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الشكر والتقدير
تــم اعــداد تقييــم اســتجابة اليونيســف فــي مجــال الدعــم النفس-اجتماعــي لألطفــال الســوريين فــي األردن مــن قبــل فريــق
مؤسســة أنتاريــس (ألبيرتيــن فــان ديــر فيــن ،ريــم أبــو كشــك ،شــادي بشــناق ،أورســو مونغينــا ،ريــم روضــة ،تينيــكا فــان
بيتيرســوم) وذلــك تحــت إشــراف وتوجيــه كل مــن فرهــود خاميــدوف ،مســؤول المراقبــة والتقييــم ،ومحمــد رفيــق خــان،
مختــص حمايــة الطفــل فــي حــاالت الطــوارئ.
تتقــدم اليونيســف ومؤسســة أنتاريــس بعميــق التقديــر واالمتنــان للمجموعــة المرجعيــة للتقييــم لتعاونهــم وإتاحــة
وقتهــم إلجــراء مقابــات متعمقــة فضــ ً
ا عــن مالحظاتهــم البنــاءة التــي أيــدت النتائــج وســاهمت فــي رفــع جــودة هــذا
التقريــر .تألفــت المجوعــة مــن مديــري التقييــم فــي مكتــب اليونيســف – االردن ،وممثــل مــن كل مــن الهيئــة الطبيــة الدوليــة،
مؤسســة إنقــاذ الطفــل ،قســم حمايــة الطفــل فــي اليونيســف ،باإلضافــة إلــى مكتــب اليونيســف االقليمــي للشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا.
وتتقــدم اليونيســف بالشــكر العميــق لشــركائها المنفذيــن الذيــن خصصــوا لفــرق التقييــم الوقــت الكافــي ولــم يشــاركوا
معهــم آراءهــم حــول البرنامــج وحســب ،بــل أخــذوا علــى عاتقهــم مهمــة تيســير الزيــارات الميدانيــة والتحضيــر لهــا .ولــوال
َّ
تمكــن الفريــق مــن إتمــام هــذا التقييــم.
مســاعدتهم ،لمــا
كمــا منحنــا ممثلــو الحكومــة األردنيــة ،والممولــون ،ووكاالت األمــم المتحــدة ،وغيرهــم مــن أصحــاب المصالــح مشــكورين
ـة قيّمـ ً
فرصـ ً
ـة لإلجابــة علــى أســئلتنا ،وهــو مــا ســاعدنا فــي تكويــن فهــم أعمــق للقضايــا االســتراتيجية والســياق الــذي تجــري
بــه.
وتتقــدم اليونيســف بالشــكر الخــاص لفريــق الدعــم من مؤسســة أنتاريــس الذي يتألف مــن أليســتير أغير ،ووينيفريد ســيمون
وأشــرف القضــاة طيلــة فتــرة التقييــم علــى المســاعدة التــي ال تقــدر بثمــن ،حيــث قــام أشــرف القضــاة أيضــا بالمســاعدة فــي
اختيــار الطلبــة مــن قســم صحــة الطفــل وعلــم النفــس الذيــن ســجلوا المالحظــات أثنــاء نقاشــات المجموعــات المركــزة.
وكانــت وينــدي أغيــر مســؤولة عــن المراجعــات األدبيــة ،والتــي تصلــح بحــد ذاتهــا كمرجعيــة ممتــازة علــى تدخــات الدعــم
النفس-اجتماعي،كمــا ســاهمت بشــكل كبيــر فــي تحريــر النســخة النهائيــة مــن التقريــر.
وال يســعنا أيضـ ًا إال أن نع ّبــر عــن عظيــم امتناننــا لــكل األطفــال ،ومقدمــي الرعايــة ،وموظفــي المســاحات الصديقــة لألطفــال،
وأعضــاء اللجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل وغيرهــم مــن أفــراد المجتمــع الذيــن شــاركوا معنــا اقتراحاتهــم ،وأفكارهــم
وتوصياتهــم بــكل صراحــة وشــفافية.
تــود اليونيســف التعبيــر عــن امتنانهــا للمنــح الســخية المقدمــة مــن مــن أســتراليا ،كنــدا ،االتحــاد األوروبــي /المســاعدات
اﻹنســانية والحمايــة المدنيــة :المفوضيــة األروبيــة ،ألمانيــا ،إيطاليــا ،اليابــان ،الكويــت ،المكســيك ،الســويد ،المملكــة المتحــدة،
 ،مكتــب الهجــرة والســكان والالجئيــن (الواليــات المتحــدة) ،الموجهــة الســتجابة الدعــم النفس-احتماعــي لألطفــال
الســوريين فــي األردن منــذ بــدء األزمــة عــام .2012
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الملخص التنفيذي
فــي إطــار خطــة االســتجابة اإلقليميــة لألزمــة الســورية،
تقــدم اليونيســف الدعــم النفس-اجتماعــي الطــارئ
لألطفــال الســوريين الالجئيــن فــي المخيمــات
والمجتمعــات المضيفــة فــي األردن مــن خــال شــركائها
المنفذيــن .وتهــدف مــن خــال هــذا البرنامــج إلــى ضمــان
توفــر االســتجابات النفس-اجتماعيــة التــي تناســب كل
فئــة عمريــة وتســتهدف األطفــال وعائالتهــم المقيميــن
فــي المجتمعــات المضيفــة والمخيمــات مــن أجــل
حمايتهــم مــن المشــاكل النفس-اجتماعيــة ،واإلســاءة،
والعنــف ،واالســتغالل والتوتــر ،وتحســين رفاهمــم العاطفــي
واالجتماعــي وتقويــة آليــات التكيــف والصمــود لديهــم.

شــبه المنظمــة لجمــع البيانــات النوعيــة مــن العامليــن
بنــاء علــى
عمــان
األساســيين وأصحــاب المصالــح فــي ّ
ً
مصفوفــة التقييــم التــي وردت تفاصيلهــا فــي تقريــر البدايــة.
إلــى جانــب ذلــك ،تــم تطويــر عــدد مــن األدوات المرنــة التــي
تــم تكييفهــا الحقــ ًا لتناســب الســياق المحلــي لجمــع
البيانــات النوعيــة مــن خــال مجموعــات النقــاش المركــزة،
والمقابــات المعمقــة فــي عشــرة مواقــع مــن األماكــن
الصديقــة لألطفــال المختــارة بعنايــة لهــذا الهــدف ،حيــث
شــملت أربعــة مواقــع فــي المخيمــات (اثنــان فــي الزعتــري،
واحــد فــي المخيــم اإلماراتــي األردنــي وواحــد فــي مخيــم
األزرق) وســتة مواقــع فــي المجتمعــات المضيفــة.
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تمــت مقابلــة  27عامــ ً
عمــان ،أمــا علــى
ا أساســي ًا فــي ّ
المســتوى الميدانــي ،فقــد أجريــت  115مقابلــة شــبه
منظمــة مــع أصحــاب المصالــح الذيــن يشــملون موظفــي
األماكــن الصديقــة لألطفــال (بمــن فيهــم مــدراء الحــاالت
والعاملــون االجتماعيــون) وموظفــي مراكــز المجتمعــات
المحلية/المنظمــات غيــر الحكوميــة ،والمتطوعيــن
وأعضــاء اللجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل .تــم اختيــار
المشــاركين لمجموعــات النقــاش المركــزة بشــكل
عشــوائي مــن قائمــة المســتفيدين الذيــن أتــوا إلــى األماكــن
الصديقــة لألطفــال فــي عــام  ،2014وفــي حــال كان المــكان
قــد تأســس قبــل ذلــك التاريــخ مــن قائمــة المســتفيدين
الذيــن أتــوا إليــه فــي عــام  .2013وبالمجمــل ،شــارك 397
مســتفيد مباشــر وغيــر مباشــر فــي نقاشــات المجموعــات
المركــزة ،بمــن فيهــم األطفــال مــن الفئــة العمريــة 12 – 9
عام ـ ًا ( 66ذكــورا ً و 56إناث ـ ًا) واليافعــون مــن الفئــة العمريــة
 13إلــى  18عامـ ًا ( 78ذكــورا ً و 77إناثـ ًا) و 120مــن أوليــاء األمــور/
مقدمــي الرعايــة ( 51ذكــورا ً و 69إناثــ ًا).

وتســعى المســاحات الصديقــة لألطفــال واليافعيــن
المدعومــة مــن المجتمــع المحلــي واآلليــات والعمليــات
المجتمعيــة لحمايــة الطفــل إلــى تحقيــق هــذا الهــدف.
وتزامنــ ًا مــع مــرور أربعــة أعــوام علــى بــدء العمــل فــي
االســتجابة لألزمــة الســورية ،تؤمــن اليونيســف بــأن الفرصــة
اليــوم أفضــل مــن أي وقــت مضــى لمراجعــة فعاليــة
البرنامــج الكل ّيــة حتــى اللحظــة ،وذلــك مــن أجــل التخطيــط
للمســتقبل بشــكل أفضــل.
لهــذه الغايــة ،تــم اختيــار مؤسســة أنتاريــس التــي تتخــذ مــن
هولنــدا مقــرا ً لهــا إلجــراء التقييــم للمجموعــة الكاملــة من
أنشــطة الدعــم النفس-اجتماعــي التــي نفذتهــا اليونيســف
وشــركاؤها المنفــذون بشــكل مباشــر فــي عامــي 2013
و .2014وانصــب التركيــز علــى التدخــات التــي نفــذت مــن
خــال مســاحات صديقــة لألطفــال فــي مخيمــات الالجئيــن
والمجتمعــات المضيفــة.

هدف التقييم
يهــدف التقييــم إلــى جمــع المعرفــة المدعومــة بالبرهــان
حــول أهميــة ،وكفــاءة وفعاليــة واســتدامة االســتجابة
النفس-اجتماعيــة لألطفــال الالجئيــن وأقرانهــم فــي
المجتمعــات المضيفــة وعائالتهــم فــي األردن التــي تنفذهــا
اليونيســف وشــركاؤها المنفــذون ،وقــد ركــز جــزء رئيــس
مــن التقييــم علــى تحديــد الممارســات الفضلــى والــدروس
المســتفادة حــول المخرجــات المقصــودة وغيــر المقصودة.

منهجية التقرير
اســتخدم التقييــم نهجــ ًا ذا وســائل مختلطــة لجمــع
المعلومــات ،حيــث تضمنــت الوســائل الكميــة تحليــ ً
ا
للبيانــات مــن التقاريــر المتنوعــة واإلحصــاءات مــن قاعــدة
بيانــات  ActivityInfoالتــي أنشــأتها اليونيســف فــي األردن
لشــركاء حمايــة الطفــل والدعــم النفس-اجتماعــي
علــى وجــه الخصــوص ممــن يحتاجــون إلــى التبليــغ عــن
القضايــا علــى االنترنــت .وتــم تطويــر اســتبانة للمقابــات

وعلــى الرغــم مــن تطبيــق االختيــار العشــوائي ،إال أن نتائج هذا
التقييــم غيــر ممثلــة إحصائيــ ًا ،حيــث تــم اختيــار المواقــع
بنــاء علــى تصميــم هــادف للعيّنــة ،ولــم يكــن
الجغرافيــة
ً
ً
ً
عــدد المســتفيدين كافي ـا (ولــم يــراد منــه أساس ـا) لتلبيــة
معاييــر الحجــم األدنــى مــن العينــة.
هنــاك عــدد مــن القيــود الهامــة التــي واجهــت التقييــم.
أو ًال ،كانــت النتائــج مبنيــة علــى قطاعــات متعــددة ،ولــم
تتبــع تصميــم مــا قبــل ومــا بعــد االســتجابة .ومــع اإلقــرار
بتحديــات العمــل فــي ظــروف طارئــة ،إال أن توفــر تقاريــر
الوضــع األساســي ومجتمعــات المقارنــة المبنيّــة بعنايــة
همــا أمــران كان بإمكانهمــا تحســين جــودة عمــل التقييــم
وإنتــاج مخرجــات قيّمــة .ثانيــ ًا ،بســبب التأخــر فــي بــدء
ـد مــن الوقــت المتوفــر لــدى المقيميــن)،
التقييــم (ممــا حـ ّ
كان مــن المســتحيل اختبــار األدوات بشــكل مناســب والتــي
طورهــا الفريــق قبــل التنفيــذ الفعلــي للعمــل الميدانــي ،مما
ح ّتــم إعــادة تكييــف وتعديــل األدوات خــال مرحلــة العمــل
الميدانــي الفعليــة .إلــى جانــب ذلــك ،كان هنــاك وقــت

 1.لغايات هذا التقييم ،تستخدم عبارة المساحات الصديقة لألطفال لتشمل المساحات الصديقة لألطفال ،واليافعين ،ومراكز حماية العائالت وغيرها من المصطلحات التي تدل على مراكز توفر مكان ًا آمن ًا.
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محــدود لــدى فريــق التقييــم للتعــاون والتحضيــر قبــل
العمــل مــع فــرق العمــل المنخرطــة فــي الترجمــة وغيرهــا
مــن المهــام .ونظــرا ً لعامــل الوقــت أيضـ ًا ،كان مــن الصعــب
التخطيــط للوقــت اإلضافــي الكافــي أثنــاء كل زيــارة ميدانيــة
لمراقبــة أداء فريــق العمــل .ثالث ـ ًا ،تب ّيــن أن قيــاس القيمــة
المضافــة لمكــون الدعــم النفس-اجتماعــي مــن خــال
مقارنــة مواقــع مختــارة حيــث ينفــذ هــذا التدخــل مــع مراكــز/
مجتمعــات ضابطــة أمــر مســتحيل ،حيــث لــم يوجــد حتــى
لحظــة التقييــم أيــة أنشــطة لألطفــال فــي المجتمعــات
الضابطــة التــي اختارتهــا اليونيســف مــن قائمــة «مكانــي»
للمراكــز.

النتائج الرئيسة
األهمية والمالئمة
1.1إن اســتجابة اليونيســف للدعــم النفس-اجتماعــي
لألطفــال الســوريين فــي األردن ذات صلــة بالهــدف
الهــدف العــام بشــكل كبيــر ،والمتمثــل فــي تقليــل
عوامــل الخطــر ،وتقويــة البيئــة الحاميــة مــن خــال
ضمــان الوصــول المجانــي ،واآلمــن والســريّ لألطفــال
وأفــراد أســرهم إلــى الدعــم النفس-اجتماعــي عــن
طريــق مســاحات صديقــة لألطفــال واليافعيــن.
وتتكــون األهــداف الفرعيــة مــن مجموعــة متســقة
مــن األنشــطة.
2.2تعــد تدخــات اليونيســف فــي الدعــم النفس-اجتماعــي
جــزءا ً ال يتجــزأ مــن اســتجابة اليونيســف العامــة لحماية
الطفــل والعكــس صحيــح ،فــكل تدخــات حمايــة
الطفــل مرتبطــة بالدعــم النفس-اجتماعــي .كمــا ان
اســتجابة حمايــة الطفــل منســجمة بالكامــل مــع
التزامــات اليونيســف األساســية تجــاه األطفــال ،ومبادرة
«ال لجيــل ضائــع» ،وخطــط االســتجابة اإلقليميــة،
والخطــة اإلقليميــة لدعــم الالجئيــن وتعزيــز القــدرة
علــى مواجهــة األزمــات .ومــن أبــرز نقــاط اســتراتيجية
االســتجابة ذات األركان الخمســة أن األنشــطة تكمــل
ً
مجتمعــة
بعضهــا البعــض بشــكل كبيــر وتســاهم
فــي تعزيــز االســتجابة.
3.3قدمــت األماكــن الصديقــة لألطفــال سلســلة مــن
األنشــطة المقبولــة اجتماعي ـ ًا وثقافي ـ ًا للمســتفيدين،
وقدمــت أنشــطة مختلفــة لألطفــال دون ســن 13
عامـ ًا واألطفــال فــوق هــذا الســن .وفــي الفئــة العمريــة
األخيــرة ،كان هنــاك أنشــطة لليافعيــن الذكــور تختلــف
عــن اإلنــاث .وتبايــن نطــاق ،وجــودة وكميــة أنشــطة
الدعــم النفس-اجتماعــي فــي عــدة جوانــب منهــا
مــدى أخــذ كل منهــا للحاجــات المرتبطــة بالصحــة
النفســية والدعــم النفس-اجتماعــي بدرجاتهــا
المتعــددة بحســب هــرم اللجنــة الدائمــة المشــتركة
بيــن الــوكاالت بجد ّيــة ومعالجتهــا .كمــا تباينــت قــدرة
األطفــال ذوي الحاجــات الخاصــة أيضــ ًا علــى الوصــول
وفقــ ًا للخدمــات المقدمــة ،وتوفــر المــوارد والقــدرة
علــى التعامــل مــع الحاجــات الخاصــة.

4.4كانــت القيــود المكانيّــة الماديــة المرتبطــة بالبنيــة
التحتيــة مــن بيــن مصــادر القلــق األكثــر انتشــارا ً التــي
أشــار إليهــا العاملــون فــي المســاحات الصديقــة
لألطفــال فــي المجتمعــات المضيفــة والمخيمــات.
فــي المخيمــات ،تغلــق المســاحات الصديقــة لألطفــال
أبوابهــا الســاعة الثالثــة أو الرابعــة عصــراً ،ونــادرا ً مــا
تكــون متاحــة فــي المجتمعــات المضيفــة بعــد هــذه
الســاعات أيضــ ًا .وال يتــم فــي العــادة التعامــل مــع
األطفــال دون ســن الخامســة كمجموعــة منفصلــة
فــي البرامــج المنظمــة علــى الرغــم مــن وجــود عــدد
مــن ســاحات اللعــب فــي المخيمــات التــي يمكــن
لألطفــال األصغــر ســن ًا الوصــول إليهــا.
5.5تشــير النتائــج مــن مجموعــات النقــاش المركــزة
والمقابــات شــبه المنظمــة إلــى أن المســتوى الحالــي
مــن التوتــر الــذي يعانــي منــه األطفــال الســوريون
لــم ينتــج فقــط مــن المــرور بتجربــة عنــف مرتبطــة
بالحــرب والفقــدان ،وإنمــا هــو نتيجــة للظــروف الماديــة
واالجتماعيــة الحاليــة الحرجــة للغايــة والتــي تبعــث علــى
التوتــر والقلــق.
6.6علــى الرغــم مــن أن التعــرض لتجربــة أليمــة قــد خ ّلــف
معانــاة منتشــرة فــي صفــوف المجتمــع الســوري
بأكملــه ،إال أن هنــاك درجــة عاليــة مــن الصمــود لــدى
األطفــال والراشــدين .وعلــى وجــه الخصــوص ،لوحــظ
أن النســاء يســتفدن مــن الفــرص التــي تتيــح لهــن دورا ً
ً
فعاليــة داخــل المســاحات الصديقــة
اجتماعيــ ًا أكثــر
لألطفــال.

االعتبارات العامة :العدالة
7.7كانــت االســتجابة المبدئيــة عشــوائية وجــاءت كــرد
فعــل علــى األزمــة مــن حيــث اختيــار مواقــع المســاحات
الصديقــة لألطفــال ،ممــا أدى إلــى تركزهــا فــي بعــض
المواقــع وانتشــارها بشــكل محــدود فــي مواقــع أخــرى.
أمــا االســتجابة الحاليــة ،تعــد أكثــر فعاليـ ً
ـة فــي التعامــل
مــع الحاجــات ،إذ ســعت إلــى ردم الفجــوات ،والوصــول
ً
خدمــة وتجنــب االزدواجيــة ،كمــا
إلــى الفئــات األقــل
أدت إلــى تغطيــة أكثــر توازنــ ًا مــع األخــذ بعيــن االعتبــار
عمــان ال تــزال غيــر
التوزيــع الجغرافــي لالجئيــن .بيــد أن ّ
مخدومــة بالشــكل الكافــي.
8.8إن عــدد الفتيــات اللواتــي يأتيــن إلــى المســاحات الصديقة
لألطفــال أعلــى قليــ ً
ا مــن الذكــور ( ٪ 53مــن كل
األطفــال الذيــن يأتــون) .بيــد أن اآليــة كانــت معكوســة
فــي فــي مخيــم الزعتــري فــي عــام  ، 2014وتــم تقييــم
األســباب ووضــع التوصيــات مــن أجــل تحســين وصــول
الجنســين مــن خــال تعزيــز الوعــي ومعالجــة القضايــا
المرتبطــة بالســامة علــى ســبيل المثــال.
9.9تشــكل اإلنــاث  ٪ 60مــن أفــراد المجتمــع الذيــن تــم
الوصــول إليهــم فــي األنشــطة التوعويــة ،وشــكلت
اإلنــاث  ٪ 70مــن متلقــي التدريــب كمتطوعيــن .وتشــير
النتائــج مــن مجموعــات النقــاش المركــزة مــع اآلبــاء
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واألمهات/مقدمــي الرعايــة أن النســاء أكثــر انخراطــ ًا
مــن الرجــال فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال فــي
المجتمعــات المضيفــة.
1010تســتهدف اليونيســف وشــركاؤها الســوريين،
والعراقييــن ،والفلســطيين ،واألردنييــن المهمشــين
فــي المجتمعــات المضيفــة .وتماشــي ًا مــع االتفــاق
الضمنــي الحالــي الــذي يقضــي بــأن تســتهدف
المســاحات الصديقــة لألطفــال  ٪ 30مــن المســتفيدين
مــن غيــر الســوريين كحــد أدنــى ،فــإن  ٪ 35مــن األطفــال
الذيــن يأتــون إلــى هــذه المســاحات فــي المجتمعــات
المضيفــة هــم مــن غيــر الســوريين .وفــي عــام ،2014
حوالــي  ٪ 9مــن هــؤالء كانــوا مــن «جنســيات أخــرى»
مــن الفلســطينيين بشــكل رئيــس.

