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المجلس النرويجي لالجئين
كاميال لودي ،المستشارة اإلقليمية للدعم النفيس والتعلم االجتمايع العاطيف
األردن وفلسطين
المعلمون الالجئين ومعلمي المجتمع المضيف
لموظيف/موظفاتهــا وشــركائها كمقدمــي خدمــات؛

إن التحــدي الرئيــي الخــاص باألزمــات الــذي يســى المجلــس النرويجــي وبالتــايل ،بــدأ المجلــس النرويجــي لالجئيــن يف  2017و ،2018بتجربــة دعــم
لالجئيــن إىل معالجتــه يف مداخــات “دعــم الداعميــن” يف إطــار برنامــج مبــادرات الداعميــن يف فلســطين واألردن ،جنبًــا إىل جنــب مــع فــرص
التعلــم األفضــل ( )BLPهــو أن حاجــات الدعــم النفــي واالجتمــايع ( )PSSالتطويــر المهــي للمدرسين/للمدرســات.
لألطفــال المتضرريــن مــن األزمــات يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا ( )MENAواحتياجــات التعلــم االجتمــايع والعاطــي ( )SELقــد حفز برنامج التعليم غير الرسمي يف األردن عىل المكونات التالية:
زادت ولــم يتــم تلبيتهــا إىل حــد كبيــر مــن قبــل أنظمــة التعليــم القائمــة• .تأســيس وحــدة مراقبــة ودعــم والــي تعمــل كقســم استشــاري
داخــي لموظيف/موظفــات برنامــج التعلــم األفضــل والدعــم النفــي
ونتيجــة لذلــك ،هنــاك حاجــة ملحــة لبنــاء قــدرات إضافيــة المعلمونــي كال
واالجتمــايع وتتألــف مــن موظيف/موظفــات المخيــم المقيميــن
مــن ســياقات التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي لتلبيــة هــذه االحتياجــات:
(الالجئيــن الســوريين) .وتــم تدريــب الفريــق عــى تقنيــات حمايــة الطفــل
•التعليــم الرســمي يف مــدارس االونــروا  /وزارة التعليــم يف فلســطين:
والدعــم النفــي واالجتمــايع ولديــه تفويــض محــدد لرصــد قضايــا
معلمــو المــدارس الرســمية الذيــن لديهــم دعــم مهــي محــدود مــن
حمايــة الطفــل وتحديــد األطفــال الذيــن يحتاجــون إىل الدعــم النفــي
خــال النظــام الرســمي والذيــن ينقصهــم الشــعور الخــاص بالرفاهيــة
واالجتمــايع اإلضــايف ،بمــا يف ذلــك مــا إذا كانــوا بحاجــة إىل إحالــة
بســبب األزمــة الطويلــة واالحتــال؛
ً
داخليــة أو خارجيــة .كمــا تقــدم أيضــا وحــدة المراقبــة ودعــم المشــورة
•برامــج التعليــم غيــر الرســمي يف مخيمــات الالجئيــن يف األردن:
الفنيــة وورش العمــل وبنــاء القــدرات لاللموظفين/الموظفــات اآلخريــن
الموظفين/الموظفــات العاملــون يف المخيــم الذيــن تــم تدريبهــم
الذيــن يقدمــون  BLPلألطفــال ليكونــوا قادريــن عــى التعامــل مــع
جيــ ًدا مــن قبــل المجلــس النرويجــي لالجئيــن يف برامــج التعلــم
األعبــاء العاطفيــة بشــكل أفضــل.
العاطــي واالجتمــايع والدعــم النفــي واالجتمــايع ،ولكــن لديهــم
احتياجاتهــم االجتماعيــة ،والعاطفيــة ،والرفاهيــة الخاصــة بهــم والــي •جلســات تعلــم واختصــار مهنيــة منتظمــة مــع مدرسين/مدرســات
كفرصــة المعلمونلــي يشــحنوا ويختصــروا ويتعافــوا بعــد تقديــم
غالبــا ال يتــم تلبيتهــا.
الدعــم النفــي واالجتمــايع.
