىل استعداد لتغي�ي موعد 

ي 
جلساتك ومكانها ح�ت يتمكن اليافعون من الستمرار �ن

حضور الأنشطة بأمان وسهولة، ولكي يمكنك استيعاب 

ن جدد.  مشارك�ي
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ي االأنشطة.  ُكن مبدعاً! ما دامت الظروف االأساسية قائمة، فمن الممكن 
ف �ف ينبغي أن تكون االأماكن آمنة ومريحة ومواتية لمشاركة اليافع�ي

غالباً جعل أماكن االأنشطة آمنة وترحيبية من دون بذل الكث�ي من الجهد.

. ن اطرح الأسئلة التالية عند تقييم ما إذا كان المكان مناسباً لتقديم الأنشطة والمقاربات واللوازم باستخدام مجموعة أدوات اليافع�ي

إيجاد مكان

ي المجتمع؟ قد تشمل الحتمالت الفصول الدراسية أو قاعات الجتماعات  •
ي برنامج نقطة البداية أو داخل برامج ومؤسسات أخرى �ن

ن �ن هل توجد بالفعل أماكن آمنة ومالئمة لليافع�ي

أو المالعب أو الأماكن المالئمة لالأطفال أو مراكز الشباب أو المراكز المجتمعية.

كات المحلية أو المناطق  • ن "استعارتها"؟  عىل سبيل المثال، دور العبادة )مثل الكنائس أو المساجد( أو القاعات المجتمعية أو السث ي المجتمع أماكن يمكن لليافع�ي
هل يوجد �ن

ي المجمعات السكنية. 
الخارجية �ن

هل توجد أي أماكن شاغرة أو غ�ي ُمستخَدمة؟ عىل سبيل المثال، الحقول أو الساحات أو الحدائق. •

إمكانية الوصول إىل المكان

ن الوصول إليه بأمان؟  • ي موقع يمكن لليافعات واليافع�ي
هل يوجد المكان �ن

هل يوجد المكان بالقرب من الموقع الذي يعيش فيه اليافعون أو يقضون وقتهم؟ •

ما الوقت الذي يستغرقه اليافعون لالنتقال إىل المكان؟ هل سيكلفهم النتقال أي أموال؟  •

ي سيسلكها اليافعون واليافعات للوصول إىل المكان؟  ما مدى أمان طرق النتقال؟  •
ما الطرق ال�ت

؟ • ن هل توجد وسائل انتقال آمنة متاحة لليافع�ي

موقع المكان

ي اليافعون من أي تشتت صادر عن المناطق المحيطة بهم؟  •
أل يعا�ن

؟ )ربما يكون هذا مهماً للفتيات خصوصاً(. • ي منأى عن أنظار الجماه�ي
هل المكان �ن

ي الجوار من خالل اللعب أو التحّدث أو الغناء أو ال�اخ؟  •
ي إزعاج الآخرين الموجودين �ن

هل يمكن أن يتسبب اليافعون �ن

ن الستفادة منها، مثل المدارس أو العيادات الصحيَّة؟ • ي يمكن لليافع�ي
امج والخدمات الأخرى ال�ت هل يوجد المكان بالقرب من ال�ب

ي ل يريدون الوجود فيها؟ •
ي يشعر فيها اليافعون بعدم الرتياح أو عدم الأمان أو ال�ت

هل يكون المكان منعزلً عن الأماكن ال�ت

االأداة: إنشاء مكان آمن
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ن من مختلف  عاقات والفئات العمرية الأصغر والأك�ب سناً واليافع�ي ن ومن ذوي الإ د من إيالء اهتمام تجاه الحتياجات والأوضاع المختلفة لليافعات واليافع�ي تأكَّ

الفئات الجتماعية والعرقية والدينية.

. ن ي الموارد للحصول عىل مزيد من المعلومات والدعم بشأن تطوير الأماكن المالئمة لالأطفال/اليافع�ي
ارجع إىل قسم حماية االأطفال �ن

حجم المكان ومدى سالمته والراحة المتوّفرة فيه

ي المكان؟ •
ن التنقل بكل راحة وأمان �ن هل يمكن لليافع�ي

ن بما يسمح بالركض والقفز والتحّرك بحرية أثناء الأنشطة ذات الطاقة العالية؟  • اً بما يكفي لليافع�ي هل يكون المكان كب�ي

ي المكان؟ •
خاء والتفاعل أثناء الأنشطة الهادئة �ن ن والس�ت ك�ي ن ال�ت هل يمكن لليافع�ي

نة؟ • ن أم مواسم ُمعيَّ
َّ ي طقس ُمع�ي

هل يكون المكان حاراً جّداً أو بارداً جّداً أو رطباً جّداً – بشكل عام أم �ن

ون فيه؟  • لق عليه اليافعون أو يتع�ث ن ن الذي يمكن أن ي�ن  هل يكون المكان خالياً من العوائق أو الأخطار مثل الزجاج المكسور والصخور الحادة والط�ي

ه من الألغام الأرضية أو الذخائر غ�ي المنفجرة )إن وجدت(؟  هل تم تطه�ي

ن أو الماء الراكد أم القمامة(؟ • صابة بأي مرض أو اعتالل )عىل سبيل المثال، الط�ي ي الإ
ي قد تساهم �ن

هل يكون المكان نظيفاً وخالياً من الظروف ال�ت

هل يكون المكان نظيفاً وجافاً بدرجة كافية ح�ت يتمكن اليافعون من الكتابة والرسم والعمل عىل مشاريع فنية أو مشاريع أخرى؟   •

ي المشاريع؟  •
هل هناك مساحة كافية لستخدام اللوازم والمواد والمعدات للعمل �ن

ي المكان؟  •
ن تخزين المالحظات أو المشاريع �ن هل يمكن لليافع�ي

مرافق غسل اليدين ودورات المياه

ي المكان أو بالقرب منه؟  هل يشعر اليافعون )وخاصًة الفتيات( بالأمان عند الوصول إىل مرافق  •
هل يوجد مكان يستطيع اليافعون غسل أيديهم بالماء والصابون فيه – سواء �ن

غسل اليدين هذه؟

ي المكان أو بالقرب منه؟ •
هل هناك دورات مياه أو مراحيض نظيفة وآمنة وخاصة – سواء �ن

عاقات الوصول إىل تلك المرافق؟   • هل هناك دورات مياه أو مراحيض منفصلة للفتيان والفتيات؟ هل يمكن لذوي الإ

هل يمكن إغالق دورات المياه/ المراحيض من الداخل؟ هل يشعر اليافعون )وخاصًة الفتيات( بالأمان والراحة عند استخدام هذه المراحيض أو دورات المياه؟  •

ن عىل غسل أيديهم قبل الجلسات وبعدها؟  • ع اليافع�ي هل يوجد مكان لنسث لفتة تُشجِّ
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لك. ي تدخُّ
ف وال تُمثِّل حواجَز أمام مشاركتهم �ف ي تناسب اليافع�ي

ي االأوقات ال�ت
ي تنظيم االأنشطة �ف

رشادك �ف استخدم االأسئلة التالية الإ

ي اليافعون واليافعات وقتهم؟   •
كيف يق�ن

لية، أو يرعون  • ن خون، أو يتناولون الوجبات، أو يقومون بالأعمال الم�ن نون صداقات، أو يعملون، أو يؤدون الصالة، أو يس�ت م�ت يذهب اليافعون واليافعات إىل المدارس، أو يكوِّ

أشقاءهم أو أطفالهم؟

ي الأسبوع يحظى اليافعون خاللها بوقت فراغ أك�ب أو أقل؟  )عىل سبيل المثال، عطالت نهاية الأسبوع(.  •
ة أيام �ن هل ثمَّ

ن بالأنشطة الأخرى؟ • م�ت يحظى اليافعون بوقت فراغ عندما ل يكونون مشغول�ي

ن ويشعرون بالملل؟ • ي اليوم والأسبوع يكون اليافعون خاللها غ�ي منشغل�ي
ة أوقات �ن هل ثمَّ

ب الكحول أو تعاطي  • ن أو �ث ي مناطق غ�ي آمنة أو التدخ�ي
ي الشارع أو السباحة �ن

ة أو آمنة مثل اللعب �ن ي سلوكّيات غ�ي صحيَّ
نة يشارك اليافعون خاللها �ن ة أوقات ُمعيَّ هل ثمَّ

المخدرات؟

ي المطاعم الشعبية؟ •
ي الحمام، أو �ن

ة طويلة من أجل العمل أو توزيع مواد غذائية أو غ�ي غذائية، أو �ن ي اليوم ينتظر فيها اليافعون لف�ت
هل توجد مرات �ن

ن من خالل التحدث مع والديهم  • ي أنشطة مجموعة اليافع�ي
احة لهم للمشاركة �ن ي الأنشطة، فهل سيكون من الممكن ترتيب اس�ت

ن وقت فراغ محدود للمشاركة �ن إذا كان لدى اليافع�ي

أو أفراد أ�تهم أو أشخاص آخرين؟

ف االأداة: الحصول عىل التوقيت المناسب لليافع�ي
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ف  ي هذا تجه�ي
ف بنجاح. ويع�ف ستحتاج إىل فريق قوي لعمل مداخالت مع اليافع�ي

 ، ف ي مجموعة اليافع�ي
يكة، لتقديم المقاربات �ف مؤسستك، أو المؤسسة ال�ش

ف واليافعات من خالل  ة مع اليافع�ي وتحديد المي�ين وتدريبهم للتعامل مبا�ش

. ف مقاربة حلقات اليافع�ي

ف مؤسسة التنفيذ 1. تجه�ي

يكة )مثل منظمة غ�ي حكومية محلية  قد تتعاون مع مؤسستك الخاصة أو مع المؤسسة السث

، ستحتاج  ن ي كال التجاه�ي
.  �ن ن ي مجموعة اليافع�ي

أو عالمية( لتقديم الأنشطة والمقاربات �ن

ي 
ات بفاعلية �ن ن إىل التأكد من أن المؤسسة قوية بما يكفي لستخدام الدليل والأدوات والتجه�ي

ن ولأجلهم.  وتمتلك المؤسسة القوية فريق عمل من الذكور  ن مع اليافع�ي مجموعة اليافع�ي

ي مجموعة 
ن الذين يكيفون الأدوات والأنشطة �ن ة التعامل مع اليافع�ي ن بخ�ب ناث يتم�ي والإ

نامج.  ي سياق ال�ب
ن وأولوياتهم �ن ن مع احتياجات اليافع�ي اليافع�ي

يكة  راجع أداة قائمة اختيار مؤسسة التنفيذ القوية لمراجعة إمكانية مؤسستك/ المؤسسة السث

. ن لإجراء المداخالت مع مجموعة اليافع�ي

يكة ح�ت  ي مؤسستك/ المؤسسة السث
ن فريق العمل وتدريبه �ن خذ ما تحتاج من الوقت لتجه�ي

ء بداية من استيعاب الكفايات  ي
. يتضمن ذلك كل سث ن يستوعبوا جيداً مقاربات مجموعة اليافع�ي

ة الأساسية واستخدامها، وح�ت تخطيط عبارات وجلسات  العسث الأساسية والمقاربات العسث

ات.  اعمل عن  ن ن ومن أجلهم، وصولً إىل إعداد أماكن آمنة وإدارة التجه�ي النشاط مع اليافع�ي

كثب مع الميسين والفريق بأكمله أثناء إعداد المداخلة وإجرائها، وكن مستعداً للمشاركة إذا 

احتاج أي شخص إىل المساعدة أو واجه التحديات.

2. تحديد المي�ين

ي فريقك.  فهم المتطوعون أو فريق العمل الذي سيعمل 
ن �ن يعد الميسون أعضاًء أساسي�ي

ن  ي مجموعة اليافع�ي
ات �ن ن ، وسيستخدمون الدليل، والأدوات، والتجه�ي ن ة مع اليافع�ي مبا�ث

ن واهتماماتهم.  ي تتعامل مع احتياجات اليافع�ي
لتخطيط عبارات وجلسات النشاط ال�ت

إذا كنت تبدأ برنامجاً جديداً أو مداخلة، فربما تدرِّب المي�ين من أجل استخدام 

ي أحد 
ف �ف ف أثناء البدء. إذا كنت تقدم مجموعة اليافع�ي ي مجموعة اليافع�ي

الموارد �ف

ف  ف الحالي�ي امج المستمرة، فربما تدرِّب فريق العمل الحاىلي أو المتطوع�ي ال�ب

يكة الستخدام الدليل و/ أو االأدوات و/ أو االأنشطة  ي مؤسستك/ المؤسسة ال�ش
�ف

ف  .  عىل سبيل المثال، قد تساعد المعلم�ي ف ي مجموعة اليافع�ي
ات �ف ف و/ أو التجه�ي

ي قاعة الدرس أو تساعد فريق العمل 
ف �ف الذين سيستخدمون مجموعة اليافع�ي

ف أثناء  ف أك�ش عىل اليافع�ي ك�ي ي استخدام االأدوات واالأنشطة لل�ت
الودود الذي يرغب �ف

عملهم. 

ن والمتوفرين لتيس�ي  ي أي حالة، خذ ما تحتاج من الوقت للتعرُّف عىل الأشخاص المهتم�ي
�ن

ن وموثوق بهم يتمكنون من التفاعل  م�ي . حاول العثور عىل أشخاص مح�ت ن الأنشطة مع اليافع�ي

ات المطلوبة  ون بالمهارات والقيم والخ�ب ن ن بطريقة تشاركية، ويتم�ي ن المستهدف�ي مع اليافع�ي

ة  ون بخ�ب ن للقيام بأدوارهم. قد يتوفر فريق العمل أو المتطوعون المدربون بالفعل والمتم�ي

ن أو الأطفال، وقد يكونون مستعدين لتعلُّم المقاربات  التعامل مع اليافع�ي

تكوين الفريق

ماذا يفعل المي�؟

ن  يتوىل الميسون مسؤولية تخطيط الجلسات المنظمة والمرنة وكذلك انعقادها مع اليافع�ي

ي مع العالم  يجا�ب لدعم سالمتهم النفسية والجتماعية، وتعلُّمهم، والندماج النشط والإ

حولهم.  

، ودليل الميسين، وصندوق الأنشطة موارد يمكن أن  ويعد كل من الدليل الأساسي

ي تكوين الحلقات والتخطيط لالأنشطة 
ن �ن يستخدمها الميسون أثناء دعمهم لليافع�ي

ن وأهدافهم.  والقيام بها استناداً إىل اهتمامات اليافع�ي

ن من دعم الميسين عند  امج الذين يستخدمون مجموعة اليافع�ي كما يتمكن منسقو ال�ب

ي المجموعة من خالل:
استخدامهم الدليل، والموارد، والأنشطة المتوفرة �ن

قراءة الدليل الأساسي ودليل الميسين واستيعابهما، فضالً عن المواد الموجودة  •

ي صندوق الأنشطة؛
�ن

ي تحديد أي الموارد يمكن استخدامها من المجموعة، إىل  •
ومساعدة الميسين �ن

جانب أي مواد إضافية؛

وإعداد الميسين لستخدام هذه الموارد بفعالية عند القيام بالأنشطة  •

؛ ن يجابية لليافع�ي الإ

وتوف�ي التدريب المستمر للميسين وتقديم الدعم لهم. •
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 . ن ( وقد يعوق ذلك مشاركة اليافع�ي ن ي بعض الثقافات، قد ل يكون من المناسب للميسين الذكور إجراء الأنشطة مع اليافعات )أو قيام الميسات بذلك مع اليافع�ي
1 �ن

ي دليل الميسين.
2 يوصف ذلك بالتفصيل �ن

ي 
ي أشخاص آخرين �ن

ن واستخدامها. وقد تفّكر أيضاً �ن ي مجموعة اليافع�ي
الجديدة المتوفرة �ن

ة ذات صلة يمكن إعدادهم كميسين ع�ب دورة تدريبية أساسية يتم  ون بخ�ب ن المجتمع يتم�ي

. )وربما يرغب اليافعون أنفسهم  ن ي تدعمها مجموعة اليافع�ي
توجيههم فيها إىل المقاربات ال�ت

ن الذين يشعرون بالراحة معهم(. ي اختيار الميسين المناسب�ي
اك �ن ي الش�ت

�ن

ي الأسئلة التالية:
، فّكر �ن ن ن للتعامل مع اليافع�ي بينما تقوم بتحديد الميسين المحتمل�ي

دخال  • هل يوجد فريق عمل أو متطوعون داخل مؤسسة التنفيذ أو برنامج نقطة الإ

، أو الشباب؟  ن يتعامل مع الأطفال، أو اليافع�ي

ون بمؤهالت، أو  • ن ي المجتمع يتم�ي
هل يوجد بالغون آخرون أو شباب أو يافعون �ن

؟ ويمكن أن يتضمن ذلك  ن ة يقومون بتيس�ي الأنشطة مع اليافع�ي تدريب، أو خ�ب

، أو مساعدي  ن ن الشباب، أو مسؤوىلي التعبئة المجتمعية، أو المدرس�ي المتطوع�ي

، أو  ن ، أو معلمي الفنون، أو الموسيقي�ي ن ، أو الفنان�ي ن ، أو المدرب�ي ن المدرس�ي

. ن الروائي�ي

ي الذي يحتاجونه للتعامل  •
ما التدريب الذي تلقوه بالفعل؟ ما التدريب الإضا�ن

؟ ن بفعالية مع اليافع�ي

حاول اختيار فريق الميسين الذي يضم مجموعة من الرجال، والنساء، وفئات عمرية مختلفة 

ن  ي المجتمع – وهم متنوعون نسبياً مثل اليافع�ي
تنتمي إىل خلفيات ثقافية أو ِعرقية مختلفة �ن

دارة  ناث المتوفرين لإ . وبشكل خاص، تأكد من أن هناك ميسين من الذكور والإ ن المستهدف�ي

مجموعات منفصلة من الفتيات والفتيان )عندما يكون الأمر مناسباً(.1

3. تدريب المي�ين

ات، تلقي التدريب بطرق  ينبغي لجميع الميسين، ح�ت أولئك الذين لديهم مؤهالت وخ�ب

ن لتقديم مقاربة  .   قبل بدء المداخالت، نّظم تدريباً للمدرب�ي ن ي مجموعة اليافع�ي
معينة �ن

ن وللتأكد من أن الميسين يستوعبون أدوارهم ومسؤولياتهم.   حلقات اليافع�ي

ن وارجع إىل دليل المي�ين لتصميم تدريب  ي مجموعة اليافع�ي
كيِّف موارد التدريب �ن

ن الدليل عند:  .  تأكد من أنك تضمِّ ن المدرب�ي

ن  • إعداد مساحات آمنة وترحيبية لليافع�ي

ن  ي لليافع�ي والحفاظ عليه، وإضفاء جو إيجا�ب

اعة، ولالستمتاع،  للتعب�ي عن أنفسهم ب�ب

وللتجربة، ولتعلُّم مهارات جديدة، ولتكوين 

صداقات؛

ن لتطوير الكفايات – المعلومات  • دعم اليافع�ي

ي يمكنها 
والتجاهات والمهارات -- ال�ت

مساعدتهم لمواجهة الظروف المرهقة، 

 ولتكوين عالقات صحية، ولتعلُّم مهارات جديدة، ولالندماج بإيجابية 

ي مجتمعاتهم؛
�ن

ن  • ن وتخطيط الجلسات المنظمة وإدارتها مع اليافع�ي تكوين حلقات اليافع�ي
؛2 ن ي مجموعة اليافع�ي

ات �ن ن باستخدام الأنشطة، والأدوات، والتجه�ي

ف بطريقة تجعلهم يشعرون بالراحة واالأمان، عىل سبيل المثال،  • تنظيم اليافع�ي

تقسيمهم حسب النوع أو العمر، والتأكد من أن هناك ميساً واحداً عىل الأقل 

يتعامل مع 25 يافعاً؛ 

ما الدور الذي يقوم به المي�؟

أ  ن ومن أجلهم. ينسث يخطط الميسون جلسات النشاط، ويديرونها، ويدعمونها مع اليافع�ي

ي الأنشطة بنشاط وتطوعية. 
ن �ن ك فيها جميع اليافع�ي الميسون بيئة منظمة، لكنها مرنة يش�ت

ي أداء أدوارهم ينبغي لهم:
ن �ن كي يكون الميسون فعال�ي

ن عند تطوير الكفايات واستخدامها وتكييف  • ي تدعم اليافع�ي
تخطيط الأنشطة ال�ت

ن وأولوياتهم؛ هذه الخطط استناداً إىل اهتمامات اليافع�ي

وتوضيح مهارات الستماع الجيدة، والمواساة، والتشجيع؛ •

؛ • ن ي والقيام بأدوار اليافع�ي يجا�ب وتمثيل السلوك الإ

اكهم، ودعمهم عىل قدم المساواة؛ • ، وإ�ث ن ام جميع اليافع�ي واح�ت

ن عىل الستمتاع، والتعلُّم، ومواجهة الصعوبات؛ • ومساعدة اليافع�ي

نامج. • ي ال�ب
ي يحتاجونه بخالف ما يقدم إليهم �ن

ن بأي دعم إضا�ن وربط اليافع�ي
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ن بطريقة تشاركية تتيح  • العمل مع اليافع�ي

ي 
لهم اكتشاف الأنشطة والموضوعات ال�ت

تحظى باهتمامهم والتعلُّم من خالل 

الممارسة وتوىلي القيادة - بدلً من تقديم 

ات؛ النصائح أو إلقاء المحارصن

ف  • إيجاد وسائل تسمح لجميع اليافع�ي

ي االأنشطة عىل قدم 
اك �ف باالش�ت

ي ذلك اليافعون واليافعات 
المساواة، بما �ن

ن إىل خلفيات ِعرقية أو دينية مهمشة(  ن أو المنتم�ي المستضعفون )مثل المعاق�ي

راجع أداة ابتكار وسائل إيجابية وحرصية 

للعمل.

متابعة التقارير ووإجراءات الإحالة عندما  •

ن أو سالمتهم أو  تكون صحة اليافع�ي

حمايتهم معرضة للخطر، وتوصيلهم 

بالدعم أو الخدمات المناسبة.