الكفاءة
1111تشـــير البيانـــات مـــن  ActivityInfoإلـــى أن عـــدد
المســـتفيدين الذيـــن تـــم الوصـــول إليهـــم كان فـــي
أغلـــب األحيـــان أعلـــى مـــن العـــدد الـــوارد فـــي الخطـــة.
وبلـــغ عـــدد األطفـــال الذيـــن حصلـــوا علـــى الدعـــم
النفس-اجتماعـــي فـــي عـــام  2014حوالـــي ضعـــف
عدده ــم ف ــي الع ــام الس ــابق ،وبنس ــبة أعل ــى بنس ــبة
 ٪ 17ممـــا هـــو مخطـــط .وتبـــع ذلـــك زيـــادة بمقـــدار
خمســـة أضعـــاف فـــي عـــام  2013بالمقارنـــة مـــع عـــام
 .2012وبل ــغ ع ــدد الراش ــدين/مقدمي الرعاي ــة الذي ــن ت ــم
الوصـــول إليهـــم فـــي األنشـــطة التوعويـــة فـــي عـــام
 2014ضعفـــي العـــدد المتوقـــع والمخطـــط لـــه.
1212كانـــت تدخـــات الدعـــم النفس-اجتماعـــي وحمايـــة
الطفـــل فـــي عـــام  2014مجديـــة اقتصاديـــ ًا بشـــكل
أكبـــر بالمقارنـــة مـــع  .2013انخفضـــت تكلفـــة حصـــول
كل طفـــل علـــى الدعـــم النفس-اجتماعـــي (والتـــي
تحســـب مـــن خـــال قســـمة المصاريـــف الســـنوية
علـــى الدعـــم النفس-اجتماعـــي علـــى عـــدد الذكـــور
واإلنـــاث الذيـــن يحصلـــون عليـــه) مـــن  84دوالر
أمريك ــي إل ــى  66دوالر أمريك ــي ،وانخفض ــت تكلف ــة إدارة
الحال ــة م ــن  215دوالر أمريك ــي ل ــكل حال ــة إل ــى  71دوالر
أمريك ــي ،وانخفض ــت التكلف ــة ل ــكل طف ــل ب ــا مراف ــق
ومنفصـــل عـــن عائلتـــه مـــن  625دوالر أمريكـــي إلـــى
 498دوالر أمريك ــي .ويرج ــع الس ــبب الرئي ــس ف ــي ه ــذا
االنخف ــاض ف ــي تكلف ــة الوح ــدة للتدخ ــات الثالث ــة إل ــى
الع ــدد األكب ــر م ــن الالجئي ــن ال ــذي بال ــكاد رافق ــه ارتف ــاع
فـــي المصاريـــف اإلداريـــة الثابتـــة.
1313س ــار الدع ــم النفس-اجتماع ــي جنبـ ـ ًا إل ــى جن ــب م ــع
تقويـــة النظـــام وجهـــود تعزيـــز صمـــود المجتمـــع
وخلـــق التحالفـــات.

التنسيق والربط والتكاملية
1414لعبــت اليونيســف دورا ً قياديــ ًا فــي التنســيق اشــتمل
علــى أ) تعميــم الحمايــة ب) تطويــر دليــل اإلجــراءات
الموحــدة لالســتجابة وطــرق اإلحالــة ج) اســتخدام
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منهجيــة مشــتركة لتقييــم الحاجــات .كمــا قامــت
اليونيســف بتيســير التواصــل والتنســيق بيــن الشــركاء
المختلفيــن ومجموعــات العمــل المختلفــة .بيــد
أن المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة ال تحظــى
بالتمثيــل الكافــي فــي اجتماعــات التنســيق بســبب
التحــدث باللغــة اإلنجليزيــة علــى مســتوى مجموعــات
العمــل ومجموعــات العمــل الفرعيــة .إلــى جانــب
الثنــاء علــى التشــاركية بشــكل عــام بيــن اليونيســف
والشــركاء المنفذيــن ،كان هنــاك بعــض الشــكاوى
علــى االزدواجيــة فــي الخدمــات بســبب غيــاب التنســيق،
وخصوصــ ًا بيــن وكاالت األمــم المتحــدة المختلفــة.
كمــا كان هنــاك بعــض المخــاوف المتعلقــة بكثــرة
المنصــات التنســيقية .علــى مســتوى المحافظــات/
المخيمــات ،شــارك األشــخاص ذاتهــم فــي مجموعــات
العمــل الفرعيــة حــول حمايــة الطفــل ،والعنف الجنســي
والقائــم علــى النــوع االجتماعــي ،والصحــة النفســية
والدعــم النفس-اجتماعــي ،بينمــا اختلــف رؤســاء هــذه
المجموعــات فقــط .واســتغرقت المهــام التنســيقية
فــي بعــض األحيــان حوالــي  ٪ 30 20مــن وقــت العامليــن.
1515اســتفاد برنامــج بنــاء القــدرات للدعــم النفــس-
اجتماعــي بشــكل جيــد علــى فــرص التكامــل بيــن
الشــركاء ،حيــث اســتفاد الشــركاء مــن المــوارد
المتوفــرة لــدى نظرائهــم (مــن دون تكلفــة) بمــا فيهــا
الخبــرات ،والمســاحات للتدريــب والمــواد.
1616تحتــوي اتفاقيــات التعــاون البرامجيــة علــى الكثيــر مــن
النصــوص الموحــدة ،إذ تركــز اليونيســف علــى ضمــان
الجــودة مــن خــال المقاربــات واآلليــات الموحــدة،
ولكــن تظــل المبــادرات التــي يقــوم بهــا الشــركاء
موضــع تقديــر وترحيــب .كمــا تبيَّــن أن التركيــز علــى
تحقيــق األهــداف كان بمثابــة عــبء وبــدا وكأنــه يحقــق
أثــرا ً عكســي ًا علــى محــاوالت تقديــم برامــج عاليــة
الجــودة.
1717ذكــر الشــركاء بــأن طريقــة التواصــل بيــن اليونيســف
والشــركاء المنفذيــن أصبحــت أوضــح وأكثــر رســوخ ًا
مــن الســنوات الســابقة .بيــد أن تغيــر العامليــن بشــكل
متكــرر فــي اليونيســف يدعــو إلــى القلــق ،باإلضافــة إلــى
غيــاب الذاكــرة المؤسســية حيــث يظــل جــل المعرفــة
متركــزا ً بيــن أيــدي شــخص واحــد.

الفعالية
1818فــي كثيــر مــن األحيــان ،تــم تنفيــذ أنشــطة ترفيهيــة
أو فنيّــة ذات قيمــة خاصــة فــي المســاحة الصديقــة
لألطفــال ،ولكنهــا ال تتمتــع ببعــد نفس-اجتماعــي
مــن ناحيــة تمكيــن أعضــاء المجموعــة مــن التواصــل،
والتآلــف ،وال تخلــق أثــرا ً علــى المــدى البعيــد يســمح
بالتأمــل والنمــو.
1919بيّنــت نقاشــات المجموعــات المركــزة مــع الذكــور
واإلنــاث مــن الفئــة العمريــة  12-9عامـ ًا والذكــور واإلناث
اليافعيــن مــن الفئــة العمريــة  18-13عام ـ ًا أن المجــيء

تقييم استجابة اليونيسف الطارئة في مجال الدعم النفس-اجتماعي لألطفال السوريين في األردن | 2014 - 2013

إلــى المســاحات الصديقــة لألطفــال كان لــه األثــر األكبــر
علــى رفــاه األطفــال العاطفــي ،وحققــت الفعاليــة فــي
هــذا الجانــب  72نطقــة مــن أصــل  100نقطــة متوفــرة.
وفــي هــذه الفئــة ،حقــق «المــزاج» (الشــعور بســعادة
أكبــر ،عــدم الغضــب ،النــوم بشــكل أفضل ،الخــروج من
العزلــة)  ،٪ 80بينمــا حقــق «التحكــم العاطفي(تجنــب
المشــاجرات ،عــدم كســر األشــياء ،مناقشــة األمــور
بهــدوء)  ٪ 72وحقــق «الشــعور باألمــن» (فــي المركــز
وفــي الحــي) .٪ 59
2020كانــت اآلثــار علــى الرفــاه العاطفــي والمهــارات كبيــرة
وملموســة أيضــ ًا ،حيــث حققــت  ٪ 51و ٪ 50فــي
المجاليــن بالترتيــب .وضمــن فئــة «الرفــاه االجتماعي»،
حقــق مؤشــر «وجــود أصدقــاء أكثــر وزيــارة األصدقــاء
واألقــارب» أعلــى نتيجــة وهــي  .٪ 60وحققــت المســاحات
الصديقــة لألطفــال التــي تنفــذ برنامــج مهــارات الحيــاة
نتائــج عاليــة جــدا ً مــن حيــث تحســن المــزاج والتحكــم
العاطفــي.
2121فـي فئـة «المهـارات والمعرفـة»  ،حقـق مؤشـر
«المهـارات والمعـارف الجديـدة» النتيجـة األعلـى
وهـي  .٪ 57ويشـير المؤشـر إلـى اكتسـاب المعرفـة
والمهـارات الجديـدة ،مثـل تعلـم كيفيـة صناعـة
المشـغوالت الحرفيـة ،وإعـادة التدويـر ،والخـط العربـي،
والتمثيـل ،والزراعـة ،ومهارات الحاسـوب ،الخ .وبشـكل
عـام ،حققـت معظـم المسـاحات الصديقـة لألطفـال
نتائـج جيـدة فـي هـذا المؤشـر وذكـر األطفـال أنهـم
يسـتمتعون ويسـتفيدون مـن هـذه األنشـطة.
2222كانــت نقاشــات المجموعــات المركــزة مــع األطفــال
مــن الفئــة العمريــة  12-9عامــ ًا مختلطــة مــن
الجنســين ،ولــم تكــن االختالفــات بيــن الذكــور واإلنــاث
واضحــة ،كمــا لــم تحــدث أي محاولــة للتمييــز بيــن
المســتجيبين الذكــور واإلنــاث .أمــا مــع فئــة اليافعيــن،
فقــد تــم عقــد نقاشــات المجموعــات المركــزة مــع
الذكــور بشــكل منفصــل عــن اإلنــاث ،بيــد أن النتائــج
مــن النقاشــات مــع الذكــور واإلنــاث كانــت متشــابهة
إلــى حــد كبيــر فــي المخرجــات الثالثــة المختلفــة.
2323كان للبرنامج آثار غير مقصودة مثل تحول المسـاحات
الصديقـة لألطفـال فـي بعـض األحيـان إلـى بديـل عـن
المدرسـة .ال يذهـب الكثيـر مـن األطفـال إلى المدرسـة
ألسـباب مختلفـة ،إمـا ألنهـم علـى قائمـة االنتظـار ،أو
ألنهـم غيـر مؤهليـن للذهـاب أوبسـبب انخراطهـم
فـي عمالـة األطفـال .وفـي حـاالت قليلـة ،ذكـر الوالـدان
أنهمـا سـحبا أطفالهمـا مـن المدرسـة بسـبب إسـاءة
لفظيـة و/أو جسـدية علـى طريـق الذهـاب أو العـودة من
المدرسـة ،وتركـوا أوالدهـم يذهبـون بشـكل منتظـم
بـد ًال مـن ذلـك إلـى المسـاحة الصديقـة لألطفـال التـي
اعتبروهـا أفضـل بكثيـر حيـث تعامـل األطفـال بكرامـة
واحتـرام ،وال تسـمح بالتنمـر.

االستدامة
2424اســتثمرت اليونيســف وشــركاؤها بشــكل كبيــر فــي
بنــاء القــدرات فــي الدعــم النفس-اجتماعــي وحمايــة
الطفــل ،وبلــغ عــدد التدريبــات التــي عقــدت فــي عــام 2014
ضعــف عددهــا فــي عــام  ،2013بينمــا ارتفــع متوســط
مدتهــا وعــدد المشــاركين بشــكل ملحــوظ .تــم إجــراء
عمــان ،وحضرهــا
معظــم بنــاء القــدرات والتدريبــات فــي ّ
فــي الغالــب العاملــون مــن الدرجــة العليــا علــى أمــل
أن يقومــوا بعدهــا بنقــل المعرفــة التــي اكتســبوها
إلــى زمالئهــم وأقرانهــم العامليــن فــي المحافظــات
األخــرى .وقــد حــدث ذلــك بالفعــل فــي بعــض األحيــان،
ولكــن فــي الغالــب لــم يتــم نقــل هــذه المعرفــة.
وبحثــت اليونيســف فــي إمكانيــة عقــد المزيــد مــن
التدريــب علــى مســتوى المحافظــات أو األقاليــم،
وتحديــدا ً فــي عــام  ،2014بحيــث تجمــع كل الــوكاالت
العاملــة فــي المنطقــة وعــدد أكبــر مــن العامليــن
فيهــا.
2525مــن أجــل تقويــة وتعزيــز بنــاء القــدرات ،اتفقــت وكاالت
األمــم المتحــدة المختلفــة علــى توحيــد الرواتــب
مــن أجــل تقليــل خطــر مغــادرة الموظفيــن أمــ ً
ا فــي
عــروض عمــل برواتــب أفضــل .ســوف يتــم شــمول
قضايــا إدارة البرامــج والحوكمــة والمــوارد البشــرية فــي
برامــج بنــاء القــدرات.
2626لــم يتــم تقديــم الدعــم المنظــم أو التدريــب علــى
رعايــة العامليــن و/أو إدارة التوتــر باســتثناء حــاالت
قليلــة .ولــم تــرد قضيــة رفــاه العامليــن ولــم يتــم
تفصيــل أي مؤشــرات عليهــا فــي اتفاقيــة التعــاون
البرامجيــة.
2727عملــت اللجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل بشــكل
جيــد فيمــا يخــص أولويــات األنشــطة المرتبطــة
بالمســاحات الصديقــة لألطفــال .وبــدا األعضــاء
ملتزميــن جــدا ً ومتعاونيــن بشــكل جيــد مــع
«مســاحاتهم» علــى حــد تعبيرهــم .ركــزت المهــام
والمســؤوليات بشــكل رئيــس علــى رفــع الوعــي،
وإيجــاد األطفــال المســتضعفين ،وأن يكونــوا «آذان
وعيــون المســاحة الصديقــة لألطفــال» .بيــد أنــه لــم
يتــم مســح المــوارد الموجــودة فــي المجتمــع بشــكل
ممنهــج لضمــان التكامليــة فــي العمــل ،وهــو مــا عــزاه
أعضــاء اللجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل لغيــاب
بنــاء القــدرات.
2828تناســب المســاحات الصديقــة لألطفــال المراحــل
األولــى مــن حــاالت الطــوارئ ،ولكــن تطبيقهــا وعملهــا
فــي أزمــة الالجئيــن طويلــة األمــد أقــل وضوح ـ ًا .ويبــدو
أن اليونيســف وشــركاءها متفقــون علــى الحاجــة إلــى
تحويــل المســاحات الصديقــة لألطفــال إلــى مراكــز
تعالــج الحاجــات المتطــورة لألطفــال والمجتمــع
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األوســع وتقــدم مجموعــة واســعة مــن الخدمــات وهــو
مــاترمــيإليــهمــنحيــثالمبــدأرؤيــةبرنامــج«مكانــي».

الخالصة العامة
بحســب نتائــج نقاشــات المجموعــات المركــزة والمقابالت
شــبه المنظمــة مــع الموظفيــن ،والمتطوعيــن
والمســتفيدين ،تب َّيــن أن المســتوى الحالــي مــن التوتــر الــذي
يعانــي منــه الالجئــون الســوريون لــم ينتــج فقــط مــن تجربــة
العنــف المرتبطــة بالحــرب والفقــدان الســابقة ،بــل نتيجــة
الظــروف الحاليــة الماديــة واالجتماعيــة الحرجــة جــدا ً التــي
يمــرون بهــا .وعلــى الرغــم مــن العمــل فــي ظــروف قاهــرة،
إال أن البرامــج التــي تدعمهــا اليونيســف نجحــت فــي تحقيــق
تغيــرات ملحوظــة فــي رفــاه األطفــال ،وقــد أحــرز تقــدم
مهــم مــن حيــث تلبيــة معاييــر األماكــن الصديقــة لألطفــال
فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة ،وتــم تحديــد مجــاالت واضحــة
شــهدت تحســن ًا.
بشــكل عــام ،خلــص هــذا التقييــم إلــى أن األهــداف الرئيســة
لألماكــن الصديقــة لألطفــال قــد تــم تحقيقهــا ،وتحديــدا ً
فيمــا يخــص الشــعور المتنامــي باألمــن وترويــج الرفــاه
النفس-اجتماعــي نتيجــة تنفيــذ األنشــطة المنظمــة وغيــر
المنظمــة علــى حــد ســواء .ومــع أخــذ القيــود المفروضــة
بســبب العمــل فــي بيئــة محــدودة المــوارد بعيــن االعتبــار،
خصوصــ ًا وأنهــا معرضــة لموجــات واســعة وفــي بعــض
األوقــات غيــر متوقعــة مــن الالجئيــن ،فــإن الحشــد الفعّ ــال
للمجتمــع وتقويــة الروابــط مــع المؤسســات الحكوميــة
مثــل المــدارس وغيرهــا مــن الخدمــات االجتماعيــة همــا
مجــاالن يتطلبــان المزيــد مــن االهتمــام واالســتثمار .وقــد
تــم التركيــز علــى الــدور األساســي للمراقبــة المســتدامة
واإلشــراف عنــد الحديــث عــن التغيــرات التــي تحققــت لــدى
الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة المحيطــة بالمراكــز.

خالصات مفصلة مختارة
2828لقــد تــم تعميــم رؤيــة اليونيســف لــدور وعمــل
المســاحات الصديقــة لألطفــال بشــكل كبيــر وتــم
قبولههــا مــن قبــل كل الشــركاء المنفذيــن :أشــارت
اليونيســف إلــى أن المســاحات اآلمنــة ،والمســاحات
الصديقــة لألطفــال واألنشــطة الرياضيــة وحدهــا ال
تكــون معــ ًا الدعــم النفس-اجتماعــي إال إذا شــملت
تركيــز قــوي علــى حمايــة الطفــل وتدخــات نفــس-
اجتماعيــة منظمــة تــؤدي إلــى تعزيــز رفــاه األطفــال مــع
عمليــة حشــد مجتمعــي ونظــام إحالــة فعاليــن .تب َّيــن
أن المعاييــر الدنيــا للصحــة النفســية والدعــم النفــس-
اجتماعــي فــي الطوارئ وللمســاحات الصديقــة لالطفال
مقبولــة بشــكل كبيــر واعتمــدت كمرجعيــة هامــة
عنــد تأســيس وإدارة برامــج المســاحات الصديقــة
لألطفــال.
2929كان التركيــز علــى توســعة المســاحات الصديقــة
لألطفــال اســتجابة مناســبة للطــوارئ ،وهــو مــا يمكــن
فعلــه بشــكل فعّ ــال وســريع فــي المرحلــة األولــى
مــن الطــوارئ .وعلــى الرغــم مــن تمتــع المســاحات
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الصديقــة لألطفــال بــدور هــام فــي الحمايــة والترفيــه،
إال أن كل الموظفيــن تقريبــ ًا بــدوا وكأنهــم يواجهــون
صعوبــة فــي فهــم دورهــم المطلــوب فــي تحديــد
ومعالجــة الحاجــات النفس-اجتماعيــة أو المرتبطــة
بالصحــة النفســية .وشــعر بعــض الموظفيــن بــأن
ً
صعوبــة التــي تحتــاج إلــى إحالــة قــد
الحــاالت األكثــر
تمــت خســارتها أو تجاهلهــا فــي بعــض الحــاالت.
وبيّنــت المقابــات مــع أصحــاب المصالــح أن بعــض
المســاحات الصديقــة لألطفــال ال تملــك عــددا ً كافيــ ًا
مــن الموظفيــن ذوي المهــارات للتعامــل مــع قضايــا
حمايــة الطفــل المعقــدة مثــل عمالــة األطفــال والــزواج
المبكــر فــي المقــام األول ،ومــن ثــم تعانــي معظــم
المســاحات الصديقــة لألطفــال مــن االزدحــام ،ولديهــا
عــدد محــدود مــن الموظفيــن ،ممــا يجعــل التواصــل
األكثــر تنظيمـ ًا غيــر ممكــن في بعــض األحيــان .نجحت
بعــض المســاحات الصديقــة لألطفــال فــي الوصــول إلــى
الذكــور الذيــن تســربوا مــن المــدارس مــن خــال مراكــز
المســاعدة المتاحــة وضحايــا الــزواج المبكــر (فتيــات
فــي العــادة) مــن خــال جلســات التوعيــة الخاصــة.
3030لعبــت اليونيســف دورا ً قياديــ ًا واضحــ ًا فــي التنســيق
وتحديــدا ً فــي تعمميــم الدعــم النفس-اجتماعــي
وحمايــة الطفــل وتوحيــد تقييــم الحاجــات واالســتجابة
لهــا .يجــري فــي الوقــت الحالــي التحــول مــن االســتجابة
للطــوارئ إلــى نهــج تنمــوي علــى األمــد البعيــد مــع
وزارة التنميــة االجتماعيــة التــي تقــود هــذا التحــول،
وتزيــد فــرص تســريع هــذا التحــول إذا مــا امتلكــت
وزارة التنميــة االجتماعيــة المــوارد البشــرية والماليــة
الالزمــة.
3131اســتفاد البرنامــج بنجــاح مــن نقــاط القــوة القائمــة لــدى
الشــركاء ،ممــا َّ
مكــن المســاحات الصديقــة لألطفــال
مــن لعــب دور هــام فــي مســاعدة العائــات وحمايــة
أطفالهــم ،بيــد أن االســتجابة فــي بعــض األوقــات
فرضــت ضغوطـ ًا إضافيــة غيــر متوقعــة علــى الخدمات
القائمــة وفشــلت فــي االســتفادة بشــكل كامــل
مــن المــوارد المحليــة المتاحــة .وعلــى الرغــم مــن
هــذه الضغــوط ،كان للمســاحات الصديقــة لألطفــال
دور مهــم فــي توفيــر مســاحة بديلــة لألطفــال
واليافعيــن بعيــدا ً عــن أماكــن ســكنهم .ووضحــت
الغالبيــة العظمــى مــن األطفال/اليافعيــن الذيــن تمــت
مقابلتهــم أن المســاحات الصديقــة لألطفــال هــي
«بيتهــم الثانــي».
3232كان للدعــم النفس-اجتماعــي المقــدم فــي
المســاحات الصديقــة لألطفــال األثــر األكبــر علــى الرفــاه
العاطفــي ،حيــث أدى إلــى تغيــر إيجابــي لــدى أكثر مــن ٪ 70
مــن األطفــال ،وذكــر أكثــر مــن  ٪ 50مــن األطفــال أنهــم
لمســوا تغيــرا ً إيجابيــ ًا فــي الرفــاه االجتماعــي وتقويــة
المهــارات والمعرفــة .ولــم يكــن هنــاك مؤشــرات
علــى اختالفــات فــي النتائــج بيــن األوالد والبنــات أو بيــن
اليافعيــن واليافعــات .وكانــت وحــدة مهــارات الحيــاة
مثــا ًال ذا أثــر إيجابــي علــى الرفــاه العاطفــي واالجتماعــي
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لألطفــال علــى وجــه الخصــوص .تشــير المخرجــات
تحســن فــي المســاحة
الكليــة إلــى إمكانيــة تحقيــق
ّ
اآلمنــة التــي تلبــي الحاجــات الملحــة لألطفــال .بيــد أنــه
مــن غيــر الواقعــي توقــع تحقيــق آثــار بعيــدة األمــد فــي
ظــل غيــاب حــل فــي المجــاالت األخــرى مثــل النظــام
التعليمــي والصحــي ودخــل األســرة.
3333إن التوســع الســريع فــي البرامــج مــع التغيــر الســريع
نســبي ًا للموظفيــن قــد خلقــا تحديــات فــي بنــاء
القــدرات وتحديــدا ً لــدى موظفــي المســاحات الصديقــة
لألطفــال وأعضــاء اللجــان المجتمعيــة لحمايــة
الطفــل .شــعر الموظفــون فــي المســاحات الصديقــة
لألطفــال فــي كثيــر مــن األحيــان بأنهــم محاطــون
بمشــاكل عظيمــة ســمعوا عنهــا وحاولــوا معالجتهــا.
واقتــرح الموظفــون بــذل المزيــد فــي بنــاء القــدرات
علــى أن يشــمل ذلــك التمكيــن الــذي يتجــاوز المــدى
القصيــر والجلســات التدريبيــة العامــة والتركيز بشــكل
أكبــر علــى رفــاه الموظفيــن حتــى يســتطيعوا التكيــف
بشــكل أفضــل.
3434لعبــت اللجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل دورا ً هام ـ ًا
فــي تقويــة البيئــة الوقائيــة مــن خــال انخراطهــم
الفعــال فــي أنشــطة حمايــة الطفــل .بيــد أن المــوارد
الموجــودة فــي المجتمــع ال تــزال غيــر مســتغلة
بشــكل كبيــر ولــم تــ َر المبــادرات لتعزيــز االندمــاج
بيــن الســوريين واألردنييــن مــن خــال التواصــل مــع
المجتمــع األوســع عــن طريــق تنظيــم الفعاليــات
المجتمعيــة النــور بعــد .وبالمحصلــة ،لــم يكــن هنــاك
إال دليــل محــدود علــى مســاهمة المســاحات الصديقــة
لألطفــال فــي تحقيــق التماســك االجتماعــي.
3535تفــي المســاحات الصديقــة لألطفــال بالغــرض منهــا
فــي المراحــل األولــى مــن الطــوارئ بشــكل جيــد ،ولكــن
دورهــا فــي أزمــة الالجئيــن المعقــدة أقــل وضوحــ ًا.
ويبــدو أن هنــاك اتفــاق بيــن اليونيســف والشــركاء علــى
الحاجــة إلــى تحويــل المســاحات الصديقــة لألطفــال إلــى
مراكــز تعالــج الحاجــات المتغيــرة لألطفــال والمجتمــع
األوســع بشــكل أفضــل ،وتقــدم مجموعــة واســعة
مــن الخدمــات ،وهــو مــا تجســده الرؤيــة الموضوعــة
لمراكــز برنامــج «مكانــي».

