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وصف التحديات الخاصة باألزمات

ــي  ــس النرويج ــى المجل ــذي يس ــات ال ــاص باألزم ــيس الخ ــدي الرئي إن التح
لالجئيــن إىل معالجتــه يف مداخــالت “دعــم الداعميــن” يف إطــار برنامــج 
 )PSS( هــو أن حاجــات الدعــم النفــيس واالجتمــايع )BLP( التعلــم األفضــل
لألطفــال المتضرريــن مــن األزمــات يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
قــد   )SEL( والعاطــيف  االجتمــايع  التعلــم  واحتياجــات   )MENA( إفريقيــا 
زادت ولــم يتــم تلبيتهــا إىل حــد كبيــر مــن قبــل أنظمــة التعليــم القائمــة. 
ــاء قــدرات إضافيــة المعلمونــيف كال  ونتيجــة لذلــك، هنــاك حاجــة ملحــة لبن

مــن ســياقات التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي لتلبيــة هــذه االحتياجــات:
التعليــم الرســمي يف مــدارس االونــروا / وزارة التعليــم يف فلســطين:   	 

ــن  ــدود م ــين مح ــم مه ــم دع ــن لديه ــمية الذي ــدارس الرس ــو الم معلم
ــة  ــاص بالرفاهي ــعور الخ ــم الش ــن ينقصه ــمي والذي ــام الرس ــالل النظ خ

بســبب األزمــة الطويلــة واالحتــالل؛  
األردن:   	  يف  الالجئيــن  مخيمــات  يف  الرســمي  غيــر  التعليــم  برامــج 

تدريبهــم  تــم  الذيــن  المخيــم  يف  العاملــون  الموظفين/الموظفــات 
التعلــم  برامــج  يف  لالجئيــن  النرويجــي  المجلــس  قبــل  مــن  جيــًدا 
العاطــيف واالجتمــايع والدعــم النفــيس واالجتمــايع، ولكــن لديهــم 
احتياجاتهــم االجتماعيــة، والعاطفيــة، والرفاهيــة الخاصــة بهــم والــي 

غالبــا ال يتــم تلبيتهــا.  

يف كلتــا الحالتيــن، هنــاك حاجــة إىل آليــات “دعــم الداعميــن” لضمــان الدعــم 
ــاء  ــك بن ــين وكذل ــر المه ــث التطوي ــن حي ــواء م ــون، س ــؤالء المعلم ــكايف له ال
قدراتهــم، ومرونتهــم، ورفاهيتهــم ليكونــوا قادريــن عــى تلبيــة احتياجــات 
الدعــم النفــيس واالجتمــايع بشــكل فعــال لألطفــال الذيــن يعملــون معهــم.

استعراض موجز

كانــت اســتجابة المجلــس النرويجــي لالجئيــن للتحديــات المذكــورة أعــاله 
عــى مــدى الســنوات الماضيــة يه إنشــاء “دعــم شــامل” لمكونــات الداعميــن 
المعلمونــيف برمجــة برنامــج التعلــم األفضــل. تشــمل المكونــات كل مــن 
ــي  ــة ُمقدم ــة رفاهي ــات معالج ــك آلي ــة، وكذل ــرص التنمي ــة وف ــدرة المهني الق

الخدمــة أنفســهم. وقــد تــم وضــع المكونــات لالســتجابة لمــا يــيل:
نتائــج التقييــم الخارجــي الــذي أجــراه المجلــس النرويجــي لالجئيــن . 	