ي المجالت 
ينبغي لك أيضاً تزويد الميسين بالدليل �ن

ن – مثل  ي تشكل أساس مجموعة اليافع�ي
الفنية ال�ت

، وحماية الأطفال،  الدعم الجتماعي والنفسي

والمهارات الحياتية، وبناء السالم.  بل والأك�ث أهمية 

من ذلك، خذ ما تحتاج من الوقت للقيام بالأدوار 

وط ومدونة  ي كراسة السث
والمسؤوليات الموضحة �ن

السلوك الخاصة بالميسين ولمناقشة التفاصيل 

 العملية حول جداول العمل والراتب )إن وجدت(.

ارجع إىل أداة نموذج مدونة السلوك الخاصة بالمي�ين. 

ن محل أي تدريب آخر للميسين!   تأكد من أنه  ي مجموعة اليافع�ي
ن �ن ل يحل تدريب المدرب�ي

ن  ي التفاعل مع اليافع�ي
يتم تدريب الميسين بمعاي�ي أساسية أخرى وستساعدهم المبادئ �ن

. ن  بطريقة تحمي حقوق اليافع�ي

رشادات االأساسية ارجع إىل أداة المعاي�ي واالإ

اف عىل المي�ين ودعمهم   �ش 4. االإ

اف عىل الميسين ودعمهم.  تأكد من أنهم يطبقون  �ث بمجرد بدء المداخالت، قم بالإ

. التِق معهم  ن ن مع اليافع�ي ي مجموعة اليافع�ي
تدريبهم، ومدونة السلوك، والمقاربات الواردة �ن

بانتظام لمناقشة عملهم.

ي يحتاجون إىل 
يمكنك تزويد الميسين بالأدوات لتقييم أدائهم، ولتحديد المجالت ال�ت

ي قد يحتاجونه.  شجعهم عىل أن يطلبوا التعليقات من 
تقويتها، وللمطالبة بأي دعم إضا�ن

. ن ن المداخالت مع مجموعة اليافع�ي ن لتحس�ي ، وأن يعملوا مع اليافعات واليافع�ي ن اليافع�ي

ي للمي�، وأداة انعقاد جلسة تعليقات 
 ارجع إىل الأدوات: أداة قائمة اختيار التقييم الذا�ت

، وأداة قائمة اختيار المي� الكب�ي ف اليافع�ي

ع انعقاد اجتماعات المراقبة وجهاً لوجه بانتظام ح�ت يكون للميسين مساحة خاصة  شجِّ

و�ية لمناقشة أي تحديات أو مواقف صعبة تواجههم. تأكد من أن الميسين يعرفون وقت 

بالغ عن المشكالت العاجلة، عىل سبيل  طلب المساعدة وأنهم يشعرون بالرتياح عند الإ

َّ عن أفكار انتحارية. ن عن أي إساءة معاملة أو ع�ب  المثال، إذا أبلغ أحد اليافع�ي

ف أثناء  ارجع إىل الأدوات: أداة االستجابة إىل مخاوف حماية االأطفال وأداة دعم اليافع�ي

المحن.

ما الذي ال يعد جزءاً من دور المي�ين؟

ن  ، يش�ي مصطلح الميسين إىل فريق العمل أو المتطوع�ي ن ي مواد دليل مجموعة اليافع�ي
�ن

 . ن الذين يخططون لجلسات النشاط ويديرونها مع اليافع�ي

ن  . ما لم يكن لديهم تدريب مع�ي ن ل يعت�ب الميسون مستشارين أو مرشدين اجتماعي�ي

ن عليهم محاولة عقد جلسات استشارية  نامج، ل يتع�ي ي سياق ال�ب
أو أي شهادة مطلوبة �ن

ن عليهم  فردية أو جماعية أو إجراء مناقشات مفتوحة حول موضوعات حساسة. كما ل يتع�ي

ي 
ة �ن ن أو مواقفهم أو التدخل مبا�ث تشخيص النتائج أو التوصل إليها حول حالت اليافع�ي

حياتهم الأ�ية أو الشخصية دون الحصول عىل الدعم من خب�ي مدرب.

ي الذي  يجا�ب امج تقديم الدعم إىل الميسين عند إدراك الدور الإ ينبغي لمنسقي ال�ب

يمكنهم القيام به من خالل تخطيط أنشطة آمنة، وممتعة، وتبعث روح التحدي، ومتمركزة 

ن وإدارة تلك الأنشطة. كما ينبغي لهم التأكد من أن الميسين يدركون  حول اليافع�ي

الوقت الذي يحتاج فيه اليافعون دعماً إضافياً، ويوصلونهم بالموارد والخدمات المتوفرة 

المناسبة. 
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ي سالمتهم 
ي اعتبارك أن الميسين أنفسهم قد يمرون بظروف صعبة مما يؤثر �ن

ضع �ن

ي إيجاد وسائل 
.  انتبه إذا ظهرت عليهم عالمات التوتر، وساعدهم �ن ن وتعاملهم مع اليافع�ي

دارة سالمتهم من خالل: لإ

تدريبهم عىل التعرُّف عىل عالمات التوتر الخاصة بهم؛ •

اتيجيات العملية إليهم للتغلُّب عىل توترهم؛ • س�ت تقديم الإ

تعزيز روح الفريق والدعم المتبادل من خالل عقد اجتماعات بانتظام يشارك فيها  •

الميسون المعلومات، والتحديات، والمشكالت؛

تشجيع الميسين عىل دعم بعضهم، إما بشكل غ�ي رسمي، أو بإعداد نظام دعم  •

. النظ�ي

المراقبة والتكّيف

ي المداخلة، فاستعد إىل التكيُّف مع فريقك. عىل سبيل المثال، قد تحتاج 
أثناء تقدمك �ن

يك آخر إذا  ضافة إليهم أو استبعادهم، أو إىل التعامل مع �ث إىل استبدال الميسين أو الإ

. قد تحتاج إىل  ن توسعت المداخلة أو أصبحت أصغر، أو عند مغادرة فريق العمل والمتطوع�ي

.  حاول  ي
نسا�ن ُّ الموقف الإ ، أو تغ�ي ن تحديث تدريبك أثناء إثارة مشكالت جديدة خاصة باليافع�ي

ن وتكوين فريق مرن. مكان لحتياجات اليافع�ي أن تكون مستجيباً قدر الإ
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." ف ي االأنشطة مع "مجموعة اليافع�ي
ينبغي أن يكون لليافع ولليافعة فرصة للمشاركة �ف

ي جميع المناقشات الجماعية.   ولكن 
ي ذلك، أو جعلهم يساهمون �ن

ي الأنشطة عندما ل يرغبون �ن
ن عىل المشاركة �ن ي تشجيع المشاركة الح�ية إجبار اليافع�ي

ل يع�ن

ي ذلك إيجاد 
ي ذلك. كما يع�ن

، وأن تكون متأكداً من أنه يمكنهم المشاركة إذا رغبوا �ن ن ي ذلك أن تكون عىل دراية بالحتياجات والكفايات المختلفة لليافع�ي
ل يع�ن

هم. يدز، وغ�ي ن بالإ ، والأطفال المصاب�ي ن ن المعاق�ي ن تجاه مجموعات معينة مثل الفتيات، واليافع�ي وسائل للتغلب عىل التمي�ي

ي 
هم �ن ي الأنشطة عىل قدم المساواة مع غ�ي

نشاء بيئة يشعر فيها كل يافع ويافعة بالرتياح، وتكون لديهم الكفاية عىل المشاركة �ن استخدم هذه الأداة لإ

مجموعاتهم.

االأداة: ابتكار وسائل إيجابية وحرصية للعمل

ي ذلك الفتيات والفتيان المعاقون،  •افعل
ون بخلفيات وتجارب ومهارات مختلفة )بما �ن ن ن الذين يتم�ي ن بتسمية مجموعات اليافع�ي استدِع كل مشارك من المشارك�ي

واليافعون المستضعفون( ح�ت يتمكنوا من التعلُّم من بعضهم

ن لوضع قواعد للعمل معاً مما يسمح لكل شخص باتخاذ القرارات وتشجيع الفتيات والفتيان عىل الستماع لبعضهم • ادعم اليافع�ي

ي الأنشطة •
ن فرصاً متساوية للتعب�ي عن آرائهم، وللقيام بمهامهم وأدوارهم، وللمشاركة �ن امنح جميع المشارك�ي

ها من الأنشطة ح�ت يقوم جميع الأشخاص بأعمال يستمتعون بها  • خطط مجموعة من الأنشطة الحيوية/ المريحة، المبدعة/ أنشطة حل المشكالت وغ�ي

ويجيدونها

ي الصفوف  •
َ أي شخص عىل الجلوس �ن ون بمهارات وكفايات مختلفة فرص المشاركة ول يُج�ب ن ن الذين يتم�ي ن الأنشطة ح�ت يكون لدى اليافع�ي نّوع ب�ي

ي بعض 
الجانبية - عىل سبيل المثال، إذا كنت تلعب كرة قدم )قد ل يتمكن اليافعون المعاقون من المشاركة أو قد ل تحظى باهتمام الفتيات �ن

الثقافات(، فتأكد من أنك تنّظم أيضاً أنواع أنشطة أخرى مختلفة يستمتع بها المشاركون الآخرون 

ما إذا كانوا يشعرون بالملل، أو الإحباط، أو القهر   • ن وكفاياتهم، واستفس منهم عَّ قم بمالءمة الأنشطة مع عمر اليافع�ي

ن أم ل  • ك�ي ن لتحديد ما إذا كانت الأنشطة سهلة وممتعة لجميع المش�ت استسث اليافع�ي

كة والعمل مع بعضهم • ن عىل اتخاذ قرارات مش�ت نّظم أنشطة تقوم عىل تكوين الفريق ما يشّجع اليافع�ي

ن المشاركة والحتفال بخلفياتهم، وكفاياتهم، وثقافاتهم المختلفة • ي تتيح لليافع�ي
رّكز عىل الأنشطة ال�ت

سهامات مقبولة )طالما تتوافق مع قواعد المجموعة( • ن وتكون جميع الإ اضِف جواً خفيفاً وإيجابياً حيث يكون جميع الأشخاص مهم�ي

ابتسم، وقل نكتاً، وكن ودوداً وطيباً  •

امهم لأنفسهم • ن يشعرون بقيمتهم واح�ت اجعل اليافع�ي

ن عىل القيام بأدوارهم • شّجع اليافع�ي

شّجع جميع أعضاء المجموعة عىل الشعور بأن إسهامات الأشخاص تحظى باهتمامهم  •

ن وفسها - سواء كانت شفهية أو غ�ي شفهية • لحظ استجابات اليافع�ي

هم( عىل التحدث أو المشاركة • ين بالهدوء )لكن ل تج�ب ن ن المتم�ي شّجع المشارك�ي

ي الأنشطة •
ن بالتعب�ي عن آرائهم، والقيام بمهامهم وأدوارهم، والمشاركة �ن اسمح لجميع المشارك�ي
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، أو من يشعرون بالخجل عند المشاركة •افعل ن ن الأقل ثقافة، أو المعاق�ي أوجد طرقاً لمالءمة الأنشطة مع اليافع�ي

ن ووفر لهم مساحة ووقتاً لأداء العبادات إذا كان مناسباً • م الخلفيات الدينية والعرقية لليافع�ي اح�ت

هم من المجموعات المهمشة • ، ولغ�ي ن ن المعاق�ي تأكد من أن الأنشطة سهلة ومناسبة للفتيات، ولليافع�ي

ن )عىل سبيل المثال، من يستخدمون الكراسي بالعجالت أو الأجهزة المساعدة( • ن المعاق�ي تأكد من أنه يسهل الوصول إىل أماكن الأنشطة وأنها آمنة لليافع�ي

( •ال تفعل ن ن المختلفة وما ل يمكنها القيام به )مثل الفتيات أو المعاق�ي اضات حول ما يمكن أن تقوم به مجموعات اليافع�ي ل تضع اف�ت

ن حسب نوعهم، أو دينهم، أو خلفياتهم، أو كفاياتهم • ن اليافع�ي ن ب�ي
ّ ل تم�ي

ن فقط" • ل تكّون مجموعات أو حلقات من "المعاق�ي

ن عن بعضهم البعض • ن اليافع�ي
ّ ل تم�ي

ن • ل تتجاهل بعض إسهامات اليافع�ي

ل تهيمن عىل المحادثة •

ات، أو تمىلي عليهم ما ينبغي عليهم مناقشته • ، أو تقدم لهم النصائح، أو تلقي المحارصن ن ل تفرض أفكاراً عىل اليافع�ي

ل تسمح لأي شخص باحتكار الأنشطة أو المناقشات •

ل تطلق أحكاماً، أو نقداً، أو تجعل أي شخص يشعر بالخجل، أو الإحراج، أو الدونية •

ي الأنشطة •
رهاب، أو السخرية، أو المنع من المشاركة �ن ل تسمح لأي شخص بالتعرُّض لالنعزال، أو الإ

ن بمقاطعة بعضهم البعض أثناء المناقشة • ل تسمح لليافع�ي

ي الأنشطة أو المناقشات إذا كان يشعر بالخجل أو يرفض القيام بذلك •
ل تضغط عىل أي شخص للمشاركة �ن



ق ال�بنامج 78  | دليل ُمنسِّ

. ف  يمكن أن يستخدم المي�ون االأسئلة أدناه لتقييم تعاملهم مع اليافع�ي

أضف أسئلة إذا كان مناسباً. 

ي للمي�   
االأداة: قائمة اختيار: التقييم الذا�ت

نعمإىل حد ماالالسؤال

ة الأساسية، وكيفية استخدام الأنشطة،  أستوعب الكفايات العسث الأساسية والمقاربات العسث

 . ن ي مجموعة اليافع�ي
ات �ن ن والأدوات، والتجه�ي

أستعد للجلسات وأعي جيداً الموضوعات والأنشطة.

. ي
ي وقت جلسا�ت

أحرص عىل الوصول �ن

أحتفظ بسجالت الحضور.

ات والمواد، واستخدامها، وتخزينها. ن دارة التجه�ي ن لإ أدعم اليافع�ي

ن بأسمائهم. ي استدعاء المشارك�ي
يمكن�ن

ي أعرف بعضهم شخصياً ول أعرف الآخرين.
ن عن بعض لكن�ن ن بعض المشارك�ي ل أم�ي

. ن ي الستماع إىل اليافع�ي
أستغرق وقتاً �ن

ي التعب�ي عن آرائهم.
ن وحقهم �ن أدعم تجارب جميع المشارك�ي

، ح�ت إذا لم يشاركوا آراءهم.   ن ل أحكم عىل اليافع�ي

. ن ، كما هو الحال مع المشارك�ي ي
اضا�ت ، واف�ت ي

ي الثقافية تشّكل قيمي، ومعتقدا�ت
أعي أن خلفي�ت

ن واختالفاتهما. أعي أدوار الجنس�ي

ي تعليم المجموعة.
سهام �ن ن لمشاركة تجاربهم والإ أشجع جميع المشارك�ي

ي الأنشطة والمناقشات.
ن للمشاركة عىل قدم المساواة �ن أدعم جميع اليافع�ي
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نعمإىل حد ماالالسؤال

امج والخدمات والدعم ليستفيدوا منها ويستمتعوا بها. ن بالمعلومات حول ال�ب أزود اليافع�ي

ها، سواء كانت شفهية أو غ�ي شفهية. ن وتفس�ي أعرف كيفية قراءة استجابات اليافع�ي

دارة الخالفات. أستوعب ديناميكيات المجموعة وأشعر بالرتياح لإ

ي المسؤولية دون التحكم بالكامل.
أعرف كيفية البقاء �ن

أت�ف بطريقة مهنية وهادئة ح�ت عند شعوري بالستفزاز. 

. ن أشعر بالرتياح عند مالءمة الجلسات لتلبية احتياجات المشارك�ي

. ي
ن عىل توىلي المسؤوليات ح�ت إذا قاموا بذلك بطريقة تختلف عن طريق�ت أشجع اليافع�ي

. ن ي يتم تناولها أثناء الجلسات قد يكون لها تأث�ي عاطفي عىل اليافع�ي
أستوعب أن الموضوعات ال�ت

، وأستوعبها، وأعرف كيفية التعامل معها. ن أتعاطف مع ردود الأفعال العاطفية للمشارك�ي

ي التعامل معها.
ي ل يمكن�ن

ن للمشكالت ال�ت أعرف حدودي كميس وكيفية إرجاع اليافع�ي

ي التعرُّف عىل عالمات التحذير، حيث قد يواجه اليافعون مخاطر عىل صحتهم، أو 
يمكن�ن

حمايتهم، أو سالمتهم، أوعافيتهم.

ن  رشادات السية( وكيفية ربط اليافع�ي ي ذلك الإ
بالغ والإحالة )بما �ن أعرف كيفية متابعة إجراءات الإ

بالدعم والخدمات المناسبة.

مة وودودة. ات وجهي مح�ت لغة جسدي وتعب�ي

ن الأفكار، وألخصها إذا لزم الأمر. ي المرة، وأوضح العالقات ب�ي
أقدم فكرة واحدة �ن
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نعمإىل حد ماالالسؤال

أستخدم الأمثلة، والمخططات، وأدوات المساعدة الب�ية/ السمعية بشكل متكرر لتوضيح 

نقاطي.

. ن أستخدم الفكاهة والتخيُّل لجذب اهتمام المشارك�ي

. ن ي مستعد للتعلُّم من المشارك�ي
ي ل أعرف جميع الإجابات وأن�ن

أعي أن�ن

. ي
ن بمعرف�ت ي المتعلم�ي

ن ومهاراتهم ول أسعى إىل التأث�ي �ن أشجع مشاركة معلومات المشارك�ي

ن بطريقة داعمة وتوكيدية. أتحدى تفك�ي المشارك�ي

ن بانتظام لتقييم أداء مجموعاتهم. أشجع اليافع�ي

أتلقى التعليقات بصدر رحب، بشكل غ�ي رسمي ومن خالل تقييم رسمي.



نامج | 81 ق ال�ب دليل ُمنسِّ



ق ال�بنامج 82  | دليل ُمنسِّ

. ف جراء المداخالت مع مجموعة اليافع�ي يكة الإ استخدم االأسئلة أدناه لمراجعة إمكانية مؤسستك/ المؤسسة ال�ش

االأداة: قائمة اختيار مؤسسة التنفيذ القوية 

؟ ن يكة برنامجاً مناسباً حيث يمكن دمج مداخلة مع مجموعة اليافع�ي هل تمتلك مؤسستك/ المؤسسة السث

؟ ن ي مجموعة اليافع�ي
يكة إمكانية تنفيذ الأدوات والمقاربات �ن هل لدى مؤسستك/ المؤسسة السث

ي تخطيط الأنشطة وإدارتها؟
هم من أعضاء المجتمع للمشاركة �ن ، والوالدين، وغ�ي ن يكة بالنفتاح لليافع�ي ن مؤسستك/ المؤسسة السث هل تتم�ي

يكة فريق عمل متنوع يضم الرجال، والنساء، ومجموعات عمرية مختلفة تمثل الخلفيات الثقافية والِعرقية للمجتمع؟ هل لدى مؤسستك/ المؤسسة السث

ن واليافعات؟ ة التعامل مع اليافع�ي ن أعضاء فريق العمل بخ�ب هل يتم�ي

 ي المقاربات القائمة عىل الأطفال/ الشباب؟
هل لدى أعضاء فريق العمل مؤهالت وتدريبات �ن

 ؟ ن هل يقبل أعضاء فريق العمل استخدام المقاربات التشاركية والح�ية للتعامل مع اليافع�ي

يكة سياسات وإجراءات حماية الأطفال وضمان سالمتهم؟ هل لدى مؤسستك/ المؤسسة السث

  وأ�هم، والمجتمع؟ ، ن يكة مصداقية مع اليافع�ي هل لدى مؤسستك/ المؤسسة السث

 نسانية؟ امج الإ ها من ال�ب ، وغ�ي ، والمجتمع المحىلي ن يكة شبكة اتصالت وعالقات حالية من خالل مبادرات الأطفال أو اليافع�ي هل لدى مؤسستك/ المؤسسة السث

 ؟ ن امج مع اليافع�ي ي ال�ب
يكة سجل متابعة جيد للعمل �ن هل لدى مؤسستك/ المؤسسة السث

يكة، وتفويضها، وقيمها مع مؤسستك؟ هل تتالءم مهمة المؤسسة السث
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ف االأسئلة االآتية:  اطرح عىل اليافع�ي

كيف تصف هذه العبارات ميسك عىل نحو أفضل؟ 

هل يقوم الميس بما يىلي دائماً، أم أحياناً، أم نادراً، أم ل يقوم بذلك مطلقاً؟ 

ي يقوم فيها الميس بهذه الأمور أو ل يقوم بها؟
ي الأوقات النموذجية ال�ت

هل بإمكانك التفك�ي �ن

ي مكان النشاط ومستعد للبدء عندما تبدأ جلستنا.  •
الميس �ن

يخطط لنا الميس الأنشطة. •

ي الجلسة.  •
ي نحتاج إليها �ن

ات أو المواد ال�ت ن يتأكد الميس من أن لدينا التجه�ي

حاب وبالأهمية. • يجعلنا الميس نشعر بال�ت

مة. • يتحدث معنا الميس بطرق إيجابية، ومشجعة، ومح�ت

نا مطلقاً عىل ذلك. • ي الأنشطة، لكنه ل يج�ب
يشجعنا الميس عىل المشاركة �ن

ينتبه الميس أثناء الجلسات، وهو متوفر لمساعدتنا إذا كان لدينا أسئلة أو إذا احتجنا إىل الدعم. •

، ويحاول مساعدتنا.  • ن يالحظ الميس ما إذا كنا غ�ي سعداء أو غائب�ي

ي نعتقد أنها مساعدة وشيقة. •
ن الأنشطة ال�ت يتيح لنا الميس تخطيط الجلسات مع بعضها البعض وتضم�ي

ام أثناء الجلسة وخارجها. • يقدم الميس قدوة إيجابية ويت�ف باح�ت

ف مشاركة تعليقاتهم حول المي�ين.   رشادك عندما تطلب من اليافع�ي  استخدم االأسئلة أدناه الإ

ي سياقك الخاص.
أضف أي أسئلة تبدو منطقية �ف

. ف راجع أداة انعقاد جلسة تعليقات اليافع�ي

االأداة: قائمة اختيار المي� الكب�ي
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حماية االأطفال 

ي
نسا�ف ي العمل االإ

المعاي�ي الدنيا لحماية االأطفال �ف

 2102 ،)CPWG( مجموعة عمل حماية الطفل

http://www.unicef.org/iran/ نسانية ي الأوضاع الإ
توفر أد�ن معاي�ي حماية الطفل للعمل �ن