توصيات مختارة
على المستوى االستراتيجي
1.1يوصــى بــأن تضــم اســتراتيجية اليونيســف األوســع
برامجــ ًا تســتهدف المجموعــات التــي ال تملــك
فرصــة الوصــول فــي العــادة إلــى األماكــن الصديقــة
لألطفــال ،بمــا فيهــا األنشــطة والموظفــون
ً
خدمــة علــى
الذيــن يشــجعون المجموعــات األقــل
المشــاركة .إن التركيــز على النســاء واألطفــال كفئات
أكثــر ضعف ـ ًا قــد يــؤدي بغيــر قصــد إلــى تجاهــل حاجــات
أكثــر إلحاحـ ًا ومجموعــات أقــل ظهــوراً .يجب أن تســعى

المســاحات الصديقــة لألطفــال إلــى توفيــر أنشــطة
ً
جاذبيــة وارتباطــ ًا بحاجــات هــذه المجموعــات
أكثــر
المهملــة .علــى ســبيل المثــال ،قــد يســتفيد
اليافعــون الذكــور مــن األنشــطة المتعلقــة بحاجاتهــم
المســتقبلية كراشــدين شــباب والتــي تشــمل
االســتفادة مــن مهــارات ومواهــب الرجــال األكبــر
ســن ًا .ويوصــى أيضــ ًا بتوظيــف العامليــن االجتماعيــن
والمنشــطين الذكــور ليكونــوا قــدوة حســنة لليافعين
الذكــور ،وبســبب قدرتهــم علــى معالجــة بعــض
القضايــا التــي تؤثــر علــى هــذه المجموعــة والتــي قــد
تعجــز العامــات اإلنــاث عــن معالجتهــا .قــد يســاعد
إشــراك كل الفئــات المســتهدفة أيضــ ًا فــي تقويــة
صمــود األســر.

على المستوى اإلجرائي
2.2يوصــى بــأن يميــز الشــركاء بوضــوح بيــن األنشــطة
الترفيهيــة واألنشــطة النفس-اجتماعيــة ،وأن
يكونــوا قادريــن علــى تنفيــذ برامــج نفس-اجتماعيــة،
مثــل برامــج مهــارات الحيــاة وغيرهــا مــن األنشــطة
المالئمــة .ومــن أجــل دعــم هــذه الجهــود ،قــد يرغــب
الشــركاء فــي الطلــب مــن اليونيســف و/أو أي منظمــة
دوليــة غيــر حكوميــة متخصصــة أخــرى تقديــم الدعــم
التقنــي ،وعندمــا تســنح الفرصــة ،طلــب تنظيــم المتابعــة
مــن حيــث التدريــب اإلضافــي و/أو برامــج اإلرشــاد .كمــا
يوصــى بتدريــب المتطوعيــن وغيرهــم مــن أفــراد
المجتمــع الفاعليــن علــى تحديــد العالمــات األساســية
للمشــاكل النفســية لــدى األطفــال المســتضعفين
ومقدمــي الرعايــة لهــم.
3.3يوصــى بــأن تقــود اليونيســف تنســيق بنــاء القــدرات
فــي الدعــم النفس-اجتماعــي .يحتــاج الموظفــون
فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال إلــى تدريــب مالئــم
حــول الدعــم النفس-اجتماعــي ،ليتمكنــوا مــن تحديــد
مشــكالت التوتــر العميقــة وغيرهــا (مثــل اإلعاقــة) التــي
يمكــن أن يواجهوهــا فــي عملهــم والتعامــل معهــا.
وقــد يســتفيد أيض ـ ًا أعضــاء اللجــان المجتمعيــة لحمايــة
الطفــل مــن التدريــب فــي مجــال تنميــة المجتمــع ،فهــم
يهــدرون حاليــ ًا الفــرص لتعزيــز االندمــاج بيــن الســوريين
واألردنييــن وال يحســنون اســتخدام مــوارد المجتمــع
المتوفــرة ألنهــم غيــر مدربيــن علــى كيفيــة القيــام
بذلــك .يجــب اســتخدام النهــج التعاقبــي فــي توفيــر
التدريــب ،بحيــث يشــمل «تدريب الرؤســاء» على مســتوى
عمــان ،و»تدريــب الميســرين» علــى مســتوى المحافظــة
ّ
(أو علــى مســتوى األقاليم/تجمــع مــن المحافظــات)
و»تدريــب المدربيــن» علــى مســتوى المدينة/المجتمــع.
ويمكــن تكليــف هــذه المجموعــة مــن المدربيــن فيمــا
بعــد بتيســير دورات قصيــرة للمراجعــة (يــوم أو يومــان).
ويوصــى بــأن تقــوم اليونيســف بتعييــن مــدرب متفــرغ
لبنــاء القــدرات فــي هــذه المجــاالت.
4.4يوصى بأن تقوم اليونيسف وشركاؤها بإجراء مسح
شامل للموارد والحاجات المحلية (بما فيها الجوانب
االجتماعية ،واالقتصادية ،والتعليمية والصحية)
قبل تأسيس مساحات جديدة صديقة لألطفال.
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يشجع مسح الموارد والحاجات المحلية على التشاركية
الفعالة بين الالعبين المحليين والدوليين المختلفين.
ولهذه الغاية ،يجب أن يكون لدى الشركاء المنفذين
موظف واحد على األقل قادر على تيسير اللقاءات
المجتمعية التشاركية (باستخدام أدوات مثل شجرة
المشاكل ،أو ترتيب المشاكل ،ومسح التنقل ،والمسح
االقتصادي-االجتماعي وما إلى ذلك) .تفيد هذه اللقاءات
في إشراك األطفال ،واليافعين ،ومقدمي الرعاية في ترتيب
الحاجات بحسب األولوية وتطوير الخدمات ،وتشكل آلية
للحصول على التغذية الراجعة الشهرية حول التغيرات
والتحسينات الممكنة.
5.5يوصــى بــأن تفكــر المســاحات الصديقــة لألطفــال
بتمديــد ســاعات العمــل تماشــي ًا مــع حاجــات
المجتمــع األوســع .يمكــن ألمــور مثــل توفيــر مالعــب
كــرة القــدم المرتبطــة بالمســاحات الصديقــة لألطفــال
داخــل المجتمعــات المضيفــة للراشــدين الشــباب فــي
عطــل نهايــة األســبوع أن تكــون طريقــة مفيــدة إلشــراك
المجتمــع األوســع.
ـدم األنشــطة لألطفــال دون ســن الخامســة.
ويوصــى بــأن تقـ َّ
ويكتســب هــذا األمــر أهميــة خاصــة فــي المخيمــات ،حيــث
يمكــن إنشــاء ريــاض أطفــال منفصلــة أو شــمول برامــج
لألطفــال األصغــر ســن ًا فــي حــزم األنشــطة المتوفــرة لــدى
المســاحات الصديقــة لألطفــال ،وقــد يتــم ذلــك بالتعــاون مــع
المتطوعيــن .يجــب أن يرافــق هــذه األنشــطة أنشــطة أخــرى
إلشــراك مقدمــي الرعايــة لألطفــال دون ســن الخامســة ،مثــل
دورات الرعايــة الوالديــة واألنشــطة النفس-تعليميــة.

دروس مستفادة مختارة
كان هنــاك عــدد مــن الــدروس المســتفادة التــي لــن تفيــد
فريــق اليونيســف فــي األردن وحســب ،وإنمــا العديــد مــن
مبــادرات اليونيســف المشــابهة علــى مســتوى العالــم.
وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،تشــمل هــذه الــدروس مــا
يلــي:
✓ ✓مــن المهــم تطويــر آليــات للوصــول إلــى األطفــال
الناجيــن مــن اإلســاءة (بمــن فيهــم األطفــال العاملــون
أو اإلنــاث مــن ضحايــا الــزواج المبكــر) ودمجهــم فــي
الدعــم النفس-اجتماعــي منــذ البدايــة.
✓ ✓يلعــب المنشطون/ميســرو التعليم/العاملــون
االجتماعيون/المتطوعــون دورا ً هامــ ًا فــي ضمــان
مســتوى معيــن مــن انخــراط ومشــاركة المســتفيدين.
يكــون الموظفــون والمتطوعــون الذيــن يبــدون احترامـ ًا
وتعاطفــ ًا تجــاه األطفــال بمثابــة مرشــدين أو قــدوة
حســنة.
✓ ✓إن البيانــات الفوريــة (مثــل قواعد بيانــات )Activityinfo
مهمــة للغايــة فــي مراقبــة األنشــطة وتقديــم التقاريــر
المفصلــة بحســب الجنــس ،والعمــر والجنســية
لتيســير التحــرك المناســب .ومــن المهــم أن تحافــظ
اليونيســف علــى الذاكــرة المؤسســية مــن خــال توثيــق
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القــرارات ،بمــا فيهــا الخيــارات االســتراتيجية ومقاربــات
التنفيــذ بهــدف البنــاء علــى نقــاط القــوة ومعالجــة
مواطــن الضعــف.

ممارسات جيدة مختارة
1.1تقــدم حملــة أمانــي مثــا ًال علــى الممارســات الجيــدة ،إذ
تتنــاول الركــن الثانــي (تقويــة أنظمــة حمايــة الطفــل)
والركــن الثالــث (تقويــة صمــود المجتمــع) مــن
األركان الخمســة الــواردة فــي اســتراتيجية اســتجابة
اليونيســف .وتقــدم الحملــة قائمــة مــن الرســائل
المرنــة حــول حمايــة الطفــل والعنــف الجنســي
والقائــم علــى النــوع االجتماعــي بمــا يتماشــى مــع دليــل
اإلجــراءات الموحــدة لحمايــة الطفــل والعنــف الجنســي
والقائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وتخلــق الوعــي حــول
خدمــات حمايــة الطفــل والطلــب عليهــا.
2.2أدت الممارســة الجيــدة المتمثلــة بالتعــاون بيــن
مجموعتــي العمــل الفرعيتيــن لحمايــة الطفــل
والعنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي إلــى
تطويــر إجــراءات موحــدة بيــن وكاالت األمــم المتحــدة
للحــاالت الطارئــة لمنــع حــاالت حمايــة الطفــل والعنــف
الجنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي واالســتجابة
لهــا.
3.3تمثــل مراكــز المســاعدة لألطفــال المنخرطيــن
فــي عمالــة األطفــال ممارســة جيــدة ،حيــث تعمــل
هــذه المراكــز فــي مخيــم الزعتــري عــن كثــب مــع
المســاحات الصديقــة لألطفــال وتحيــل اليافعيــن إلــى
الدعــم النفس-اجتماعــي .وفــي المخيــم ذاتــه ،قدمــت
بعــض المســاحات الصديقــة لألطفــال جلســات
توعويــة حــول الصحــة والتغذيــة للفتيــات مــن ضحايــا
الــزواج المبكــر.
4.4الرغــم مــن تدنــي مســتوى إشــراك المجتمــع المحلــي
الــذي لوحــظ بشــكل عــام ،إال أن واحــدة مــن المســاحات
الصديقــة لألطفــال الموجــودة فــي العينــة عرضــت
نموذجــ ًا جيــدا ً إلشــراك المســتفيدين .نظمــت
مجموعــة مــن األطفــال واليافعيــن األنشــطة
الثقافيــة والترفيهيــة الدوريــة للمجموعــة بأكملهــا.
وعقــدت األنشــطة فــي األيــام الحــرة فــي المســاحات
الصديقــة لألطفــال عندمــا كان البرنامــج أكثــر مرونـ ً
ـة.
وتحــدث اليافعــون عــن هــذه التجربــة قائليــن أنهــا
ممتعــة ،وأنهــم شــعروا بأنهــا منحتهــم ثقــة بالنفــس
وســاهمت فــي تكويــن عالقــات أفضــل بيــن اليافعيــن
الســوريين وأقرانهــم فــي المجتمعــات المضيفــة.
5.5يعــد تنظيــم أنشــطة للخــروج مــع األطفــال واليافعيــن
ً
ً
جيــدة ،ألنــه يســاعد فــي
ممارســة
ومقدمــي الرعايــة
بنــاء التآلــف المجتمعــي وتعزيــز حــس االنتمــاء لديهم.
يمكــن تنظيــم هــذا النــوع مــن األنشــطة بشــكل دوري
كجــزء مــن حزمــة الصحــة النفســية والدعــم النفــس-
اجتماعــي فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال.
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6.6يعـــد تخصيـــص الوقـــت ليتمكـــن الموظفـــون
مـــن التواصـــل مـــع بعضهـــم البعـــض ومشـــاركة
تجاربهـــم ممارســـة جيـــدة تتماشـــى مـــع القواعـــد
اإلرشـــادية الخاصـــة برفـــاه الموظفيـــن .وفـــي واحـــدة
مـــن المســـاحات الصديقـــة لألطفـــال ،ذكـــر بعـــض
الموظفيـــن أنهـــم يخصصـــون الوقـــت للتحـــدث مـــع
بعضه ــم البع ــض ح ــول العم ــل ويش ــعرون بتخفي ــف
التوتـــر بعدهـــا.
7.7تــروج اليونيســف الممارســات الجيــدة مــن خــال دعــم
تطويــر وتقويــة القــدرات الحكوميــة الجديــدة والقائمــة
فــي حمايــة الطفــل والدعــم النفس-اجتماعــي
بفعاليــة .ويشــمل ذلــك تعزيــز قــدرات العامليــن
االجتماعييــن فــي دائــرة حمايــة األســرة ومكاتــب
الخدمــات االجتماعيــة فــي إدارة حــاالت الناجيــن مــن
العنــف األســري وغيــره مــن أنمــاط العنــف المبنــي علــى
النــوع االجتماعــي فــي المجتمعــات المضيفــة األردنيــة

( مــن خــال شــريكتها مؤسســة نهــر األردن) .عــاوة
علــى ذلــك ،تــم تحديــد عشــرين جهــة مــن المنظمــات
غيــر الحكوميــة ومراكــز المجتمــع المحلــي (واحــدة
فــي كل محافظــة فــي الزرقــاء وفــي الشــمال) وتدريــب
العامليــن فيهــا علــى إدارة الحالــة .وتســاهم األنشــطة
ً
مجتمعــة فــي إنشــاء نظــام إحالــة فعّ ــال لحــاالت
حمايــة الطفــل فــي األردن.
8.8وضــع عــدد مــن الشــركاء الدولييــن جهــدا ً ملحوظــ ًا
فــي تطويــر قــدرات الشــركاء المحلييــن (المنظمــات
غيــر الحكوميــة المحلية/منظمــات المجتمــع المدنــي)
فــي إدارة المشــاريع ،والمراقبــة والتقييــم ،والتمويــل
وجمــع التبرعــات .ومــن بيــن األهــداف الرئيســة
تقليــل االعتماديــة علــى اليونيســف لتنفيــذ أنشــطة
المســاحات الصديقــة لألطفــال والذيــن يســاعد فــي
ضمــان اســتمرار بعــض األنشــطة علــى األقــل فــي حــال
توقــف التمويــل مــن اليونيســف.
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 .١أهداف وغايات وإطار عمل
ومنهجية التقييم
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 .1.1األهداف والغايات
فــي ظــل الوضــع الجيوسياســي الحالــي بعــد مــرور خمــس
ســنوات علــى بــدء األزمــة الســورية ،تشــير التوقعــات إلــى
احتمــال بقــاء جــزء مــن مجتمــع الالجئيــن الســوريين
فــي األردن فــي المســتقبل القريــب ،ممــا يدعــو الســتثمار
المــوارد فــي أنشــطة فعّ الــة تهــدف إلــى تحســين الرفــاه
وحمايــة األوالد والبنــات ،واليافعيــن واليافعــات والناجيــن
مــن العنــف فــي ظــل اســتمرار أزمــة اللجــوء .وتزامنــ ًا مــع
دخــول اســتجابة اليونيســف للدعــم النفس-اجتماعــي
لألطفــال الســوريين فــي األردن عامهــا الرابــع مــن العمــل،
فــإن هــذه المرحلــة مناســبة لمراجعــة فعاليــة البرنامــج
بشــكل عــام حتــى هــذا اليــوم واســتخدامها لتوجيهــه فــي
المســتقبل.
لهــذه الغايــة ،قامــت اليونيســف فــي األردن بتكليــف جهــة
خارجيــة لتقييــم عملهــا بهــدف جمــع المعرفــة المبنيــة
علــى البرهــان حــول فعاليــة اســتجابة الدعــم النفــس-
اجتماعــي الطارئــة لالجئيــن الســوريين فــي األردن مــن خــال
تحديــد الممارســات الجيــدة والــدروس المســتفادة فيمــا
يخــص اآلثــار المقصــودة وغيــر المقصــودة لالســتجابة.
وســوف يركــز التقييــم علــى التغيــرات التــي طــرأت علــى
حيــاة األطفــال واليافعيــن ودرجــة تأثيــر هــذه التغيــرات علــى
رفاهمــم.
تــم اختيــار مؤسســة أنتاريــس التــي تتخــذ مــن أمســتردام
مقــرا ً لهــا لتقييــم أهميــة ،وكفــاءة ،وفعاليــة ،واســتدامة
االســتجابة باإلضافــة إلــى التنفيــذ البديــل ،واالســتراتيجية
المســتقبلية والــدروس المســتفادة مــن تدخــات الدعــم
النفس-اجتماعــي التــي نفذتهــا اليونيســف وشــركاؤها
المنفــذون فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال فــي
مخيمــات الالجئيــن القائمــة والمجتمعــات المضيفــة فــي
عامــي  2013و .2014وهــدف التقييــم إلــى مــا يلــي:
1.1تقييــم القيمــة المضافــة لالســتجابة مــن خــال
المقارنــة بيــن التغيــرات فــي رفــاه األطفــال
المســتفيدين ورفــاه األطفــال الســوريين الذيــن ال
يســتفيدون مــن تدخــات الدعــم النفس-اجتماعــي
( ا لمشــا بهة ) .
2.2تقديــم دليــل علــى فعاليــة اســتجابة الدعــم النفــس-
اجتماعــي التــي تنفذهــا اليونيســف وشــركاؤها علــى
الرفــاه النفس-اجتماعــي لألطفــال الســوريين
واليافعيــن وعائالتهــم فــي األردن.
3.3تحليــل نقــاط القــوة والضعــف الرئيســة لالســتجابة
وتحديــد مجــاالت للتحســين وتقديــم توصيــات حــول
توجــه التدخــات المســتقبلية.
4.4مراجعــة درجــة مســاهمة آليات التنســيق والتشــاركية
فــي األثــر.