ــذي أظهــر أن  ــم األفضــل يف عــام Shah 2016( 2016( وال لبرنامــج التعل
المجلــس النرويجــي لالجئيــن المجلــس لــم يعتين بشــكٍل كاٍف بمقدمي 
ــيين(؛ ــاء، والمدربينالرئيس ــون، واآلب ــارين، والمعلم ــل المستش ــة )مث الرعاي

جلســات التغذيــة الراجعــة المنظمــة المنتظمــة الــي يتــم إجراؤهــا يف . 	
مراجعــات مــا بعــد العمــل مــع الموظفين/الموظفــات مــن خــالل آليــة 
استشــارية داخليــة )موضحــة بمزيــد مــن التفصيــل أدنــاه(، لتصميــم 
الدعــم المحــدد المقــدم لتقديــم خدمــة الدعــم النفــيس واالجتمــايع 

لموظيف/موظفاتهــا وشــركائها كمقدمــي خدمــات؛

ــم  ــة دع ــن يف 2017 و2018، بتجرب ــي لالجئي ــس النرويج ــدأ المجل ــايل، ب وبالت
فــرص  مــع  جنــب  إىل  جنبًــا  واألردن،  فلســطين  يف  الداعميــن  مبــادرات 

للمدرسين/للمدرســات. المهــين  التطويــر 

حفز برنامج التعليم غير الرسمي يف األردن عى المكونات التالية:
استشــاري 	  كقســم  تعمــل  والــي  ودعــم  مراقبــة  وحــدة  تأســيس 

داخــيل لموظيف/موظفــات برنامــج التعلــم األفضــل والدعــم النفــيس 
المقيميــن  المخيــم  موظيف/موظفــات  مــن  وتتألــف  واالجتمــايع 
)الالجئيــن الســوريين(. وتــم تدريــب الفريــق عــى تقنيــات حمايــة الطفــل 
والدعــم النفــيس واالجتمــايع ولديــه تفويــض محــدد لرصــد قضايــا 
حمايــة الطفــل وتحديــد األطفــال الذيــن يحتاجــون إىل الدعــم النفــيس 
واالجتمــايع اإلضــايف، بمــا يف ذلــك مــا إذا كانــوا بحاجــة إىل إحالــة 
داخليــة أو خارجيــة. كمــا تقــدم أيًضــا وحــدة المراقبــة ودعــم المشــورة 
الفنيــة وورش العمــل وبنــاء القــدرات لاللموظفين/الموظفــات اآلخريــن 
مــع  التعامــل  عــى  قادريــن  ليكونــوا  لألطفــال   BLP يقدمــون الذيــن 

ــل. ــكل أفض ــة بش ــاء العاطفي األعب
ــة مــع مدرسين/مدرســات 	  ــة منتظم ــار مهني ــم واختص ــات تعل جلس

تقديــم  بعــد  ويتعافــوا  ويختصــروا  يشــحنوا  المعلمونلــي  كفرصــة 
الدعــم النفــيس واالجتمــايع.   

فــرص تنميــة قــدرات منتظمــة حــول موضــوع محــدد لموظــيف/	 
موظفــات برنامــج التعلــم األفضــل، مــع متابعــة مســتمرة مــن قبــل 

ــين.   ــق ف فري
فيمــا 	  للموظفين/الموظفــات،  المهــين   / الشــخيص  النمــو  فــرص 

ــيس  ــم النف ــالت الدع ــم مداخ ــن تقدي ــاد ع ــى االبتع ــدرة ع ــمل الق يش
واالجتمــايع وبرنامــج التعلــم األفضــل إذا تطلــب األمــر، وفــرص لتحمل 

ــج.   ــر ضمــن البرنام مســؤولية أكث

محلييــن  شــركاء  قبــل  مــن  المبــادرات  هــذه  توظيــف  تــم  فلســطين،  يف 
وبرنامــج   )PCC( الفلســطيين  االستشــاري  بالمركــز  ممثلــة  متخصصيــن، 
بنــاء  الشــركاء  اختيــار  تــم   .)GCMHP( غــزة  العقليــة يف مجتمــع  الصحــة 
عــى خبرتهــم المحليــة يف هــذا المجــال. وتــم عقــد سلســلة اجتماعــات 
مــع المجلــس النرويجــي لالجئيــن لتحديــد هــدف المداخــالت المقترحــة 
واالســتراتيجية واألســلوب المتبــع. ركــزت المداخــالت عــى المكونــات التاليــة:

بنــاء الطاقــات بالتركيــز عــى الــويع الــذايت والتقنيــات المتبعــة 	 
التنفــس واالســترخاء؛ للتعامــل مــع التوتــر فيمــا يشــمل تمرينــات 

المعالجــة بالفــن التعبيــري فيمــا يشــمل الكتابــة والدرامــا والرقــص 	 
والموســيىق؛   والرســم  والحركــة 

ألعــاب ترفيهيــة لتحســين الرفاهيــة والتقليــل مــن التوتــر يف الهــواء 	 
الطلــق؛  

“دعم الداعمين” - معلمو الالجئون والمعلمون الذين يعيشون يف صراع طويل األمد

منظمة
المؤلفون

الموقع
مواصفات المعلمون

الموضوع

المجلس النرويجي لالجئين
كاميال لودي، المستشارة اإلقليمية للدعم النفيس والتعلم االجتمايع العاطيف

األردن وفلسطين
المعلمون الالجئين ومعلمي المجتمع المضيف 
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ــن  ــن تحس ــون ع ــغ المعلم ــبوعيًا. أبل ــر أس ــس او أكث ــاهدة 3 كوابي بمش
أكبــر لرفاهيــة الطالبكنتيجــة المتــالك المعلمونلمهــارات أكثــر وبعــد 

.)2016 )شــاه  المعلمونأنفســهم  رفاهيــة  يف  تحســن 

القيود والتحديات و / أو الدروس المستفادة

األردن
العاطفيــة 	  المخيمــات صدماتهــم وضغوطهــم  لــدى طاقــم ســكان 

واالجتماعيــة الخاصــة مــع توافــر بعــض الخدمــات يف المخيمــات.
ــع 	  ــي )م ــن النرويج ــز الالجئي ــات لمرك ــكان المخيم ــم س ــمح لطاق ال يس

القليــل مــن االســتثناءات الــي أقرتهــا وزارة الداخليــة( بمغــادرة المخيــم. 
وهــذا يحــد مــن فــرص التبــادل المهــين.

تنــاوب 	  نظــام  العمــل  لسياســة  للســيولة  المخيــم  إدارة  تتضمــن 
الــي  الرئيســية  التحديــات  أحــد  كان  والــذي  الموظفين/الموظفــات 
تعــرض مجلــس الالجئيــن النرويجــي لخطــر فقــدان الخبــرات. لقــد دافع 
المركــز النرويجــي لالجئيــن للحــد مــن تبديــل الموظفين/الموظفــات يف 
ــة  ــن بحماي ــات المرتبطي ــدا الموظفين/الموظف ــا ع ــة م ــب معين مناص
وتعليــم الطفل/الدعــم النفــيس واالجتمــايع ويجــب أال يعتبــروا ضمــن 

ــل. ــة العم ــيولة لخط الس
األزمــة 	  إلدارة  كبيــر  مصــدر  المخيمــات  يف  النازحيــن  الســكان  كان 

ــم تشــجيع  ــرة مــا بعــد األزمــة. يجــب عــى سياســات إدارة المخي ولفت
اســتراتيجية إشــراك الســكان النازحيــن منــذ بدايــة األزمــة.

 
فلسطين

يرفــع الصــراع المســتمر وشــدة الهجمــات يف غــزة وانتهــاك القانــون 	 
اإلنســاين العالمــي يف الضفــة الغربيــة مســتويات التوتــر واليــأس، ويحــد 

ــر التعليمــي عــى التعــايف. مــن قــدرات الطاقــم التعليمــي وغي
بنــاء عــى الخطــة الرائــدة المنفــذة يف فلســطين، تــم اقتــراح زيــادة 	 

عــدد أنشــطة تدريــب بنــاء القــدرات لزيــادة مســتوى الدعــم والمتابعــة 
ــوزارة  ــادرة يف المــدارس التابعــة ل المســتمرة وتــم التأســيس لهــذه المب

ــم. التعلي

المراجع

التعليــم  لبرنامــج  تقييــم  ريتــش. 2016.  تحســين رفاهيــة األطفــال:   شــاه، 
المجلــس   . فلســطين  يف  لالجئيــن  النرويجــي  للمركــز  األفضــل    

النرويجي لالجئين.  
ــد  ــري، بع ــم الزعت ــم يف مخي ــرة لمعل ــر معب ــة تغيي ــش. 2017. قص ــاه، ريت  ش
مراجعة خطة العمل يف األردن . المجلس النرويجي لالجئين.  