يف كلتــا الحالتيــن ،هنــاك حاجــة إىل آليــات “دعــم الداعميــن” لضمــان الدعــم •فــرص تنميــة قــدرات منتظمــة حــول موضــوع محــدد لموظــي/
موظفــات برنامــج التعلــم األفضــل ،مــع متابعــة مســتمرة مــن قبــل
الــكايف لهــؤالء المعلمــون ،ســواء مــن حيــث التطويــر المهــي وكذلــك بنــاء
فريــق فــي.
قدراتهــم ،ومرونتهــم ،ورفاهيتهــم ليكونــوا قادريــن عــى تلبيــة احتياجــات
الدعــم النفــي واالجتمــايع بشــكل فعــال لألطفــال الذيــن يعملــون معهــم• .فــرص النمــو الشــخيص  /المهــي للموظفين/الموظفــات ،فيمــا
يشــمل القــدرة عــى االبتعــاد عــن تقديــم مداخــات الدعــم النفــي
واالجتمــايع وبرنامــج التعلــم األفضــل إذا تطلــب األمــر ،وفــرص لتحمل
استعراض موجز
مســؤولية أكثــر ضمــن البرنامــج.
كانــت اســتجابة المجلــس النرويجــي لالجئيــن للتحديــات المذكــورة أعــاه
عــى مــدى الســنوات الماضيــة يه إنشــاء “دعــم شــامل” لمكونــات الداعميــن يف فلســطين ،تــم توظيــف هــذه المبــادرات مــن قبــل شــركاء محلييــن
المعلمونــي برمجــة برنامــج التعلــم األفضــل .تشــمل المكونــات كل مــن متخصصيــن ،ممثلــة بالمركــز االستشــاري الفلســطيين ( )PCCوبرنامــج
القــدرة المهنيــة وفــرص التنميــة ،وكذلــك آليــات معالجــة رفاهيــة ُمقدمــي الصحــة العقليــة يف مجتمــع غــزة ( .)GCMHPتــم اختيــار الشــركاء بنــاء
عــى خبرتهــم المحليــة يف هــذا المجــال .وتــم عقــد سلســلة اجتماعــات
الخدمــة أنفســهم .وقــد تــم وضــع المكونــات لالســتجابة لمــا يــي:
1.نتائــج التقييــم الخارجــي الــذي أجــراه المجلــس النرويجــي لالجئيــن مــع المجلــس النرويجــي لالجئيــن لتحديــد هــدف المداخــات المقترحــة
لبرنامــج التعلــم األفضــل يف عــام  )Shah 2016( 2016والــذي أظهــر أن واالســتراتيجية واألســلوب المتبــع .ركــزت المداخــات عــى المكونــات التاليــة:
كاف بمقدمي •بنــاء الطاقــات بالتركيــز عــى الــويع الــذايت والتقنيــات المتبعــة
ـكل ٍ
المجلــس النرويجــي لالجئيــن المجلــس لــم يعتين بشـ ٍ
للتعامــل مــع التوتــر فيمــا يشــمل تمرينــات التنفــس واالســترخاء؛
الرعايــة (مثــل المستشــارين ،والمعلمــون ،واآلبــاء ،والمدربينالرئيســيين)؛
2.جلســات التغذيــة الراجعــة المنظمــة المنتظمــة الــي يتــم إجراؤهــا يف •المعالجــة بالفــن التعبيــري فيمــا يشــمل الكتابــة والدرامــا والرقــص
والحركــة والرســم والموســيىق؛
مراجعــات مــا بعــد العمــل مــع الموظفين/الموظفــات مــن خــال آليــة
استشــارية داخليــة (موضحــة بمزيــد مــن التفصيــل أدنــاه) ،لتصميــم •ألعــاب ترفيهيــة لتحســين الرفاهيــة والتقليــل مــن التوتــر يف الهــواء
الطلــق؛
الدعــم المحــدد المقــدم لتقديــم خدمــة الدعــم النفــي واالجتمــايع
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•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 القيود والتحديات و  /أو الدروس المستفادة
أدوات تتمــاىش مــع بنــاء القــدرات للطاقــم التعليمــي وغيــر التعليمــي
لتوظيــف النشــاطات المتعلقــة بالدعــم النفــي واالجتمــايع يف األردن
•لــدى طاقــم ســكان المخيمــات صدماتهــم وضغوطهــم العاطفيــة
المــدارس.