 Minimum_standards_for_child_protection_in_humanitarian_action.pdf

التعليم

ي 
INEE المعاي�ي الدنيا للتعليم: كتيب االستعداد، واالستجابة، والتعا�ف

 2010 ،)INEE( ي حالة الطوارئ
كة لوكالت التعليم �ن الشبكة المش�ت

نسانية ي الأوضاع الإ
ي �ن

ن جودة الستعداد للتعليم والستجابة له والتعا�ن 19 معياراً لتحس�ي

http://www.ineesite.org/en/minimum-standards 

العنف عىل أساس النوع

: الحد من المخاطر،  ي
نسا�ف ي العمل االإ

توجيهات لدمج تدخالت العنف عىل أساس النوع �ف

ي
وتعزيز المرونة، والمساعدة عىل التعا�ف

ن الوكالت، 2015 كة ب�ي اللجنة الدائمة المش�ت

نسانية لتنسيق الأعمال المهمة،  ي حالت الطوارئ الإ
ي �ن

نسا�ن ي العمل الإ
توجيهات للمساعدة �ن

وتخطيطها، وتنفيذها، ومراقبتها، وتقييمها لمنع العنف عىل أساس النوع )GBV( ع�ب القطاعات

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2015-iasc-

gender-based-violence-guidelines_lo-res.pdf

نسانية االستجابة االإ

نسانية ي االستجابة االإ
ي والمعاي�ي الدنيا �ف

: مخطط إنسا�ف دليل اسف�ي

2011 ، دليل اسف�ي

نسانية المعاي�ي والمبادئ الدنيا وأفضل الممارسات ع�ب قطاعات الستجابة الإ

/http://www.sphereproject.org/handbook

الدعم النفسي واالجتماعي

ف الوكاالت حول دعم الصحة الذهنية والدعم  كة ب�ي توجيهات اللجنة الدائمة المش�ت

نسانية ي االأوضاع االإ
النفسي واالجتماعي �ف

ن الوكالت، 2007  كة ب�ي اللجنة الدائمة المش�ت

ي لتخطيط مجموعة من أد�ن استجابات متعددة، وإنشائها، 
نسا�ن ن العمل الإ توجيهات لتمك�ي

ي حالة الطوارئ 
وتنسيقها لحماية الصحة الذهنية والسالمة النفسية والجتماعية لالأشخاص �ن

وتحسينها.

http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_

health_psychosocial_june_2007.pdf

رشادات والمعاي�ي االأساسية  االأداة: االإ

ف ومن  ف عىل المي�ين الذين يخططون لالأنشطة ويديرونها مع اليافع�ي يتع�ي

، وتعلُّمهم، وحقوقهم  ف أجلهم استيعاب الحد االأد�ف من معاي�ي حماية اليافع�ي

ي تدريبات 
ف الجلسات بالمعاي�ي التالية �ف نسانية، والمحافظة عليها. قم بتضم�ي االإ

ام بهذه التوجيهات العالمية عند  ف ي االل�ت
المي�ين، ومراقبتهم، ودعمهم �ف

 . ف تعاملهم مع اليافع�ي
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ف الخاصة بالمي�ين. ي الحصول عىل تعليقات رسمية من اليافع�ي
استخدم االأداة أدناه لمساعدتك �ف

انعقاد جلسة التعليقات الرسمية

. فّكر  ي
ي قد يحتاج فيها الميسون إىل دعم أو تدريب إضا�ن

ن مهاراتهم، وتحديد المجالت ال�ت ي تحس�ي
ن الميسين �ن يمكن أن تساعد تعليقات اليافع�ي

ِكة! 
كن عىل دراية بالشخصيات الحساسة المش�ت

ن والميسين. • ن اليافع�ي ادعم الحوار المفتوح والبّناء ب�ي

ن تعاملهم مع بعضهم. • ن والميسين يستوعبون كيف سيتم استخدام التعليقات لتحس�ي تأكد من أن اليافع�ي

مونها. • ن ويح�ت تأكد من أن الميسين يثمنون آراء اليافع�ي

خطط 

االأساسيات
ي مكان مألوف آخر 

ي مكان النشاط، أو �ن
ن والميسين. يمكن أن يتم ذلك أثناء الجلسات أو خارجها، أو �ن حدد وقت ومكان مناقشة التعليقات المنظمة مع اليافع�ي

يشعر فيه الجميع بالأمان.

ن 10  ي العتبار أعمارهم، ونضجهم، وسالمتهم العاطفية. قد يشعر اليافعون الصغار )ب�ي
حدد أفضل طريقة يشارك بها اليافعون مالحظاتهم، مع الأخذ �ن

ة باستخدام الأسئلة البسيطة. وقد يستعد  إىل 14 عاماً(، الذين يتغلبون عىل التجارب الصعبة، والمشاركون الجدد بمزيد من الرتياح عند الستشارة لمدة قص�ي

ة أطول وأك�ث فعالية. آخرون للمناقشة لف�ت

ي مجموعة من أجل:قبل المناقشة
التِق مع المي�ين بشكل فردي أو �ف

ي أي مجال؛  •
ن سيكون مفيداً وسيكون �ن مناقشة أي نوع من تعليقات اليافع�ي

؛ )راجع أداة قائمة اختيار المي� الكب�ي لالطالع عىل الدليل(. • ن تطوير قائمة الأسئلة لطرحها عىل اليافع�ي

؛  • ن الموافقة عىل كيفية استخدام مالحظات اليافع�ي

• .) ي
ع تدريب أو دعم إضا�ن تحديد نتائج حصول الميسين عىل تعليقات قوية أو ضعيفة )عىل سبيل المثال، ما إذا كان يمكنهم توقُّ

ن يستوعبون كيف سُتستخَدم آراؤهم وتعليقاتهم.أثناء المناقشة وّضح الغرض من مناقشة التعليقات. تأكد من أن اليافع�ي

. )يمكن مالءمة أداة قائمة اختيار الميس الكب�ي مع هذا الغرض(.  ن راجع أدوار المي�ين مع اليافع�ي

يجابية من جلساتهم. عىل سبيل المثال، اطلب من  ن بتوضيح نقاط قوة الميسين، وبوصف التجارب الإ يجابية. ابدأ المناقشات بمطالبة اليافع�ي ابدأ باالإ

 : ن اليافع�ي

تحديد أهم ثالث نقاط قوة للميسين، وتقديم أمثلة؛ •

ء ما مفيد للغاية بالنسبة إىلي وكان ... أو أفضله عندما يكون الميس... • ي
إكمال العبارات التالية: قام الميس ذات مرة بسث

ف االأداة: انعقاد جلسة تعليقات اليافع�ي
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 رّكز عىل الفرص، وليس المشكالت.أثناء المناقشة

ن إكمال العبارات التالية: عىل سبيل المثال، اطلب من اليافع�ي

( وأرغب أن يعرفه هو .... • ي
ي )أو عن مجموع�ت

ء ل يعرفه الميس ع�ن ي
سث

ي القيام بذلك إذا كان الميس ... )أحياناً(. •
أرغب �ن

حوا أن الميس انتهك مدونة السلوك،  ي للغاية للميس، و/ أو إذا اق�ت ّ يافع واحد أو أك�ث عن رأي سل�ب ة. إذا ع�ب تقدم إذا ظهرت مشكالت حساسة بدرجة كب�ي

ي حالة 
ي الحال )وبسية(، �ن

ة. انتقل إىل موضوع آخر وتابع بعد الجلسة مع الأطراف المعنية.  اتخذ الإجراء المناسب �ن ي وجود مجموعة كب�ي
فال تتابع المناقشات �ن

ة. ي مشكلة خط�ي
الشتباه �ن

ن العمل معاً. عىل سبيل المثال، أكمل العبارات التالية: ناقش الخطوات التالية لتحس�ي

ي جلساتنا التالية سوف ... 
الميسون: �ن

أتابع ... •

أقوم ... أحياناً •

أبدأ )العمل( ... •

امج: لمساعدة الميسين عىل القيام بعملهم، سوف...  منسقو ال�ب

أتابع ... •

أقوم ... أحياناً •

أبدأ )العمل( ... •

اليافعون: لمساعدة الميس عىل دعمنا، سوف ...

أتابع ... •

أقوم ... أحياناً •

أبدأ )العمل( ... •

. ن ي تعاملهم مع اليافع�ي
توصل إىل اتفاق واضح حول الخطوات المتخذة لدعم الميسين �ن

 . ن طراء عليه وعىل اليافع�ي اف بالميس )الميسين( والإ ي الع�ت
 انتِه إىل ملحوظة إيجابية. إذا كان مناسباً )وفقاً لما تمت مناقشته(، استغرق لحظة �ن

نجازات. استخدم ذلك كفرصة لالحتفال بجهود المجموعة والإ

ات بعد المناقشة ن وللموافقة عىل كيفية التقدم قدماً.  تابع معهم بانتظام لمعرفة ما إذا قاموا بتنفيذ أي تغي�ي تابع مع الميسين للتأكد من أنهم يستوعبون تعليقات اليافع�ي

متفق عليها أم ل ولتوف�ي الدعم إذا لزم الأمر.
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ف عىل المي�ين دائماً: يتع�ي

ن  • ة الأساسية عند تقديم الجلسات مع اليافع�ي استخدام المقاربات العسث

الوصول قبل بدء الجلسات بـ 15 دقيقة عىل الأقل •

تيبات لحضور ميس آخر كبديل  • ف عىل الفور إذا كان متأخراً أو غائباً، و/ أو القيام بال�ت التصال بالمسث

ي يقدمونها •
كتابة خطط الجلسات ال�ت

ات والأدوات لكل جلسة • ن الستعداد بالتجه�ي

ن وتضمينهم عىل قدم المساواة   • حيب بجميع اليافع�ي ال�ت

ية:  • ثارون والهادئون، والمعاقون، والمهمشون صورة تعب�ي ي ذلك الفتيات والفتيان ال�ث
ي الجلسات عىل قدم المساواة، بما �ن

ن للمشاركة �ن إيجاد وسائل لدعم جميع اليافع�ي
ن ن جميع اليافع�ي تضم�ي

ن • النتباه جيداً والندماج من خالل جلساتهم مع اليافع�ي

الحتفاظ بسجالت الحضور  •

ات والمواد، واستخدامها، وتخزينها. • ن دارة التجه�ي ن لإ دعم اليافع�ي

امج، والخدمات، والدعم  • ن بمعلومات حول ال�ب تزويد اليافع�ي

ن أو سالمتهم للخطر، وتوصيلهم بالدعم والخدمات المناسبة • بالغ والإحالة المتفق عليها عند تعرُّض صحة اليافع�ي متابعة إجراءات الإ

ام بسياسات وإجراءات حماية الأطفال وضمان سالمتهم • ن الل�ت

ي • م وإيجا�ب ن )أثناء الجلسات أو خارجها( من خالل الت�ف بسلوك مح�ت أن يكونوا قدوة حسنة لليافع�ي

ف عىل المي�ين مطلقاً: ال يتع�ي

فهم ومحاولة إيجاد بديل    • أن يكونوا متأخرين أو يفوتوا الجلسة دون التصال بمسث

الوصول إىل جلسة غ�ي مجهزة •

ن  • ن لأغراض أخرى، ما لم تتم الموافقة الواضحة مع اللجنة التوجيهية واليافع�ي ات أو مواد اليافع�ي ن استخدام تجه�ي

حيب أو بالستبعاد • ن ل يشعرون بعدم ال�ت جعل اليافع�ي

ها من الخدمات • ي يزودونها - عىل سبيل المثال، التصال الجنسي و/ أو العمل و/ أو السلع و/ أو غ�ي
ي مقابل العمل أو المواد ال�ت

طلب التفضيالت الشخصية أو قبولها �ن

ي داخل الجلسات أو خارجها •
ب، أو الصفع، أو استخدام أي شكل آخر من أشكال العقاب البد�ن ال�ن

، أو فريق العمل  • ن ، أو الميسين الآخرين، أو المتطوع�ي ن هانة، أو استخدام مصطلحات مخالفة، أو قول نكت مبتذلة، أو عن�ية، أو مهينة، أو إبداء تعليقات حول اليافع�ي الإ

ي جلساتهم  •
ن �ن ي عالقات رومانسية أو جنسية مع اليافع�ي

الرتباط �ن

ة  • ن ن ربما يواجهون مخاطر عىل صحتهم، أو سالمتهم، أو عافيتهم ويطلبون دعماً وحماية متم�ي تجاهل عالمات تحذر من أن اليافع�ي

ب الكحول، أو تناول المخدرات قبل الجلسات أو أثنائها • ن السجائر، أو �ث تدخ�ي

االأداة: نموذج مدونة السلوك الخاصة بالمي�ين

استخدم نموذج مدونة السلوك أدناه كدليل عىل تطوير النموذج الخاص بك. 
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ي تخطيط المداخلة مع 
اك بنشاط �ف ف وأعضاء المجتمع االش�ت ينبغي لليافع�ي

، وتنفيذها، ودعمها. بينما تتقدم لالأمام، خذ خطوات لضمان  ف مجموعة اليافع�ي

ك  ي ت�ش
ف وأعضاء المجتمع للمداخلة. استخدم العمليات ال�ت ملكية اليافع�ي

ي برنامجك كفرص لهم لتكوين عالقات إيجابية مع بعضهم.  
ف �ف ف واليافع�ي البالغ�ي

ف بتوىلي القيادة 1. اسمح لليافع�ي

كهم منذ البداية،  ي عملك. أ�ث
ي يمكن أن يساهم بها اليافعون �ن

هناك العديد من الطرق ال�ت

ي جمع المعلومات حول مواقفهم، والعثور عىل مساحات نشاط 
من خالل تسجيل دعمهم �ن

. ن ن المستضعف�ي آمنة، وتحديد جداول الجلسة، والوصول إىل اليافع�ي

ن بانتظام لمعرفة المزيد حول اهتماماتهم،  بينما تتقدم إىل الأمام، استسث اليافع�ي

  . ن ي إطار حلقات اليافع�ي
ي الوصول إليه �ن

ومخاوفهم، واحتياجاتهم، ولتحديد ما يرغبون �ن

ف عىل وضع االأهداف الخاصة بالكفايات-  ي مساعدة اليافع�ي
استخدم هذه المعلومات �ف

ي يرغبون 
المعلومات، والتجاهات، والمهارات - ال�ت

ي تخطيط الأنشطة.  
ي اكتسابها من خالل عملهم، و�ن

�ن

اح  ادعمهم لوضع القواعد الأساسية لحلقاتهم، ولق�ت

ن المداخلة أثناء تقدمك أو تكييفها. وسائل لتحس�ي

ن  ن أثناء العمل معهم. اسمح لليافع�ي شّجع اليافع�ي

واليافعات بالقيام بالمهام والمسؤوليات المختلفة، 

مثل تيس�ي الجلسات، وإدارة العنارص الحيوية، 

وعات والأدوار  ات.  اسمح لهم بمعالجة المسث ن والهتمام بأماكن الأنشطة، وإدارة التجه�ي

، وتشجيعهم عىل  ن الأك�ث تطوراً أثناء تقدمهم ع�ب المراحل المختلفة لمقاربات حلقات اليافع�ي

ن  ابتكار أفكارهم الخاصة من أجل وسائل إبداعية ومبتكرة للعمل مع بعضهم.  ادعم اليافع�ي

ي العمل بها، والمشكالت 
ي يرغبون �ن

وعات ال�ت ن عىل أولوياتهم، ولتحديد الأنشطة والمسث ك�ي لل�ت

ن بتوىلي القيادة ية: اسمح لليافع�ي ي اتخاذ قرارات بشأنها! صورة تعب�ي
ي يرغبون �ن

 ال�ت

. ف راجع أداة قائمة اختيار مشاركة اليافع�ي

اك المجتمع منذ البداية  2. إ�ش

ن  ي تخطيط المداخلة مع مجموعة اليافع�ي
اك المجتمع �ن منذ البداية، يكون من المهم أيضاً إ�ث

ن ل ينجحون فيه مطلقاً،  امهم وإدخالهم، قد تواجه تصميم برنامج لليافع�ي ن وإدارتها.  دون ال�ت

بل والأسوأ، قد ينتج عن ذلك حدوث توتر ورصاع. من البداية، يُفضل الجلوس مع أصحاب 

هم،  ، والقيادات الدينية، وغ�ي ن ي المجتمع؛ الوالدين، والمعلم�ي
المصلحة �ن

اك  .  اطلب منهم عرض آرائهم حول كيفية إ�ث ن ح ما تأمل القيام به مع مجموعة اليافع�ي لسث

، والوسائل  ن ن واليافعات المستضعف�ي ن عىل نحو أفضل، وكيفية الوصول إىل اليافع�ي اليافع�ي

ي اللجنة 
ي المداخلة )عىل سبيل المثال من خالل المشاركة �ن

سهام بها �ن ي يمكنهم الإ
ال�ت

ن  اك اليافع�ي ي إ�ث
ي يرغبون �ن

التوجيهية أو قيادة أنشطة بعينها(.  وناقش أنواع الأنشطة ال�ت

ن واليافعات سيستفيدون منها.  ي يشعرون أن اليافع�ي
فيها، أو المهارات ال�ت

ي توجيهك 
كما يمكن أن يكون أعضاء المجتمع مفيدين �ن

ي 
نحو المناسب ثقافياً )وغ�ي المناسب( والأنشطة ال�ت

ن بالتوتر. حاول استيعاب آراء  ي إصابة اليافع�ي
تتسبب �ن

ي اعتبارك عند التخطيط 
ن وضعهم �ن ي اليافع�ي

ن �ن البالغ�ي

. حاول الحصول عىل  ن لمداخلة مع مجموعة اليافع�ي

ي 
امهم ودعمهم، واستمرار مشاركتهم عند الم�ن ن ال�ت

. ن ي التعامل مع اليافع�ي
 قدماً �ن

. ف ف حول اليافع�ي راجع أداة استشارة البالغ�ي

ي إدارة المداخالت 
اك أعضاء المجتمع �ف 3. إ�ش

ي إدارة المداخالت مع مجموعة 
يمكن أن يلعب أعضاء المجتمع عدداً من الأدوار الأساسية �ن

ات،  ن ي أماكن الأنشطة، والمساعدة عىل إدارة التجه�ي
ن �ن .  فيمكنهم العمل كمتطوع�ي ن اليافع�ي

ة  ي الجلسات. كما يمكنهم المساعدة عىل إدارة المداخالت مبا�ث
سهام "كميس ضيف" �ن والإ

ن لتخاذ القرارات وتصميم  نامج، والتعاون مع اليافع�ي ي اللجنة التوجيهية لل�ب
من خالل العمل �ن

 الخطط.

ف والمجتمع اك اليافع�ي إ�ش

. ف ي حياة اليافع�ي
يلعب البالغون دوراً حيوياً �ف

ي المداخلة مع 
هم �ن ، وقادة الدين والمجتمع، وغ�ي ن اك الوالدين، والمعلم�ي حاول إ�ث

ن مع بعضهم. ن والبالغ�ي ، وعىل حضور اليافع�ي ن مجموعة اليافع�ي
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. ف ي التعامل مع اليافع�ي
ف �ف راجع أداة دعم البالغ�ي

اك  ي - عىل الش�ت
، وقادة المجتمع، وأي شخص آخر مع�ن ن ن - الوالدين، والمعلم�ي شّجع البالغ�ي

ي المداخلة.  اعقد اجتماعات مجتمعية لزيادة الوعي حول عملك، وادُع أعضاء المجتمع إىل 
�ن

ن وعروضهم، واعقد اجتماعات مع الوالدين ومقدمي الرعاية بانتظام، وادعم  معارض اليافع�ي

ن للوصول إىل أعضاء المجتمع بأنفسهم.   اليافع�ي

ف ومصادر للثقافة ف كمرشدين ومعلم�ي اك البالغ�ي 4. إ�ش

ن  يمكن أن يمثل أعضاء المجتمع موارد مهمة لليافع�ي

ي تعلُّم مهارات جديدة واكتساب معرفة 
الذين يرغبون �ن

اء، أو أخصائيون  جديدة. قد يكون هناك مهنيون خ�ب

اجتماعيون، أو أصحاب أعمال يمكنهم التحدث مع 

الفتيات والفتيان حول عملهم، أو أشخاص آخرون 

يمكنهم تعليم 

ي مجالت بعينها، مثل الحرف اليدوية، أو الرياضة، أو الطهي.  يمكن أن 
ن مهارات �ن اليافع�ي

يشارك البالغون أيضاً معلوماتهم حول التقاليد الثقافية والأحداث التاريخية، ويساعدون 

اثهم وهويتهم. ن عىل الشعور بالفخر ب�ت اليافع�ي

ن  ن الذين يمكنهم مشاركة مهارات ومعلومات قّيمة مع اليافع�ي حاول الوصول إىل البالغ�ي

ي المداخلة: 
اكهم �ن �ث وإيجاد وسائل لإ

ي المجالت  •
ن عىل عمل قائمة تضم أعضاء المجتمع الذين يعملون �ن ساعد اليافع�ي

ي تعلمها.
محل اهتمامهم، أو الذين لديهم مهارات يرغبون �ن

ن حيث يمكنهم مشاركة  • ي الجلسات مع اليافع�ي
ن المشاركة �ن اطلب من هؤلء البالغ�ي

ء  ي
بعض معلوماتهم معهم وتعليمهم بعض مهاراتهم. يمكن أن يكون ذلك أي سث

ي مهن بعينها مثل 
بداية من رواية القصص وصولً إىل دروس النجارة أو التوجيهات �ن

تصفيف الشعر، أو الأعمال الصحية، أو المحاسبة. 

ء يجيده أو يعرف  • ي
اك! وتقريباً لدى كل شخص سث شّجع أي بالغ يهتم بالش�ت

ن - بداية  عنه يمكنه مشاركته مع اليافع�ي

من الرقص، والطهي، وممارسة رياضات 

بية، ورواية القصص، وصولً  تقليدية، وال�ت

ي مجالت 
ة �ن إىل مهارات اللغة، والخ�ب

مهنية، أو معلومات حول دول وثقافات 

أخرى.