5.5ترويــج التعلــم ،ومشــاركة التغذيــة الراجعــة والمعرفــة
مــن خــال التعريــف بالنتائــج والــدروس المســتفادة
وتعميمهــا.
6.6مســاعدة اليونيســف وشــركائها المنفذيــن فــي
مراجعــة اســتراتيجية البرنامــج للعــام  2015ومــا بعــده
وتوجيههــا.
يغطــي التقييــم كافــة أنشــطة الدعــم النفس-اجتماعــي
التــي نفذتهــا اليونيســف وشــركاؤها بشــكل مباشــر فــي
عامــي  2013و ،2014كمــا أضيفــت بعــض العناصــر مــن عــام
 2012لتجنــب الفجــوات فــي الربــط ٢.تدعم اليونيســف تدخالت
الدعــم النفس-اجتماعــي فــي خمســة مخيمــات لالجئيــن
(الزعتــري ،والمخيــم األردنــي اإلماراتــي ،وحديقــة الملــك
عبــداهلل ،ومخيــم ســايبر ســيتي ومخيــم األزرق) وفــي كافــة
محافظــات األردن االثنــي عشــرة ،ولكــن تــم اختيــار عينــة
لغايــات هــذا التقييــم مــن المســاحات الصديقــة لألطفــال
مــن خمســة مخيمــات وســبع محافظــات تــأوي غالبيــة
الالجئيــن الذيــن يعيشــون خــارج المخيمــات ٣.يشــمل هــذا
التقييــم كل األنشــطة والخدمــات التــي قدمتهــا اليونيســف
وشــركاؤها فــي المســتويات المختلفــة مــن هــرم الصحــة
النفســية والدعــم النفس-اجتماعــي الــذي تعتمــده اللجنــة
الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت مــع التركيــز علــى
األنشــطة فــي المســتويين الثانــي والثالــث .ويعتبــر التقييــم
المعمــق فــي جــودة الخدمــات المتخصصــة فــي المســتوى
الرابــع خــارج إطــار هــذا التقييم إذ ســيتطلب خبــرات مختلفة
وتصميــم مغايــر.

 .1.2إطار عمل التقييم
أسئلة المستوى األعلى
تكـون إطـار عمـل التقييـم مـن أسـئلة المسـتوى األعلـى
َّ
والمسـتوى الثانـي المصممـة خصيصـ ًا لهـذا الغـرض.
وتماشـت أسـئلة المسـتوى األعلـى مـع معاييـر التقييـم
الواسـعة التـي شـملت بحسـب الشـروط المرجعية مـا يلي:
• •المالئمـــة ،واألهميـــة ،والتنســـيق ،واالتســـاق
والتكامليـــة (وفقـــ ًا لقواعـــد شـــبكة التعلـــم الفاعلـــة
للمحاســـبة واألداء فـــي العمـــل اإلنســـاني ALNAP
٤
اإلرشـــادية لتقييـــم العمـــل اإلنســـاني).
• •الفعاليــة ،والكفــاءة واالســتدامة (وفقــ ًا لمعاييــر
لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة فــي منظمــة التعــاون
٥
االقتصــادي والتنميــة)
• •الجــودة (باســتخدام المعاييــر الدنيــا لحمايــة الطفــل
فــي االســتجابة اإلنســانية الصــادرة عــن مجموعــة
٦
العمــل العالميــة لحمايــة الطفــل)

 2.بحســب الشــروط المرجعية،يفتــرض أن ينصــب التركيــز علــى األنشــطة التــي نفــذت فــي عامــي  2102و ،3102ولكــن نظــرا ً ألن هــذا التقييــم قــد أجــري فــي عــام  ،5102اتفقــت اليونيســف ومنظمــة أنتاريــس علــى شــمول عــام  4102بالكامــل بــد ًال
ـداء مــن عــام  3102فصاعــداً.
مــن عــام  ،2102وتكمــن الفائــدة مــن هــذا التغييــر فــي أن الشــراكات ونظريــة التغييــر اكتســبت زخمـ ًا كبيــرا ً ابتـ ً
عمان ،الزرقاء ،اربد (تشمل الرمثا) ،المفرق ،البلقاء ،مادبا ،جرش
ّ 3.
4.شبكة التعلم الفاعلة للمحاسبة واألداء في العمل اإلنساني ( :)3102تقييم العمل اإلنساني،دليل تجريبي ،متوفر على الرابط التالي:
#ahe/noitaulave/od-ew-tahw/gro.panla.www//:ptth#ahe/noitaulave/od-ew-tahw/gro.panla.www//:ptth#ahe/noitaulave/od-ew-tahw/gro.panla.www//:ptth
5.شبكة لجنة المساعدة اإلنمائية في منظمة النعاون االقتصادي والتنمية حول تقييم التنمية ( :)0102تقييم التعاون اإلنمائي ،ملخص األعراف والمعايير
 6.مجموعة العمل العالمية لحماية الطفل ( :)2102المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني
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المعايير المشتركة:
العدالــة بمــا فيهــا النــوع االجتماعــي (التطــرق للنــوع
االجتماعــي فــي أســئلة المســتوى الثانــي مثــل تصميــم
التدخــل ،وجمــع البيانــات (بمــا يتماشــى مع وثيقــة مجموعة
األمــم المتحــدة للتقييــم اإلرشــادية) والعدالــة مــن حيــث
التفــاوت الجغرافــي والضعــف وفقــ ًا لقواعــد مجموعــة
٧
األمــم المتحــدة للتقييــم).

األسئلة المصممة خصيص ًا للتقييم
تــم تطويــر وتصميــم أســئلة المســتوى الثانــي خصيصــ ًا
ـاء علــى الشــروط المرجعيــة ،ومــن ثــم
ألغــراض التقييــم بنـ ً
عدلــت مجــددا ً خــال المرحلــة األوليــة فــي ضــوء النتائــج التي
ّ
انبثقــت عــن المراجعــة المكتبيــة لوثائــق البرنامــج الداخليــة
ذات الصلــة ومراجعــة األدبيــات (ملحــق ك) بمــا فيهــا
األدبيــات النظريــة والعمليــة ذات الصلــة بتدخــات الدعــم
النفس-اجتماعــي.
تطرقــت األســئلة التفصيليــة المواضيع/القضايــا التاليــة
علــى المســتوى االســتراتيجي:
1.1إلــى أي درجــة تمــت معالجــة مشــاكل وحاجــات األوالد
والبنــات واليافعيــن الســوريين مــن حيــث أ) األولويــة
(مــع أخــذ نتائــج التقييــم بعيــن االعتبــار) ب) المناطــق
الجغرافيــة والنطــاق (بمــا فيهــا توســيع النطــاق
تماشــي ًا مــع الزيــادة فــي األعــداد والحاجــات) ج) عــدد
األطفــال المســتهدفين الذيــن تــم الوصــول إليهــم
بمــن فيهــم األطفــال المســتضعفون (جــداً) و/أو
األطفــال المهمشــون وتحديــدا ً األطفــال بــا مرافــق
والمنفصلــون عــن ذويهــم (البيانــات مقســمة
بحســب النــوع االجتماعــي والســن ومــكان اإلقامــة
قــدر اإلمــكان) د) القبــول الثقافــي واالجتماعــي ه)
التغيــرات فــي الرفــاه العاطفــي واالجتماعــي والمهــارات
والمعرفــة و) إشــراك المســتفيدين فــي تطويــر
التدخــات واآلليــات المســتخدمة لضمــان انخــراط
الفتيــات والنســاء.
2.2درجــة انســجام االســتجابة مــع التزامــات اليونيســف
األساســية نحــو األطفــال فــي العمــل اإلنســاني،
والمعاييــر الدنيــا لمجموعــة العمــل العالميــة لحمايــة
الطفــل فــي العمــل اإلنســاني ،وخطتــي االســتجابة
اإلقليميــة الخامســة والسادســة ،وخطــط االســتجابة
األردنيــة وبرنامــج اليونيســف ُ
القطــري فــي األردن (األردن
.)2017 -2013
3.3التكامليــة والتنســيق بيــن تدخــات الدعــم النفــس-
اجتماعــي :أ) فــي القطــاع ككل بمــا فــي ذلــك حمايــة
الطفــل والصحــة النفســية والدعــم النفس-اجتماعــي
والناجــون مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
ب) جــودة ونوعيــة الشــراكات ج) التشــاركية مــع

وبيــن الشــركاء مــن جهــة وبيــن مجموعــات العمــل
الفرعيــة ذات الصلــة مــن جهــة أخــرى (مجموعــة
العمــل لحمايــة الطفــل ،ومجموعــة العمــل للناجيــن
مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،ومجموعــة
الصحــة النفســية والدعــم النفس-اجتماعــي) (بمــا
فــي ذلــك معالجــة الثغــرات وتجنــب االزدواجيــة) د)
تطويــر االســتراتيجيات والمقاربــات المشــتركة بمــا
فــي ذلــك تلــك المتعلقــة تحديــدا ً بحمايــة اإلنــاث و/أو
ضمــان هــذه الحمايــة و/أو إحساســهن بالملكيــة) ه)
مشــاركة جميــع أصحــاب المصالــح (وتحديــدا ً النســاء
فــي كل المســتويات) و) الروابــط مــع االســتراتيجيات
والسياســات الحكوميــة ذات الصلــة.
4.4إلــى أي درجــة أ) تــم دمــج قضايــا حمايــة الطفــل
والعنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي
تصميــم برنامــج الدعــم النفــس اجتماعــي ب) قدمــت
االســتجابة مدخـ ً
ا لتدخــات الحمايــة بشــكل عــام بما
فيهــا األنشــطة المتعلقــة بحمايــة الطفــل ،وحمايــة
الناجيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،
والتعليــم والشــباب ج) يمكــن تحديــد مجــاالت
تحتمــل دمــج أكبــر لبرامــج حمايــة الطفــل ،والناجيــن
مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،والتعليــم
والشــباب وفــرص تطويــر برامــج أكثــر شــمولية.
5.5درجــة تركيــز التدخــات علــى العدالــة من حيــث أ) تطوير
االســتراتيجيات/المقاربات الســتهداف النســاء/األطفال
المســتضعفين بشــكل خــاص (األطفــال بــا مرافــق
والمنفصلــون عن ذويهــم /ذوو اإلعاقــات وغيرهم من
المجموعــات التــي تحتــاج إلــى دعــم نفس-اجتماعــي
إضافــي ب) إعطــاء األولويــة للمواقــع الجغرافيــة
ذات الحاجــات الماســة (والتغطيــة المنخفضــة) ج)
ضمــان ملكيــة النســاء ،وذوي اإلعاقــات واألطفــال
المســتضعفين اآلخريــن بمــن فيهــم األطفــال بــا
مرافــق والمنفصلــون عــن ذويهــم.
أمــا علــى المســتوى اإلجرائــي ،فقــد دارت األســئلة حــول
المواضيــع التاليــة:
1.1كفــاءة التنفيــذ مــن حيــث أ) المخرجــات الفعليــة
مقابــل التكلفــة ب) الجــدوى االقتصاديــة وهــي تكلفــة
االســتجابة لــكل وحــدة ج) تجنــب االزدواجيــة.
2.2درجــة مراعــاة معاييــر الجــودة فــي تنفيــذ االســتجابة
مثــل القواعــد اإلرشــادية الصــادرة مــن اللجنــة الدائمــة
المشــتركة بيــن الــوكاالت حــول الصحــة النفســية
والدعــم النفس-اجتماعــي فــي الطــوارئ وغيرهــا مــن
المعاييــر المعتمــدة التــي تلتــزم بهــا اليونيســف (مثــل
المعاييــر الدنيــا لمجموعــة العمــل العالميــة لحمايــة
الطفــل حــول حمايــة الطفــل فــي االســتجابة اإلنســانية
ومبــادئ تعميــم النــوع االجتماعــي)

 7.مجموعة األمم المتحدة للتقييم  :1102دمج حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين في التقييم –نحو توجيه مجموعة األمم المتحدة للتقييم
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3.3فعاليــة تدخــات الدعــم النفس-اجتماعــي مــن حيــث
أ) تحقيــق المخرجــات والنتائــج المخطــط لهــا و ب)
المســاهمة فــي إحــداث التغييــر فــي مهــارات ومعرفــة
األطفــال ورفاههــم العاطفــي والنفس-اجتماعــي

الحضــور وســجالت األنشــطة ،وإحصائيــات أخــرى مــن
قاعــدة بيانــات اليونيســف  ActivityInfo 8وغيرهــا مــن
المصــادر ،باإلضافــة إلــى مراجعــة وتحليل البيانــات المالية
وبيانــات مســح رفــاه األطفــال .أمــا الوســائل النوعيــة،
فشــملت المقابــات شــبه المنظمــة مــع المجموعــات
المتنوعــة مــن أصحــاب المصالــح فــي عمــان والميــدان
بمــن فيهــم موظفــو المســاحات الصديقــة لألطفــال
وأعضــاء اللجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل ،ونقاشــات
المجموعــات المركــزة مــع المســتفيدين المباشــرين
(األوالد والبنــات واليافعيــن واليافعــات) والمســتفيدين
غيــر المباشــرين (الوالدان/مقدمو الرعاية من الجنســين)،
ومقابــات فرديــة معمقــة تركــز علــى «التغيــر األكثــر
أهميــة» ومراقبــة المشــاركين.

5.5درجــة تأســيس التدخــات لقــدرات جديــدة أو بنائهــا
وتقويتهــا للمــوارد القائمــة ،وآليــات التكيــف وقــدرات
المجتمعــات المحليــة بهــدف المحافظــة علــى النتائج
علــى األمــد البعيــد ومــا إذا تــم تحديــد اســتراتيجيات
للخــروج بوضــوح تبنــي علــى هــذه القــدرات والمــوارد.

األدوات

4.4درجــة مســاهمة االســتجابة فــي أ) الحمايــة مــن الخطر
(بمــا فيهــا الناجــون مــن العنــف القائــم علــى النــوع
االحتماعــي) ،وترويــج الرفــاه النفس-اجتماعــي وتعزيــز
المهــارات والمعرفــة حــول الرفــاه النفس-اجتماعــي
لــأوالد والبنــات واليافعيــن واليافعــات والنســاء ب)
تعزيــز وعــي وقــدرات المجتمــع حــول حمايــة الطفــل
بمــا فــي ذلــك إشــراك اليافعــات والنســاء ج) التماســك
فــي المجتمعــات المضيفــة (اندمــاج الالجئيــن فــي
المجتمعــات المضيفــة).

وشـــملت األســـئلة المصممـــة خصيصـــ ًا للبحـــث فـــي
ال ــدروس المس ــتفادة والتوصي ــات الت ــي وضع ــت كأس ــئلة
منفصلـــة فـــي مصفوفـــة التقييـــم مـــا يلـــي:
• •مــا هــي العوامــل التــي ســاهمت فــي النجــاح أو الفشــل
فيمــايخــصالتغيــراتالمســتهدفةفــيرفــاهاألطفــال؟
• •هــل كان للبرنامــج أيــة نتائــج ســلبية؟ كيــف يمكــن
تجنبهــا؟

قبـــل البـــدء بجمـــع البيانـــات علـــى المســـتوى الميدانـــي،
أجري ــت مراجع ــة ش ــاملة لألدبي ــات النظري ــة والعملي ــة ذات
الصلـــة حـــول تدخـــات الدعـــم النفس-اجتماعـــي .وتوجـــد
المراجعـــة التـــي يمكـــن اســـتخدامها بشـــكل منفصـــل
كمرجعيـــة ممتـــازة حـــول تدخـــات الدعـــم النفـــس-
اجتماع ــي مرفقـ ً
ــة فـــي ملح ــق ك.
اس ــتخدمت بع ــض المص ــادر الت ــي ت ــم التع ــرف عليه ــا ف ــي
المراجع ــة لتطوي ــر األدوات الت ــي وج ــب تعديله ــا لتناس ــب
الســـياق المحلـــي بهـــدف جمـــع البيانـــات النوعيـــة مـــن
خ ــال نقاش ــات المجموع ــات المرك ــزة والمقاب ــات ش ــبه
المنظم ــة ف ــي المس ــاحات الصديق ــة لألطف ــال .وش ــملت
ه ــذه المص ــادر م ــا يل ــي:

• •مــا هــي قصــص النجــاح فــي مجــال تطويــر قــدرات
الشــركاء والمجتمعــات؟ وكيــف يمكــن تكرارهــا
بطريقــة مجديــة اقتصاديــ ًا وكفــؤة ومســتدامة؟

 «1.1أدوات نفس-اجتماعيــة :تقييــم الحاجــات النفــس-
اجتماعيــة فــي أزمــات اللجــوء الطارئــة ومرحلتــي
التعافــي المبكــر والعــودة» والتــي طورتهــا منظمــة
الهجــرة الدوليــة واســتخدمت كمرجعيــة توجيهيــة
عنــد وضــع مســودة أدلــة المواضيــع لنقاشــات
المجموعــات المركــزة 9.وتــم اختيــار هــذا المصــدر ألن
األدوات أ) معدلــة خصيص ـ ًا لمــن يعيشــون حالي ـ ًا خــارج
أوطانهــم أو الذيــن عــادوا بعــد اللجــوء ب) تتيــح قــدر
كبيــر مــن المشــاركة المجتمعيــة العامــة والتغذيــة
الراجعــة مــن المشــاركين ج) مالئمــة إلــى حــد كبيــر
للتقييمــات النوعيــة الســريعة ممــا يتيــح درجــة جيــدة
مــن المرونــة فــي التطبيــق والتفســير والمســاعدة فــي
توجيــه قــرارات التدخــات وقــد تــم اســتخدامها فــي
األردن.

تأ َّلــف النهــج المســتخدم مــن خليــط مــن الوســائل
النوعيــة والكميــة لجمــع المعلومــات ،حيــث شــملت
الوســائل الكميــة تحليــل للبيانــات المســتقاة مــن تقاريــر
المســاحات الصديقــة لألطفــال ،بمــا فــي ذلــك إحصائيــات

2.2اســتخدمت منهجيــة التصنيــف التشــاركية لتطويــر
األســئلة المخصصــة للبحــث فــي مخــاوف األطفــال
الرئيســة واتجاهاتهــم نحــو المســاحات الصديقــة
لألطفــال (أيضـ ًا بهــدف توصيــة نشــاطات مســتقبلية)
وقيــاس وعــي أفــراد المجتمــع بحاجــات األطفــال

• •ما هي األمثلة على إنجازات االستجابة؟
تعــرض مصفوفــة التقييــم كل ســؤال مــن أســئلة
المســتوى األعلــى وأســئلة المســتوى الثانــي المصممــة
خصيصـ ًا للتقييــم مقابــل المعاييــر المتفــق عليهــا ألغراض
التقييــم ،والمؤشــرات القابلــة للتحقــق بموضوعيــة (عنــد
إمكانيــة القيــاس) ووســائل التحقــق .يرجــى العــودة إلــى
ملحــق رقــم  1لمشــاهدة مصفوفــة التقييــم.

 .1.٣المنهجية

8.قاعدة بيانات الكترونية أنشأها قسم حماية الطفل في اليونيسف ليقوم الشركاء بعرض التقدم الشهري.

 “9.أدوات نفس-اجتماعية :تقييم الحاجات النفس-اجتماعية في أزمات اللجوء الطارئة ومرحلتي التعافي المبكر والعودة”  ،منظمة الهجرة الدولية.0102 ،
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وآليــات الحمايــة ،الــخ 10 .واســتخدمت هــذه ألنهــا أ)
وســيلة منظمــة لمســاعدة المجتمعــات المتأثــرة
وغيرهــم مــن أصحــاب المصالــح ذوي العالقــة علــى
تحديــد الحاجــات والمــوارد الرئيســة ب) وســيلة
مفتوحــة يحــدد مســارها كيفيــة تعبيــر المجتمعــات
نفســها عــن فهمهــا لألزمــة ج) تتكامــل مــع الوســائل
األخــرى المســتخدمة.
3.3اســتخدم دليــل «هــل نصنــع فرقــ ًا؟» الــذي أنتجتــه
مبــادرة الدعــم النفس-اجتماعــي اإلقليميــة REPSSI
لتطويــر أداة نوعيــة تشــاركية لمراقبــة وقيــاس
11
فعاليــة برامــج الدعــم النفس-اجتماعــي لألطفــال.
وتكونــت األداة مــن سلســلة مــن األنشــطة الجماعيــة
التــي ييســرها قائــد (مدتهــا حوالــي ســاعة إلــى
ســاعتين) وهــي قائمــة علــى المؤشــرات التاليــة :الوعــي
الذاتــي العاطفــي ،واالســتقاللية ،والنظــرة إلــى الــذات
وقيمــة الــذات ،والشــبكات االجتماعيــة ،والتعاطــف،
واالندمــاج فــي المجتمــع ،والمرونــة ،وحــل المشــكالت
والمســاهمة فــي الحاجــات األساســية ،والتطبيــع،
والمهــارات والمعرفــة ،والســعادة مقابــل االكتئــاب،
والتفــاؤل والنظــرة المســتقبلية .وقــد تــم اختيــار
هــذه الوســيلة ألنهــا تتيــح قيــاس التغيــرات فــي رفــاه
األطفــال علــى مســتوى المجموعــة مــن دون الحاجــة
12
إلــى معرفــة الوضــع األساســي.
4.4تمــت العــودة إلــى أدوات التقييــم الســريع لحمايــة
الطفــل (وتحديــدا ً األداتــان الثانيــة والثالثــة) وشــمولها
فــي دليــل مواضيــع نقاشــات المجموعــات المركــزة
واســتبانات المقابــات شــبه المنظمــة لتقييــم
القضايــا المتعلقــة بالحمايــة مــن المخاطــر ودرجــة
13
حشــد المجتمــع المحلــي حــول قضايــا حمايــة الطفــل.
وتــم اختيــار هــذه األداة بســبب مراجعــة اســتخدامها
فــي ســياقات متنوعــة منهــا الســياق األردنــي
(اســتخدمت بيــن تشــرين األول عــام  2012وكانــون
الثانــي عــام  2013مــع الالجئيــن الســوريين) وتعديلهــا
علــى هــذا األســاس لتصلــح لتقييــم مشــترك لقضايــا
حمايــة الطفــل والعنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع
14
االجتماعــي.
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5.5تــم اســتخدام الدليــل الصــادر لموظفــي منظمــة
إنقــاذ الطفــل حــول المســاحات الصديقــة لألطفــال
فــي الطــوارئ الــذي نشــرته المنظمــة لوضــع أســئلة
المقابــات شــبه المنظمــة 15مــع أعضــاء اللجــان
المجتمعيــة لحمايــة الطفــل وموظفــي المســاحات
الصديقــة لألطفــال مــع اإلشــارة بشــكل خــاص إلــى
أ) قضايــا ذات صلــة بالتدخــات لتلبيــة الحاجــات
الملموســة ب) تجربــة الخدمــات المقدمــة إلــى
المســتفيدين الرئيســين ج) إدراك التغيــرات علــى
مســتوى الفرد/العائلــة والمجتمــع المحلي د) اســتدامة
التدخــات التــي يتــم تقييمهــا.
6.6اســتخدم دليــل منظمــة إنقــاذ الطفــل الدوليــة
أيضــ ًا لتوجيــه برتوكــول التغيــر األكثــر أهميــة الــذي
اســتخدم لجمــع المعلومــات حــول فعاليــة اســتجابة
الدعــم النفس-اجتماعــي مــن خــال جمــع قصــص
المشــاركين حــول التغيــر األكثــر أهميــة فــي حياتهــم
برأيهــم بعــد بــدء المشــروع.
7.7اســـتخدم دليـــل اليونيســـف العملـــي لتطويـــر
المســـاحات الصديقـــة لألطفـــال لتطويـــر بروتوكـــول
المراقبـــة 16،وذلـــك ألنـــه يحتـــوي علـــى عـــدد مـــن
قوائـــم التحقـــق األساســـية التـــي تتيـــح للمقيميـــن
تكويـــن لمحـــة عامـــة حـــول مـــدى مراعـــاة أنشـــطة
المس ــاحات الصديق ــة لألطف ــال وبرامجه ــا للمعايي ــر
الدنيـــا للجـــودة والممارســـات الجيـــدة.
تميّــزت األدوات بالمرونــة فــي العديــد مــن الجوانــب :أ)
يمكــن تعديلهــا مــن خــال طــرح نقطــة للنقــاش أو
نشــاط لاللتقــاء بالمشــاركين أينمــا كانــوا (مــن الناحيتيــن
اإلدراكيــة واالجتماعيــة الــخ) ب) يمكــن اســتخدام أنشــطة
اللعــب للتمهيــد للعمــل اآلخــر مــع بعــض المجموعــات
مثــل األطفــال األصغــر ســن ًا ج) بعــد طــرح أســئلة معينــة،
يمكــن للميســرين أن يبنــوا علــى اســتجابات المشــاركين
ويوجهــوا النقــاش للوجهــة التــي يقترحهــا المشــاركون.
ويعــرض الصنــدوق رقــم  1مثــا ًال علــى كيفيــة اســتخدام
األداة نفســها بمرونــة .يرجــى العــودة إلــى المالحــق ب وج
لقــراءة تفاصيــل األدوات المتنوعــة التــي صممــت لهــذا
التقييــم.