واالجتماعيــة الخاصــة مــع توافــر بعــض الخدمــات يف المخيمــات.
•ال يســمح لطاقــم ســكان المخيمــات لمركــز الالجئيــن النرويجــي (مــع
األدلة والمخرجات
القليــل مــن االســتثناءات الــي أقرتهــا وزارة الداخليــة) بمغــادرة المخيــم.
وهــذا يحــد مــن فــرص التبــادل المهــي.
يمكــن أن يــؤدي تقديــم الخدمــات القائمــة عــى الدعم النفــي واالجتمايع
لألطفــال يف المخيمــات مــن خــال إرشــادهم للتعامــل مــع أعــراض الصدمــة •تتضمــن إدارة المخيــم للســيولة لسياســة العمــل نظــام تنــاوب
الموظفين/الموظفــات والــذي كان أحــد التحديــات الرئيســية الــي
والضيــق ،بمــا يف ذلــك مشــاركة الذكريــات المروعــة حــول الحــرب ،والــي
تعــرض مجلــس الالجئيــن النرويجــي لخطــر فقــدان الخبــرات .لقــد دافع
يمكــن أن تــؤدي إىل أعبــاء عاطفيــة عــى رفاهيــة الموظفين/الموظفــات.
المركــز النرويجــي لالجئيــن للحــد مــن تبديــل الموظفين/الموظفــات يف
وبالمثــل ،فــإن العيــش تحــت الهجمــات المســتمرة يف غــزة وانتهــاكات
مناصــب معينــة مــا عــدا الموظفين/الموظفــات المرتبطيــن بحمايــة
القانــون الــدويل اإلنســاين يف الضفــة الغربيــة ،يــؤدي إىل العيــش باســتمرار يف
وتعليــم الطفل/الدعــم النفــي واالجتمــايع ويجــب أال يعتبــروا ضمــن
مســتويات عاليــة مــن التوتــر .تتضمــن النتائــج الرئيســية لدمــج آليــات “دعــم
الســيولة لخطــة العمــل.
الداعميــن” يف  BLPالنتائــج الرئيســية التاليــة:
•طاقــم تعلــم أفضــل لألطفــال للتعليــم الــكيل ،تــم اإلبــاغ عــن وجــود •كان الســكان النازحيــن يف المخيمــات مصــدر كبيــر إلدارة األزمــة
ولفتــرة مــا بعــد األزمــة .يجــب عــى سياســات إدارة المخيــم تشــجيع
شــعور متزايــد بالمرونــة الشــخصية والرفاهيــة .عــى وجــه التحديــد،
اســتراتيجية إشــراك الســكان النازحيــن منــذ بدايــة األزمــة.
أفــاد ( 74%العــدد =  )113ممــن كانــوا جــزءًا مــن هــذه المبــادرة يف
الضفــة الغربيــة أنهــا كانــت مصــدر دعــم و 86%فهمــوا بشــكل أفضــل
أهميــة ممارســة مناهــج الرعايــة الذاتيــة يف حياتهــم الشــخصية فلسطين
والمهنيــة .أظهــر ( 64%عــدد =  )57يف غــزة تحسـنًا واض ً
حــا يف قدرتهــم •يرفــع الصــراع المســتمر وشــدة الهجمــات يف غــزة وانتهــاك القانــون
اإلنســاين العالمــي يف الضفــة الغربيــة مســتويات التوتــر واليــأس ،ويحــد
عــى التحكــم يف الضغــط النفــي ،وأبلــغ  84%مــن المــدرس/
مــن قــدرات الطاقــم التعليمــي وغيــر التعليمــي عــى التعــايف.
المدرســةات عــن تحســن يف عملهــن اليومــي ويف حــل مشــاكل الحيــاة
الشــخصية .بشــكل عــام ،أفــاد  76%يف غــزة بتحســين نتائــج عملهــم •بنــاء عــى الخطــة الرائــدة المنفــذة يف فلســطين ،تــم اقتــراح زيــادة
عــدد أنشــطة تدريــب بنــاء القــدرات لزيــادة مســتوى الدعــم والمتابعــة
حيــث أصبحــوا أكثــر دقــة وأكثــر تحفي ـزًا (شــاه  .)2016يف األردن ،أفيــد
المســتمرة وتــم التأســيس لهــذه المبــادرة يف المــدارس التابعــة لــوزارة
أن الموظفين/الموظفــات يتعاملــون بشــكل أفضــل مــع ضغــوط
التعليــم.