الروابط

 	ttps://youtu.be/ vnx6OARQeYs :إنهاء الكوابيس

الخــط الســاخن متوفــر حيــث يقــوم الموظفين/الموظفــات مؤهليــن 	 
بتحويــل طلبــات االستشــارة أو بتقديــم خدمــات استشــارية عــى الهاتف 
بهــدف الخــوض بعمــق يف الضغوطــات الرئيســية الــي تؤثــر عــى حيــاة 

المعلمونالشــخصية والمهنيــة؛  
توفيــر مــواد الدعــم النفــي واالجتمــايع كجــزء مــن مجموعــة 	 

أدوات تتمــاىش مــع بنــاء القــدرات للطاقــم التعليمــي وغيــر التعليمــي 
يف  واالجتمــايع  النفــيس  بالدعــم  المتعلقــة  النشــاطات  لتوظيــف 

المــدارس.  

األدلة والمخرجات

يمكــن أن يــؤدي تقديــم الخدمــات القائمــة عــى الدعم النفــيس واالجتمايع 
لألطفــال يف المخيمــات مــن خــالل إرشــادهم للتعامــل مــع أعــراض الصدمــة 
والضيــق، بمــا يف ذلــك مشــاركة الذكريــات المروعــة حــول الحــرب، والــي 
يمكــن أن تــؤدي إىل أعبــاء عاطفيــة عــى رفاهيــة الموظفين/الموظفــات. 
وانتهــاكات  غــزة  يف  المســتمرة  الهجمــات  تحــت  العيــش  فــإن  وبالمثــل، 
القانــون الــدويل اإلنســاين يف الضفــة الغربيــة، يــؤدي إىل العيــش باســتمرار يف 
مســتويات عاليــة مــن التوتــر. تتضمــن النتائــج الرئيســية لدمــج آليــات “دعــم 

ــة: ــية التالي ــج الرئيس ــن” يف BLP النتائ الداعمي
طاقــم تعلــم أفضــل لألطفــال للتعليــم الــكيل، تــم اإلبــالغ عــن وجــود 	 

شــعور متزايــد بالمرونــة الشــخصية والرفاهيــة. عــى وجــه التحديــد، 
أفــاد %74 )العــدد = 113( ممــن كانــوا جــزءًا مــن هــذه المبــادرة يف 
ــة أنهــا كانــت مصــدر دعــم و%86 فهمــوا بشــكل أفضــل  الضفــة الغربي
الشــخصية  حياتهــم  يف  الذاتيــة  الرعايــة  مناهــج  ممارســة  أهميــة 
والمهنيــة. أظهــر %64 )عــدد = 57( يف غــزة تحســنًا واضًحــا يف قدرتهــم 
المــدرس/ مــن   84% وأبلــغ  النفــيس،  الضغــط  يف  التحكــم  عــى 