Ager, A., Stark, L., Sparling, T., and Ager, W. Rapid Appraisal in Humanitarian Emergencies Using Participatory Ranking Methodology (PRM). Program on Forced Migration and Health. 2010..

 1111دليــل «هــل نصنــع فرق ـ ًا .تأليــف كيــرت مادوريــن وغلينيــس كالشــيرتي .مبــادرة الدعــم النفس-اجتماعــي اإلقليميــة .حقــوق الملكيــة الفكريــة محفوظــة لكيــرت مادوريــن وغلينيــس كالشــيرتي ومبــادرة الدعــم النفس-اجتماعــي
اإلقليميــة.
 1212تتطلب األدوات األخرى بما فيها األداة المدعومة من قبل اليونيسف لقياس رفاه األطفال في فلسطين دراسة للوضع األساسي حتى تمنح معلومات قيمة حول التغيرات في رفاه األطفال.
 1313حزمة أدوات التقييم السريع لحماية الطفل .تكتل الحماية العالمي ،مجموعة العمل لحماية الطفل.2011 .
Landis, D., Stark, L. Mansourian, H., and Ager, A. Examining Child Protection Rapid Assessment: A structured review of field learning from the Child Protection Rapid Assessment (CPRA) toolkit.. .14
New York: Child Protection in Crisis (CPC) Network, 2013.

1515المساحات الصديقة لألطفال في الطوارئ .دليل لموظفي منظمة إنقاذ الطفل الدولية .منظمة إنقاذ الطفل الدولية.2008 .
1616دليل اليونيسف العملي لتطوير مساحات صديقة لألطفال.2009 .
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استخدام األدوات
بمرونة
أتــاح نقــاش المجموعــة المركــزة لألطفــال مــا بيــن – 9
 12عامــ ًا الفرصــة الســتخدام اللعــب البســيط والتلويــن
والنقــاش الجماعــي .وفــي الوقــت الــذي اتبعــت فيــه
تعليمــات بســيطة مثــل « ارســم أي شــيء تريــده حــول
المســاحة الصديقــة لألطفــال» ،فقــد وجــد بعــض األطفــال
صعوبــة فــي األمــر ،ممــا اســتدعى تعديــل التعليمــات
فــي بعــض األحيــان لتصبــح «ارســم أي شــيء تحبــه أو
تكرهــه» ،ومــن ثــم تــم توضيــح الرابــط بيــن رســوماتهم
والمســاحات الصديقــة لألطفــال الحق ـ ًا خــال النقــاش .أمــا
بالنســبة لليافعيــن ،فقــد ركــز نقــاش المجموعــة المركــزة
علــى فوائــد الحضــور ،والمهــارات والمعرفــة المكتســبة
وطموحاتهــم للمســتقبل ،وشــكل التفكيــر فــي
المســتقبل تحديـ ًا لهــم األمر الــذي يعــد متوقعـ ًا ومفهوم ًا.
واعتمــد نقــاش المجموعــة المركــزة مــع مقدمــي الرعايــة
بشــكل كبيــر علــى المعلومــات حــول مشــاركة أطفالهــم/
اليافعيــن مــن أبنائهــم فــي المســاحة الصديقــة لألطفــال،
كمــا ســئلوا عــن معنــى المســاحة الصديقــة لألطفــال
بالنســبة لهــم ،وإذا كانــوا يأتــون إليهــا ،الــخ .كمــا طرحــت
العديــد مــن األســئلة ذات النهايــات المفتوحــة ،حيــث قــدم
النقــاش الفرصــة لمقدمــي الرعايــة للمشــاركة وأضحــى
أشــبه بجلســة لمجموعــة دعــم ،ممــا يفســر احتــدام
النقــاش بشــكل كبيــر فــي بعــض المواقــع فــي مواضيــع
بعيــدة نوعــ ًا مــا عــن الموضــوع قيــد الدراســة ،حيــث كان
مقدمــو الرعايــة غاضبيــن ومتحمســين للتنفيــس عــن
هــذا الغضــب.
وســاهمت مراجعــة األدبيــات فــي توجيــه الفريــق فــي
اســتخدام األدوات أو فــي وضــع النهــج العــام فــي جمــع
البيانــات علــى وجــه الخصــوص .واســتخدم عــدد مــن
المراجعــات للتوجيــه فييمــا يخــص االعتبــارات األخالقيــة،
ومنهــا:
✓ ✓تغطــي التوصيــات الجديــدة مــن اللجنــة الدائمــة
المشــتركة بيــن الــوكاالت إلجــراء البحــث األخالقــي
حــول الصحــة النفســية والصحــة النفس-اجتماعيــة
فــي الحــاالت الطارئــة ســتة مجــاالت رئيســة ،بمــا فيهــا
تحديــد هــدف البحــث ومنفعتــه بوضــوح ،وعمليــات
المراجعــة األخالقيــة ،وفــرص المشــاركة والموافقــة
المســبقة ،وحاجــات الســامة والمحاســبة ،والحيــاد
١٧
وتصميــم الدراســة المالئــم.
✓ ✓التقييــم المشــترك لــوكاالت األمــم المتحــدة حــول

العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل
بيــن الالجئيــن الســوريين فــي األردن الــذي ّ
ركــز علــى
الــزواج المبكــر ،إذ يشــير -علــى ســبيل المثــال -إلــى
وجــوب توخــي الحــذر الشــديد عنــد إجــراء البحــث عــن
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والتنســيق دائم ـ ًا
مــع اآلخريــن حيــث يمكــن للتقييمــات المتقاطعــة
الكثيــرة أن تــؤدي إلــى نفــور النــاس وتؤذيهــم
بشــكل أســوء .وبــكل الحــاالت ،يجــب أن يتبــع البحــث
الممارســات الفضلــى والقواعــد اإلرشــادية األخالقيــة
١٨
والمتعلقــة بالســامة (ص)46 .
✓ ✓مراجعــة اســتخدم حزمــة أدوات التقييــم الســريع
لحمايــة الطفــل التــي تحــذر المقيميــن مــن مخاطــر
مشــاركة األطفــال فــي المجموعــات المركــزة حــول
حمايــة الطفــل ،إذ تعــرض بعــض األطفــال لــأذى نتيحــة
مشــاركتهم فــي نقاشــات المجموعــات المركــزة،
ولــم يكــن المقيمــون فــي هــذه الحالــة قادريــن
علــى حمايتهــم بســبب افتقارهــم للتدريــب وعــدم
١٩
اتخاذهــم إلجــراءات التحــوط الالزمــة.
وبنــاء علــى هــذه المصــادر آنفــة الذكــر ،تــم دمــج
ً
االعتبــارات األخالقيــة فــي النهــج العــام لجمــع البيانــات مــن
المســتفيدين الرئيســين والثانوييــن وأصحــاب المصالــح.
وتــم التركيــز بشــكل خــاص علــى مــا يلــي:
.أالســتعداد والرغبــة فــي المشــاركة (الموافقــة
المســبقة) :تــم إدخــال هــذا النــص فــي كل اســتبانة
وتــم إرشــاد األشــخاص الذيــن يجــرون المقابــات
والميســرين علــى اســتخدامه.
.بضمــان الســرية :يتطــرق األشــخاص الذيــن يجــرون
المقابلــة إليهــا فــي المقدمــة ويذكرهــا ميســرو
نقاشــات المجموعــات المركــزة عنــد شــرح بروتوكــول
نقــاش المجموعــة المركــزة حــول كيفيــة االتفــاق علــى
أعــراف المجموعــة والســرية)
.توضــع توقعــات واقعيــة (أيضــ ًا النقطــة مذكــورة
فــي المقدمــة وتشــمل شــرح هــدف التقييــم ،ومــا
ســيتطرق إليــه ،ومــا يســتطيع أو ال ولــن يســتطيع
التطــرق إليــه ،والمــدة المتوقعــة للمقابلــة أو نقــاش
المجموعــة المركــزة).
.ثحمايــة مصداقيــة المؤسســة (شــرح مهمــة
مؤسســة أنتاريــس وعالقتهــا باليونيســف)
.جالتفكيــر فــي ســامة المشــاركين ،وإعطــاء الفــرص
لتقديــم الشــكاوى و/أو اإلحالــة إلــى بعــض الخدمــات
الفرديــة عنــد الحاجــة .يؤكــد الميســرون عنــد بدايــة كل

1717توصيــات إلجــراء بحــث أخالقــي حــول الصحــة النفســية والبحــث النفس-اجتماعــي فــي الطــوارئ .مجموعــة عمــل حمايــة الطفــل العالميــة التابعــة للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت ومجموعــة اللجنــة المرجعيــة للصحــة
النفســية والدعــم النفس-اجتماعــي.2014 .
1818تقييــم مشــترك بيــن وكاالت األمــم المتحــدة حــول العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل بيــن الالجئيــن الســوريين فــي األردن مــع التركيــز علــى الــزواج المبكــر .هيئــة األمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن
المــرأة.2013 .
Landis, D., Stark, L. Mansourian, H., and Ager, A. Examining Child Protection Rapid Assessment: A structured review of field learning from the Child Protection Rapid Assessment (CPRA) toolkit.. .19
New York: Child Protection in Crisis (CPC) Network, 2013.

تقييم استجابة اليونيسف الطارئة في مجال الدعم النفس-اجتماعي لألطفال السوريين في األردن | 2014 - 2013

14

جلســة علــى أن الســرية واالحتــرام يشــكالن األســاس
للنقــاش وأنهــم موجــودون بعــد كل جلســة لمتابعــة
النقــاش علــى انفــراد.

العينة
ـاء علــى نصيحــة مــدراء التقييــم في اليونيســف ،تــم اختيار
بنـ ً
المواقــع الجغرافيــة للمســاحات الصديقــة لألطفــال بعنايــة
لتفــي بهــذا الغــرض ،وتكونــت العينــة مــن أربعــة مواقــع فــي
مخيمــات الالجئيــن (اثنــان فــي الزعتــري ،واحــد فــي المخيــم
اإلماراتــي األردنــي وواحــد فــي مخيــم األزرق) وســتة مواقــع
فــي المجتمعــات المضيفــة (واحــد فــي كل محافظــة مــن
وعمــان
المحافظــات التاليــة :المفــرق ،والزرقــاء ،والبلقــاء،
ّ
واثنــان مــن اربــد بمــا فيهمــا موقــع واحــد فــي الرمثــا) .وفــي
هــذه المواقــع العشــرة ،تــم اختيــار المســاحات بشــكل
عشــوائي مــن القوائــم الموجــودة للمســاحات الصديقــة
لألطفــال المدعومــة مــن قبــل اليونيســف .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،تــم اختيــار موقعيــن ضابطيــن مــن قائمــة المراكــز
التــي ال تدعمهــا اليونيســف حاليــ ًا (وليســت مســاحات
صديقــة لألطفــال) ،ولكــن ســيتم شــمولها فــي برنامــج
مكانــي فــي المســتقبل (يرجــى العــودة إلــى القســم 6.6
لتفاصيــل حــول مكانــي) وذلــك تماشــي ًا مــع المطلــب
المذكــور فــي الشــروط المرجعيــة .وعلــى الرغــم مــن
أن التقييــم لــم يقصــد قيــاس األثــر ،إال أن اســتخدام
المجموعــات الضابطــة جــاء لقيــاس النتائــج مــن حيــث
القيمــة المضافــة للدعــم النفس-اجتماعــي ،ومــن هنــا
فــإن شــمول المجتمعــات الضابطــة يتيــح المقارنــة بيــن
المجموعــات التــي تــم تنفيــذ التدخــات بهــا وتلــك التــي لــم
تشــهد أي تدخــل.
كان اختيــار العامليــن األساســيين وأصحــاب المصالــح
(مــدراء الحالــة ،والعاملــون االجتماعيــون ،وأعضــاء اللجــان
المجتمعيــة لحمايــة الطفــل) فــي المســاحات الصديقــة
لألطفــال مقصــودا ً ومبنيــ ًا علــى وجودهــم فــي أيــام
الزيــارات الميدانيــة .أمــا بالنســبة للمشــاركين فــي نقاشــات
المجموعــات المركــزة ،فقــد تــم اختيارهــم بشــكل
عشــوائي مــن قوائم المشــاركين فــي المســاحات الصديقة
لألطفــال فــي عــام ( 2014ومــن عــام  2013عندمــا كان ذلــك
ممكنــ ًا) .وتــم اختيــار عينــة مــن العامليــن األساســيين
وأصحــاب المصالــح فــي عمــان بعنايــة بالتشــاور المكثــف
٢٠
مــع اليونيســف.
وعلــى الرغــم مــن اتبــاع العشــوائية إلــى حــد مــا ،فــإن نتائــج
التقييــم غيــر ممثلــة إحصائيـ ًا بســبب عــدم اختيــار المواقــع
الجغرافيــة عشــوائي ًا ،كمــا أن عــدد المســتفيدين الذيــن
تمــت مقابلتهــم لــم يكــن كافيـ ًا (ولــم يكــن الهــدف منــه
أساس ـ ًا) وال متناســب ًا مــع حجــم المجتمــع لتلبيــة معاييــر
الحجــم األدنــى مــن العينــة.

 .1.4مراحل التقييم
انقســم التقييــم إلــى ثــاث مراحــل :مرحلــة البدايــة ،ومرحلــة
العمــل الميدانــي ومرحلــة التحليــل وكتابــة التقريــر .وخــال
مرحلــة البدايــة األولــى ،تــم االنتهــاء مــن األنشــطة التاليــة:
.أمراجعــة مكتبيــة تتضمــن تحليــل الوثائــق ذات الصلــة
التــي قدمتهــا اليونيســف وتلــك الموجــودة علــى
االنترنــت
.بمراجعــة لألدبيــات النظريــة والعمليــة علــى تدخــات
الدعــم النفس-اجتماعــي التــي تهــدف إلــى إيجــاد:
✓ ✓مراجعــات ممنهجــة لألدبيــات فيمــا يخــص رفــاه
الالجئيــن النفس-اجتماعــي فــي المنطقــة ،وحيثمــا
يكــون ممكنــ ًا تحديــد أمثلــة علــى هــذا العمــل فــي
األردن مــع الالجئيــن الســوريين
✓ ✓دليــل علــى فعاليــة التدخــات علــى مســتوى الفــرد،
والعائلــة ،واألقــران ،والمدرســة والمجتمــع
✓ ✓اعتبــارات معينــة ألخذهــا بالحســبان عنــد تخطيــط
البرامــج للمســاحات الصديقــة لألطفــال ،وحمايــة
الطفــلوالتصــديللعنــفالقائــمعلــىالنــوعاالجتماعــي
✓ ✓تداعيــات علــى منهجيــة هــذا التقييــم مســتوحاة مــن
المراجعــات
✓ ✓أدوات ذات صلة للتقييم
تــم اســتخدام األدوات ونتائــج البحــث فــي األدبيــات لتعديــل
المنهجيــة المقترحــة لجمــع البيانــات علــى المســتوى
الميدانــي
.توصــف لمنهجيــة التقييــم مــع التركيــز علــى جمــع
البيانــات علــى المســتوى الميدانــي
.ثخطة عمل مفصلة (بالتشارك المكثف مع اليونيسف)
.جتقريــر البدايــة الــذي يوضــح النطــاق ،واألهــداف والغايــات،
وإط ــار عم ــل التقيي ــم ،والمنهجي ــة بم ــا فيه ــا العين ــة،
ووس ــائل جم ــع البيان ــات والج ــدول الزمن ــي لألنش ــطة
الميداني ــة والم ــواد المتف ــق عل ــى تس ــليمها.
.حواشــتملت مرحلــة العمــل الميدانــي علــى مرحلــة
تحضيريــة ومرحلــة جمــع بيانــات .وكانــت األنشــطة
التاليــة هــي األنشــطة الرئيســة فــي مرحلــة التحضيــر:
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1.1جمع البيانات اإلضافية
2.2المزيــد مــن التفصيــل والتعديــل فــي دليــل المواضيــع
بالعربيّــة وترجمتــه لإلنجليزيــة للتأكــد مــن دقــة
الترجمــة
3.3وضــع خطــة للتعامــل مــع المخــاوف المتعلقــة
بســامة الطفــل أو أمــور أخــرى مقلقــة يتــم الكشــف
عنهــا أثنــاء عمليــة التقييــم
4.4اختيــار مســجلي المالحظــات لنقاشــات المجموعــات
المركــزة والمترجميــن للمقابــات شــبه المنظمــة
5.5تقديــم األهــداف ومنهجيــة التقييم ألعضــاء مجموعة
العمــل الفرعيــة لحمايــة الطفــل ومجموعــة العمــل
حــول الصحــة النفســية والدعــم النفس-اجتماعــي
6.6إجــراء ورشــة عمــل لجميــع جامعــي البيانــات
الميدانييــن بهــدف شــرح المنهجيــة ومراجعــة واختبــار
األدوات
7.7اختيــار العينــات وتفصيــل خطــة جمــع البيانــات فــي
عمــان وفــي مواقــع المســاحات الصديقــة لألطفــال مــع
اليونيســف وكل مــن الشــركاء المنفذيــن فــي العينــة.
ومــن أبــرز أنشــطة هــذه المرحلــة اختيــار الفريــق الــذي يتألــف
مــن المترجميــن والطلبــة الذيــن كلفــوا بتفريــغ نقاشــات
الممجموعــات المركــزة وقــد اختارهــم األســتاذ المشــارك
فــي قســم صحــة الطفــل وعلــم النفــس د .أشــرف
القضــاة عضــو شــبكة أنتاريــس ،كمــا أشــرف علــى عمــل
الطلبــة خــال المرحلــة الميدانيــة .وقبــل البــدء فــي جمــع
البيانــات ،نظــم فريــق التقييــم ورشــة عمــل بهــدف تحضيــر
الفريــق الداعــم لمرحلــة جمــع البيانــات علــى المســتوى
الميدانــي ،حيــث شــمل التدريــب :أ) عــرض حــول هــدف
التقييــم وغاياتــه ومنهجيتــه ب) توجيــه حــول الجوانــب
التقنيــة واالجتماعيــة لنقاشــات المجموعــات المركــزة،
بمــا فيهــا التســجيل والمالحظــة ج) مراجعــة لبروتوكــول
دليــل المواضيــع والقواعــد اإلرشــادية للموافقــة المســبقة
والســرية وغيرهــا مــن القضايــا .وبســبب ضيــق الوقــت،
َّ
تعــذر علــى الفريــق اختبــار األدوات فــي ورشــة العمــل
فقــد
كمــا كانــت الخطــة األصليــة تقتضــي ،وقــام خبــراء الدعــم
النفس-اجتماعــي فــي فريــق التقييــم بتعديــل االســتبانات
بنــاء علــى تجاربهــم وخبراتهــم هــم فــي األردن.
ً
أمــا المرحلــة الثانيــة مــن العمــل الميدانــي ،فقــد شــملت
جمــع البيانــات فــي عمــان والميدان ،حيــث أجريــت المقابالت
عمــان مــع العامليــن األساســيين فــي
شــبه المنظمــة فــي ّ
الحكومــة األردنيــة ،ووكاالت األمــم المتحــدة ،والجهــات
الممولــة وغيرهــم مــن أصحــاب المصالــح وشــركاء
اليونيســف .واختلــف عــدد الموظفيــن مــن الشــركاء
المشــاركين فــي المقابــات حيــث تــراوح مــا بيــن واحــد إلــى