العيــش يف المخيمــات`` :بــدأت يف ممارســة محتــوى  BLPيف حيــايت
اليوميــة .بــدأت أصبــح أهــدأ وســرعان مــا تــاىش غضــي .أشــعر بــأين
معلــم وشــخص أفضــل اآلن .عنــدي المعرفــة واألدوات ال غيــر الطريقــة المراجع
الــي ينظــر بهــا األطفــال وأنــا شــخصيا َللحيــاة .لقــد اعطــاين الطالبالذيــن
اعمــل معهــم باســتمرار الحافــز والتشــجيع للتعامــل مــع مشــاكيل شــاه ،ريتــش .2016 .تحســين رفاهيــة األطفــال :تقييــم لبرنامــج التعليــم
األفضــل للمركــز النرويجــي لالجئيــن يف فلســطين  .المجلــس
الشــخصية (شــاه .)2017
النرويجي لالجئين.
•تنامــى طاقــم الالجئيــن المقيميــن بالمخيمــات يف األردن ،بشــكل
مهــي ليغــي اآلن الوظائــف اإلداريــة يف مراكــز التعليــم التابعــة لمركــز شــاه ،ريتــش .2017 .قصــة تغييــر معبــرة لمعلــم يف مخيــم الزعتــري ،بعــد
مراجعة خطة العمل يف األردن  .المجلس النرويجي لالجئين.
الالجئيــن النرويجــي .لقــد تــم تســليمهم مهمــة تنميــة القــدرات واألداء 
لعشــرة مــن الطاقــم يف كل وحــدة للتعامــل مــع دعــم  PSSوانخــراط
الروابط
المجتمــع وتطويــر المناهــج وضبــط النوعيــة.
ُ
•توفيــر خدمــة برنامــج تعلــم أفضــل لألطفــال الذيــن يعانــون مــن
الصدمــة تمــت تقويتهــم كنتيجــة تحســين مهاراتهــم وممارســاتهم •إنهاء الكوابيسttps://youtu.be/ vnx6OARQeYs :
وخبرتهــم وتحفيزهــم“ :نحــن نفهــم اآلن لمــا يُشــكل األطفــال تحــدي،
ولمــا هــم عدائيــون ،ونتفهــم اآلن مــدى معاناتهــم ،ولــم نكــن نأخــذ
ذلــك بعيــن االعتبــار مــن قبــل” .يف األردن ،تبيــن البيانــات أن  80%مــن
طالب/طالبــات برنامــج تعلــم أفضــل ال يعانــون مــن كوابيــس عــى
اإلطــاق بعــد إنهــاء جلســات البرنامــج الفرديــة .و  19%أفــادوا بأنهــم
يعانــون مــن كابــوس أو اثنيــن يف األســبوع (مقارنــة ب  5كوابيــس
آســبوعي ًا يف البدايــة) .أقليــة مــن الطالب(أقــل مــن  )1%اســتمروا
بمشــاهدة  3كوابيــس او أكثــر أســبوعي ًا .أبلــغ المعلمــون عــن تحســن
أكبــر لرفاهيــة الطالبكنتيجــة المتــاك المعلمونلمهــارات أكثــر وبعــد
تحســن يف رفاهيــة المعلمونأنفســهم (شــاه .)2016
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يعانــون مــن أعــراض اكتئــاب شــديد وكانــوا يشــاركون ذكريــات مريعــة عــن
ملف تعريف المدرس
الحــرب .وكجــزء مــن عمــي كنــت أدعــم المعلموناآلخريــن الذيــن يعملــون
يف مركــز التعليــم .يتعامــل المعلمــون مــع تحديــات واحتياجــات مختلفــة
القصة األوىل :الموظفين/الموظفات المقيمين يف مخيم الزعتري
عنــد العمــل مــع األطفــال الذيــن يعانــون مــن فــرط النشــاط والعزلــة ،وقلــة
انــا مــن ســوريا ،درعــا -نــوى .أنــا أعمــل مــع المجلــس النرويجــي لالجئيــن التحصيــل ،وكل هــذه أعــراض التوتــر الناجــم عــن الصدمــة والــذي نحــاول
منــذ  6ســنوات وعملــت عــى مــدى  4ســنوات األخيــرة يف وحــدة الدعــم و أن نتعامــل معــه يف ظــل عمليــات وحــدة الدعــم والمراقبــة وباســتخدام
المراقبــة .قــدم يل المجلــس النرويجــي لالجئيــن فــرص كبيــرة للتنميــة المهنيــة تقنيــات اســترخاء عديــدة.