المدرســةات عــن تحســن يف عملهــن اليومــي ويف حــل مشــاكل الحيــاة 
الشــخصية. بشــكل عــام، أفــاد %76 يف غــزة بتحســين نتائــج عملهــم 
ــد  ــزًا )شــاه 2016(. يف األردن، أفي ــر تحفي ــر دقــة وأكث حيــث أصبحــوا أكث
ضغــوط  مــع  أفضــل  بشــكل  يتعاملــون  الموظفين/الموظفــات  أن 
العيــش يف المخيمــات: ``بــدأت يف ممارســة محتــوى BLP يف حيــايت 
ــأين  ــح أهــدأ وســرعان مــا تــالىش غضــي. أشــعر ب ــدأت أصب ــة. ب اليومي
معلــم وشــخص أفضــل اآلن. عنــدي المعرفــة واألدوات ال غيــر الطريقــة 
الــي ينظــر بهــا األطفــال وأنــا شــخصياَ للحيــاة. لقــد اعطــاين الطالبالذيــن 
اعمــل معهــم باســتمرار الحافــز والتشــجيع للتعامــل مــع مشــاكيل 

الشــخصية )شــاه 2017(.
تنامــى طاقــم الالجئيــن المقيميــن بالمخيمــات يف األردن، بشــكل 	 

مهــين ليغــيط اآلن الوظائــف اإلداريــة يف مراكــز التعليــم التابعــة لمركــز 
الالجئيــن النرويجــي. لقــد تــم تســليمهم مهمــة تنميــة القــدرات واألداء 
لعشــرة مــن الطاقــم يف كل وحــدة للتعامــل مــع دعــم PSS وانخــراط 

المجتمــع وتطويــر المناهــج وضبــط النوعيــة.
توفيــر خدمــة برنامــج تعلــم أفضــل لألطفــال الذيــن يُعانــون مــن 	 

الصدمــة تمــت تقويتهــم كنتيجــة تحســين مهاراتهــم وممارســاتهم 
وخبرتهــم وتحفيزهــم: “نحــن نفهــم اآلن لمــا يُشــكل األطفــال تحــدي، 
ــذ  ــن نأخ ــم نك ــم، ول ــدى معاناته ــم اآلن م ــون، ونتفه ــم عدائي ــا ه ولم
ــات أن %80 مــن  ــن البيان ــار مــن قبــل”. يف األردن، تبي ــن االعتب ــك بعي ذل
طالب/طالبــات برنامــج تعلــم أفضــل ال يعانــون مــن كوابيــس عــى 
اإلطــالق بعــد إنهــاء جلســات البرنامــج الفرديــة. و %19 أفــادوا بأنهــم 
كوابيــس   5 ب  )مقارنــة  األســبوع  يف  اثنيــن  أو  كابــوس  مــن  يعانــون 
اســتمروا   )1% مــن  الطالب)أقــل  مــن  أقليــة  البدايــة(.  يف  آســبوعيًا 
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ملف تعريف المدرس

القصة األوىل: الموظفين/الموظفات المقيمين يف مخيم الزعتري

انــا مــن ســوريا، درعــا- نــوى. أنــا أعمــل مــع المجلــس النرويجــي لالجئيــن 
منــذ 6 ســنوات وعملــت عــى مــدى 4 ســنوات األخيــرة يف وحــدة الدعــم و 
المراقبــة. قــدم يل المجلــس النرويجــي لالجئيــن فــرص كبيــرة للتنميــة المهنيــة 
ممــا ســاعدين عــى المســتويين الشــخيص والمهــين يف التكيــف مــع حيــاة 
ــن تعرضــوا للصدمــات  ــات. دعــم األطفــال الذي ــم ومواجهــة الصعوب المخي

جعلــين أشــعر بالفخــر عــى المســتويين الشــخيص والمهــين.

كانــت التنميــة المهنيــة مفيــدة جــدا ليــس فقــط مــن وجهــة نظــر مهنيــة. لقــد 
كانــت بيئــة المخيــم جديــدة بالنســبة يل وليســت بالبيئــة الســهلة. لقــد تعلمت 
كيــف أدعــم المجتمــع واألطفــال والمعلموناآلخريــن. يختلــف األطفــال يف 
ــات مختلفــة و الظــروف.  ــون مــن خلفي ــم عــن بعضهــم البعــض ويأت المخي
كان معظمهــم عندمــا بدأنــا BLP 3 )محاربــة الكوابيــس ومشــاكل النــوم( 