ثمانيــة موظفيــن ،كمــا تــم جمــع البيانــات الكميــة أيضــ ًا
عمــان.
فــي ّ
وعلــى المســتوى الميدانــي ،شــملت عمليــة جمــع البيانــات
األنشــطة التاليــة فــي كل مســاحة صديقــة لألطفــال:
1.1نقاشــات المجموعــات المركــزة مــع المســتفيدين
المباشــرين ،وتألفــت المجموعــة مــن  7-5أوالد وبنــات
تــم اختيارهــم عشــوائي ًا مــن الفئــة العمريــة  12-9عامـ ًا
(مجموعــات مختلطــة فــي المجتمعــات المضيفــة،
ومجموعــات منفصلــة فــي المخيمــات بســبب
٢١
مواعيــد المــدارس المختلفــة بحســب الجنــس)
2.2نقاشــات المجموعــات المركــزة مــع  6-5يافعيــن
ذكــور مــن الفئــة العمريــة  18-13عامــ ًا
3.3نقاشــات المجموعــات المركــزة مــع  6-5يافعــات مــن
الفئــة العمريــة  18-13عامـ ًا
4.4نقاشــات المجموعــات المركــزة مــع مجموعــات
مختلطــة مــن  8-6أشــخاص مــن مقدمــي الرعايــة
الذكــور واإلنــاث فــي المجتمعــات المضيفــة
ومجموعــات منفصلــة مــن  6-5مقدمــي رعايــة ذكــور
و 6-5مقدمــات رعايــة فــي المخيمــات
5.5مقابــات شــخصية معمقــة باســتخدام تقنيــة «التغيــر
األكثــر أهميــة» لجمــع المعلومــات حــول فعاليــة
االســتجابة النفس-اجتماعيــة مــن خــال جمــع قصص
المشــاركين حــول التغيــر األكثــر أهميــة الــذي يحتفــون
بــه فــي حياتهــم بعــد بــدء المشــروع
6.6مقابــات شــبه منظمــة مــع (أعضــاء مــن ) اللجــان
المجتمعيــة لحمايــة الطفــل وموظفــي المســاحات
الصديقــة لألطفــال إمــا فيهــا أو بالقــرب منهــا وفــي
المواقــعالضابطــة(فــيالعــادةمجموعــاتمختلطــة)
7.7مقابــات شــبه منظمــة مــع العامليــن األساســيين
(ممثلــون عــن المنظمــات غيــر الحكومية/مراكــز
المجتمــع المحلــي ،وقــادة مجتمعيــون ومعلمــون،
الــخ)
8.8مقابــات شــبه منظمــة مــع العامليــن فــي الصفــوف
األماميــة (العاملــون االجتماعيــون ،والمنشــطون،
ومــدراء الحالــة ،ومنســقو األنشــطة)
ليكــون الفريــق فكــرة عــن
9.9مراقبــة المشــاركين
ّ
المواقــع الميدانيــة والمجتمــع األوســع مــن األفــراد
المقيميــن فــي المخيمــات ومــا حولهــا وفــي
المجتمعــات المضيفــة .وعندمــا أتيحــت الفرصــة
للمراقبــة ،الحــظ الفريــق جوانــب مرتبطــة بقائمــة

2121لم يتم شمول األطفال دون سن التاسعة في نقاشات المجموعات المركزة بسبب عدم مالئمة األسلوب المستخدم فيها لألطفال في هذا السن.
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التحقــق للمســاحات الصديقــة لألطفــال مــن أجل جمع
المزيــد مــن المعلومــات تمهيــدا ً ألنشــطة نقاشــات
٢٢
المجموعــات المركــزة والمقابــات المباشــرة.
تمــت زيــارة كل موقــع علــى مــدار يوميــن كامليــن ،وجمــع
البيانــات فريقــان اثنــان يتكونــان مــن متحــدث ناطــق باللغــة
العربيــة وآخــر مــن غيــر الناطقيــن بهــا (ذكــر وأنثــى) ومترجم
ومســجلين اثنيــن للمالحظــات .وأجــرى المتحدثــون
الناطقــون باللغــة العربيــة نقاشــات المجموعــات المركــزة
والمقابــات شــبه المنظمــة مــع المســتفيدين ٢٣،ود ّون
طلبــة كليــة صحــة الطفــل وعلــم النفــس فــي الجامعــة
عمــان كمــا وضــح فــي الفقــرة الســابقة
األردنيــة فــي ّ
المالحظــات .وفــي أحــد الفــرق ،عمــل الطلبــة فــي أزواج ،ممــا
أتــاح فرصــة التحقــق مــرة أخــرى ومراجعــة النتائــج مــن قبــل
الشــخص اآلخــر ،أمــا الفريــق الثانــي ،فــكان فيــه مســجل
ثــان للمالحظــات لفتــرة محــدودة فقــط .وتمــت مراجعــة
جميــع نصــوص نقاشــات المجموعــات المركــزة مــن
قبــل الشــخص الــذي قــاد نقاشــات المجموعــات المركــزة
والمقابــات شــبه المنظمــة قبــل تســليمها ،وتمــت

مقابلــة الشــركاء المنفذيــن فــي المواقــع المختــارة بعــد
الزيــارات الميدانيــة.
بلــغ عــدد المســتفيدين المباشــرين وغيــر المباشــرين
الذيــن تــم شــمولهم فــي نقاشــات المجموعــات المركــزة
 397فــرد بالمقارنــة مــع العــدد المخطــط لــه وهــو ،372
ونتجــت الزيــادة بشــكل رئيــس مــن شــمول المزيــد مــن
األطفــال مــن الفئــة العمريــة  12-9عامــ ًا .وكان العــدد
الكلــي للمقابــات شــبه المنظمــة التــي أجريــت مــع
العامليــن األساســيين علــى المســتوى الميدانــي أقــل مــن
المأمــول ،ويعــود ذلــك جزئيــ ًا بســبب كونهــم موظفيــن
فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال (وكانــوا مصنفيــن علــى
هــذا األســاس) .بشــكل عــام ،فــإن عــدد المقابــات شــبه
المنظمــة وعــدد األطفــال واليافعيــن ومقدمــي الرعايــة
المشــاركين فــي نقاشــات المجموعــات المركــزة يلبيــان
الهــدف .ويلخــص الجــدول رقــم  1العــدد الفعلــي للمقابــات
التــي أجريــت بالمقارنــة مــع العــدد الــوارد فــي الخطــة .يرجــى
العــودة إلــى الملحــق  1أ للجــدول التفصيلــي لجمــع البيانــات.

جدول :1عدد المقابالت شبه المنظمة ونقاشات المجموعات المركزة بالمقارنة مع العدد المخطط (بين هاللين)

اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت ﺷﺒﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ )ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻢ(

ﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰة )ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ(

2222دليل عملي لتطوير المساحات الصديقة لألطفال .اليونيسف (.)2009
2323نظرا ً لضيق الوقت ،لم يتمكن المتحدث الناطق بغير العربية من مراقبة نقاشات المجموعات المركزة مع األوالد والبنات من الفئة العمرية ما بين  7و 12عام ًا كما كانت الخطة تقتضي.
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ال تشــمل هــذه األرقــام العامليــن األساســيين واألطفــال
مــن المجموعــات الضابطــة .ولــم يكــن إتمــام جمــع
المعلومــات مــع هــذه المجموعــات ممكنــ ًا لعــدة
أســباب ســوف يتــم تلخيصهــا فــي القســم التالــي.

 .1.5المحددات
نظــرا ً للتأخــر فــي بــدء التقييــم ،فــإن مــن أبــرز المحــددات
طورهــا الفريــق بشــكل
غيــاب فرصــة اختبــار األدوات التــي َّ
كاف قبــل التنفيــذ الفعلــي للعمــل الميدانــي ،فعلــى
الرغــم مــن مراجعــة األدوات مــن قبــل الخبــراء المحليين
وموظفــي اليونيســف إال أن تعديلهــا لــم يكــن ممكن ـ ًا إال
خــال مرحلــة العمــل الميدانــي الفعليــة ،كمــا كان هنــاك
وقــت محــدود لــدى فريــق التقييــم للتعــاون والتحضيــر
مــع الموظفيــن المحلييــن المنخرطيــن فــي أعمــال
الترجمــة وغيرهــا مــن المهــام قبــل بــدء العمــل.
عقــدت ورشــة عمــل لمــدة يــوم كامــل مــع المترجميــن
المحلييــن ومســجلي المالحظــات قبــل بــدء مرحلــة
جمــع البيانــات بهــدف لتأســيس الفريــق ،وتــم ترتيــب
جلســات للتغذيــة الراجعــة بيــن المقيميــن والمترجمين/
مســجلي المالحظــات خــال الزيــارات الميدانيــة مــن أجــل
تعديــل األدوات بشــكل أفضــل ،وضمــان فهــم الجميــع
للعمليــة وتقويــة التعــاون بيــن أفــراد الفريــق.
عــاوة علــى ذلــك ،لــم يكــن هنــاك قــدرة علــى التخطيــط
لوقــت احتياطــي كاف خــال كل زيــارة ميدانيــة للمواقــع،
ممــا يفســر عــدم قــدرة المقيميــن دائمـ ًا علــى مشــاهدة
الموظفيــن لوقــت كاف أثنــاء انخراطهــم فــي العمــل/أو
تواصلهــم مــع المســتفيدين .فــي هــذه الحــاالت ،كان من
الممكــن أخــذ مالحظــات ومشــاهدات ســريعة لتكملهــا
المعلومــات التــي حصــل عليهــا المقيمــون فــي نقاشــات
المجموعــات المركــزة والمقابــات المعمقــة .يجــب أن

تؤخــذ عــدم قــدرة المقيميــن الكافيــة علــى مشــاهدة
التفاعــات واألنشــطة فــي الحســبان عنــد النظــر إلــى
النتائــج والقــدرة علــى تعميمهــا .كان مــن الممكــن أن
يســتفيد فريــق التقييــم بشــكل كبيــر مــن يــوم إضافــي
للتأمــل الجماعــي وتعزيــز النتائــج المبدئيــة بعــد كل
زيــارة ميدانيــة ،وهــو مــا لــم يكــن ممكن ـ ًا دائم ـ ًا بســبب
ضيــق الوقــت المتوفــر.
تــم اختيــار المجتمعــات الضابطــة بالتشــاور مــع
اليونيســف ،حيــث اختيــر مركــزان غيــر عامليــن
كمســاحات صديقــة لألطفــال ،ولكنهمــا ســيصبحان
مــن مراكــز برنامــج مكانــي فــي المســتقبل القريــب.
وتب ّيــن فيمــا بعــد أن هذيــن «المجتمعيــن الضابطيــن»
غيــر مناســبين لقيــاس القيمــة المضافــة لبرنامــج
الدعــم النفس-اجتماعــي (وهــو المبــرر األساســي
لشــمول المجتمعــات الضابطــة) ألنهمــا لــم ينفــذا أيــة
أنشــطة جماعيــة لألطفــال ،ولهــذا الســبب لــم تكــن
مقارنــة فعاليــة أنشــطة غيــر منظمــة وترفيهيــة مــع
أخــرى منظمــة ممكنــة .ولســوء الحــظ ،لــم يكــن هنــاك
وقــت كاف الختيــار مجتمعــات ضابطــة أخــرى ،بيــد أن
المجتمعيــن المختاريــن وفــرا أمثلــة ذات صلــة علــى
مــا يتوقعــه المســتفيدون مــن المســاحات الصديقــة
لألطفــال .وقــدم هــذا مثــا ًال مثيــرا ً لالهتمــام علــى الوضــع
العــام فــي حــال عــدم توفــر مســاحة صديقــة لألطفــال.
(يرجــى العــودة إلــى الفصــل  3.1.2الصنــدوق رقــم )2
وأخيــراً ،فــإن نتائــج هــذا التقييــم مبنيــة علــى قطاعــات
متعــددة بــد ًال مــن اتبــاع تصميــم «مــا قبــل ومــا بعــد»،
وفــي الوقــت الــذي يقــر فيــه الفريــق بتحديــات العمــل
فــي الظــروف الطارئــة إال أن توفــر دراســات حــول الوضــع
األساســي قبــل البــدء واختيــار مجتمعــات ضابطــة بعناية
ودقــة كان مــن شــأنهما تعزيــز األســاس الــذي ينطلــق
منــه هــذا التقييــم.
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 .2.1الالجئون السوريون في األردن
منــذ بدايــة األزمــة الســورية فــي آذار مــن العــام  ،2011فــر حوالــي
أربعــة مالييــن ســوري مــن بالدهــم ،واســتضافت لبنــان
والعــراق وتركيــا أكثــر مــن  3.6مليــون الجــئ بصفتهــا الــدول
يقدر بـ622
المجــاورة لســوريا ،واســتقبلت األردن عددا ً كبيــرا ً َّ
ألــف مــن األوالد والبنــات والرجــال والنســاء فــي نهايــة عــام
 24 .2014وفــي الوقــت الــذي بلــغ تدفــق الالجئيــن ذروتــه فــي
األشــهر األربعــة األولــى مــن عــام  ،2013حيــث بلــغ متوســط
عــدد الالجئيــن الذيــن يصلــون كل شــهر  50ألــف الجــئ ،فــإن
أعــداد الواصليــن الجــدد إلــى األردن بقيت كبيــرة حتى منتصف
25
عــام  ،2014حيــث بلــغ متوســطها  10آالف الجــئ كل شــهر.

وبعــد إغــاق الحــدود الغربيــة بيــن ســوريا واألردن فــي حزيران
مــن العــام  2014أمــام الجميــع مــا عــدا الحــاالت االســتثنائية
بحكــم األحــداث ،انخفــض العــدد بشــكل كبيــر إلــى 3
آالف الجــئ أو أقــل كل شــهر .ويعيــش أكثــر مــن  ٪ 80مــن
الالجئيــن خــارج المخيمــات فــي المناطــق الريفية/الحضريــة،
بينمــا تعيــش الفئــة المتبقيــة فــي مخيمــات الالجئيــن
الخمســة الواقعــة فــي اربــد (ســايبر ســيتي وحديقــة الملــك
عبــداهلل) والمفــرق (مخيــم الزعتــري) والزرقــاء (المخيــم
اإلماراتــي األردنــي واألزرق) .يوضــح الشــكل رقــم  1النمــو فــي
عــدد الالجئيــن فــي األردن فــي الســنوات الثــاث الماضيــة
(األرقــام بنهايــة الســنوات) مقســمة بحســب مــكان
اإلقامــة (داخــل المخيمــات أو فــي المجتمعــات المضيفــة)،
ويبلــغ الرقــم المتوقــع لعــام  700 2015ألــف الجــئ.
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المصدر :السوريون المسجلون في األردن .المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 4 .كانون الثاني 2015
يقــع مخيــم الزعتــري األكبــر والــذي تــم افتتاحــه فــي
شــهر تمــوز مــن العــام  2012فــي محافظــة المفــرق
واســتضاف أكثــر مــن  124ألــف الجــئ بنهايــة عــام
26
 2013و 84600الجــئ فــي كانــون األول مــن العــام .2014
أمــا مخيــم األزرق لالجئيــن ،فيقــع فــي محافظــة الزرقــاء
ويســتقبل الالجئيــن منــذ شــهر نيســان مــن العــام ،2014
حيــث اســتضاف حوالــي  17ألــف الجــئ فــي نهايــة عــام ،2014
ويتســع لـــ 50ألــف الجــئ فــي عــام  2015بينمــا تبلــغ ســعته
وابتــداء مــن عــام
الكاملــة  150ألــف مقيــم عنــد الحاجــة.
ً
 ،2015يتــم توجيــه جميــع الالجئيــن الجــدد إلــى هــذا المخيــم.

وتشــمل المخيمــات األصغــر حجمــ ًا مخيــم حديقــة
الملــك عبــداهلل ( 850شــخص) وســايبر ســيتي ( 200شــخص)
وكالهمــا فــي محافظــة اربــد ،والمخيــم اإلماراتــي األردنــي
الــذي فتــح فــي نيســان مــن العــام  2013واســتضاف حوالــي
 5300الجــئ فــي نهايــة عــام .2014
وفــي نهايــة عــام  ،2014أقــام أكثــر مــن نصــف مليــون
الجــئ مســجل فــي المجتمعــات المضيفــة ،حيــث أقامــت
الغالبيــة العظمــى منهــم ( )٪ 85فــي أربــع محافظــات هــي:
عمــان (  )٪33واربــد ( )٪ 28والمفــرق ( )٪ 14والزرقــاء (.)٪ 10
ّ

2424االســتجابة اإلقليميــة لالجئيــن الســوريين :الموقــع المشــترك لــوكاالت األمــم المتحــدة لمشــاركة المعلومــات ،المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن <data.unhcr.org/syrianrefugees/country.
 ,>107=php?idتــم الدخــول إليــه فــي تواريــخ متعــددة فــي شــهر أيلــول عــام .2015
 2525تقريــر منظمــة هيومــن رايتــس واتــش “األردن :ســوريون ممنوعــون مــن العبــور تائهــون فــي الصحــراء” < ,>jordan-syrians-blocked-stranded-desert/03/06/2015/www.hrw.org/newsتــم الدخــول إليــه فــي تواريــخ
متعــددة فــي شــهر أيلــول عــام 2015
 2626االســتجابة اإلقليميــة لالجئيــن الســوريين :الموقــع المشــترك لــوكاالت األمــم المتحــدة لمشــاركة المعلومــات ،المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن <data.unhcr.org/syrianrefugees/country.
 ,>107=php?idتــم الدخــول إليــه فــي تواريــخ متعــددة فــي شــهر أيلــول عــام .2015
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رسم توضيحي  :2الالجئون السوريون المسجلون بحسب المحافظة
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المصدر http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107
منهــم بينمــا تشــكل الفئــة العمريــة مــا بيــن  17 -13عام ـ ًا
 ٪ 13.5منهــم .ويلخــص الشــكل رقــم  3أدنــاه التقســيم
بحســب الفئــة العمريــة والجنــس بنهايــة عــام .2014

ينــدرج أكثــر مــن نصــف مجتمــع الالجئيــن (حوالــي )٪ 52
تحــت الفئــة العمريــة مــا بيــن  17-0عامـ ًا ،حيــث تشــكل فئــة
األوالد والبنــات فــي الفئــة العمريــة مــا بيــن  12-0عام ـ ًا ٪ 38

رسم توضيحي  :3عدد الالجئين بحسب الفئة العمرية والجنس بنهاية عام 2014
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المصدر :السوريون المسجلون في األردن .المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 4 .كانون الثاني 2015
تأتــي الغالبيــة مــن الالجئيــن الســوريين فــي األردن ()٪ 46
مــن درعــا ،بينمــا تأتــي مجموعــات كبيــرة مــن حمــص ()٪ 16
27
وريــف دمشــق ( )٪ 12وحلــب (.)٪ 8-7

 .2.2الحاجات
لقــد أثــرت األزمــة الســورية وحركــة اللجــوء واســعة
النطــاق المترتبــة عليهــا فــي ســوريا وعبــر الحــدود

بشــكل كبيــر جــدا ً علــى العائــات الســورية ،حيــث تأثــرت
النســاء واألوالد والبنــات تحديــدا ً مــن النواحــي الجســدية،
والنفســية واالجتماعيــة ،وفقــد الكثيــرون مصــادر دخلهــم
وممتلكاتهــم .وبحســب مســح الوضــع األساســي ضمــن
إطــار عمــل تقييــم الضعــف (حزيــران  )2015الــذي نشــرت
نتائجــه مؤخــراً ،فــإن  ٪ 86مــن الالجئيــن الســوريين األفــراد
يعيشــون تحــت خــط الفقــر األردنــي المقــدر بـــ 68دينــار أردنــي
لــكل فــرد شــهري ًا ،وهــم لهــذا الســبب مصنفــون علــى
28
أنهــم مســتضفعون للغايــة.

 2727تقرير إحصائي خارجي حول الالجئين السوريين المسجلين ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 2 .أيار 2015
 2828االســتجابة اإلقليميــة لالجئيــن الســوريين :الموقــع المشــترك لــوكاالت األمــم المتحــدة لمشــاركة المعلومــات“ ،إطــار عمــل تقييــم الضعــف” .المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــنdata.unhcr.org/< .
( ,>69=Id&107=syrianrefugees/working_group.php?Page=Country&LocationIdتــم الدخــول إليــه بتاريــخ  1أيلــول عــام )2015
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وتنســجم هــذه النتيجــة مــع تمريــن مراقبــة األمــن
الغذائــي الشــامل الــذي أجــراه برنامــج األغذيــة العالمــي/
برنامــج الجهــود المتجــددة لمحاربــة جــوع األطفــال ونقــص
تغذيتهــم  REACHفــي عــام  ،2014حيــث وجــد أن ٪ 85
مــن الالجئيــن الســوريين لــن يمتلكــوا القــدرة االقتصاديــة
للوصــول إلــى الغــذاء الكافــي مــن دون المســاعدات الغذائيــة
المقدمــة مــن برنامــج األغذيــة العالمــي 29 .وبحســب نتائــج
مســح الوضــع األساســي لتقييــم الضعــف ،فــإن  ٪ 10مــن
الالجئيــن الســوريين األفــراد يعيشــون تحــت خــط الفقــر
المدقــع بأقــل مــن  28دينــار أردنــي ،وتشــير نتائــج المســح
بشــكل عــام إلــى أن العائــات المســتضعفة للغايــة تتكــون
مــن عــدد أكبــر مــن األفــراد.
ووجــد تقييــم أجرتــه منظمــة كيــر بيــن الالجئيــن
الســوريين الحضرييــن والمجتمعــات المضيفــة األردنيــة
فــي عــام  2014أن أكثــر مــن نصــف الرجــال الراشــدين الذيــن
تمــت مقابلتهــم أشــاروا إلــى غيــاب فــرص العمــل وعــدم
قدرتهــم علــى توفيــر الحاجــات األساســية لعائالتهــم
كمســببات رئيســة للتوتــر .ومــن مصــادر التوتــر ذات
العالقــة الخــوف مــن االســتغالل فــي العمــل والقلــق مــن
التداعيــات القانونيــة الناتجــة عــن العمــل بــدون تصريــح.
وفــي نقاشــات المجموعــات المركــزة ،ذكــرت العائــات
الســورية الالجئــة بوضــوح أنــه كلمــا طالــت مــدة اللجــوء،
زادت الحاجــات النفس-اجتماعيــة ،ويعــزى ذلــك إلــى ســوء
حالتهــم النفســية التــي تغيــرت بشــكل كبيــر فــي العــام
30
الماضــي ،ويزيدهــا ســوءا ً القلــق حــول المــوارد الماليــة.
وتشــكل العالقــات المتوتــرة بيــن األردنييــن والالجئيــن
الســوريين فــي المجتمعــات المضيفــة مصــدرا ً آخــرا ً
للتوتــر ،حيــث أشــار مســح حــول العالقــات المتوتــرة فــي
المفــرق والرمثــا أجرتــه منظمــة ميرســي كــور فــي عــام
 2013إلــى أن العالقــات تــزداد توتــرا ً فــي هــذه المجتمعــات
نتيجــة الضغــط علــى المــوارد المحليــة (بمــا فيهــا الصحــة
والميــاه والخدمــات التعليميــة) والتنافــس علــى الوظائــف
واالختالفــات الثقافيــة .وظهــرت الحاجــات النفــس-
اجتماعيــة كحاجــة ملحــة لــم يتــم التعامــل معهــا،
وخصوصـ ًا بيــن الشــباب ،وتحديــدا ً الفتيــات والنســاء ،بســبب
عوامــل مثــل العزلــة والملــل .وأظهــر األطفــال بحســب
التقريــر «إشــارات الضطــراب التوتــر مــا بعــد الصدمــة وعــدم
31
القــدرة علــى التركيــز فــي المدرســة».
وقــد يكــون للحاجــات فــي القطاعــات األخــرى تداعيــات
نفس-اجتماعيــة أيضــ ًا ،فعلــى ســبيل المثــال ،تعانــي
مجموعــة كبيــرة مــن األوالد والبنــات فــي ســن المدرســة