ممــا ســاعدين عــى المســتويين الشــخيص والمهــي يف التكيــف مــع حيــاة
ً
المخيــم ومواجهــة الصعوبــات .دعــم األطفــال الذيــن تعرضــوا للصدمــات أحــب أن أقــدم المســاعدة للمحتاجيــن إليهــا ،لكــن هــذا صعــب أحيانــا ألنــي
أدرك أنــه ربمــا يؤثــر عــى وضــي العاطــي .العمــل والعيــش يف مخيــم
جعلــي أشــعر بالفخــر عــى المســتويين الشــخيص والمهــي.
ليــس باألمــر الســهل ،البيئــة المحيطــة ال تســاعد كثيــرا عــى التــوازن العاطــي
كانــت التنميــة المهنيــة مفيــدة جــدا ليــس فقــط مــن وجهــة نظــر مهنيــة .لقــد وكذلــك أحيانــا عندمــا ال نســتطيع أن ندعــم األطفــال المحتاجيــن نتأثــر
كانــت بيئــة المخيــم جديــدة بالنســبة يل وليســت بالبيئــة الســهلة .لقــد تعلمت شــخصيا .نحتــاج إىل الدعــم المســتمر مــن خــال ورشــات عمــل وجلســات
كيــف أدعــم المجتمــع واألطفــال والمعلموناآلخريــن .يختلــف األطفــال يف إشــراف .إن مشــاركة تجربتنــا مــع موظيف/موظفــات وحــدة الدعــم
المخيــم عــن بعضهــم البعــض ويأتــون مــن خلفيــات مختلفــة و الظــروف .والمراقبــة اآلخريــن ســيكون مفيــد عــى الصعيديــن المهــي والعاطــي.
كان معظمهــم عندمــا بدأنــا ( BLP 3محاربــة الكوابيــس ومشــاكل النــوم)
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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.
تــم تدميــر منــزل س.م خــال حــرب  2012وهربــت العائلــة إىل منــزل أحــد
األقــارب لمــدة تزيــد عــن ســتة أشــهر .يف عــام  2015تــويف أخوهــا الكبيــر
وتحملــت مســؤولية أوالده الخمســة .أصيبــت بالســرطان خــال حملهــا األول
ولكنهــا قاومــت المــرض.

صور الحكاية الثانية من غزة
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تــم اختيــار س.م للمشــاركة يف برنامــج التعليــم األفضــل “برنامــج دعــم
الداعميــن” مــن قبــل مديــر المدرســة بســبب أنــه بــدت عليهــا عالمــات
االكتئــاب والتوتــر باإلضافــة إىل أن أداءهــا يف العمــل بــدأ بالتراجــع .بعــد
مشــاركتها يف البرنامــج ،عبــرت س .م .قائلـ ًـة“ :لقــد تغيــرت حيــايت كليًــا ،أنــا
ســعيدة اآلن وأشــعر بأنــي أفضــل ألنــي أمــارس األســاليب الــي تعلمتهــا،
لقــد اســتطعت التخلــص مــن األفــكار الســلبية المتعلقــة بالمــايض ،ويمكنــي
اآلن أن أدعــم اآلخريــن ،وتحديــ ًدا أخــي عندمــا تمــر بأوقــات عصيبــة”.
الحــظ مديــر مدرســة س.م .التغييــر الــذي طــرأ عــى شــخصيتها ونصحهــا
بنقــل المهــارات واألســاليب الــي تعلمهــا إىل أقرانهــا وزمالئهــا.