ــن  ــة ع ــات مريع ــاركون ذكري ــوا يش ــديد وكان ــاب ش ــراض اكتئ ــن أع ــون م يعان
الحــرب. وكجــزء مــن عمــيل كنــت أدعــم المعلموناآلخريــن الذيــن يعملــون 
يف مركــز التعليــم. يتعامــل المعلمــون مــع تحديــات واحتياجــات مختلفــة 
عنــد العمــل مــع األطفــال الذيــن يعانــون مــن فــرط النشــاط والعزلــة، وقلــة 
التحصيــل، وكل هــذه أعــراض التوتــر الناجــم عــن الصدمــة والــذي نحــاول 
أن نتعامــل معــه يف ظــل عمليــات وحــدة الدعــم والمراقبــة وباســتخدام 

تقنيــات اســترخاء عديــدة.

أحــب أن أقــدم المســاعدة للمحتاجيــن إليهــا، لكــن هــذا صعــب أحيانـًـا ألنــين 
أدرك أنــه ربمــا يؤثــر عــى وضــي العاطــيف. العمــل والعيــش يف مخيــم 
ليــس باألمــر الســهل، البيئــة المحيطــة ال تســاعد كثيــرا عــى التــوازن العاطــيف 
وكذلــك أحيانــا عندمــا ال نســتطيع أن ندعــم األطفــال المحتاجيــن نتأثــر 
شــخصيا. نحتــاج إىل الدعــم المســتمر مــن خــالل ورشــات عمــل وجلســات 
الدعــم  وحــدة  موظيف/موظفــات  مــع  تجربتنــا  مشــاركة  إن  إشــراف. 
والمراقبــة اآلخريــن ســيكون مفيــد عــى الصعيديــن المهــين والعاطــيف. 

معلم وحدة المراقبة والدعم. الصورة من قبل ثيلو ريميين
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“برنامــج دعــم  التعليــم األفضــل  برنامــج  للمشــاركة يف  تــم اختيــار س.م 
بــدت عليهــا عالمــات  أنــه  بســبب  المدرســة  قبــل مديــر  مــن  الداعميــن” 
االكتئــاب والتوتــر باإلضافــة إىل أن أداءهــا يف العمــل بــدأ بالتراجــع. بعــد 
ــا  ًــا، أن ــايت كلي ــرت حي ــًة: “لقــد تغي ــرت س. م. قائل مشــاركتها يف البرنامــج، عب
ــا،  ــي تعلمته ــاليب ال ــارس األس ــين أم ــل ألن ــين أفض ــعر بأن ــعيدة اآلن وأش س
لقــد اســتطعت التخلــص مــن األفــكار الســلبية المتعلقــة بالمــايض، ويمكنــين 
اآلن أن أدعــم اآلخريــن، وتحديــًدا أخــي عندمــا تمــر بأوقــات عصيبــة.” 
ــا  ــخصيتها ونصحه ــى ش ــرأ ع ــذي ط ــر ال ــة س.م. التغيي ــر مدرس ــظ مدي الح

بنقــل المهــارات واألســاليب الــي تعلمهــا إىل أقرانهــا وزمالئهــا.

القصة الثانية: معلم مدرسة رسمية يف غزة

س.م معلمــة رياضيــات تعيــش يف رفــح يف جنــوب قطــاع غــزة. يه تعمــل 
معلمــة منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، ويه تســاعد عائلتهــا وزوجهــا العاطــل 

عــن العمــل.

ــد  ــزل أح ــة إىل من ــت العائل ــرب 2012 وهرب ــالل ح ــزل س.م خ ــر من ــم تدمي ت
األقــارب لمــدة تزيــد عــن ســتة أشــهر. يف عــام 2015 تــويف أخوهــا الكبيــر 
وتحملــت مســؤولية أوالده الخمســة. أصيبــت بالســرطان خــالل حملهــا األول 

ــرض. ــت الم ولكنهــا قاوم

صور الحكاية الثانية من غزة