الذيــن ال يذهبــون إلــى المدرســة مــن غيــاب األماكــن اآلمنــة
لاللتقــاء خــارج ســكن العائلــة الــذي يكــون فــي العــادة
ً 32
مكتظــا.
وبحسـب تقريـر األردن القطـري حـول التسـرب مـن
المـدارس ،فـإن  ٪ 64فقـط مـن األطفـال السـوريين
الالجئيـن فـي سـن الدراسـة يذهبـون إلـى المـدارس،
33
ممــا يعنــــي أن  ٪ 36منهــم خـارج المدرســـة.
وتشـير العديـد مـن الدراسـات إلـى الحاجـة للمزيـد مـن
المسـاحات اآلمنـة التـي تقـدم اللعـب المنظـم ،واألنشـطة
الترفيهيـة والتعليمـة وتحديـدا ً تلـك التـي تسـتهدف األوالد
34
والبنـات الذيـن ال يذهبـون إلـى المدرسـة.
كمــا تــم ذكــر آثــار ســلبية علــى رفــاه األوالد والبنــات مرتبطــة
بالذهــاب إلــى المدرســة ،فبحســب تقييــم منظمــة كيــر
الــذي أشــير إليــه أعــاه ،ذكــر خمــس المســتجيبين للمســح
( )٪ 22أن أطفــال المــدارس الســوريين فــي المجتمعــات
المضيفــة يتعرضــون للتحــرش اللفظــي و/أو العنــف الجســدي
مــن األقــران أو المعلميــن .وفــي مــدارس الزرقــاء ،واجــه 36
 ٪مــن األوالد والبنــات مشــاكل مــع أقرانهــم و/أو معلميهــم
بحســب ذويهــم .وبالنســبة للفتيــات الســوريات ،فقــد كان
ذلــك فــي كثيــر مــن األحيــان مرتبطـ ًا بالصــور النمطيــة حــول
النســاء الســوريات .وبحســب تقييــم أجرته مجموعــة العمل
فــي قطــاع التعليــم فــي عــام  ،2013ذكــر  ٪ 9مــن األطفــال
الذيــن يذهبــون إلــى المدرســة فــي مخيــم الزعتــري لالجئيــن
أنهــم واجهــوا عنف ـ ًا فــي طريقهــم إلــى المدرســة وتع ـرَّض 3
٣٥
 ٪منهــم مــن العنــف فــي المدرســة.
وبحثــت مجموعــة كبيــرة مــن الدراســات فــي نطــاق
وانتشــار ونمــط النتائــج النفس-اجتماعيــة لألزمة الســورية
وحاولــت توثيقهــا .علــى ســبيل المثــال ،ذكــر تقييــم متعــدد
القطاعــات لالجئيــن الســوريين فــي المناطــق الحضريــة
فــي جنــوب ووســط األردن (هيئــة اإلغاثــة الدوليــة ،آذار )2013
وجــود مســتويات عاليــة مــن الصدمــة لــدى األوالد والبنــات
دون ســن  15عامـ ًا فــي المواقــع المشــمولة بالمســح ،وذكر
ذوو األطفــال واألطفــال أنفســهم تغيــرات فــي الســلوك،
بمــا فــي ذلــك االكتئــاب ،والتشــنج ،والعدوانيــة ،والعنــف،
والميــول المؤذيــة ،واألرق ،والكوابيــس ،واإلســاءة إلــى الــذات،
والميــول إلــى االنتحــار ،وردود فعــل خائفــة (الصــراخ أو البــكاء
كــرد فعــل علــى الطائــرات ،واألصــوات المرتفعــة ،والعيــارات
الناريــة أثنــاء االنتخابــات وضجيــج الشــوارع) ،وفقــدان
٣٦
القــدرة علــى الحديــث والجمــود العضلــي.
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شــملت دراســة أجرتهــا منظمــة الصحــة العالميــة
بالتعــاون مــع الهيئــة الطبيــة الدوليــة ،ووزارة الصحــة
األردنيــة وشــبكة شــرق المتوســط للصحــة العامــة لتقييــم
مشــاكل وخدمــات وحاجــات الصحــة النفســية والدعــم
النفس-اجتماعــي لــدى الالجئيــن الســوريين فــي األردن أكثــر
مــن  1800عائلــة (حوالــي  8000فــرد) يقيمــون فــي المخيمــات
والمجتمعــات المضيفــة .وأشــارت الدراســة إلــى مســتويات
عاليــة مــن مشــاكل الصحــة النفســية بيــن اليافعيــن
( 12عامــ ًا فمــا فــوق) والراشــدين ،بمــا فــي ذلــك الشــعور
بالحــزن الشــديد ( ،)٪ 38والغضــب ( )٪ 28وفقــدان األمــل
( )٪ 26و/أو فقــدان االهتمــام ( ،)٪ 26وهــو مــا أثــر ســلب ًا علــى
أطفالهــم .وذكــر واحــد مــن أصــل أربعــة راشــدين تقريبــ ًا
تمــت مقابلتهــم مشــاكل فــي العنايــة الســليمة بأطفالــه
بســبب مشــاعر الكــرب أو االضطراب أو الحزن .وكان ســكان
المخيمــات أكثــر ميـ ً
ا إلــى الشــعور بالكــرب بضعفيــن ولــم
يكونــوا قادريــن علــى القيــام باألنشــطة اليوميــة ،ويقيــم 86
٣٧
 ٪مــن النــاس الذيــن ذكــروا اليــأس فــي المخيمــات.
وشــكلت مقارنــة النتائــج بيــن المقيميــن فــي المخيمــات
والمقيميــن خارجهــا جانبـ ًا مهمـ ًا فــي عــدد مــن الدراســات.
وعقــدت الهيئــة الطبيــة الدوليــة واليونيســف سلســلة
مــن التقييمــات مــع اليافعيــن المتأثريــن بالصــراع فــي
الفئــة العمريــة مــا بيــن  12إلــى  18عامــ ًا المقيميــن فــي
مخيــم الزعتــري ،وبيّــن التقييــم الــذي أجــري فــي عــام 2012
أن ثالثــة مــن أصــل أربعــة يافعيــن لــم يذهبــوا إلــى المدرســة
وثلثهــم يعيــش فــي أســر ترأســها امــرأة ،وهمــا عامــان
٣٨
يؤديــان إلــى عــدم اســتقرار نفس-اجتماعــي أو ضعــف.
وبيّــن تقييــم للمتابعــة فــي عــام  2013أن أعــداد كبيــرة
مــن الذيــن تمــت مقابلتهــم (بالمتوســط  14عامــ ًا) عانــوا
مــن مشــاكل فــي الصحــة النفســية والصحــة النفــس-
اجتماعيــة وأخــرى متعلقــة بالحمايــة :ذكــر  ٪ 58منهــم
أنهــم يشــعرون بالحــزن ،وذكــر  ٪ 46منهــم وجــود عنــف
فــي العائلــة ،وذكــر  ٪ 42الشــعور بالخــوف مــن االعتــداء فــي
المخيــم وذكــر  ٪ 17منهــم أنهــم شــهدوا إســاءة للطفــل
٣٩
فــي المخيــم.
أمــا الدراســة األحــدث التــي أجريــت فــي عــام  ،2014فقــد
شــملت أكثــر مــن ألفــي يافــع ســوري مــن الالجئيــن مــن
٤٠
الفئــة العمريــة مــا بيــن  12و 17عامـ ًا فــي خمــس مناطــق.
ووجــدت الدراســة أن اليافعيــن المقيميــن فــي الزعتــري
الذيــن تمــت مقابلتهــم أيض ـ ًا فــي الدراســة الســابقة كانــوا
أقــل اكتئابـ ًا ،ويحملــون أســى وخــوف بدرجــة أقــل ولكنهــم
بــدوا أكثــر توتــرا ً وقلقــ ًا مــن الســنة الســابقة .وشــعروا
أيض ـ ًا أنهــم يحصلــون علــى دعــم أكبــر مــن قبــل األشــقاء
واألصدقــاء ،وذكــروا أنهــم يشــعرون بارتيــاح أكبــر ألنهــم

يعرفــون جيرانهــم ،ولديهــم القــدرة علــى الوصــول إلــى
أنمــاط متعــددة مــن الدعــم ،وشــعروا بحريــة أكبــر لمغــادرة
منازلهــم مــن اليافعيــن فــي المناطــق خــارج المخيمــات.
وتبيَّــن أن اليافعيــن الذيــن غــادروا الزعتــري لإلقامــة خــارج
المخيــم يواجهــون توتــرا ً عاطفيــ ًا أكبــر ،كمــا وجــد هــذا
التقييــم أن هــذه المجموعــة مــن الالجئيــن الســوريين
اليافعيــن تعانــي مــن قــدر أكبــر مــن المشــاكل العاطفيــة
(اكتئــاب ،تشــنج ،توتــر وعصبيــة ،أســى ،خــوف) وتحديــدا ً
اليافعــات ،حيــث شــعرن بأنهــن أقــل دعم ـ ًا وأمن ـ ًا ،ويعانيــن
مــن تمييــز محســوس بشــكل أكبــر ،وبديــن أكثر خوفـ ًا من
المشــي وحدهــن والبقــاء بعيــدا ً عــن ذويهــن ،بالمقارنــة مــع
أولئــك الموجوديــن فــي مخيــم الزعتــري .وذكــر اليافعــون
الذكــور الســوريون خــارج المخيمــات فــي المجتمعــات
المضيفــة المزيــد مــن الصعوبــات مثــل التعــرض إلــى العنــف
األســري واإلســاءة اللفظيــة والجســدية مــن قبــل األقــران.
تشــير هــذه الدراســات إلــى مخــاوف متعلقــة بحمايــة
األطفــال تســتحق الوقــوف عندهــا ،ومنهــا علــى ســبيل
المثــال تنامــي العنــف األســري ،وخصوصــ ًا ضــد اليافعــات،
واألوالد والنســاء ،والخــوف المتزايــد مــن التحــرش الجنســي
والعنــف الجنســي بيــن الفتيــات والنســاء ،وانفصــال األطفــال
عــن عائالتهــم أو مقدمــي الرعايــة الرئيســين واســتثناء
األطفــال اآلتيــن مــن أســر ترأســها امــرأة وذوي اإلعاقــات مــن
الخدمــات .وأشــارت الدراســات إلــى مخاطــر أخــرى يواجههــا
البنــات واألوالد الســوريون مثــل الــزواج المبكــر ،وعمالــة
األطفــال ،واالنضمــام إلــى العصابــات ،وادعــاءات بالحشــد
41
مــن قبــل الجماعــات المســلحة.
علــى ســبيل المثــال أشــار تقريــر مــن هيئــة اإلغاثــة الدوليــة
إلــى أن الكثيــر مــن األوالد والبنــات مــن الفئــة العمريــة
مــا بيــن  12إلــى  15عامــ ًا يعملــون بــدون أجــر أو بأجــر قليــل
جــدا ً فــي المتاجــر والفنــادق ومــا شــابه .وذكــر الالجئــون
ً
أن أعــدادا ً
كبيــرة مــن الشــباب الذكــور يســحبون مــن
المدرســة أو ال يذهبــون إلــى المدرســة عنــد وصولهــم
42
حتــى يســتطيعوا العثــور علــى وظيفــة لدعــم العائلــة.
وبيّــن تقييــم مــن اليونيســف فــي مخيــم الزعتــري أن 16
 ٪مــن األطفــال عانــوا مــن العنــف اللفظــي والجســدي فــي
43
البيــت.
وبحســب دراســة معمقــة حــول الــزواج المبكــر أجرتهــا
اليونيســف ،تبيّــن أن  ٪ 25مــن كل الزيجــات الســورية
المســجلة فــي األردن فــي عــام  2014هــي زيجــات ألطفــال
(تعــرف علــى أنهــا زيجــات تكــون فيهــا الفتــاة مــا بيــن 17 - 15
عام ـ ًا) .ووجــدت المقابــات أن الــزواج المبكــر هــو ممارســة
مقبولــة منــذ القــدم فــي ســوريا ،ولكــن أصبحــت الظــروف

3737تقييم الصحة النفسية والحاجات النفس-اجتماعية لالجئين السوريين في األردن .منظمة الصحة العالمية – الهيئة الطبية الدولية – وزارة الصحة األردنية – شبكة شرق المتوسط للصحة العامة.
3838الالجئون السوريون في مخيم الزعتري :تقييم سريع للصحة النفسية والدعم النفس-اجتماعي .الهيئة الطبية الدولية واليونيسف (.)2012
3939تقييم الصحة النفسية/النفس-اجتماعية وحماية الطفل لليافعين السوريين في مخيم الزعتري .الهيئة الطبية الدولية واليونيسف (.)2013
4040تقييم الصحة النفسية/النفس-اجتماعية وحماية الطفل لليافعين السوريين في األردن .الهيئة الطبية الدولية واليونيسف (.)2014
4141انظر على سبيل المثال تقرير اليونيسف ( )2013بعنوان “حياة مهدمة :تحديات وأولويات لألطفال والنساء السوريين في األردن”.
4242لجنة اإلنقاذ الدولية ( :)2013تقييم متعدد القطاعات لالجئين السوريين في المناطق الحضرية في جنوب ووسط األردن.
4343تقييم متعدد القطاعات حول األطفال في مخيم الزعتري .األردن .اليونيسف .آذار .2014
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المشــجعة عليــه أشــد بعــد األزمــة الســورية مثــل انهيــار
البنــى االجتماعيــة ،وغيــاب الفــرص االقتصاديــة ،والخــوف
مــن عــدم القــدرة علــى ضمــان ســامة البنــات وأمنهــن
44
كنتيجــة للصــراع واللجــوء والتســرب مــن المدرســة.

تطويـــر تدخـــات مجتمعيـــة تعـــزز الصمـــود ،وبنـــاء
القـــدرات ،والكفـــاءة الذاتيـــة؟ ،وبنـــاء القـــدرات
٤٧
لالجئيـــن وتعزيـــز مهـــارات واســـتراتيجيات التكيـــف.

ومــن التحديــات األخــرى التــي أشــير إليهــا الحشــد
الفاعــل واســتخدام األوالد والبنــات دون ســن  18عامــ ًا
فــي أدوار قتاليــة وغيــر قتاليــة مــن قبــل الجماعــات
المســلحة التــي تقاتــل فــي ســوريا ،حيــث تــم توثيــق
هــذا الحشــد فــي تقاريــر متنوعــة (الدولــة اإلســامية
فــي بــاد الشــام ،وأحــرار الشــام ،والجيــش الســوري
٤٥
الحــر ،ووحــدة الحمايــة الشــعبية ،وجبهــة النصــرة).
وبحســب نتائــج نقاشــات المجموعــة المركــزة مــع األوالد
مــن الفئــة العمريــة مــا بيــن  14و 17عامــ ًا ومــع األمهــات
واآلبــاء ،فــإن هنــاك قبــول ثقافــي واســع لمشــاركة األوالد
البالغيــن  14عام ـ ًا فــي الجماعــات المســلحة ،ووافــق اآلبــاء
أن األوالد فــي هــذا الســن ومــا فــوق هــم فــي ســن مناســب
ليكونــوا «مقاتليــن» .وأشــار أوليــاء األمــور إلــى أن األطفــال
والعائــات يريــدون المغــادرة بســبب الشــعور بالــذل
والحرمــان ،وغيــاب الحريــة فــي الحركــة ،وعــدم القــدرة علــى
٤٦
العمــل و/أو غيــاب الفــرص التعليميــة.

ويمكــن لمثــل هــذه التدخــات أن تبــث الحمــاس
واألمــل ،وتوفــر شــعورا ً باإلنتاجيــة ،وتحــل االســتراتيجيات
اإليجابيــة التــي تحســن الرفــاه محــل ســلوكيات التكيــف
الســلبية .ومــن التوصيــات المتكــررة توســيع الوصــول إلــى
«المســاحات الصديقــة لألطفــال واليافعيــن بحيــث  )1يمكن
للنســاء والرجــال واألوالد والبنــات الســوريين واألردنييــن
االلتقــاء ومشــاركة الخبــرات وبنــاء الدعــم المجتمعــي و )2
توفيــر أماكــن يمكــن لــأوالد والبنــات واليافعيــن واليافعات
أن ينخرطــوا فيهــا فــي أنشــطة منتجــة وترفيهيــة.

ً
واســـتجابة لهـــذه الحاجـــات ،تركـــز التوصيـــات حـــول
البرامـــج النفس-اجتماعيـــة بشـــكل عـــام علـــى

تهــدف اليونيســف مــن اســتجابتها للدعــم النفــس-
اجتماعــي إلــى العمــل علــى تقليــل عوامــل الخطــر وتقويــة
البيئــة الوقائيــة مــن خــال توفيــر الدعــم النفس-اجتماعــي
المجانــي واآلمــن والســريّ لألطفــال وأفــراد عائالتهــم مــن
خــال مســاحات صديقــة لألطفــال واليافعيــن ،وهــي أمــور
منســجمة إلــى حــد كبيــر مــع هــذه التوصيــات .وتنســجم
األهــداف الفرعيــة التــي تفصــل اإلنجــازات المرغوبــة مــع
هــذه التوصيــات .يرجــى العــودة إلــى الشــكل رقــم  4أدنــاه
للتفاصيــل.

رسم توضيحي  :4نظرية المساحات الصديقة لألطفال للتغيير

ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ آﻣﻨﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ
+
ﻣﻨﺸﻄﻮن ﻣﺤﻠﻴﻮن ﻣﺪرﺑﻮن وﻣﺮاﻗﺒﻮن
+
اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
+
اﻟﺮﻓﺎه اﻟﻨﻔﺲ-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
+
ﺣﺸﺪ وﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮارد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟

المصــدر :أ .أغيــر .عــرض مقــدم فــي نــدوة اليونيســف الدراســية بعنــوان «النشــأة فــي زمــن النــزاع» بالهــاي فــي الفتــرة مــا بيــن
 28-26أيــار عــام 2015

 4444دراسة حول الزواج المبكر في األردن لعام  .2014اليونيسف ()2014
 4545األطفال والنزاع المسلح .تقرير األمين العام لألمم المتحدة لمجلس األمن .األمم المتحدة (. (A/68/878–S/2014/339), .)2014
 4646حشد واستخدام األطفال – الحاجة لالستجابة في األردن .عرض لمجموعة عمل حماية الطفل .اليونيسف (.)2014
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 .3.1األهمية والمالئمة
 .3.1.1االنسجام مع االستراتيجيات والسياسات
األساسية
جــاءت اســتجابة اليونيســف للدعــم النفس-اجتماعــي
ً
ـجمة مــع خطــة االســتجابة اإلقليميــة
فــي عــام  2013منسـ
الخامســة ،والتــي هدفــت إلــى االســتجابة لحاجــات
الســوريين والمجتمعــات المضيفــة المســتضعفة مــن
خــال توفيــر الدعــم النفس-اجتماعــي .وركــزت خطــة
االســتجابة اإلقليميــة السادســة لعــام  2014علــى دمــج
األنشــطة النفس-اجتماعيــة فــي كل مســتويات هــرم
٤٨
اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت األربعــة.
وتماشــي ًا مــع هــذه الخطــوط العريضــة ،تــم تنظيــم
اســتجابة اليونيســف للدعــم النفس-اجتماعــي علــى
مراحــل وصــو ًال إلــى تعميــم الدعــم النفس-اجتماعــي فــي
كل أنشــطة حمايــة الطفــل .بالمحصلــة ،تعــد االســتجابة
النفس-اجتماعيــة جــزءا ً ال يتجــزأ مــن اســتجابة حمايــة
الطفــل الكليــة والعكــس صحيــح ،إذ تدمــج كل تدخــات
حمايــة الطفــل اســتجابة الدعــم النفس-اجتماعــي.
عــاوة على ذلك ،تلتزم اســتجابة اليونيســف لحماية الطفل
بالكامــل مــع التزمــات اليونيســف األساســية تجــاه األطفــال
فــي العمــل اإلنســاني ،وتحديــدا ً فيمــا يخــص هــدف حمايــة
الطفــل المتعلــق بالحفــاظ علــى حقــوق الفتيــات والفتيــان
٤٩
فــي الحمايــة من العنــف واإلســاءة واالســتغالل وتعزيزها.
ولهــذه الغايــة ،تــدرج االلتزامــات األساســية تجــاه األطفــال
ثمانيــة التزامــات مختلفــة ،وتتكون أطر العمل اســتراتيجية
حمايــة الطفــل الصــادرة عــن اليونيســف فــي األردن (لعامــي
 2013و )2014مــن ســت نتائــج عامــة تتوافــق مــع االلتزامــات
الســتة األساســية األولــى المبيّنــة فــي االلتزامــات األساســية
تجــاه األطفــال .ويأتــي الدعــم النفس-اجتماعــي لألطفــال
ً
ـتجابة لاللتــزام الســادس مــن القائمــة
ومقدمــي الرعايــة اسـ
المذكــورة ،أمــا االلتــزام الســابع المتعلــق بحشــد األطفــال،
فيتــم الوفــاء بــه مــن خــال خطــة العمــل المشــتركة بيــن
اليونيســف والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحدة لشــؤون
الالجئيــن لمنــع حشــد األطفــال فــي األردن لالســتخدام
المباشــر وغيــر المباشــر فــي أعمــال العنــف فــي ســياق
الصــراع الســوري المســلح واالســتجابة لــه .ويلخــص إطــار
عمــل النتائــج أنشــطة االســتجابة ( 12نشــاط ًا بالمجمــل)
والمؤشــرات واألهــداف لــكل نشــاط.
وتتوافــق العديــد مــن جوانــب اســتراتيجية اليونيســف
لحمايــة الطفــل األخــرى مــع المبــادئ التــي تــروج لهــا
االلتزامــات األساســية تجــاه األطفــال ،وتشــمل فهــم
العالقــة بيــن العمــل اإلنســاني والتنميــة وتخطيــط البرامــج