ن  • ي تنظيم "ورشة تعليمية" مع اليافع�ي
فّكر �ن

ن يمكنهم التحدث  ن مختلف�ي ودعوة بالغ�ي

تهم أو تعليم مهارة بعينها.  حول مجالت خ�ب

هم  • ن والتواصل معهم وغ�ي ن )إىل جانب الميسين( للعثور عىل بالغ�ي ادعم اليافع�ي

. ن من الشباب الذين يمكنهم دعم التعلم والأنشطة مع مجموعة اليافع�ي

يمكن أن يساهم أعضاء المجتمع مرة واحدة أو بانتظام، حسب توافرهم واهتمامات 

ن واليافعات بطريقة  ن عىل التفاعل مع اليافع�ي .   شّجع أعضاء المجتمع البالغ�ي ن اليافع�ي

ي تعلموها 
ن فرصة تجربة المهارات ال�ت ات(، ومنح اليافع�ي تشاركية )بدلً من مجرد إلقاء المحارصن

وممارستها. 

ف ف مع اليافع�ي 5. إيجاد طرق لتواصل البالغ�ي

نسانية  .  ففي المواقف الإ ن اً لدى اليافع�ي ن ومشاركتهم فرقاً كب�ي يمكن أن يُحِدث دعم البالغ�ي

ي بعض الحالت، ينفصل اليافعون عن والديهم 
. و�ن ن ن اليافع�ي تتفكك أحياناً العالقات ب�ي

ن  ي حياتهم.  حيث قد يفتقدون إىل نماذج يحتذى بها أو البالغ�ي
ن �ن هم من البالغ�ي أو عن غ�ي

الموثوق فيهم الذين يحتاجون منهم التوجيه، أو قد تكون لديهم عالقات مضطربة مع 

 . ن هم من البالغ�ي مقدمي الرعاية وغ�ي

ف بدور المصادر  قيام البالغ�ي

ة  ون بالحيوية والخ�ب ن ي أصعب الأوقات، يكون لدى المجتمعات أشخاص يتم�ي
ح�ت �ن

 : ن ويمكنهم دعم اليافع�ي

المعلمون والميسون •

المدربون والرياضيون •

الفنانون •

الروائيون •

الموسيقيون •

كبار السن وقادة الدين •

علماء التاريخ، والطالب، والمثقفون التقليديون •

اء وعمال البناء • الحرفيون الخ�ب

كات والأعمال • أصحاب السث

الأطباء، والممرضات، وعمال الصحة •

الإخصائيون الجتماعيون •

ي الخياطة، والتطريز، والنجارة، والكمبيوتر، والطهي،  •
ة �ن الأشخاص ذوو الخ�ب

ي 
ها من المجالت ال�ت وتصفيف الشعر، والأعمال الخشبية، والميكانيكا، وغ�ي

ن تحظى باهتمام اليافع�ي

الأمهات والآباء •
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ن  ن للتواصل مع البالغ�ي ويمكن أن يساعد دعم اليافع�ي

ل أو  ن ي الم�ن
ي أنفسهم كأعضاء �ن

عىل تعزيز ثقتهم �ن

المجتمع.  كذلك يمكن أن يستفيد البالغون من 

ن وقد يستمتعون بقضاء  العالقات الوطيدة مع اليافع�ي

بداع. أوقاتهم معهم بما يضفونه من الحيوية والإ

ي إطار 
، سواء �ن ن ن للتواصل مع البالغ�ي ادعم اليافع�ي

ي المجتمع عىل نطاق أوسع، من 
ل أو �ن ن الأ�ة والم�ن

خالل:

دعمهم لتطوير الكفايات وممارستها، مثل المهارات، والمعلومات، والتجاهات،  •

ي حياتهم، 
ن �ن ن المهم�ي حيث يمكن مساعدتهم عىل تقوية عالقاتهم مع البالغ�ي

ي تشجع عىل 
مثل مقدمي الرعاية والأقارب؛ ويمكن أن يتضمن ذلك الأنشطة ال�ت

اح  ن عىل التواصل بشكل أفضل، أو اق�ت التعاطف مع الآخرين، أو مساعدة اليافع�ي

اتيجيات عليهم لحل الخالفات بسالم؛ إس�ت

ن الذين يمكنهم أن يقوموا بدور مرشديهم، بقضاء  • مساعدتهم عىل تحديد البالغ�ي

الأوقات معهم، والستماع إىل مشكالتهم، وتشجيعهم؛ 

ي اللجان التوجيهية،  •
، عىل سبيل المثال، �ن ن إعدادهم للتعاون بإيجابية مع البالغ�ي

نسانية أو  غاثة الإ ي إطار مجهودات الإ
أو من خالل الحوارات المجتمعية، أو �ن

 مبادرات بناء السالم؛

ي 
ن المختلفة وقصصهم �ن وعات لدراسة آراء البالغ�ي تشجيعهم عىل إقامة المسث

المجتمع؛ 

منحهم فرص التواصل مع المجتمع عىل نطاق أوسع من خالل عروضهم الفنية  •

ها من  والموسيقية، وعروض الرقص أو الدراما، والبطولت الرياضية، وغ�ي

الأحداث،منحهم فرص التواصل مع المجتمع عىل نطاق أوسع من خالل عروضهم 

ها من  الفنية والموسيقية، وعروض الرقص أو الدراما، والبطولت الرياضية، وغ�ي

ي 
الأحداث، يمكن أن يساعد ذلك عىل حضور الأشخاص مع بعضهم لالستمتاع �ن

 . ن ظروف تبعث عىل التحدي، فضالً عن تسليط الضوء عىل إنجازات اليافع�ي

ف وأعضاء المجتمع للتعاون التخاذ القرارات 6. دعم اليافع�ي

.  قد  ن دارة المداخالت مع مجموعة اليافع�ي ن للتعاون مع أعضاء المجتمع لإ ادعم اليافع�ي

ن من خالل الهياكل الرسمية لتخاذ القرارات مثل اللجان  يتضمن ذلك التعاون مع البالغ�ي

دارة  ي االإ
ف �ف اك اليافع�ي ن الخاصة بهم. راجع أداة إ�ش التوجيهية1 أو من خالل لجان اليافع�ي

والرقابة.

ن من أجل: ادعم اليافع�ي

ن يمكنهم الدفاع  • ن عىل اختيار ممثل�ي ي اللجان التوجيهية: شّجع اليافع�ي
المشاركة �ف

ي اتخاذ قرارات 
ن �ن عنهم داخل اجتماعات اللجنة التوجيهية والتعاون مع البالغ�ي

دارة. ساعدهم عىل استيعاب أدوار اللجنة التوجيهية وإجراءاتها وتطوير  بشأن الإ

. ن مة مع البالغ�ي يجابية والمح�ت عالقات العمل الإ

ن لتشكيل لجنة خاصة بهم  • دارة الخاصة بهم:  ادعم اليافع�ي تنظيم لجنة االإ

ن  اف عليها. يمكن أن تتوىل لجان اليافع�ي �ث لمساعدتهم عىل تخطيط المداخالت والإ

مسؤولية مهام برامج معينة، مثل الهتمام بأماكن الأنشطة، والمحافظة عىل 

ات، والتعاون مع اللجنة التوجيهية لتخطيط الأنشطة وإدارتها.  ن التجه�ي

ن أفكارهم  • ي اتخاذ القرارات:  قد يكون لدى اليافع�ي
إيجاد وسائل أخرى للمشاركة �ف

.  ادعمهم  ن ي إدارة المداخالت مع مجموعة اليافع�ي
الخاصة حول كيفية مشاركتهم �ن

ي تؤثر 
نامج ال�ت ي قرارات ال�ب

ن وللمشاركة �ن بداع وسائل مبتكرة للتعاون مع البالغ�ي لإ

فيهم. 

ن ، والوالدين، واليافع�ي ن ن محلي�ي ن حكومي�ي ، وموظف�ي ن كاء تنفيذي�ي ن من اليونيسيف، و�ث . ربما تتضمن اللجنة التوجيهية ممثل�ي ن ن عن المراقبة واتخاذ القرارات حول المداخلة مع مجموعة اليافع�ي 1 اللجنة التوجيهية هي مجموعة من الأشخاص المسؤول�ي

ف ممثلو اليافع�ي

ن للجان التوجيهية من خالل عملية عادلة وشفافة يستوعبها الجميع.  اخ�ت ممثىلي اليافع�ي

ن عدد متساٍو من الفتيان  ، واهتم بتضم�ي ن ن المستضعف�ي تأكد من عدم إغفال اليافع�ي

ن الذين ينتمون إىل فئات عمرية، وعرقية،  ، واليافع�ي ن ن وغ�ي المعاق�ي والفتيات، والمعاق�ي

ودينية، ولغوية، وطائفية مختلفة ومن مناطق جغرافية مختلفة.
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ال تنّس! ستحتاج أيضاً إىل العمل مع ممثىلي اللجنة 

ي المداخلة( 
ن �ن ك�ي ن الآخرين المش�ت التوجيهية )والبالغ�ي

ن  ي آراء اليافع�ي
وبذلك يكونوا مستعدين للتفك�ي بجدية �ن

 وللتعاون البّناء.

. ف ي التعامل مع اليافع�ي
ف �ف راجع أداة دعم البالغ�ي

ف ف واليافع�ي ف البالغ�ي 7.  محاولة بناء التفاهم ب�ي

نسانية،  ي المواقف الإ
ن �ن ن والبالغ�ي ن اليافع�ي ر أنه قد يحدث توتر ب�ي من الأهمية بمكان تذكُّ

ة، بالوسائل  .  قد يهتم البالغون، خاصة الأجيال الكب�ي ن فضالً عن انعدام الثقة عىل الجانب�ي

ي يتحدى بها اليافعون واليافعات الأدوار التقليدية والطريقة العادية للقيام بالأشياء تكون 
ال�ت

ين للمتاعب أو مصادر  ي مواقف ال�اع، قد يبدو اليافعون مث�ي
معرضة للتهديد.  ل سيما �ن

ي التعب�ي عن 
للمشكالت، ففي بعض الثقافات ربما يكون هناك اتفاق مقيد عىل حق الشباب �ن

ي اتخاذ القرارات. 
آرائهم أو المشاركة �ن

، فحاول تعزيز المزيد من  ن ن والبالغ�ي ن اليافع�ي ي تكون فيها تقسيمات ب�ي
ي المواقف ال�ت

أما �ن

ن  يجابية بمنحهم فرصاً للتواصل والتعاون مع بعضهم.  أوجد وسائل للبالغ�ي التجاهات الإ

وعات تطور المجتمع، فضالً  كة ومسث ي الأحداث الثقافية المش�ت
ن للعمل مع بعضهم �ن واليافع�ي

غاثة، مثل لجان إدارة المعسكرات، وأنظمة التحذير المبكر، ومجهودات إعادة  عن جهود الإ

عمار. الإ

ن فرصاً للعمل والستمتاع، والشعور أنهم من  ن واليافع�ي جرّب إضفاء جو الوحدة بمنح البالغ�ي

الفريق نفسه.   

المراقبة والتكّيف

ي مع 
ن باستمرار أثناء التعامل معهم، وأنك تكيِّف المداخلة للتماسث تأكد أنك تتابع اليافع�ي

ة.  تذكر أنهم يعرفون عن حياتهم واحتياجاتهم أك�ث من أي  الظروف والهتمامات المتغ�ي

شخص آخر. 

نسانية، لذا فمن الأهمية بمكان التواصل مع  ي المواقف الإ
قد يظهر الأشخاص ويختفون �ن

ي المجتمع 
اك �ن ي المداخلة. ل سيما الش�ت

ن الآخرين �ن اك البالغ�ي �ث يجاد وسائل لإ المجتمع لإ

 ، ن ي يمكنهم مشاركتها مع اليافع�ي
ين بالمهارات أو المعلومات ال�ت ن لتحديد الأشخاص المتم�ي

ي المهام المختلفة.  
والذين ربما يهتمون بالمساعدة عىل الأنشطة أو التطوع �ن

بداع طرق جديدة للتواصل مع مجتمعاتهم، ولتكيف موضوعات  ن لإ تعامل مع اليافع�ي

ها من الأحداث العامة مع الموضوعات ذات الهتمام أو الصلة  المعارض، والعروض، وغ�ي

ي المداخلة، فكن مستعداً لالستفادة من أي فرص 
ي قدماً �ن

بالأشخاص حولهم.  بينما تم�ن

ي المجتمع.
ل و�ن ن ي الم�ن

، وتعزز العالقات �ن ن ن واليافع�ي ن البالغ�ي جديدة تجمع ب�ي
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. ف ي اللجنة التوجيهية للتعامل البّناء مع اليافع�ي
ف �ف استخدم االأداة أدناه لدعم البالغ�ي

دارة والرقابة. ي االإ
ف �ف اك اليافع�ي راجع أداة إ�ش

 .Save the Children UK, London, 2010 ،دليل عمىلي لمشاركة الأطفال :Lyford Jones, Hannah, Putting Children at the Centre ي
1 تم اقتباس هذه الأداة من المحتوى الوارد �ن

ي العتبار.
ي تؤثر فيهم وأخذ آرائهم �ن

ي اتخاذ القرارات حول الموضوعات ال�ت
2 تنص المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل عىل أن من حق كل طفل المشاركة �ن

1 ف ي التعامل مع اليافع�ي
ف �ف االأداة: دعم البالغ�ي

ف ي التعامل مع اليافع�ي
ف �ف دعم البالغ�ي

ن واليافعات بطريقة  •تذكر ن التعامل مع آرائهم بجدية. )أحياناً تتم استشارة اليافع�ي ي اتخاذ القرارات هادفة، كما يتع�ي
ن �ن ن أن تكون مشاركة اليافع�ي يتع�ي

رمزية(. 

.  عىل سبيل المثال، قد يحتاجون إىل تغي�ي نوع  • ن ي يعملون بها للتعاون مع اليافع�ي
قد يحتاج البالغون إىل التخىلي عن سلطتهم وتكييف الطريقة ال�ت

ي يديرون بها الجتماعات.
ي يستخدمونها والطريقة ال�ت

اللغة ال�ت

ن  •قبل االجتماعات ن للتعامل مع اليافع�ي عداد البالغ�ي خذ ما تحتاج من الوقت لإ

ي الجتماعات، وعند اتخاذ القرارات، وعند وضع الخطط. قرر كيف سيسهم  •
ن �ن ن اليافع�ي ي اتخاذ القرارات بأنسب طريقة لتضم�ي

ن �ن ك البالغ�ي أ�ث

ي القرارات الأساسية.
الفتيان والفتيات تماماً �ن

• . ن ن يستوعبون المتوقع منهم وماذا ستكون أدوار اليافع�ي تأكد من أن البالغ�ي

• . ن ن بالتعب�ي عن أي مخاوف أو شكوك أو أسئلة لديهم حول التعامل مع اليافع�ي اسمح للبالغ�ي

ي تؤثر فيهم.2 •
ي اتخاذ القرارات حول الموضوعات ال�ت

اك �ن ن واليافعات الش�ت رهم بأن من حق اليافع�ي ي عملهم وذكِّ
ن �ن اك اليافع�ي أّكد عىل فوائد اش�ت

ي الحكم. •
ي اتخاذ القرارات و�ن

اكهم �ن ن واليافعات يمكنهم اكتساب مهارات وتجارب وثقة نتيجة اش�ت ن بأن اليافع�ي ذّكر البالغ�ي

أدر التوقعات حول ما يمكن أن يقوم به اليافعون وما ل يستطيعون القيام به. •

ي عليهم اتخاذها قبل الجتماعات. •
ن بمعلومات واضحة حول الأفعال والقرارات ال�ت ن عىل تزويد اليافع�ي شّجع البالغ�ي

ن عىل:  •أثناء االجتماعات شّجع البالغ�ي

ي العتبار أثناء عملية اتخاذ القرارات •
ون عن آرائهم والوقت المناسب لذلك، وكيف سيتم أخذها �ن ن بوضوح كيف يع�ب حوا لليافع�ي أن يسث

، وتشجيعهم عىل مشاركة آرائهم وإجابة أسئلتهم ب�احة ووضوح • ن الستماع إىل اليافع�ي

سهام فيها   • ي يمكنهم الإ
ي المناقشات حول الموضوعات ذات الصلة ومحل اهتمامهم - وال�ت

ن �ن اك اليافع�ي إ�ث

حاول جعل الجتماعات أك�ث مرح وجاذبية •

ي ضوء ملحوظاتهم •
ح ما يمكنهم توقعه �ن ن عىل مشاركة آرائهم وا�ث شكر اليافع�ي

الحتفال بإنجازاتهم )إذا كان مناسباً( •
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ف ي التعامل مع اليافع�ي
ف �ف دعم البالغ�ي

: ال تفعل ن ل تسمح للبالغ�ي

ن أو رفض التعامل معها بجدية • برفض صالحية آراء اليافع�ي

ي القرارات الأساسية  •
عداد الجتماعات واستشارة النظراء �ن ن بوقت ومعلومات مناسبة لإ بعدم السماح لليافع�ي

ي الجتماعات •
ن لتقديم التوصيات والآراء �ن ن الوقت والمكان الكافي�ي بعدم منح اليافع�ي

ي يصعب عليهم الإجابة عنها  •
ن حول المشكالت غ�ي ذات الصلة أو ال�ت بطرح أسئلة عىل اليافع�ي

ح أي توصيات تم تنفيذها وأيها لم يتم تنفيذه  • ي العتبار أو �ث
ن بانتظام حول أخذ آرائهم �ن بتجاهل إعطاء الملحوظات والتحديثات لليافع�ي

)والسبب وراء ذلك(.
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ي المجتمع.
ف �ف ، وال سيما عند تعاونهم مع البالغ�ي ف ي جميع مجاالت تعاملك مع مجموعة اليافع�ي

ف �ف استخدم قائمة االختيار أدناه لدعم مشاركة اليافع�ي

هل هي تطوعية؟ المشاركة الفعلية تطوعية وليست بالإجبار. ;

ك اليافعون الأك�ث ثقة فحسب. وأحياناً يتقدم الفتيان فحسب للتحدث. ; هل هي سهلة للجميع؟ أحياناً يش�ت

ام، حيث ل يتم التهكم أو السخرية من أحد. ; ي مناخ من الح�ت
مة؟ تحدث المشاركة الفعلية �ن هل هي مح�ت

ون المشاركة تشويشاً أو إضاعة للوقت. ; ن استيعاب سبب المشاركة، وإل فقد يعت�ب ن عىل اليافع�ي ما الهدف منها؟ يتع�ي

ي النتباه إليها. ;
ي يهتم بها اليافعون ويرغبون �ن

من يريدها؟ تستند المشاركة الفعلية إىل المشكالت ال�ت

ي النتائج. ;
ي إحداث تأث�ي فعىلي �ن

ن الشعور بأنهم يساهمون �ن ن عىل اليافع�ي هل تُحِدث فارقاً؟  يتع�ي

ي يستخدمونها. ;
هل اللغة مناسبة؟ تتطلب المشاركة الفعلية أن يشعر اليافعون بكفاية اللغة والمفردات ال�ت

هل المشاركون مستعدون؟ أحياناً يمتلك البالغون جميع المعلومات، ول يمتلك اليافعون أي معلومة. ;

ء مسبقاً. ; ي
ن بمتابعة الأفكار، ول يحدد البالغون أي سث هل هي أصلية؟ تسمح المشاركة الفعلية لليافع�ي

ن نتيجة ما فعلوه أو قالوه. ; هل هي آمنة؟ تنطوي المشاركة الفعلية عىل بذل كل المجهودات لضمان عدم إيذاء اليافع�ي

ن ما يحدث بعد ذلك، ومن المسؤول عن إجراءات المتابعة. ; ي المشاركة الفعلية أن يكون واضحاً لدى اليافع�ي
ماذا يحدث بعد ذلك؟ تع�ن

.Commonwealth Secretariat, Participation in the Second Decade of Life: What and Why?, Commonwealth Secretariat, London, 2005 ي
1 يتم اقتباس هذه الأداة من المحتوى الوارد �ن

1 ف قائمة اختيار مشاركة اليافع�ي
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ف وتكييفها. ف وتخطيط المداخلة مع مجموعة اليافع�ي ف حول اليافع�ي استخدم االأسئلة أدناه لتوجيه المناقشات مع البالغ�ي

ف  ف حول اليافع�ي االأداة: استشارة البالغ�ي

ف االأسئلة التالية: اطرح عىل البالغ�ي

ي المجتمع؟ •
ن واليافعات �ن ما الآمال والتوقعات لديك بشأن اليافع�ي

ن واليافعات؟ • ما المشكالت أو المخاوف لديك بشأن اليافع�ي

ك فيها اليافعون واليافعات؟  • ي ترغب أن يش�ت
امج أو الأدوار ال�ت ما أنواع الأنشطة أو ال�ب

ي ترغب أن يطورها اليافعون واليافعات؟  •
ما المهارات ال�ت

ي المجتمع؟ •
ي ترغب أن يقوم بها اليافعون واليافعات �ن

سهامات ال�ت ما أنواع الإ

ي ينبغي أن يكتشفها اليافعون واليافعات؟ •
ما الموضوعات ال�ت

ن واليافعات؟  • اك اليافع�ي ما أفضل طرق إ�ث

ي اللجنة التوجيهية، أو كأي دور آخر؟  •
، كنموذج يحتذى به، أو كميس متطوع، أو كعضو �ن ن ي المداخلة مع اليافع�ي

كيف تساهم �ن

ن واليافعات حول مهنتهم، أو يعلموهم  • ؟  )عىل سبيل المثال، يمكن أن يتحدث البالغون مع اليافع�ي ن ي يمكنك مشاركتها مع اليافع�ي
ما المهارات، أو المعلومات، أو المصادر ال�ت

عون بأماكن أو مواد لالأنشطة(. مهارة بعينها مثل الطهي، أو الرقص، أو الحرف اليدوية، أو يت�ب

ي اللجنة التوجيهية؟  •
ي اتخاذ القرارات، والتعامل مع آرائهم بجدية؟ عىل سبيل المثال، كعضو �ن

اكهم �ن ن واليافعات، وإ�ث ي التعامل مع اليافع�ي
هل ترغب �ن

ي سياقك الخاص!
أضف أي أسئلة أخرى تبدو منطقية �ن
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ف ومراقبتها ي إدارة المداخلة مع مجموعة اليافع�ي
ف �ف اك اليافع�ي استخدم االأداة أدناه للتوجيه نحو إ�ش

دارة والرقابة ي االإ
ف �ف اك اليافع�ي االأداة: إ�ش

ن •البدء ، قم بتشكيل لجنة توجيهية مكونة من قادة المجتمع، والوالدين، واليافع�ي ن عند إجراء مداخلة جديدة ومستقلة مع مجموعة اليافع�ي

، تعامل مع اللجنة التوجيهية الموجودة بالفعل • نامج الحاىلي ن ضمن ال�ب ن مجموعة اليافع�ي عند تضم�ي

ف اك اليافع�ي ي اللجنة التوجيهية  •خيارات إ�ش
ن كأعضاء �ن ك ممثىلي اليافع�ي أ�ث

و/ أو

ن الذين يمكنهم مشاركة المسؤولية لتخطيط المداخلة وإدارتها  • شّكل لجنة مستقلة مكونة من اليافع�ي

ي ينبغي طرحها: 
االأسئلة ال�ت

ف كيف سيختار اليافعون ممثليهم؟ •تحديد ممثىلي اليافع�ي

 هل سيتم تمثيل المجموعات المختلفة عىل قدم المساواة؟ •

)النوع، والعمر، والِعرق، وما إىل ذلك(

؟ ماذا ستكون أدوارهم؟  •االأدوار والمسؤوليات ن ماذا سيفعل ممثلو اليافع�ي

ي اتخاذ  •
ن وتشاركها �ن ي سيتولون مسؤولياتها؟ كيف ستتعامل مع اللجنة التوجيهية للبالغ�ي

، فما المهام ال�ت ن إذا كانت هناك لجنة يافع�ي

القرارات؟

ن يستوعبون أدوارهم، ويعرفون المتوقع منهم، وتتضح لهم أهداف عملهم؟  • كيف يمكنك ضمان أن ممثىلي اليافع�ي

ن يجدون أدوارهم ممتعة وهادفة؟ • كيف يمكنك ضمان أن ممثىلي اليافع�ي

اكهم؟ • كيف سيستفيد اليافعون من اش�ت

ف ، وبذلك يمكنهم التعاون معاً لتخطيط القرارات حول  •التعامل مع البالغ�ي ن ن واليافع�ي ن البالغ�ي ي يمكن اتخاذها لدعم عالقة مثمرة ب�ي
ما الخطوات ال�ت

المداخلة واتخاذها؟ 

ن والتعاون معهم؟ • ما الستعداد والدعم الذي سيحتاجه اليافعون للتواصل بفاعلية مع البالغ�ي

ي اتخاذ القرارات؟ •
ن �ن اك اليافع�ي �ث ن ولإ حات اليافع�ي ما الستعداد الذي سيحتاجه البالغون لالستجابة البّناءة لمق�ت

. ف ي التعامل مع اليافع�ي
ف �ف راجع أداة دعم البالغ�ي
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نسانية وهو التأكد من  ي المواقف االإ
ف �ف ي تعاملك مع اليافع�ي

هناك جزء مهم �ف

أنهم يحصلون عىل الدعم الذي يحتاجونه 

ي هذا 
للتطوير بطريقة آمنة وصحية. ويع�ف

ي يستفيدون 
امج ال�ت توصيلهم بالخدمات وال�ب

منها، وتزويدهم بالمعلومات المفيدة، واتخاذ 

الخطوات عند تعرض صحتهم، وعافيتهم، 

وسالمتهم للخطر.

ف بالدعم.  راجع أداة توصيل اليافع�ي

ف بالخدمات والدعم 1. إعالم اليافع�ي

ي مجتمعك.  يمكن أن 
ن �ن امج متوافرة لليافع�ي كخطوة أوىل، اكتشف ما إذا كانت الخدمات وال�ب

ي التعليم، والصحة، وحماية الأطفال، 
يستفيد اليافعون واليافعات من الخدمات الأساسية �ن

فيهية، والرياضات،  ي نوادي الشباب، وأماكن الأنشطة ال�ت
امج �ن كما يمكنهم الستمتاع بال�ب

ع الميسين عىل:  والفنون.  شجِّ

ي بداية الجلسات؛ •
امج الجديدة أو الحالية �ن ن بالخدمات وال�ب تحديث اليافع�ي

ي ذلك  •
ي أماكن الأنشطة، بما �ن

ن �ن نسث المعلومات حول الخدمات الخاصة باليافع�ي

الجداول، والمواقع، وتفاصيل التصال 

ها من المعلومات  بفريق العمل، وغ�ي
المفيدة؛1

ي زيادة الوعي حول  •
ن �ن اك اليافع�ي إ�ث

امج المتوافرة بابتكار  الخدمات وال�ب

منشورات، أو القيام بعروض الدراما أو 

ن  ة مع اليافع�ي الموسيقى، أو التواصل مبا�ث

واليافعات الآخرين.

ف 2. التعاون مع برامج أو خدمات أخرى لليافع�ي

امج  • ها من ال�ب ن تداخلك بمجموعة اليافعة مع غ�ي حاول بأق� ما تملك التنسيق ب�ي

ي مجتمعك. 
ن �ن ي تدعم اليافع�ي

ال�ت

ي أوقات ومواقع تشجع، ول تتعارض مع،  •
شجع الُميسين عىل تنظيم أنشطة �ن

ي العيادات الصحية واستخدام 
امج التعليمية والحضور �ن ي ال�ب

ن �ن مشاركة اليافع�ي

الخدمات الأخرى.

ن لمبادرات  • ن التابع�ي حافظ عىل تواصلك المستمر مع فريق العمل أو المتطوع�ي

الدعم الأخرى، مثل العيادات أو لجان حماية الأطفال أو المخططات التعليمية.

اتهم  • ن )حسب القتضاء( بخصوص خ�ب شجع الُميسين عىل استشارة اليافع�ي

امج وشجعهم عىل مشاركة المعلومات المفيدة مع  باستخدام الخدمات وال�ب

بعضهم.

ن ومقدمي  • ن اليافع�ي ادعم الحوار البّناء ب�ي

الخدمة لمناقشة كيفية إتاحة دعمهم أو 

ن واليافعات. جعله مفيداً لليافع�ي

ف بالمعلومات 3. توصيل اليافع�ي

ي أنه تجب 
ي تقلقهم.  وهذا يع�ن

ن الوصول إىل معلومات بخصوص الأمور ال�ت يحق لليافع�ي

ي وطرح الأسئلة والوصول إىل المعلومات الدقيقة حول 
إتاحة مساحة لهم للتحدث بشكل عل�ن

ي بعض الحالت.   وقد يتضمن هذا 
ي قد تُعت�ب حساسة )أو ح�ت غ�ي مناسبة( �ن

المشكالت ال�ت

ي ذلك الوصول إىل منع الحمل( أو أدوار 
نجابية )بما �ن معلومات حول الصحة الجنسية والإ

ن أو المشكالت الدينية أو السياسية أو الجتماعية.  الجنس�ي

ن وعىل مشاركة  • تدريب الُميسين عىل إدارة المحادثات الصعبة مع اليافع�ي

معلومات دقيقة - ح�ت بخصوص المشكالت الحساسة.

ن )مع الوضع  • وضع مبادئ توجيهية واضحة بخصوص السية وخصوصية اليافع�ي

ي تعود عىل 
ن السية وأفضل الفوائد ال�ت ن العتبار الحاجة إىل الموازنة ب�ي ي ع�ي

�ن

  .) ن اليافع�ي

ي استشارة اللجنة التوجيهية لمناقشة  •
التفك�ي �ن

ي ل يمكن 
ي يمكن طرحها وال�ت

المواضيع ال�ت

.  وقد يكون هذا مهماً  ن طرحها مع اليافع�ي

ي السياقات الثقافية حيث 
عىل نحو خاص �ن

من الممكن أن تتسبب مناقشة مشكالت 

ن أو  ار بالمشارك�ي ي الإرصن
حساسة أو محظورة �ن

. ن ي مجموعة اليافع�ي
تنهي مداخلتك �ن

ات(، وعلقه أثناء الجلسات. ن ي مجموعة التجه�ي
ات )عىل سبيل المثال، �ن ن ن مع التجه�ي ي مكان مؤقت أو ُمستعار، خزن ملصقاً بقائمة الخدمات المقدمة لليافع�ي

1 إذا أُجريت الأنشطة �ن

ف بالدعم توصيل اليافع�ي
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ن واليافعات وأنهم ل يحاولون  التأكد من مشاركة الُميسين للمعلومات بالتساوي مع اليافع�ي

ن بناًء عىل آرائهم  ن بخصوص الوصول إىل خدمات معينة أو دعم مع�ي ي قرارات اليافع�ي
التأث�ي �ن

الدينية أو الثقافية وانتماءاتهم. 

راجع أداة مناقشة المواضيع الحساسة. 

4. اتخاذ إجراء عندما يحتاج اليافعون إىل دعم خاص

من المهم للغاية تدريب الُميسين عىل تحديد م�ت قد يحتاج اليافعون إىل دعم خاص 

والستجابة بشكل مناسب. 

ن الذين قد يكونون ضعفاء عىل نحو خاص  • دعم الُميسين لمعرفة اليافع�ي

ن بذويهم  ويحتاجون إىل الدعم -- عىل سبيل المثال: اليافعون غ�ي المصحوب�ي

ي المؤسسات واليافعون ذوي 
واليافعون المنفصلون واليافعون الموجودون �ن

ن  عاقات أو الحتياجات الخاصة واليافعون الُمهَمشون واليافعون غ�ي المسجل�ي الإ

نسانية واليافعات الحوامل والأمهات  الذين ليس بإمكانهم الوصول إىل الخدمات الإ

هم.  وغ�ي

حالة - أي الأفراد والمؤسسات  • التأكد من أن الُميسين عىل دراية بإجراءات االإ

المتاحة لالستجابة عندما يحتاج اليافعون إىل دعم أو خدمات خاصة. 

ن لخطر  • ن المعرض�ي بالغ عن أي مخاوف بخصوص اليافع�ي وضع إجراءات واضحة لالإ

هم.  ويتضمن هذا  ار بغ�ي ار بأنفسهم أو الإرصن ن لخطر الإرصن ر، المعرض�ي ال�ن

ن  بوضوح تحديد مركز التنسيق أو مدير الحالة الذي يمكن للُميسين إحالة اليافع�ي

إليه. 

ي يجب أن يتخذها الُميسون إذا أظهر اليافعون )أو  •
المخطط وخطوات التدريب ال�ت

أبلغوا عن( أن صحتهم أو سالمتهم أو حمايتهم أو رفاهيتهم معرضة للخطر.

ن بالخدمات والدعم بتحفظ، لتجنب  • تدريب الُميسين عىل توصيل اليافع�ي

ام السية.  المضايقات أو الإحراج ولح�ت

ن إىل الخدمات، للتأكد من  • ن الُمحال�ي تشجيع الُميسين عىل المتابعة مع اليافع�ي

أنهم يشعرون بالسعادة بالدعم المقدم ومن أنه تم تناول احتياجاتهم ولمعرفة 

. ي
إن كانوا يحتاجون إىل أي دعم إضا�ن

ي مداخالت 
بالغ والإحالة تعكس الحد الأد�ن للمعاي�ي لالأطفال �ن التأكد من أن إجراءات الإ

يدز والصحة الجنسية  نسانية، بما فيها حماية الأطفال ومرض نقص المناعة/ الإ الستجابة الإ

نجابية والصحة العقلية والدعم النفسي والجتماعي والعنف عىل أساس الجنس. والإ

ي المحن وأداة االستجابة إىل مخاوف حماية االأطفال. 
ف �ف راجع أداة دعم اليافع�ي

ي الدليل االأساسي 
ي الموارد �ف

راجع أقسام الحماية النفسية واالجتماعية وحماية االأطفال �ف

ي هذا المجال.
للحصول عىل مزيد من المعلومات والدعم �ن

المراقبة والتكّيف

ن بمرور الزمن. اعمل مع  امج والخدمات والدعم المتاح لليافع�ي من المحتمل أن تتغ�ي ال�ب

ن )عىل  ي تفتح وتغلق لالتصال بفريق الدعم أو المتطوع�ي
امج ال�ت ن لتتبع ال�ب الُميسين واليافع�ي

ي لجان حماية الأطفال(، ولتحديث معلومات الإحالة 
ي العيادات الصحية أو �ن

سبيل المثال �ن

تهم مع برامج )وفريق  ن العتبار فيما يتعلق بخ�ب ن بع�ي لديك بانتظام.   خذ تعليقات اليافع�ي

عمل( معينة وكن عىل استعداد لمواءمة توقيت الأنشطة أو موقعها لتجنب التعارضات مع 

ي يجدها اليافعون واليافعات مفيدة أو ممتعة. 
الخدمات ال�ت

االإحاالت

اليافعون واليافعات الذين قد يحتاجون إىل إحالت للخدمات الخاصة والدعم الخاص 

هم من: 

يُظهرون عالمات تدل عىل، أو يبلغون عن، العنف أو العتداء أو الستغالل أو  •

التجاهل 

ي من اعتاللت أو أمراض جسدية • يحتاجون إىل عالج ط�ب

يتطلبون دعماً نفسياً واجتماعياً أو استشارات أو خدمات تتعلق بالصحة العقلية  •

بشكل فردي

يعانون من صعوبات التعلم وقد يستفيدون من الدعم التعليمي •

فاتتهم الخدمات الأساسية مثل توزيع الطعام أو الرعاية الصحية أو التعليم. •
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امج وتسجيل مالحظات عن نوع الدعم المقدم وساعات العمل ومعلومات االتصال والرسوم. 1. تحديد موقع الخدمات وال�ب

: ف بتنسيق محبب للمستخدم. راجع مثال القالب التاىلي 2. مشاركة هذه المعلومات مع الُمي�ين واليافع�ي

نسانية. ي االأزمات االإ
ف وتحتفظ بأد�ف المعاي�ي لالأطفال �ف امج مناسبة لليافع�ي 3. تقييم إن كانت الخدمات أو ال�ب

، الوصول إىل الخدمات بأمان وراحة؟  • ن ن واليافعات، بما فيهم المعاقون وغ�ي المعاق�ي هل يمكن لليافع�ي

؟  • ن نامج أو الخدمة معلومات بطريقة مناسبة لليافع�ي هل يوفر ال�ب

ن والحتفاظ بجميع المعاي�ي ذات الصلة )مثل الحماية والسية(؟  • هل فريق العمل أو المتطوعون مدربون للعمل مع اليافع�ي

. ف امج والخدمات االأساسية لليافع�ي ف مع ال�ب 4. ضمان عدم تعارض االأنشطة المجدولة مع مجموعة اليافع�ي

امج وعىل تقديم مالحظاتهم بخصوص الوصول إليها أو سالمتها أو جودتها. ف عىل تقييم الخدمات أو ال�ب 5. تشجيع اليافع�ي

ف بالدعم  االأداة: توصيل اليافع�ي

ي قد يستمتع بها اليافعون أو يستفيدون منها. 
استخدم الخطوات التالية لمساعدتك عىل جمع ومشاركة معلومات عن الخدمات ال�ت

نامج الموقع:اسم الخدمة أو ال�ب

نوع الخدمة المقدمة )مثل الصحة، التعليم، حماية 

االأطفال(:
ساعات الخدمة:

اسم الشخص الذي يجب االتصال به ورقم هاتفه:وصف الخدمة المقدمة:

الرسوم )إن وجدت(:المستفيدون )متاح لـ(:

تعليقات أخرى:



نامج | 103 ق ال�ب دليل ُمنسِّ

ف امج والدعم المتوفر لليافع�ي الخدمات وال�ب

ات  ف الطعام والماء والتجه�ي

ورية الرصف
مراكز وأسواق توزيع الطعام

برامج التغذية التكميلية

توزيع المغذيات الدقيقة

توزيع الماء )مثل الماء المنقول بالشاحنات( أو مضخات الماء أو الآبار 

ات الصحية أثناء الحيض ن توزيع عنارص غ�ي غذائية: الخيام والأقمشة المشمعة ومعدات الطهي والأ�ة والوقود أو الحطب والصابون والتجه�ي

العيادات وخدمات الرعاية الصحية الأساسيةخدمات الرعاية الصحية

الرعاية الصحية عند الطوارئ

الصحة العقلية والستشارات 

نجابية خدمات الرعاية للصحة الإ

ي الذكري ووسائل منع الحمل الأخرى 
توزيع الوا�ت

يدز اختبارات واستشارات مرض نقص المناعة/الإ

 التعليم والتعلم 

وخدمات المعلومات
المدارس الرسمية

ها امج التعليمية غ�ي الرسمية: المهارات المهنية والثقافية والمالية والكمبيوتر والصحة والنظافة الشخصية والمهارات الحياتية والفنون وغ�ي ال�ب

رشاد والتعليم برامج الإ

المكتبات أو أماكن الدراسة

نت ن�ت الوصول إىل الكمبيوتر/الإ

ي
ن بذويهمالحماية الدعم القانو�ف ن وغ�ي المصحوب�ي الدعم لالأطفال المنفصل�ي

همال والستغالل والعنف. خدمات الحماية لالأطفال المتأثرين بالعتداء والإ

خدمات العنف عىل أساس الجنس

ي لالأطفال الذين عىل صلة مع 
استشارات قانونية وتمثيل قانو�ن

لجان أو شبكات حماية الأطفال القانونية

مساحات مناسبة لالأطفال

فيه والرياضة برامج الفنونالفنون وال�ت

برامج أو منشآت للرياضة والستجمام

أنشطة فنية غ�ي رسمية )مثل حلقات الطبول(

أنشطة رياضية غ�ي رسمية )مثل كرة القدم ليالً وكرة السلة السيعة(

نوادي الشباب والمراكز المخصصة لهمالنوادي والمؤسسات

نوادي الأطفال )مثل نوادي الأطفال مع الأطفال ولجان السالم وما إىل ذلك(

مجموعات الدراما والرقص والموسيقى
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نسانية. ي المواقف االإ
ف �ف ، تش�ي المحن إىل الحزن أو االألم أو االكتئاب أو الخوف أو االضطراب أو القلق أو الشعور بالذنب الذي قد ينتاب اليافع�ي ف ي مجموعة اليافع�ي

�ف

ن والستجابة لها.2 ي دعم الميسين للتعرف عىل عالمات المحن لدى اليافع�ي
رشاد �ن استخدم الأداة التالية لالإ

 Actions for the Rights of Children, ARC Resource Pack, Critical Issue Module 7: Psychosocial Support, The International Rescue Committee, Save the Children, Terre des Hommes, The Office of the United Nations High Commissioner for Human :1 المصادر

 Rights, United Nations High Commissioner for Refugees, UNICEF, New York, 2009; UNICEF, The Psychosocial Care and Protection of Children in Emergencies: Teacher training manual, UNICEF, New York, 2009; UNICEF, Inter-Agency Guide to the Evaluation

 of Psychosocial Programming in Humanitarian Crises, UNICEF, New York, 2011; 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

" لمزيد من المعلومات. ي "الدليل الأساسي
ن والدعم النفسي والجتماعي �ن 2 راجع قسم اليافع�ي

ي المحن1
ف �ف االأداة: دعم اليافع�ي

نسانية ي المواقف االإ
ف �ف محن اليافع�ي

ن بطرق مختلفة.   • ي اليافع�ي
نسانية أن تؤثر �ن ن بالأزمات الإ ن�ي يمكن لالضطراب والخسارة والعنف المق�ت

ي سلوكهم ومشاعرهم وأفكارهم وعالقاتهم الجتماعية.  وهذا أمر طبيعي.  من المهم أن  •
ات الأولية �ن ن واليافعات تقريباً بعض التغي�ي من المحتمل أن يبدو عىل جميع اليافع�ي

ن سيتحسنون ويتعلمون كيف يتأقلمون. تتذكر أن معظم اليافع�ي

ي أداء وظائفهم ويتطلبون  •
ي البعض الآخر من صعوبة �ن

يتفاعل اليافعون مع الظروف الصعبة بطرق مختلفة.  قد يكون بعضهم أك�ش مرونة أك�ث ويستجيبون بسعة، بينما قد يعا�ن

دعماً خاصاً.

ن أثناء المحن. • ي فرق ملحوظ لليافع�ي
ف �ن ف أو أقران مهتم�ي من الممكن أن يتسبب وجود بالغ�ي

ف عالمات شائعة تدل عىل المحن عند اليافع�ي

: ن من الممكن التعب�ي عن المحن بطرق متعددة وقد يختلف من ثقافة إىل أخرى.  غالباً ما يتم تقسيم عالمات المحن الشائعة إىل نوع�ي

هم • اً مع غ�ي سلبية: يصبح اليافعون أقل نشاطاً واهتماماً بالأمور ول يتفاعلون كث�ي

عنيفة: يصبح اليافعون أك�ث نشاطاً ولديهم طاقة مفرطة ويت�فون بعنف واضطراب وتمرد. •

: ن ي تدل عىل المحن عند اليافع�ي
من بعض العالمات الشائعة ال�ت

جسدية: 

إرهاق وإنهاك ونوم مضطرب  •

ي انتظار الخطر، يفزع بسهولة  •
يقظة مفرطة، �ن

أوجاع وآلم من بينها آلم المعدة أو آلم الرأس أو الدوار •

عاطفية )المشاعر(: 

خوف وخدر وانعزال واكتئاب وحزن •

حزن شديد )يفهم عواقب الخسارة أك�ث من الطفل الأصغر سناً( •

يشعر بالذنب أو الندم والستغراق واليأس  •

الغضب و�عة النفعال، الضطراب والخوف •

ات مزاجية غ�ي منتظمة • تغي�ي
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ف عالمات شائعة تدل عىل المحن عند اليافع�ي

سلوكية: 

فيه • يت�ف بانسحاب ولمبالة ول يتفاعل مع الألعاب أو أنشطة ال�ت

انعزال اجتماعي، فقدان الهتمام بالأنشطة العادية •

اً وكث�ي التعلق أو مستقل • يبدو حزيناً دائماً ول يبتسم أبداً ويبكي كث�ي

ي الشهية أو عادات الأكل •
تغ�ي �ن

يت�ف بعنف دائماً مع الأقران أو الميسين، سواء جسدياً أو لفظياً •

ي ل تنتهي •
رفض للقواعد أو سلوك هدام مثل الأسئلة أو الجدالت ال�ت

تحدي الوالدين أو الميسين أو أصحاب السلطة •

سلوكيات محفوفة بالمخاطر مثل إدمان الكحول أو المواد المخدرة )مرتبط بمشاعر مدمرة للذات أو الشعور بأنه ل يُقهر( •

إدراكية )االأفكار(:

أفكار تطفلية أو ذكريات لأحداث محزنة أو كوابيس •

ة، ذاكرة ضعيفة • ، سهولة الرتباك أو الح�ي ن ك�ي ي ال�ت
صعوبة �ن

يمان • ي نظرته للعالم، فلسفته، معتقداته الدينية، فقدان الإ
تغ�ي �ن

ي ذلك النتحار( •
النشغال بالعنف والموت والقتل )بما �ن

ف االستجابة إىل العالمات الشائعة للمحن باستخدام مجموعة اليافع�ي

ع الميسين عىل: شجِّ

إنشاء بيئة يشعر فيها اليافعون بحرية التحدث حول أفكارهم وآمالهم ومخاوفهم، من دون الخوف من الحكم عليهم. •

ن والتأكيد لهم أن ردود أفعالهم تجاه الظروف طبيعية.  فمن الطبيعي أن تشعر بالخوف والرتباك والغضب والذنب. • الستماع المساند لليافع�ي

ي الحياة. •
ي تواجههم �ن

ن بمناقشة ظروفهم )إن أرادوا( ومساعدتهم عىل إيجاد طرق إيجابية للتأقلم عىل الصعوبات ال�ت السماح لليافع�ي

ي حياتهم إن لم يريدوا.   •
ن للتعب�ي عن أنفسهم مع عدم الضغط عليهم ليعيشوا تجاربهم مرة أخرى أو للتحدث عن )أو رسم صور( الأحداث السلبية �ن توف�ي فرص لليافع�ي

ن عىل استكشاف مشاعرهم ولزيادة فهمهم لحتياجاتهم ومخاوفهم  • ي والرسم والغناء والرقص والكتابة وقص القصص والدراما لمساعدة اليافع�ي توف�ي وقت للفن االتعب�ي

وأفكارهم وآرائهم.
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ف االستجابة إىل العالمات الشائعة للمحن باستخدام مجموعة اليافع�ي

ع الميسين عىل: شجِّ

ن خليط من الأنشطة الفعالة والأنشطة الهادئة المريحة. • تضم�ي

عادة بناء منازلهم  • ي الجهود المبذولة لإ
اكهم �ن ي فيما يحدث لهم، عىل سبيل المثال، عن طريق إ�ث يجا�ب ن للتأث�ي الإ توف�ي فرص لليافع�ي

ومجتمعاتهم وإعادة تأهيلها )إن أمكن(.

ن عىل دعم بعضهم عن طريق تكوين فريق والأنشطة الجماعية. • تشجيع اليافع�ي

ي قد تتطلب دعماً خاصاً. •
ي تدل عىل المحن أو السلوكيات المقلقة ال�ت

ن بحرص ومالحظة العالمات الدائمة ال�ت مالحظة اليافع�ي

ف عالمات المحن الشديدة عند اليافع�ي

ن واليافعات الذين: • ي حياتهم اليومية. وهذا ينسحب عىل اليافع�ي
ن للتأقلم مع محنهم، وقد يجدون صعوبة شديدة �ن ي بعض اليافع�ي

قد يعا�ن

يتفاعلون مع الأزمة عاطفياً بشكل مطول وشديد، ويزداد سوءاً بمرور الوقت ويتداخل شعوره هذا مع الأنشطة الطبيعية مثل الذهاب إىل  •

المدرسة أو العمل؛  

ن الذين يمرون بأحداث أو تجارب مماثلة؛ • هم من اليافع�ي ة أطول من مثيلتها لدى غ�ي ي تستمر لف�ت
يُظهرون عالمات المحن ال�ت

يدمنون المخدرات أو الكحول؛ •

يت�فون بعنف مفرط، لدرجة أنهم يشكلون خطراً عىل أنفسهم وعىل الآخرين؛ •

اً ويمتنعون عن الطعام ويصبحون نحفاء  • ن بشكل خط�ي - عىل سبيل المثال، قد يشعرون بالحزن طوال الوقت ويبكون كث�ي يصبحون مكتئب�ي

ي كانت تسعدهم؛
ي النوم ويشعرون بالإجهاد دائماً ويفقدون الهتمام بمعظم الأمور ال�ت

ايد ويعانون من مشكالت �ن ن بشكل م�ت

؛  • ن ي الحياة -- وهذا يشكل خطراً حقيقياً عىل اليافع�ي
ي التحدث عن أنهم ليس لديهم رغبة �ن

يميلون نحو النتحار ويبدأون �ن

ن الواقع والخيال.  • ن ب�ي ي حالت نادرة، قد يفقد اليافعون الرتباط بالواقع ويتعذر عليهم التمي�ي
يعانون من الذهان – و�ن
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ي هذا المجال.
ي الدليل االأساسي للحصول عىل مزيد من المعلومات والدعم �ن

ي الموارد �ف
راجع القسم النفسي واالجتماعي �ف

االستجابة إىل عالمات التوتر الشديدة

! الُمي�ون ليسوا مستشارين. يجب عدم تقديم الستشارة إل من قبل فريق مدرب وخب�ي يمكنه أن يضمن أن يحصل اليافعون عىل الدعم  ر أنَّ تذكَّ

ن والذي يعمل ضمن المعاي�ي المتفق عليها. والمتابعة المناسب�ي

• . ن بالغ والإحالة السية لالستجابة إىل المخاوف بشأن اليافع�ي تعزيز الُميسين وتدريبهم عىل إجراءات الإ

ن عالمات شديدة للمحن.  ويتضمن هذا التأكد من أنهم  • ي يجب أن يتخذها الُميسون إذا ظهر عىل اليافع�ي
المخطط وخطوات التدريب ال�ت

نامج أم مدير الحالة. يعرفون إىل من يبلغون بمخاوفهم - عىل سبيل المثال، منسق ال�ب

.  قد يشمل هذا: • ن التأكد من أن الُميسين عىل دراية بأنواع الخدمات والدعم المتاح لليافع�ي

(؛ • ن من عنف جنسي ن عىل التعامل مع الأحداث المحزنة بشكل خاص )مثل مجموعات الدعم للناج�ي أنشطة لمساعدة اليافع�ي

ي المستشفيات أو العيادات الصحية؛  •
رعاية صحية عقلية متخصصة �ن

• . ن ن والقادة الديني�ي ن التقليدي�ي ن والمستشارين والمعالج�ي ن النفسي�ي ن والمعالج�ي ن الجتماعي�ي الدعم أو الستشارة من الأخصائي�ي

ف بالدعم. راجع أداة توصيل اليافع�ي
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همال واالستغالل والعنف ضد االأطفال والرد  حماية االأطفال هي منع االعتداء واالإ
عليها.2

ن  ار باليافع�ي ي اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الإرصن
استخدم هذه الأداة لدعم الميسين �ن

والرد عليه.  

نسانية ي المواقف االإ
حماية االأطفال �ف

نسانية، عندما يغيب الأفراد والخدمات  ي المواقف الإ
ن بشكل خاص �ن يكون اليافعون معرض�ي

ي أوقات الأزمات، قد يواجه أيضاً 
ي عائالتهم ومدارسهم ومجتمعاتهم.  �ن

ي تحميهم عادًة �ن
ال�ت

ايدة من مشكالت حماية الأطفال، مثل: ن اليافعون واليافعات مخاطر م�ت

صابات  • صابات وتشمل حوادث الطرق والحروق المرتبطة بالحرائق والإ االأخطار واالإ

صابات  صابة الناتجة عن بقايا متفجرات الحرب أو الألغام الأرضية والإ عاقة والإ والإ

الناتجة عن إطالق النار؛

ىلي والعتداء  •
ن العنف الجسدي والممارسات الضارة االأخرى وتشمل العنف الم�ن

ناث والقتل  ي والزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية لالإ
الجسدي والعقاب البد�ن

والتشويه والتعذيب والختطاف؛

ي العائلة أو المجتمع أو  •
ن �ن ، ويشمل الغتصاب من أفراد معروف�ي العنف الجنسي

الغتصاب من الأغراب والغتصاب أثناء نزاع مسلح وطلب ممارسة الجنس مقابل 

ي البغاء 
ن واستغالل الأطفال �ن خدمات والعتداء الجنسي عىل الأطفال المعاق�ي

؛ ي الأطفال من أجل الستغالل الجنسي
والتجار �ن

المحن النفسية واالجتماعية والضطرابات العقلية؛ •

االرتباط بالقوات أو المجموعات المسلحة، ويشمل استخدام الفتيان والفتيات  •

ين أو لأغراض جنسية؛ ن أو مخ�ب ي أدوار داعمة كجواسيس أو حمال�ي
ن و�ن كمحارب�ي

ة والنماذج الأخطر من عمالة الأطفال مثل  • عمالة االأطفال، وتشمل الأعمال الخط�ي

الستغالل الجنسي التجاري لالأطفال والعمل تحت الأرض والعمل باستخدام 

ة والعبودية؛ ماكينات ومعدات وأدوات خط�ي

فصلهم عن عائالتهم أو مقدمي الرعاية. •

همال. 1. تدريب المي�ين عىل التعرف عىل عالمات االعتداء والعنف واالإ

ر عن طريق تعلم تحديد  ن من ال�ن ي حماية اليافع�ي
يمكن أن يلعب الُميسون دوراً هاماً �ن

همال والرد عليها.  عالمات العتداء والعنف والإ

همال إذا ظهر عىل اليافع عدد  ي إمكانية العتداء والعنف والإ
يجب عىل الميسين التحقيق �ن

ي 
من السلوكيات أو العالمات المذكورة أدناه. ومع ذلك، من المهم جداً عدم الت�ع �ف

االستنتاج، والعمل مع الميسين للبحث الدقيق عن أدلة العتداء الأخرى

 Global Protection Cluster, Child Protection Working Group, Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action, Global Protection Cluster, Child Protection Working Group 2012; Global Protection Cluster Child Protection Working :1 المصادر

 Group )CPWG(, 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, Child Protection, 2015; National Society for the Prevention

.of Cruelty to Children website, www.nspcc.org.uk; Save the Children UK, Child Protection Training Manual: Facilitator’s Guide for teacher training, Save the Children UK, Juba, 2008

Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action, Child Protection Working Group )CPWG(, 2012  2

االأداة: االستجابة إىل مخاوف حماية االأطفال1 

ار بسالمة  ي الإرصن
االعتداء هو ت�ف عمدي بسوء المعاملة ما يمكن أن ي�ن أو يتسبب �ن

ن ومصلحته وكرامته وتطوره. ودائماً ما ينقسم إىل اعتداء جسدي وجنسي ونفسي  أحد اليافع�ي

وعاطفي.

ن  همال هو عندما يتعذر عىل الوالدين أو مقدمي الرعاية توف�ي احتياجات اليافع�ي االإ

ها من الحتياجات الجسدية أو العاطفيةأو التعليمية أو سالمتهم أو غ�ي

رضائه أو مكسبه، وغالباً  ن لمصلحة شخص آخر أو لإ االستغالل يش�ي إىل استخدام اليافع�ي

هانة أو  ة لليافع. وهذا يغطي التالعب أو الإ ما ينتج عن ذلك معاملة غ�ي عادلة وقاسية وم�ن

العتداء أو الحتيال أو الظلم أو سوء المعاملة.

ي الواقع، ضد أي 
العنف هو "الستخدام المتعمد للقوة أو الكفاية البدنية، بالتهديد أو �ن

ر حقيقي أو  طفل، عن طريق فرد أو مجموعة، وينتج عن هذا أو يحتمل أن ينتج عنه رصن

محتمل عىل صحة الطفل أو حياته أو تطوره أو كرامته." )منظمة الصحة العالمية، 2002.(
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االعتداء أو العنف الجسدي

صابته مع ما هو مالحظ. ح اليافع لإ ي من أنواع العتداء. ففي بعض الأحيان يظهر عندما ل يتطابق �ث
يعت�ب العتداء الجسدي أك�ث نوع مر�أ

ي أوضاع 
ن عىل البقاء �ن ب أو التحريك أو الركل أو الدفع أو القرص أو شد الشعر أو الحرق أو إجبار اليافع�ي السلوك الذي قد يمثل اعتداًء جسدياً: ال�ن

غ�ي مريحة أو مخجلة

ي من اعتداء جسدي:
ي تدل عىل أن اليافع ربما يعا�ف

العالمات ال�ت

ي الوجه، وانخالعات وعضات مع عالمات أسنان وحروق بالسجائر وعظام مكسورة )بما فيها  •
رة وكدمات، خصوصاً �ن إصابات أو حروق غ�ي م�ب

العظام المكسورة قديماً ولم تتم معالجتها(

أعذار مستبعدة لالإصابات •

هروب مزمن •

ميل نحو تدم�ي الذات •

العنف تجاه الآخرين •

ن • ي البالغ�ي
فقدان الثقة �ن

الخوف من التصال الجسدي - النكماش للخلف عند اللمس •

ي السلوك، مثل أن يصبح انطوائياً أو منفتحاً •
ات مفاجئة �ن تغ�ي

كوابيس •

االعتداء أو العنف العاطفي

ن أي عالمات واضحة لالعتداء، ومع ذلك، قد يكون هناك  ي بعض الحالت قد ل يظهر عىل اليافع�ي
من الصعب للغاية اكتشاف العتداء العاطفي. و�ن

ي سلوكهم أو حالتهم العاطفية. 
أدلة �ن

ها من الت�فات  ي الأماكن العامة والستهزاء والتهديدات والشتائم وال�اخ وإعطاء الأوامر أو غ�ي
السلوك الذي قد يمثل اعتداًء عاطفياً: السخرية �ن

ي أوضاع مهينة يمكن لكل شخص أن يراها ويعلق عليها
المهينة مثل منع اليافع من مالبسه أو طعامه أو إجباره عىل البقاء �ن

ي من اعتداء عاطفي:
ي تدل عىل أن اليافع ربما يعا�ف

العالمات ال�ت

ي أو العقىلي أو العاطفي عن أقرانه •
ي التطور الجسما�ن

بطء �ن

ي التعلم •
ي الكالم أومشكالت �ن

اضطرابات مفاجئة �ن

ي تكوين عالقات •
صعوبات �ن

ي تقدير الذات ونقص تقييم النفس •
الإحساس بعدم الأمان وضعف �ن

النفعال الزائد تجاه الأخطاء •

الخوف الشديد من أي موقف جديد •

هروب مزمن •

سلوك يسعى إىل جذب النتباه •

استجابة غ�ي مناسبة لالألم •

ي والمدمر • ي السلبية أو العنف، ويشمل هذا السلوك النسحا�ب
فراط �ن الإ
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االعتداء أو العنف الجنسي

من الصعب للغاية اكتشاف العتداء الجنسي أيضاً. من المعروف أن الأطفال الصغار يتحملون العتداء الجنسي لعدة سنوات دون أن يدركوا أن ما 

. ي بداية اليافعة عندما يتعرفون عىل السلوك الجنسي
يمرون به غ�ي طبيعي. فقد ل يدركون أن ما يحدث معهم ل يصح ول يدركون مغزاه إل �ن

السلوك الذي قد يمثل اعتداًء جنسياً: الغتصاب واللمس الفاحش أو كشف العورة واستخدام لغة جنسية رصيحة تجاه يافع وعرض مواد إباحية 
ن لليافع�ي

: ي من اعتداء جنسي
ي تدل عىل أن اليافع ربما يعا�ف

العالمات ال�ت

أن يصبح حنوناً ومدركاً بشكل مفرط بطريقة جنسية غ�ي مالئمة لسن اليافعة •

ي الأعضاء التناسلية وأمراض تناسلية •
ي من مشكالت طبية مثل حكة مزمنة وألم �ن

أن يعا�ن

ردود أفعال أخرى شديدة، مثل الكتئاب وتشويه النفس ومحاولت النتحار والهروب •

بهام • الرجوع إىل أنماط سلوكية طفولية مثل مص الإ

اهة • فقدان مفاجئ للشهية أو الأكل بسث

النعزال أو النسحاب •

ن • ك�ي عدم الكفاية عىل ال�ت

فقدان الثقة أو الخوف من الشخص الذي يعرف جيداً •

همال االإ

ن الأساسية، سواء عن عمد لأنهم يفتقدون إىل المهارات أو الدعم  همال عندما يتخلف الوالدان أو مقدمو الرعاية عن تلبية احتياجات اليافع�ي يحدث الإ

همال، ومن ثم  ي الصحة العقلية أو إدمان المخدرات أو الكحول.  غالباً ل توجد عالمة واحدة عىل الإ
الالزم، أو بسبب مشكالت مثل الفقر ومشكالت �ن

همال.  من المهم البحث عن أنماط الإ

السلوك الذي قد يمثل إهماالً جسدياً: عدم تلبية احتياجات اليافع للنظافة أو المالبس أو الدعم العاطفي أو الحب أو العاطفة أو التعليم أو 

؛ عدم طلب  ي موقف أو مكان خط�ي
ي وضع اليافع �ن

ي مكان غ�ي آمن أو التسبب �ن
، ترك اليافع �ن الطعام المغذي أو المأوى المناسب لالأمان؛ التخىلي

ورياً وُملحاً وري لليافع عندما يكون الأمر رصن ي أو الهتمام بالأسنان ال�ن الهتمام الط�ب

ي من إهمال:
ي تدل عىل أن اليافع ربما يعا�ف

العالمات ال�ت

مظهر وصحة ضعيفان - عىل سبيل المثال، أن يكون متسخاً دائماً أو يرتدي مالبس غ�ي مناسبة •

ي الأسنان ومرض متكرر أو عدوى وحالة الجلد وإرهاق ووزن  •
صحة ضعيفة، وتشمل إصابات لم تتم معالجتها ومشكالت صحية ومشكالت �ن

ي النمو بما يتوافق مع التغذية المتاحة أو الأخوات
متقلب وفشل �ن

اف وتفويت المواعيد الطبية أو التطعيمات  • �ث إصابات عرضية متكررة بسبب نقص الإ

لغة ومهارات اجتماعية أو مهارات تواصل ضعيفة •

اً • النعزال والنسحاب وعدم التحدث كث�ي
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 . ن ر لليافع�ي ي رصن
همال واالستغالل والعنف �ن من الممكن أن تتسبب جميع أشكال االعتداء واالإ

ي والعاطفي والجتماعي، 
ي عىل التطور الجسدي والمعر�ن فمن الممكن أن تؤثر بشكل سل�ب

. ن وتسبب مشكالت تستمر ح�ت البلوغ ح�ت إنها تهدد حياة اليافع�ي

2. تدريب المي�ين عىل االستجابة بشكل مناسب إىل مخاوف حماية 

االأطفال

ن للخطر، درب  ة تتعلق بحماية الأطفال وتعرض سالمة اليافع�ي ي حال وجود مخاوف خط�ي
�ن

الميسين عىل التعامل عىل الفور:

وضع مبادئ توجيهية واضحة ح�ت يعرف الميسون إىل من يبلغون مخاوفهم بشأن  •

نامج أو مركز تنسيق حماية الأطفال أو مدير  حماية الأطفال – قد يكون منسق ال�ب

الحالة؛

ي يجب أن يتخذها الُميسون إذا أظهر اليافعون، أو  •
المخطط وخطوات التدريب ال�ت

أبلغوا عن، اعتداء أو إهمال أو استغالل أو عنف؛  

تدريب الميسين عىل الستجابة بأسلوب هادئ ولطيف وداعم إذا أبلغ اليافعون  •

ي هذه 
عن اعتداء أو إهمال أو استغالل أو عنف – ل يجب أبداً لوم اليافع �ن

المواقف وتجب طمأنته أنه لم يرتكب خطأ؛

ي اتخاذ خطوات إيجابية لضمان حماية اليافع محل الهتمام – قد  •
دعم الميسين �ن

يتضمن هذا توصيلهم بالخدمات والدعم المناسب - عىل سبيل المثال، الخدمات 

الطبية أو الستشارية أو الأمنية ووكالت حماية الأطفال أو لجان حماية الأطفال؛ 

ام الميسين للسية والتعامل مع مخاوف الحماية بحساسية؛  • ضمان اح�ت

ضمان توافق جميع الإجراءات المتخذة مع مبدأ تحقيق أفضل مصلحة للطفل.  •

جراءات المتخذة، من المهم أن تتذكر أن التدخل غ�ي  مالحظة! مهما كانت االإ

ر لليافع. وتأكد من أن المي�ين  ي رصف
الحساس أو غ�ي المناسب قد يتسبب �ف

ي حالة اعتداء أو إهمال أو استغالل أو عنف، 
يعرفون إىل من يرجعون إذا اشتبهوا �ف

ي االستجابة بحساسية وبشكل مناسب.
وادعمهم �ف

ي الدليل االأساسي للحصول عىل مزيد من المعلومات 
ي الموارد �ف

راجع قسم حماية االأطفال �ف

ي هذا المجال.
والدعم �ن
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ف باستكشاف مواضيع تهمهم وتقلقهم عالنيًة – مع  من المهم السماح لليافع�ي

ي بعض 
ي الوقت نفسه. ومع ذلك، قد يشعر المي�ون �ف

حمايتهم من المخاطر �ف

ي مجموعاتهم أو 
ها اليافعون �ف ي يث�ي

االأحيان بعدم االرتياح تجاه المشكالت ال�ت

ونها غ�ي مناسبة. يعت�ب

دارة  ن الميسين لإ اتبع الخطوات التالية لتجه�ي

ن ولتقديم المعلومات  المناقشات الصعبة مع اليافع�ي

ن واليافعات بخصوص المواضيع  الدقيقة إىل اليافع�ي

ي تهمهم.
ال�ت

ي المعلومات
ف �ف 1. حدد حق اليافع�ي

ي حرية التعب�ي والوصول إىل معلومات تقلقهم.1 حدد هذا أثناء 
يتمتع اليافعون بحقهم �ن

ن واجتماعات مع اللجنة التوجيهية ومع أفراد  ي جلسات مع اليافع�ي
تدريبك للميسين، �ن

المجتمع.

2. درب المي�ين عىل مناقشة مواضيع حساسة

اءة عندما يث�ي اليافعون مواضيع حساسة.  أعد الميسين لدعم المناقشات المفتوحة البنَّ

: دربهم عىل ما يىلي

التعرف عىل ما يقلقهم والتحكم فيه؛ •

مشاركة معلومات دقيقة؛ •

ن واليافعات بمعلومات مفيدة؛  • توصيل اليافع�ي

ي  •
طلب الدعم إذا احتاجوا إىل مساعدة عند الستجابة إىل مشكالت معينة )ضع �ن

ها اليافعون، مثل  ي يث�ي
اعتبارك أن الميسين أنفسهم قد يتأثرون بالمشكالت ال�ت

ي مناقشتها(؛  
العنف الجنسي وقد يجدون صعوبة �ن

اتخاذ خطوات إذا أفصح اليافعون عن أنهم تأثروا بعنف أو استغالل أو اعتداء.  •

ف بالدعم وأداة االستجابة إىل مخاوف حماية االأطفال. راجع أداة توصيل اليافع�ي

ف دون الحكم عليهم ي االستجابة إىل اليافع�ي
3. ادعم المي�ين �ف

ها  ي يث�ي
تأكد من أن الميسين يستطيعون الستجابة بطريقة متفتحة إىل المشكالت ال�ت

ن بناًء عىل معتقداتهم الدينية أو الثقافية أو  اليافعون، وأنهم ل يحكمون عىل اليافع�ي

ن بأن يكونوا رصحاء وأمناء بخصوص تجاربهم.  السياسية.  وسيسمح هذا لليافع�ي

ي قد يشعر بعض الميسين )أو جميعهم( أنها محظورة  •
تحديد الموضوعات ال�ت

أو من الصعب مناقشتها، والتفاق عىل طريقة مناسبة لالستجابة إذا أثار اليافعون 

تلك المشكالت.

استخدام لعب الأدوار لمساعدة الميسين عىل ممارسة إجراء مناقشات بخصوص  •

. ن المواضيع غ�ي المريحة مع اليافع�ي

ات والوعظ وحجب المعلومات أو  • تدريب الميسين عىل تجنب إلقاء المحارصن

 . ن ية أثناء المناقشات مع اليافع�ي ن التعب�ي عن آراء تمي�ي

ف 4. حماية اليافع�ي

ن للتعب�ي عن أنفسهم، ولكن يحتاج الميسون أيضاً عىل أن  من المهم توف�ي الفرص لليافع�ي

ي القيام بهذا.  عىل سبيل المثال، قد ل 
ن �ن ن للمخاطر المحتملة عىل اليافع�ي يكونوا مدرك�ي

ي حلقاتهم )عىل سبيل المثال، 
ن واليافعات إثارة مواضيع معينة �ن يكون من الآمن عىل اليافع�ي

ن  حول قضايا ال�اع الحساسة(. الكشف عن تجارب شخصية أو مؤلمة قد يخلف لدى اليافع�ي

إحساساً بالضيق أو الحزن.

، ويشمل هذا الحق طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها الطفل. ي حرية التعب�ي
1 تنص المادة 13 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989عىل: يكون للطفل الحق �ن

أداة. مناقشة المواضيع الحساسة 

المواضيع الحساسة المحتملة

العالقات الرومانسية والمواعدة والزواج  •

ن أو العالقات أو الهويات • أدوار الجنس�ي

العالقات الجنسية والمثلية الجنسية والزدواجية الجنسية والهويات الجنسية  •

الأخرى

نجابية والحمل والممارسة الجنسية الآمنة ومنع الحمل  • الصحة الجنسية والإ

ه من الأمراض المنقولة جنسياً يدز وغ�ي ومرض نقص المناعة/ الإ

باحية • الستمناء والمواد الإ

ن ب�اع  • التجارب الشخصية للعنف والغتصاب والعنف الجنسي والعنف المق�ت

مسلح

المشكالت السياسية والجتماعية، ومن بينها ديناميات ال�اع وبناء السالم •
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ي الدليل الأساسي 
ة مفاتيح �ن راجع قسم ال ترصف من مناهج العسث

اعمل مع الميسين لتحقيق:

توجيه المناقشات والأنشطة بطريقة ممنهجة  •

بدلً من مجرد طرح أسئلة مفتوحة مثل "ما 

الذي تشعر بالقلق تجاهه؟" ما سيكون من 

الأصعب إدارته؛

التعرف عىل الوقت الذي قد يث�ي فيه  •

ي مجموعتهم بطريقة 
اليافعون المواضيع �ن

ي بعض الحالت قد تكون 
قد تعرضهم للخطر، والستعداد للتدخل بلطف – �ن

مواصلة المحادثة مع اليافع بشكل خاص فكرة جيدة؛

ي  •
هم �ن الستجابة بشكل مناسب إذا أثار اليافعون مواضيع قد تسبب محناً لغ�ي

المجموعة، عىل سبيل المثال، بخصوص حدث مؤلم قد يكون مر به الآخرون – 

ي مواصلة 
وقد يكون من الأفضل التأكيد مع المجموعة عىل أنهم يجدون راحة �ن

ي وقت آخر؛ 
المناقشة أو المتابعة بشكل خاص مع اليافع �ن

ن بالتعب�ي عن أنفسهم، ولكن مع تجنب الضغط عليهم ليعيشوا  • السماح لليافع�ي

ي 
تجاربهم المحزنة مرة أخرى أو التحدث عن )أو رسم صور( أحداث سلبية �ن

الحياة. 

5. مراعاة ال�ية والخصوصية 

ي 
ن إن كانوا سيحافظون عىل خصوصية المواضيع ال�ت تشجيع الميسين عىل مناقشة مع اليافع�ي

ن بمزيد من الراحة عند إثارة مشكالت  يتحدثون عنها أثناء الجلسات. قد يشعر بعض اليافع�ي

ي الحلقة"، بينما قد ل يقلق الآخرون 
أو استكشاف مواضيع حساسة إذا عرفوا أنها "ستظل �ن

بخصوص مشاركة مناقشاتهم مع الآخرين 

عملياً، قد يكون من الصعب، وليس دائماً مناسب، المحافظة عىل خصوصية و�ية الجلسات 

ن )والميسين( المحافظة  ي غاية الصعوبة عىل اليافع�ي
ن عىل الإطالق. قد يكون �ن مع اليافع�ي

ي بعض الثقافات ل تحظى الخصوصية بأهمية خاصة. 
عىل "�ية" مناقشاتهم، و�ن

: عىل أي حال، من المهم أن يقوم الميسون بما يىلي

ي يناقشونها أثناء  •
ن بخصوص إمكانية مشاركة المشكالت ال�ت المناقشة مع اليافع�ي

الجلسات مع الآخرين وكيف يتم هذا

بالغ بمعلومات معينة – عىل سبيل المثال، إذا  • امهم بالإ ن ن بال�ت ومصارحة اليافع�ي

ار  ر )أو تعرضهم له( أو الإرصن أفصح اليافعون أو اليافعات عن إصابتهم ب�ن

ار بآخرين، راجع أداة االستجابة إىل مخاوف حماية االأطفال بأنفسهم أو الإرصن

ي المناقشة والتعامل معها  •
ام مشاركات كل فرد �ن ن عىل اح�ت وتشجيع اليافع�ي

بحساسية. 

ف 6. االتفاق عىل مواضيع لمناقشتها مع اليافع�ي

هم من أفراد  ن وغ�ي ن والميسين واللجنة التوجيهية والممثل�ي ي الجتماع مع اليافع�ي
فكر �ن

ي سيتم استكشافها أثناء الجلسات وكيفية تناولها.  ويمكن 
المجتمع للموافقة عىل المواضيع ال�ت

ي المجتمع بخصوص 
أن يساعد هذا النوع من الشفافية عىل منع أي ارتياب أو سوء فهم �ن

ي سياقات ثقافية معينة.
مداخلتك. وقد يكون مهماً بشكل خاص �ن

ن إذا كانت لديهم آراء مختلفة بخصوص  • ن والبالغ�ي ن اليافع�ي اءة ب�ي تنظيم محادثة بنَّ

ي يجب مناقشتها )وكيفية تناولها(. من الممكن أن يساعد دليل نشاط 
المواضيع ال�ت

ي دليل الُميس عىل توجيه المناقشات. 
الحوار المجتمعي �ن

ي وضع اتفاق خطي مع اللجنة التوجيهية لتحديد مواضيع الجلسة وكيفية  •
فكر �ن

. ن استكشافها مع اليافع�ي

ي المجتمع بخصوص  •
حافظ عىل التصال المفتوح مع أصحاب المصلحة �ن

ي تتم مناقشتها أثناء الجلسات بمجرد بدئها، بالتوافق مع اتفاقيات 
المواضيع ال�ت

. ن الخصوصية ومع أذون اليافع�ي
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. من الممكن  ف ات ومواد مختلفة لدعم تعاملك مع اليافع�ي ف يمكنك استخدام تجه�ي

ي 
ف واليافعات �ف ات عىل إتاحة مساحة أك�ب لمشاركة اليافع�ي ف أن تساعد التجه�ي

ف وتشجعهم عىل االستمتاع والتعب�ي عن أنفسهم والتواصل مع  مجموعة اليافع�ي

وعات الجماعية. االآخرين من خالل الرسم والكتابة والم�ش

فات1 مجموعة اليافعة.  ي الوصول إىل مجموعة تجه�ي
ي بعضل الحالت، قد يكون لك الحق �ن

�ن

ي احتياجات 50 يافع  ات المصممة خصوصاً لتل�ب ن وهي حزمة من المواد والمعدات والتجه�ي

ي مجموعة 
وأربعة ميسين.   ولكن ل تقلق إن لم يكن لديك واحدة! فمعظم الأنشطة �ن

يجاد المواد أو صناعتها محلياً. ات، ويوجد العديد من الطرق لإ ن اليافعة ل تتطلب أي تجه�ي

ات المتاحة لديك لدعم  ن كاء لتحديد التجه�ي ي العمل مع الميسين والسث
اقِض بعض الوقت �ن

ي النهاية.  
، وللتخطيط لكيفية إدارتها وتخزينها واستبدالها �ن ن أنشطتك مع مجموعة اليافع�ي

ن  اعات المحتملة وضمان حصول اليافع�ي ن ويمكن أن يساعدك هذا عىل تجنب المشكالت وال�ن

فات. ات.  راجع أداة التخطيط لكيفية إدارة التجه�ي ن عىل أفضل استفادة من التجه�ي

اتك  ف 1. افحص تجه�ي

 . ن ي الأنشطة مع اليافع�ي
اتك قبل إدخالها �ن ن كاء والميسين لفحص تجه�ي اعمل مع السث

ات:  ن إذا كان لديك مجموعة التجه�ي

ي مجموعة  •
ات.  يحدد هذا جميع العنارص الموجودة �ن ف راجع دليل التجه�ي

ح كيفية العناية بها واستبدالها.  ات ويسث ن التجه�ي

ات وتحقق من وجود جميع العنارص. قد يكون  • ن افحص مكونات مجموعة التجه�ي

كاء(، لذا تأكدوا من اتخاذ الوقت الالزم  بعضها جديداً عليك )وعىل الميسين والسث

لتتعرفوا عىل كٍل من هذه العنارص بأنفسكم، ولفهم كيفية استخدامها لدعم 

 . ن الأنشطة مع اليافع�ي

ي الخاص بك، أو تلك  •
ي والثقا�ن

ي السياق الدي�ن
أزل أي عنارص قد تكون غ�ي مناسبة �ن

ي بيئتك المادية الخاصة.  
ي من الممكن أن تتلف بسهولة �ن

ال�ت

ن  • ات إضافية لزمة أو مفيدة لالأنشطة مع اليافع�ي ن ي ما إذا كانت أي تجه�ي
فكر �ن

ائها. وكيفية ومكان �ث

: ات، فقم بما يىلي ن إذا لم يكن لديك مجموعة التجه�ي

ات للحصول عىل نصيحة بخصوص إنشاء مجموعتك الخاصة  • ن استشارة دليل التجه�ي

.  وهذا يتضمن  ن ات والمواد لالأنشطة باستخدام مجموعة اليافع�ي ن من التجه�ي

: احات المبتكرة لما يىلي الق�ت

ات محلياً  • ن اء التجه�ي و�ث

ات من برامج أو مبادرات أو مجموعات أخرى • ن واستعارة التجه�ي

ي  •
ات من مواد أو عنارص مهملة ُوجدت طبيعياً �ن ن وإنشاء تجه�ي

البيئة 

ات عن طريق  • ن ومضاعفة المكونات الأساسية لمجموعة التجه�ي

يل قوالبها وطباعتها عىل المواد المتوفرة محلياً.  ن ت�ن

ات وإدارتها واستبدالها ف 2. وضع خطط لتخزين التجه�ي

ات والعتناء بها، ح�ت تستمر لأطول  ن دارة التجه�ي ُخذ بعض الوقت لمناقشة أفضل طريقة لإ

ات للحصول عىل نصيحة مفصلة بخصوص كيفية:  ف ة ممكنة. استسث دليل التجه�ي ف�ت

ات ح�ت تظل آمنة من السقة أو التلف • ن تخزين التجه�ي

ي حالة جيدة •
ات نظيفة و�ن ن والحفاظ عىل التجه�ي

ي تُفقد أو تنفد  •
ات يمكن من خاللها متابعة العنارص ال�ت ن وإنشاء قائمة جرد للتجه�ي

أو تتلف 

ات محلياً، من خالل مصادر خارجية أو عن طريق التوصل إىل  • ن واستبدال التجه�ي

بدائل مبتكرة.

ف اك اليافع�ي 3. إ�ش

ن ومناقشة  ات إىل الجلسات باستخدام مجموعة اليافع�ي ن يمكن للميسين إدخال التجه�ي

ي العناية بالمواد والمعدات. 
ن واليافعات �ن اك اليافع�ي ي كيفية إ�ث

ن �ن اليافع�ي

ن  ات لمجموعة اليافع�ي ن ي جميع نواحي إدارة التجه�ي
اك �ن ن ويجب عليهم الش�ت يمكن لليافع�ي

ات جديدة والحتفاظ بقائمة جرد، لنقل المعدات وتخزينها واستبدال  ن - من إنشاء تجه�ي

ات  ف ي إدارة التجه�ي
ف �ف اك اليافع�ي العنارص. راجع إ�ش

ات اليونيسيف. ن ات، من خالل كتالوج تجه�ي ن ن لمجموعة التعب�ي والبتكار، شاملة التجه�ي اء مجموعة اليافع�ي 1 يمكن �ث

فات إدارة التجه�ي

ات للحصول عىل مزيد من المعلومات التفصيلية بخصوص كيفية  ن استسث دليل التجه�ي

. ن ات وصيانتها وإدارتها لالأنشطة باستخدام مجموعة اليافع�ي ن تنظيم التجه�ي
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دارة  قد يكون من المفيد التفاق عىل قواعد أساسية لإ

ن لمهام معينة مثل  ات ولتحديد المتطوع�ي ن التجه�ي

ي نهاية الجلسة أو 
الحتفاظ بقائمة جرد وجمع المواد �ن

ي 
ات.  نسث القواعد الأساسية �ن ن إغالق مجموعة التجه�ي

دارة  ي أثناء الجلسات وتدوير المسؤوليات لإ
مكان مر�أ

 . ن ن اليافع�ي ات ب�ي ن التجه�ي

ن أبداً عىل القيام بمهام غ�ي مريحة لهم  وا اليافع�ي تحرك ببطء: تأكد من أن الميسين لن يج�ب

ي ذهنك أن:
أو ل يشعرون بالستعداد لها.  ضع �ن

ن بعض المهارات الأساسية لتحمل مسؤوليات  • قد ل يتوافر لدى بعض اليافع�ي

معينة، مثل إدارة قائمة الجرد.

قد يضيع اليافعون الأصغر سناً الذين لم يتطور لديهم شعور بالحكم بعض  •

العنارص بسهولة.  

قد يواجه اليافعون الذين مروا بأحداث محزنة مؤخراً مشكلة مع ذاكرتهم قصية  •

ات. ن ي متابعة التجه�ي
المدى ويجدون صعوبة �ن

: يجب أيضاً أن يدرك الميسون أنه بينما يمكن  ف ي تهدد اليافع�ي
كن مدركاً لالأخطار ال�ت

ات، يمكنهم أيضاً مواجهة المشكالت.  ن ي إدارة التجه�ي
ن الستفادة من أداء دور نشط �ن لليافع�ي

عىل سبيل المثال: 

ن لخطر  • ات القيمة أو إمكانية الوصول إليها إىل تعرض اليافع�ي ن قد يؤدي حمل التجه�ي

ر، ويشمل السقة وضغط الآخرين الذين لهم تأث�ي فيهم. ال�ن

ات أو المواد من  • ن ن بأنه يجب أن يكون احتياجهم للتجه�ي قد يشعر بعض البالغ�ي

ن لها، وهذا من شأنه أن يتسبب  ات مقدماً عىل استخدام اليافع�ي ن مجموعة التجه�ي

ي توتر ورصاع. 
�ن

، فقد يشعرون بالخجل  • ن ي رعاية اليافع�ي
إذا ُفقدت العنارص وتلفت أثناء وجودها �ن

أو الإحباط أو يواجهون الغضب أو اللوم من أقرانهم. من الممكن أن تكون هذه 

ي الظروف الصعبة.
ن �ن التجارب صعبة عىل اليافع�ي

4. حاول منع المشكالت 

ي بعض 
ي مشكالت �ن

ي قد يتسبب �ن
ي موقف إنسا�ن

ات القيمة �ن ن كن مدركاً أن إحضار التجه�ي

ي 
ن و�ن ن اليافع�ي ي توتر ب�ي

ي يمكن من خاللها تجنب التسبب �ن
الأحيان، وناقش الطرق ال�ت

ي بعض 
مجتمعهم الأوسع. كن مدركاً أن بعض العنارص قد تكون غ�ي مناسبة )أو غ�ي معتادة( �ن

ي سوء فهم.  ومن الممكن أيضاً أن ينشأ جو من عدم الثقة إذا ُكست 
الأحوال، وقد تتسبب �ن

العنارص أو ُفقدت أو ُ�قت. 

ي 
ي يمكن من خاللها تجنب التسبب �ن

ن لمناقشة الطرق ال�ت كاء واليافع�ي اعمل مع الميسين والسث

ات.  قد تشمل هذه الطرق: ن مشكالت مع التجه�ي

ي •
ي أو ثقا�ن

ي سياق دي�ن
إزالة العنارص غ�ي المناسبة �ن

ي قد تتلف أو تنكس بسهولة شديدة •
وإزالة العنارص ال�ت

غالق عليها   • ات والإ ن وإيجاد مكان آمن لتخزين التجه�ي

ن وحدهم  • ات ح�ت ل يتم ترك اليافع�ي ن وإنشاء "نظام الأصدقاء" لنقل التجه�ي

وتعريضهم للسقة

ن • والعهود بالعنارص القيمة إىل الميسين بدلً من اليافع�ي

ن مع أفراد المجتمع )أعضاء اللجنة  • وتنظيم تشغيل مجموعة أدوات اليافع�ي

بالغهم بأن  ن والآباء( لإ ن والزعماء المحلي�ي ن الحكومي�ي التوجيهية والمسؤول�ي

ن ول أحد سواهم؛  ات موجودة لتلبية احتياجات اليافع�ي ن التجه�ي

.  وهي  ن ات لمجموعة اليافع�ي ن ي العتناء بالتجه�ي
ن أن يلعبوا دوراً قيادياً �ن يمكن لليافع�ي

 : فرصة عظيمة لهم للقيام بما يىلي

ي فريق وحل المشكالت •
ممارسة مهارات الحياة مثل التخطيط والعمل �ن

تعلم مهارات عملية مثل إدارة قائمة الجرد والحتفاظ بالسجل •

استخدام البتكار والتخيل  •

تحمل مسؤولية مهام مهمة •

  . ن ي رعاية اليافع�ي
ات أو تلفها أو �قتها أثناء وجودها �ن ن من المحتمل فقدان بعض التجه�ي

تأكد من أن الميسين ل يتعاملون مع هذه المواقف بحدة شديدة أو يضعون توقعات غ�ي 

واقعية بأن يدفع اليافعون واليافعات مقابل التلف أو الخسارة.
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ات بمسؤولية  • ن ن بخصوص التعمل مع التجه�ي ووضع قواعد أساسية مع اليافع�ي

ي نهاية الجلسات 
وإعادتها �ن

وتشجيع الميسين عىل التحدث عالنيًة إذا كانت لديهم أي مخاوف بخصوص  •

هم( ن أو غ�ي ات )من قبل اليافع�ي ن كيفية استخدام التجه�ي

والتفاق عىل طريقة معقولة لالستجابة إذا تلفت العنارص أو ُفقدت أثناء وجودها  •

. ن ي رعاية اليافع�ي
�ن

ي 
ات: سيناريوهات المناقشة للعصف الذه�ن ف راجع أداة منع المشكالت الخاصة بالتجه�ي

ات.  ن ن لمنع حدوث المشكالت المتعلقة بالتجه�ي اتيجيات مع الميسين واليافع�ي بإس�ت

ف من المجتمع  اك بالغ�ي 5. إ�ش

ن  ن دعم اليافع�ي مكان.  يمكن للبالغ�ي ات قدر الإ ن ي إدارة التجه�ي
اك أفراد المجتمع �ن حاول إ�ث

نة بوصولهم  ات والمساعدة عىل حمايتهم من أي أخطار مق�ت ن دارة مسؤولياتهم تجاه التجه�ي لإ

إىل الموارد القيمة.  يمكن لأفراد المجتمع أنفسهم القيام بمهام مفيدة، مثل الحتفاظ 

بقائمة الجرد أو إصالح العنارص التالفة أو مشاركة المسؤولية عن التخزين الآمن والنقل الآمن 

ات. ن للتجه�ي

ن من المجتمع أن يقطع شوطاً طويالً نحو تجنب المشكالت  اك البالغ�ي �ث ويمكن أيضاً لإ

ات،  ن ات.  عىل سبيل المثال، إذا كان لديك مجموعة تجه�ي ن المحتملة المتعلقة بالتجه�ي

ن أو أفراد اللجنة  ن المحلي�ي ن الحكومي�ي اك المسؤول�ي فمن الممكن أن يكون من المناسب إ�ث

ي فحص المكونات للتأكد من عدم وجود عن� غ�ي مناسب ثقافياً أو 
نامج �ن التوجيهية لل�ب

ة لمجموعة  اء كمية كب�ي من المحتمل أن يث�ي جدالً.  وبالمثل، قد يؤدي الحصول عىل �ث

اك  ن بوجه عام( من المجتمع المحىلي إىل خفض احتمالية اش�ت ات )ومجموعة اليافع�ي ن التجه�ي

ات لأغراضهم الخاصة. ن ي اختيار التجه�ي
ن �ن البالغ�ي

قد يشمل البالغون الذين سيشاركون: 

نامج • أعضاء اللجنة التوجيهية لل�ب

ن مثل ميسي  • ن الذين يدعمون الأنشطة مع اليافع�ي وفريق العمل أو المتطوع�ي
ن المساحات الآمنة لالأطفال والمعلم�ي

ن من مجالس المجتمع  • ن وزعماء المجتمع وكبار السن والممثل�ي ن الحكومي�ي والمسؤول�ي

المحلية

هم من أفراد العائلة أو مقدمي الرعاية. • والآباء والإخوة والأخوات الكبار وغ�ي

المراقبة والتكّيف

ات جديدة أثناء استمرار مداخلتك، وابتكر  ن ات واستبدالها وإيجاد تجه�ي ن استعد لإصالح التجه�ي

ن واليافعات لتحديد ما إذا واجهتهم  . تحقق مع اليافع�ي ن طرق مختلفة لستخدامها مع اليافع�ي

ي ذهنك أنك قد تحتاج إىل 
ات واتخذ إجراًء تجاه هذا. ضع �ن ن أي تحديات تخص إدارة التجه�ي

ات عند تغ�ي  ن تغي�ي طريقة استخدامك وتخزينك للتجه�ي

الفصول )عندما يصبح الجو أك�ث سخونة أو برودة أو 

/أقل أماناً  ي )يصبح أك�ث
نسا�ن رطوبة(، وتغ�ي الموقف الإ

ي الأنشطة(وتطور مداخلتك )تركز 
كون �ن /أقل يش�ت أو أك�ث

ها وتغ�ي أماكن  عىل بعض أنواع من الأنشطة أك�ث من غ�ي

ك مع مؤسسات مختلفة وتحصل عىل/  النشاط وتش�ت

تفقد التمويل(.
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. ف ات لمجموعة اليافع�ي ف ف بخصوص كيفية إدارة التجه�ي كاء استخدام االأسئلة التاىلي لتوجيه المناقشات مع اليافع�ي يمكن للمي�ين وال�ش

ات ف دارة التجه�ي االأداة: التخطيط الإ

ف وتخزينها؟ ات مجموعة اليافع�ي ف كيف يمكن استخدام تجه�ي

ن وتخزينها؟  • ات مجموعة اليافع�ي ن كيف يمكن استخدام تجه�ي

؟ • ن ات مجموعة اليافع�ي ن كيف يمكن استخدام تجه�ي

هم أيضاً استخدامها؟ • ات أم يمكن لغ�ي ن ن فقط باستخدام التجه�ي هل ُسيسمح لليافع�ي

ات خارج جلسات النشاط؟ • ن هل ستتوفر التجه�ي

ات؟  • ن أين سيتم تخزين التجه�ي

هل يمكن الوصول إىل موقع التخزين من مكان )أماكن( النشاط؟ •

ف عىل المفتاح؟ • ات، من سيسث ن غالق عىل التجه�ي ي حال الإ
 �ن

ات؟ ف اف عىل التجه�ي �ش من سيكون مسؤوالً عن االإ

ة ممكنة؟ • ي حالة قابلة لالستخدام لأطول ف�ت
ات �ن ن كيف سيحافظ اليافعون عىل التجه�ي

ي الألعاب والأنشطة(. •
مكان؟  )عىل سبيل المثال، إعادة استخدام فضالت الورق �ن ات عىل نحو مستدام قدر الإ ن كيف سيستخدم اليافعون التجه�ي

؟ • ن ن اليافع�ي هل سيحتفظ اليافعون بسجل لقائمة الجرد؟  هل سيتحمل شخص واحد مسؤولية قائمة الجرد، أم سيتم تدوير هذه المسؤولية ب�ي

ات؟  • ن ات وسجل قائمة الجرد للتحقق من حالة التجه�ي ن اجع اليافعون مجموعة التجه�ي كم مرة س�ي

ي نهاية كل جلسة؟   •
ات �ن ن هل سيتحمل أحد الأشخاص مسؤولية جمع التجه�ي

ات ومن سيقوم بهذا؟  • ن كم مرة سيتم تنظيف التجه�ي

ات عند نفادها أو فقدانها؟ • ن كيف سيتم استبدال التجه�ي

ي المجتمع؟
ات قد يحتاجها االآخرون �ف ف ي مجموعة التجه�ي

هل هناك أي عنارص �ف

ات لالستخدام ولتجنب أي رصاعات مع الآخرين؟  • ن ن أن يفعلوا لضمان توفر عنارص مجموعة التجه�ي ماذا يمكن لليافع�ي

ن العمل مع أولئك الأفراد لتجنب أي رصاعات؟ • من يمكنه أن يرى هذه العنارص ولأي غرض؟ كيف يمكن لليافع�ي
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ات مناسبة للمجتمع والبيئة؟ ف هل التجه�ي

؟ هل ستسبب التباساً أو سوء فهم؟ • ي
ي أو الثقا�ن

ي السياق الدي�ن
هل يعت�ب أي من العنارص غ�ي مناسب �ن

ي بيئة مادية معينة؟ •
هل يمكن إتالف أٍي من العنارص بسهولة �ن

ات مقدماً وإعادة توزيعها لأغراض أخرى(.  • ن ي بعض الأحيان، قد يكون من الجيد إزالة العنارص من مجموعة التجه�ي
كيف يمكن تجنب هذه المشكالت؟ )�ن

ات؟ ف ماذا سيفعل اليافعون إذا تلفت أو ُفقدت أو ُ�قت التجه�ي

هل يملك اليافعون خططاً لتجنب التلف والسقة؟ •

ماذا سيحدث إذا ُكست بعض العنارص أو أُتلفت؟  هل سيتم إصالحها أم استبدالها؟ •

ي رعايته؟  •
ي حال تلف أحد العنارص أو فقدانه أثناء وجوده �ن

ي يتحملها كل يافع �ن
ما المسؤولية ال�ت

ن تجاه العنارص التالفة أو المفقودة؟ • ي يتحملها بقية اليافع�ي
ما المسؤولية ال�ت
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. ف ات لمجموعة اليافع�ي ف دارة التجه�ي ف الإ استخدم هذه االأداة لمساعدتك عىل استكشاف طرق التعامل مع اليافع�ي

ات ف ي إدارة التجه�ي
ف �ف اك اليافع�ي االأداة: إ�ش

ات؟ ف ي التجه�ي
ف المساعدة �ف كيف يمكن لليافع�ي

: ن يُمكن لليافع�ي

ات بطرق مختلفة أثناء الجلسات • ن اح أفكار مبتكرة وعملية لكيفية استخدام التجه�ي اق�ت

ن بإدارة الموارد القيمة • ر مق�ت ات ولحماية أنفسهم من أي مخاطر أو رصن ن ي رصاع حول التجه�ي
اح طرق لتجنب التسبب �ن اق�ت

ات • ن ي وضع قواعد أساسية للعناية بالتجه�ي
المساعدة �ن

اف عىل المفتاح   • �ث ي حال إغالقها، تحمل مسؤولية الإ
ات، و�ن ن تقرير كيفية ومكان تخزين التجه�ي

ات • ن تحمل مسؤولية الحفاظ عىل سجل قائمة جرد التجه�ي

ي نهاية الجلسات •
ات �ن ن تحمل مسؤولية تنظيف العنارص وإعادتها إىل مجموعة التجه�ي

ات وتحديد هل يجب إصالحها أو إهمالها • ن ي مراجعة حالة التجه�ي
المساعدة �ن

ي البيئة مثل الأحجار أو الع�ي أو الأصداف أو العنارص المهملة مثل الزجاجات  •
ات جديدة - عىل سبيل المثال، من المواد الموجودة بشكل طبيعي �ن ن إيجاد أو صناعة تجه�ي

البالستيكية والأربطة المطاطية والكرتون

ات متاحة  • ن ات إن لم تكن مجموعة التجه�ي ن اح بدائل مبتكرة للتجه�ي اق�ت

ات لتكون خفيفة الوزن ومحمولة(. • ن ي مواقع مختلفة )صممت مجموعة التجه�ي
ن �ن ات إىل الجلسات مع اليافع�ي ن نقل التجه�ي
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ات وحلها، ومنها سوء االستخدام والتلف وال�قة. ف ف عىل مناقشة طرق منع المشكالت المتعلقة بالتجه�ي استخدم هذه االأداة لمساعدة اليافع�ي

ن عىل استبدال السيناريوهات أو إضافة سيناريوهات أك�ث ارتباطاً بمجتمعهم، وعىل الموافقة  ن مناقشة السيناريوهات المحددة. شجع اليافع�ي ة واطلب من اليافع�ي انسخ المصفوفة التالية عىل ورقة كب�ي

اتيجيات لمنع هذه المشكالت أو حلها.  عىل إس�ت

فات االأداة: منع المشكالت الخاصة بالتجه�ي

كيف يمكن حل هذه المشكلة؟كيف يمكن تجنب هذه المشكلة؟السيناريو

أثناء زيارتك للسوق المحلية، رأيت بائعاً 

يبيع صناديق لأقالم التظليل من مجموعة 

ات. ن التجه�ي

طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً تلعب 

لها بحبل للقفز من مجموعة  ن بالقرب من م�ن

ات الخاصة بك. ن التجه�ي

ن قائمة  ي قائمة الجرد بالأمس، لحظ أم�ي
�ن

الجرد )والد من المجتمع( أن عبوات 

ي 
الأقالم الرصاص الخمسة كلها كانت �ن

ات. ولكن اليوم لم يتبق  ن مجموعة التجه�ي

سوى ثالث عبوات من الأقالم الرصاص.

ات بأربعة  ن بعد وصول مجموعة التجه�ي

أسابيع، تكست المساطر تماماً وأصبحت 

غ�ي قابلة لالستخدام.

يريد مسؤول حكومي يراقب برامج التعليم 

والشباب أخذ الأجهزة اللوحية الخاصة 

ات  ن بالميسين من مجموعة التجه�ي

ي مكتبه.
لستخدامها لتخزين ملفات �ن
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ف أو تسليمها.   ي مجموعة اليافع�ي
نهاء مداخلتك �ف من المهم أن تكون لديك خطط الإ

ف والمجتمع للخطوات  عداد اليافع�ي عندما تصل إىل نهاية أنشطتك، خذ وقتاً الإ

التالية ولالحتفال بإنجازاتكم معاً.

اتيجية الخروج من البداية س�ت 1. التخطيط الإ

ي خططك 
ن �ن ي مجموعة اليافع�ي

ي لمداخلتك �ن
طار الزم�ن تأكد من تحديد المدة المتوقعة والإ

نامج والتمويل  ي وسياق ال�ب
نسا�ن وع(. يجب مراعاة الموقف الإ ي مستند المسث

الأولية )أي �ن

اتيجية  ي المدة المتوقعة. كجزء من تخطيطك، يجب عليك أيضاً تطوير إس�ت
المتوفر لالأنشطة �ن

ن أو تحويلها أو إنهائها بمجرد  واضحة للخروج تحدد خيارات لستمرار أنشطتك مع اليافع�ي

انتهاء الوقت المتوقع. 

2. تحديد أفضل طريقة للتقدم إىل االأمام

اك جميع أصحاب  ، حاول إ�ث ن قبل تحديد موعد إغالق مداخلتك مع مجموعة اليافع�ي

ي تقرير ماذا يجب أن تفعل 
هم - �ن ن والميسين وأعضاء لجنة التوجيه وغ�ي المصالح واليافع�ي

عند إنهاء أنشطتك.   سيعتمد أفضل طريق للتقدم عىل العديد من العوامل المختلفة، منها 

 . ي
نسا�ن ن والمجتمع ونجاح عملك ح�ت الآن والسياق الإ الموارد المتاحة ومصلحة اليافع�ي

وتتضمن الخيارات الممكنة:

يكة أخرى تتوىل المداخلة وبذلك يتس�ن  • برنامج آخر أو مؤسسة أو مؤسسة �ث

ن إكمال عملهم معاً. لليافع�ي

ي  •
ي العمل باستقاللية �ن

ن �ن يستمر بعض أو جميع مجموعات )أو حلقات( اليافع�ي
أنشطتهم ومشاريعهم.1

هم من أفراد  • تتحمل مجموعة من مقدمي الرعاية أو أعضاء اللجنة التوجيهية أو غ�ي

المجتمع مسؤولية استمرار بعض أو جميع نواحي المداخلة. 

نسانية )أمن زائد أو  • ي الظروف الإ
يتم إغالق المداخلة.  عىل سبيل المثال، قد تع�ن

ي مجتمعك قد ينتقلون إىل 
ن �ن ي للمجتمعات أو نهاية رصاع( أن اليافع�ي

يد إضا�ن تسث

مكان آخر أو يعودون إىل منازلهم.  وبدلً من هذا، قد ل يتوفر دعم مجتمعي أو 

 . ن ي مواصلة مداخلتك مع مجموعة اليافع�ي
مصلحة �ن

راجع أداة تقرير الخطوات التالية. 

هم من أصحاب المصالح للخطوات التالية ف وغ�ي 3. إعداد اليافع�ي

هم من أصحاب  ن وغ�ي عىل الرغم من أنك قررت التقدم إىل الأمام، فمن المهم إعطاء اليافع�ي

مكان - وإعدادهم للمرحلة القادمة.   المصالح )خصوصاً الميسين( تحذيرات مسبقة بقدر الإ

ح  يكة أخرى، ا�ث إذا استمرت المداخلة كجزء من برنامج دخول مختلف أو مع مؤسسة �ث

ن والميسين بالضبط م�ت وأين وكيف سيحدث التحويل - وطمئنهم إىل أنه سيستمر  لليافع�ي

دعم احتياجاتهم. من الوقت لالستعداد وللتعب�ي عن 

مخاوفهم ولفهم كيف سيؤثر التحويل فيهم، ح�ت 

ة عند تغ�ي من يقوم  ل تكون هناك أي مفاجأة كب�ي

بالمداخلة.

إذا حان وقت إغالق مداخلتك:

ن عىل أن ذلك  • ح لماذا وطمأن اليافع�ي ا�ث

ي الهتمام بهم من الميسين أو 
ل يعكس أي فشل من جانبهم - أو نقص �ن

هم.   ن أو غ�ي المتطوع�ي

دارة  • ن ومخاوفهم وادعمهم لستخدام مهاراتهم ومواردهم لإ ناقش آمال اليافع�ي

يجاد بدائل لستمرار العمل والستمتاع معاً.  التحول ولإ

ي توىلي المداخلة )إن أرادوا(  •
ن �ن ن والميسين وأفراد المجتمع المهتم�ي ادعم اليافع�ي

ات وتنسيق الجلسات.   ن عدادهم عىل إقامة أنشطة وإدارة التجه�ي واقِض وقتاً لإ

ن وقت لتكوين مجموعات قوية ومنظمة جيداً. ي يتوافر فيها لليافع�ي
ي المواقف ال�ت

1 قد ينجح هذا �ن

نهاء  استعد لمداخلتك لالنتقال أو االإ

حدد توقعاتك

تأكد من وجود تواصل واضح ورصيح من البداية ح�ت يتضح لجميع أصحاب المصالح - 

هم - المدة المحددة لمداخلتك مع  اليافعون والميسون وأعضاء لجنة التوجيه والآباء وغ�ي

. ن مجموعة اليافع�ي
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ي تقدمك
4.  فكر �ف

ي تقدمك ولتحديد 
ن فرصة للتفك�ي �ن يقدم لك وصولك لنهاية مداخلتك مع مجموعة اليافع�ي

ي وضعتها لمداخلتك، 
ي العودة إىل الأهداف ال�ت

ما نجحت فيه وما لم تنجح فيه.  وهذا يع�ن

ن لتقييم هل حققوا  ي أيضاً العمل مع اليافع�ي
ى هل حققتها أم ل.  ويع�ن والتحقق ل�ت

ي وضعوها لأنفسهم فيما يتعلق بالكفايات - المعرفة والسلوكيات والمهارات - 
أهدافهم ال�ت

ي يأملون اكتسابها من خالل عملهم معاً.   راجع أداة قياس التقدم نحو أهداف الكفاية.
ال�ت

هم لتنفيذ  ن وأصحاب المصالح وغ�ي اعمل مع اليافع�ي

ي لعملكم معاً. استخدم ملحوظاتهم 
تقييم نها�أ

لمحاولة تحديد هل نتج عن مداخلتك مع مجموعة 

ن  ي حياة المشارك�ي
ات إيجابية �ن ن أي تغي�ي اليافع�ي

ي 
ن �ن امج والمداخالت الأخرى لليافع�ي ولتشكيل ال�ب

المستقبل.

5.  احتفل بالمناسبة

ن تنتهي أو  سواء كانت مداخلتك مع مجموعة اليافع�ي

ي نموذج جديد، احتفل 
تتغ�ي أو تتسلم أو تتطور �ن

ن واحتفل بنهاية عملكم معاً.  قد  بإنجازات اليافع�ي

يساعدك هذا عىل إنهاء الأمور بشكل جيد وتقديم 

ك. غالق لكل شخص مش�ت الإحساس بالإ

ن والميسين  • أقم حفالً أو احتفالً لليافع�ي

ن والميسين.   لليافع�ي

ن عىل تقديم أعمالهم  • شجع اليافع�ي

ي ختامي وادُع المجتمع 
ي أو حفلة موسيقية أو حدث رياىصن

من خالل معرض ف�ن

للمشاركة.

ن كيف يريدون الحتفال بالمناسبة! قد يكون لديهم أفكار مبتكرة  • اسأل اليافع�ي

لالحتفال بوقتهم معاً. 

المراقبة والتكّيف

ي المواقف 
امج جزءاً من العملية. تذكر أن الأمور تتغ�ي �يعاً �ن يمثل إنهاء المداخالت وال�ب

نسانية، وأنك قد تنتهي بإغالق مداخلتك مبكراً أو تمديدها لوقت أطول مما توقعت أو  الإ

يكة أخرى لمواصلتها بطريقة مختلفة. والأمر الهام هو  تسليمها إىل برامج أو مؤسسات �ث

ي كل 
ي المجتمع �ن

ن وأصحاب المصالح �ن اتيجية الخروج بحرص وتضمن اليافع�ي أنك تخطط إس�ت

ي الطريق.
خطوة �ن

عندما يحل وقت إغالق المداخلة…

امهم هي فقط المتطلبات الحقيقية  ن ! أكد عىل أن طاقتهم وحافزهم وال�ت ن شجع اليافع�ي

لستمرار عملهم معاً.
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. ف ي مجموعة اليافع�ي
راجع القائمة التالية لالطالع عىل بعض االأفكار حول انتقال مداخلتك �ف

. ن ي بعض الحالت، قد يكون من المتاح أن تتوىل المؤسسات المحلية والمؤسسات غ�ي الحكومية والحكومة وأفراد من المجتمع واليافعون أنفسهم مسؤولية استمرار العمل بمجموعة اليافع�ي
�ن

االأداة: التقدم إىل االأمام

ف عن طريق: ي دعم اليافع�ي
ف �ف ي مجموعة اليافع�ي

ات الموجودة �ف ف يمكن أن تستمر االأنشطة واالأدوات والتجه�ي

ن جزءاً من منهج المدرسة – مع الدعم من إدارة التعليم المحلية  • ن ح�ت يصبح منهج حلقات اليافع�ي ي خطط دروس المعلم�ي
دمج الأنشطة والدوات والمواد �ن

ن • / أفراد مجتمع متطوع�ي ن ن أو مدرس�ي ه بواسطة اليافع�ي تحويل المداخلة إىل نادي بعد المدرسة أو تصبح نشاطاً خارج المنهج تم تيس�ي

ي مركز شباب أو  •
(، عىل سبيل المثال �ن ن ن أو أفراد المجتمع المتطوع�ي ها بواسطة اليافع�ي /شباب أوأقران إىل أقران خارج المدرسة )يتم تيس�ي ف تحويل المداخلة إىل مبادرة نادي يافع�ي

مجتمع

غاثة • وعات تطوير المجتمع أو جهود الإ أن تصبح جزءاً من لجنة مجتمعية تعمل عىل مسث

كاء التطوير  • /الشباب، مع الدعم من المؤسسات غ�ي الحكومية أو �ث ن ي تركز عىل اليافع�ي
امج الأخرى ال�ت فيه والرياضةأو ال�ب ي الفنون وال�ت

ن حلقات اليافعة �ن تضم�ي

كاء التطوير  • أن تصبح جزءاً من التعليم غ�ي الرسمي أو حماية االأطفال أو بناء السالم أو مبادرات تطوير الشباب مع الدعم من المنظمات غ�ي الحكومية الأخرى أو �ث

هم من أفراد المجتمع ح�ت يتمكن اليافعون من مواصلة عملهم معاً )عىل  • أن تصبح مبادرة جديدة يقودها اليافعون أو المجتمع مدعومة من قبل مقدمي الرعاية والزعماء وغ�ي

 ) ن سبيل المثال، قد يغطي التمويل تكاليف الميسين المدرب�ي
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غالق، استخدم االأسئلة التالية لتوجيه القرارات بخصوص الخطوات التالية. نظراً الأن مداخلتك تتجه نحو االإ

ي المجتمع استمرارها؟ •
هل يجب استمرار المداخلة؟  هل كانت ناجحة؟  هل يريد اليافعون وأصحاب المصالح �ن

هل لديك الموارد والحافز والوقت لتمديد المداخلة لشهور أو سنوات إضافية؟ •

يك مناسب يمكنه توىلي أمر المداخلة؟ • هل يوجد برنامج أو مؤسسة أو �ث

عداد الذي يحتاجون؟ • هل يوجد أي أعضاء مجتمع أو يافعون يريدون الحفاظ عىل بعض )أو كل( نواحي المداخلة الجارية؟ ما نوع الدعم أو الإ

ن والمواقع وما إىل ذلك؟ • هل يجب مواصلة المداخلة بالطريقة نفسها؟ عىل سبيل المثال، بالأهداف نفسها واليافع�ي

ن تقدم المداخلة؟ • هل توجد طرق لتحس�ي

ن وتحتفل بالمناسبة؟ • ن والمجتمع؟  كيف ستحتفل بإنجازات اليافع�ي ي حال إغالق المداخلة، كيف يمكنك إعداد اليافع�ي
�ن

ي تعلمتها من المداخلة ومشاركتها؟ •
كيف يمكنك توثيق الدروس ال�ت

االأداة: تقرير الخطوات التالية