المشــترك .ومــن األمثلــة علــى الشــق األول الروابــط بيــن
قســم الصمــود الوطنــي فــي خطــة االســتجابة وخطــة/
خطــط اســتجابة الالجئيــن ،بينمــا تشــمل أمثلــة الشــق
األخيــر دمــج حمايــة الطفــل فــي البرامــج األخــرى مثــل
برنامــج اإلمــداد بالميــاه واإلصحــاح والنهــوض بالنظافــة،
والتعليــم ،وتحســن التنســيق مــع وكاالت األمــم المتحــدة
األخــرى ،وكســب التأييــد الناجــع.
عــاوة علــى ذلــك ،تنســجم اســتجابة اليونيســف لحمايــة
الطفــل مــع نهــج المنظمــة العالمــي القائــم علــى حقــوق
اإلنســان المتبــع عنــد تخطيــط البرامــج .وبهــدف تنفيــذ
المكــون الخامــس ،علــى وجــه الخصــوص ،الــذي ينــص
علــى كســب التأييــد للحمايــة ،تبــذل اليونيســف جهــودا ً
ً
حثيثــة بهــدف ضمــان حمايــة حقــوق األطفــال الالجئيــن
(وغيــر الالجئيــن) ،ومــن أمثلــة ذلــك الضغــط الــذي تمارســه
للمطالبــة بسياســات تعــزز الحمايــة وتقلــل مــن أثــر األزمــة
الســورية علــى األطفــال فــي األردن.
تهــدف اســتجابة الدعــم النفس-اجتماعــي إلــى تقليــل
عوامــل الخطــر وتقويــة البيئــة الحاميــة مــن خــال توفيــر
الوصــول المجانــي ،واآلمــن والســري لألطفــال وأفــراد
عائالتهــم للمســاحات الصديقــة لألطفــال واليافعيــن.
وتتكــون األنشــطة الرئيســة مــن أ) تقويــة آليــات الحمايــة
القائمــة وتأســيس خدمــات جديــدة فــي المخيمــات
ومواقــع اإلقامــة المؤقتــة لتوفيــر بيئــة آمنــة لألطفــال
والنســاء األكثــر ضعفـ ًا بمــا فيهــا الدعــم النفس-اجتماعــي،
واألنشــطة الترفيهيــة والتعليمــة ،واإلرشــاد واإلحالــة و ب)
تدريــب وخدمــات حــول القضايــا النفس-اجتماعيــة وقضايــا
حمايــة الطفــل والدعــم فيهــا.
وتتقاطــع األهــداف واألنشــطة الرئيســة بشــكل كبيــر مــع
مبــادرة «ال لجيــل ضائــع» التــي تســعى لمعالجــة األثــر الخفــي
لألزمــة الســورية علــى األطفــال (وغيرهــم) مــن خــال توفير
بيئــة حاميــة ،بما في ذلــك تقديم الدعــم النفس-اجتماعي.
50
تبيّــن خطــط العمــل الســنوية المخرجــات المأمولــة،
ويرجــى الرجــوع إلــى قســم  2.3للتفاصيــل حــول تصميــم
ونتائــج البرنامــج.
باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،فــإن اســتراتيجية اليونيســف
الراميــة إلــى إشــراك المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة
ومراكــز المجتمــع المحلــي بشــكل متزايــد تنســجم أيض ـ ًا
مــع اســتراتيجية خطــة االســتجابة اإلقليميــة السادســة
التــي تطالــب بالمزيــد مــن التركيــز علــى ضمــان انخــراط
الشــركاء الوطنييــن وقــادة المجتمــع المحلــي فــي تطويــر
وتنفيــذ وتقييــم أنشــطة الحمايــة وإشــراك الجهــات
الوطنيــة الشــريكة بصــورة أكبــر.

 4848خطة االستجابة اإلقليمية لألزمة السورية لعام  ،2014األردن.
 4949التزامات اليونيسف األساسية تجاه األطفال في العمل اإلنساني (html.21835_http://www.unicef.org/publications/index :)2010
 5050خطة عمل اليونيسف لحماية الطفل ،ومصفوفة النتائج والموارد ،كانون الثاني – كانون األول 2014-2013
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وأخيـراً ،تنسـجم تدخلات اليونيسـف فـي قطـاع حمايـة
األطفـال ،بمـا فيهـا تعميـم الدعـم النفس-اجتماعـي،
مـع الخطـة اإلقليميـة لدعـم الالجئيـن وتعزيـز الصمـود
فـي وجـه األزمـة ،حيـث تجمـع بيـن الخطـط التـي تـم
تطويرهـا بإشـراف وقيـادة السـلطات الوطنيـة ،بمـا فيهـا
حكومـة المملكـة األردنيـة الهاشـمية ،مـن أجـل ضمـان
٥١
الحمايـة والمسـاعدة اإلنسـانية وتقويـة الصمـود.
تدمـج الخطـة اإلقليميـة لدعـم الالجئيـن وتعزيـز الصمـود
فـي وجـه األزمـة وتنسـجم مـع الخطـط الوطنيـة القائمـة
والناشـئة ،بمـا فيهـا خطـة االسـتجابة األردنيـة لألزمـة
السـورية لعـام  ،2015وقـد تـم تطويـر الخطـة اإلقليميـة
المذكـورة بالتزامـن مـع خطـة االسـتجابة اإلقليميـة
لسـوريا ،وتعكـس المبـادئ الـواردة في إطار العمل الشـامل
اإلقليمـي االسـتراتيجي الـذي تـم تطويـره فـي عـام .2014

 .٣.1.2مالئمة استراتيجية استجابة اليونيسف
تتألــف اســتراتيجية اســتجابة اليونيســف اإلنســانية للتعامل
مــع قضايــا حماية الطفــل وتوفيــر الدعــم النفس-اجتماعي
مــن خمســة أركان أساســية هــي )1 :جمــع األدلــة والبراهيــن
 )2تقويــة أنظمــة حمايــة الطفــل  )3تعزيــز صمــود الطفــل
والمجتمــع  )4تخطيــط البرامــج الشــمولي والتشــاركي )5
ـون هــذه
كســب التأييــد للحمايــة (متعــدد القطاعــات) .وتكـ ّ
ً
مجتمعــة إطــار عمــل متســق ،كمــا أن النتائــج
األركان
مقســمة
االســتراتيجية واألنشــطة االثنــي عشــر ليســت
ّ
بحســب الركــن وإنمــا بحســب االلتــزام األساســي تجــاه
األطفــال (يرجــى العــودة إلــى القســم  ،)3.2خصوصــ ًا وأن
هنــاك بعــض األنشــطة التــي يمكــن أن تنــدرج تحــت أكثــر
مــن ركــن .وتقــدم اليونيســف فــي لمحتهــا العامــة عــن
االســتجابة اإلنســانية ملخصــ ًا عــن األنشــطة المنفــذة
٥٢
تحــت كل ركــن.
وبحســب النتائــج المتوفــرة ،تتكامــل األنشــطة مــع بعضهــا
البعــض بشــكل كبيــر وتســاهم معـ ًا فــي تعزيــز االســتجابة.
وتشــمل األمثلــة علــى األنشــطة المتكاملــة مــا يلــي:
•

•تأســيس قاعــدة بيانــات  Activityinfoللمعلومــات
علــى االنترنــت حــول االســتجابة (المخرجــات)
والدراســات المعمقــة والتقييمــات حــول مــدى انتشــار
وأســباب قضايــا حمايــة الطفــل و/أو القضايــا المتعلقــة
بالدعــم النفس-اجتماعــي (الركــن األول).

•

•تطويــر دليــل اإلجــراءات الموحــد إلدارة الحالــة وطــرق
اإلحالــة وتدريــب العامليــن فــي الصفــوف األماميــة
(مــدراء الحــاالت) (الركــن الثانــي)

•

•تحســين انخــراط المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة
ومراكــز المجتمــع المحلــي فــي إدارة المســاحات

الصديقــة لألطفــال وتأســيس اللجــان المجتمعيــة
لحمايــة الطفــل (الركــن الثالــث)
•

•تطويــر دليــل اإلجــراءات الموحــد للناجيــن مــن العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل ودعــم
وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي توفيــر خدمــات العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي متعــددة القطاعــات ،بمــا
فــي ذلــك تأســيس مــأوى جديــد للناجيــن منــه (الركنــان
الثانــي والرابــع)

يعــرض المثــال األخيــر أيض ـ ًا نموذج ـ ًا علــى دمــج األركان مــع
بعضهــا البعــض ،كمــا هــو الحــال فــي حملــة أمانــي ،وهــي
مبــادرة اتصاليــة مشــتركة بيــن وكاالت األمــم المتحــدة
وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة ،حيــث تجمــع الحملــة
ركــن تعزيــز الصمــود المجتمعــي (مــن خــال خلــق الوعــي
بخدمــات حمايــة الطفــل والطلــب عليهــا) وبنــاء األنظمــة
(مــن خــال توفيــر قائمــة مرنــة بالرســائل حــول حمايــة
الطفــل والعنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي
التــي تنســجم مــع دليــل اإلجــراءات الموحــد للموضوعيــن)
وإنشــاء التحالفــات بيــن الركنيــن ،األمــر الــذي مــن شــأنه
أن يعــزز النتائــج المرغوبــة .يرجــى العــودة إلــى قســم 2.4.2
الخــاص بالتحالفــات للمزيــد مــن األمثلــة علــى األنشــطة
التــي تدمــج األركان مع ـ ًا .إلــى جانــب ذلــك ،تركــز اليونيســف
فــي اســتراتيجية اســتجابتها علــى ضمــان وصــول كل األوالد،
والبنــات ،والشــباب وعائالتهــم إلــى المســاحات الصديقــة
للطفــل المدعومــة مــن قبــل المجتمــع المحلــي حيــث
تقــام أنشــطة منظمــة فــي بيئــة آمنــة ،وصديقــة للطفــل
ودامجــة ومحفــزة.
وبحســب تمريــن المســح الســنوي للصحــة النفســية
والدعــم النفس-اجتماعــي وحمايــة الطفــل والدعــم
المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،شــكلت أنشــطة
المســتويين الثانــي والثالــث مــن الهــرم حوالــي ٪70
53
مــن مجمــل أنشــطة االســتجابة فــي عــام 2014
وشــكلت الخدمــات المتخصصــة مــا نســبته  ٪ 12منهــا.
وفــي عــام  ،2013تكونــت  ٪ 80مــن أنشــطة االســتجابة مــن
54
أنشــطة المســتوى الثانــي ( )٪ 39والمســتوى الثالــث (،)٪ 41
وشــكلت الخدمــات المتخصصــة  ٪ 3فقــط مــن مجمــوع
األنشــطة ،ممــا يشــير إلــى الزيادة فــي الخدمــات المتخصصة
فــي عــام  2014بالمقارنــة مــع عــام  2013علــى حســاب الدعــم
الفــردي (المســتوى الثالــث مــن الدعــم) ،كمــا ارتفــع عــدد
الجهــات التــي تقــدم خدمــات المســتوى الرابــع مــن ثمــان
جهــات عــام  2013إلــى  14جهـ ً
ـة فــي عــام .2014
وفــي الوقــت الــذي تركــز اليونيســف فيــه علــى تدخــات
المســتويين الثانــي والثالــث مــن هــرم الصحــة النفســية
والدعــم النفس-اجتماعــي الــذي تتبعــه اللجنــة الدائمــة
المشــتركة بيــن الــوكاالت إال أنهــا تدعــم أيضــ ًا الشــركاء

ً
استجابة لألزمة السورية ،لمحة عامة إقليمية استراتيجية.
 5151الخطة اإلقليمية لدعم الالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الصعوبات 2016-2015
 5252حماية الطفل :لمحة عامة عن االستجابة اإلنسانية ،اليونيسف .2014
WHO et al (2014); Who is where, when, doing what (4Ws) in mental health, psychosocial, child protection and gender-based violence support in Jordan, Intervention mapping exercise 2014;. .53
WHO, MOH and IMC, October 2014
WHO et al (2013); Who is where, when, doing what (4Ws) in mental health, psychosocial, child protection and gender-based violence support in Jordan, Intervention mapping exercise 2013;. .54
WHO, MOH, IMC, UNICEF and UNFPA, February 2013

27

تقييم استجابة اليونيسف الطارئة في مجال الدعم النفس-اجتماعي لألطفال السوريين في األردن | 2014 - 2013

الذيــن يقدمــون المســتوى الرابــع مــن الدعــم (ولكــن ال
تمــول أنشــطة المســتوى الرابــع) .وتتضمــن االســتراتيجيات
الرئيســة للبرامــج المجتمــع الهادفــة إلــى حمايــة الطفــل
وتقديــم الدعــم النفس-اجتماعــي فــي األردن مــا يلــي:

وبحســب مــا قالــه بعــض المســتجيبين ،فــإن هــذا هــو
الســبب الــذي جعــل المســاحات الصديقــة لألطفــال تبــدو
وكأنهــا «شــعاع مــن األمــل إذ أنهــا توفــر فــرص الحمايــة
والتعليــم واإلحالــة» .وعلــى ذات المنــوال ،ذكــر أوليــاء األمــور
الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال
فــي مخيمــات الالجئيــن أن األدوار الرئيســة للمركــز هــي
التعليــم والحمايــة« .يأتــي األطفــال هنــا ألنهــم يشــعرون
باألمــان ،إذ يوفــر المركــز الدعــم (النفســي واالجتماعــي)
ويمنــح األطفــال إحساســا باألمــن ».وقــال مديــر إحــدى
المســاحات الصديقــة لألطفــال فــي مجتمــع مضيــف بــأن
« يشــجع هــذا المــكان األطفــال علــى التعبيــر عمــا يــدور
فــي أذهانهــم .عندمــا يأتــي األطفــال هنــا ،يســتطيعون أن
يعبــروا عــن أنفســهم كمــا يشــاؤون فــي أجــواء مــن األمــن
ّ
والراحــة».

.٣دﻋﻢ ﻣﺮﻛﺰ
ﻓﺮدي )(٪ ٣١

وبهــذا الصــدد ،كانــت قــدرات الموظفيــن فــي المســاحات
الصديقــة لألطفــال علــى توفيــر خدمــات التعليــم (التعليــم
غيــر الرســمي واالســتدراكي بشــكل رئيــس) واالهتمــام
بحاجــات األطفــال والعائــات موضــع تقديــر كبيــر فــي
كثيــر مــن األحيــان« .التعليــم هــو المشــكلة األكبــر ،إذ
يذهــب األطفــال إلــى المدرســة ولكنهــم ال يســتفيدون،
وقــد يعاملــون بقســوة فــي بعــض األحيــان (بمــا فــي ذلــك
يحبــون المجــيء إلــى هــذا
التعــرض للعنــف) ،لذلــك فهــم ّ
المركز»(ميســر التعلــم فــي مســاحة صديقــة لألطفــال
فــي مجتمــع مضيــف).

أنشــطة تهــدف إلــى إعــادة الشــعور باالســتقرار وبعــودة
الحيــاة إلــى وتيرتهــا الطبيعيــة فــي حيــاة األطفــال ،وتعزيــز
األمــان ورفاهمــم النفس-اجتماعــي ب) حشــد أفــراد
العائلــة وشــبكات الدعــم المجتمعــي ج) إنشــاء نظــام
إحالــة قــويّ وناجــع.

.٤ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ )(٪ ١٢

.٢ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
واﺳﺮي )(٪٣٨
.١اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ واﻣﻦ)(٪١٩

وفــي الوقــت الــذي طرحــت فيــه خطــط االســتجابة
اإلقليميــة بــدءا ً مــن خطــة االســتجابة اإلقليميــة الثانيــة
إطــار عمــل مشــترك ومتســق الســتجابة الصحــة النفســية
والدعــم النفس-اجتماعــي ،ذكــر المســتجيبون أن
المؤسســات المختلفــة التــي تقــدم هــذه االســتجابة لــم
تلتــزم بإطــار العمــل المذكــور ،خصوص ـ ًا فــي بدايــة األزمــة.
لهــذا الســبب ،كان هنــاك تفــاوت كبيــر فــي نطــاق وجــودة
وكميــة األنشــطة المختلفــة المنفــذة مــن قبــل شــركاء
اليونيســف ،كمــا تبيَّــن أن درجــة تلبيــة حاجــات الصحــة
النفســية والدعــم النفس-اجتماعــي فــي المســتويات
المختلفــة مــن هــرم اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن
الــوكاالت تباينــت واعتمــدت بشــكل كبيــر علــى مــكان
انعقــاد األنشــطة والجهــة التــي تقدمهــا.
فــي المقابــل ،وجــد فريــق التقييــم أن رؤيــة اليونيســف لــدور
ـة ومقبولـ ً
المســاحات الصديقــة لألطفــال كانــت معممـ ً
ـة
مــن قبــل كل الشــركاء المنفذيــن علــى األقــل مــن حيــث
المبــدأ .وأشــارت اليونيســف إلــى أن المســاحات اآلمنــة
والمســاحات الصديقــة لألطفــال واألنشــطة الرياضيــة ال
تعــد بحــد ذاتهــا كافيــة لتشــكيل الدعــم النفس-اجتماعــي
إال إذا شــملت تركيــزا ً كبيــرا ً علــى تدخــات حمايــة الطفــل
والتدخــات النفس-اجتماعيــة المنظمــة التــي تقــود
إلــى تعزيــز رفــاه األطفــال والتــي ترافقهــا عمليــة حشــد
مجتمعيــة قويــة ونظــام إحالــة فاعــل.

عــاوة علــى ذلــك ،تب َّيــن االلتــزام بالمعاييــر الدنيــا المذكــورة
فــي الصحــة النفســية والدعــم النفس-اجتماعــي فــي
الطــوارئ وتلــك المتعلقــة بتطويــر وإدارة المســاحات
الصديقــة لألطفــال إلــى حــد كبيــر ،إذ تشــكل هــذه المعاييــر
مرجعيــة أساســية يرجــع إليهــا عنــد تأســيس وإدارة برامــج
المســاحات الصديقــة لألطفــال 55 .وعلــى الرغــم مــن
إتاحــة اليونيســف المجــال لتنفيــذ مجموعــة أساســية
مــن األنشــطة بحريّــة كبيــرة ،إذ تأخــذ كل اتفاقيــة قــدرات
الشــريك وإبداعــه بعيــن االعتبــار ،إال أن الشــركاء المنفذيــن
ذكــروا أن هنــاك جهــود كبيــرة لضمــان الوعــي بالمعاييــر
الدنيــا والخدمــات األساســية وااللتــزام بهــا .ونظــرا ً لهــذا
النهــج ذي المســارين والتنــوع فــي خلفيــات الشــركاء
واهتماماتهــم وخبراتهــم ،فــإن التعميــم صعــب جــدا ً إال أن
هنــاك بعــض العناصــر المشــتركة فــي الخدمــات المقدمــة.
فــي كل المواقــع التــي تمــت زيارتهــا ،قدمــت المســاحات
الصديقــة لألطفــال للمســتفيدين سلســلة مــن األنشــطة
المقبولــة ثقافيــ ًا واجتماعيــ ًا ،ولــم يكــن هنــاك مــا يثيــر
القلــق ،إذ عملــت المراكــز بمــا يتماشــى مــع األعــراف
الســائدة بيــن المســتفيدين .علــى ســبيل المثــال ،تــم
فصــل األنشــطة المخصصــة لليافعيــن الذكــور عــن
تلــك المخصصــة لليافعــات ،وينطبــق األمــر ذاتــه علــى
أنشــطة األطفــال الذكــور واإلنــاث فــي المخيمــات .أمــا
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فــي معظــم المجتمعــات المضيفــة ،عملــت المســاحات
الصديقــة لألطفــال بنظــام التنــاوب لتتمكــن مــن اســتقبال
المجموعــات التــي ال تذهــب إلــى المدرســة .وفــي الوقــت
الــذي تعقــد فيــه أنشــطة مختلطــة للذكــور واإلنــاث
األصغــر ســن ًا ،فــإن فصــل أو دمــج أنشــطة اليافعيــن مــن
الجنســين اختلــف بحســب المركــز ،حيــث كانــت هــذه
األنشــطة مختلطــة فــي بعــض المراكــز ومنفصلــة فــي
أخــرى .وفــي بعــض المواقــع ،كانــت اليافعــات أكثــر صراحـ ً
ـة
فــي التعبيــر عــن آرائهــن مــن أقرانهــن الذكــور ،حيــث ع ّبــرن
عــن رغتبهــن فــي المزيــد مــن التنويــع فــي األنشــطة ،وقــد
يعــزى ذلــك إلــى شــعور الفتيــات بــأن المســاحات الصديقــة
لألطفــال هــي األماكــن الوحيــدة التــي يمكنهــن الذهــاب
إليهــا إلــى جانــب بيتهــن بينمــا يتمتــع الذكــور بحريــة أكبــر
فــي «الخــروج والتســكع» خــارج المنــزل.
وبفضــل المســار التعليمــي لألطفــال واليافعيــن ،اكتســب
المســتفيدون المعرفــة واســتعادوا ثقتهــم بأنفســهم.
ودمجــت المســاحات الصديقــة لألطفــال أيضــ ًا برنامجــ ًا
لألنشــطة البدنيــة وخصوصــ ًا لألطفــال (الذكــور واإلنــاث)
واليافعيــن الذكــور ،وحصــل هــذا البرنامــج علــى الثنــاء الكبير
مــن المشــاركين .فــي كل المســاحات الصديقــة لألطفــال،

ـن األطفــال لمعلميهــم والعامليــن االجتماعييــن حب ـ ًا
يكـ ّ
كبيــراً ،وقــد كونــوا عالقــات متينــة مبنيّــة علــى االحتــرام
المتبــادل .وعبّــر أوليــاء األمــور عــن ســعادتهم لذهــاب
أطفالهــم إلــى المســاحات الصديقــة لألطفــال وقالــوا
بــأن أوالدهــم ســعداء ومتحمســون ويتطلعــون بشــوق
للذهــاب إلــى المراكــز .ومــن المســتبعد أن يكــو هــذا هــو
الحــال إذا كان هنــاك قضايــا غيــر مقبولــة ثقافيـ ًا أو اجتماعيـ ًا
أو غيــر مناســبة.
وم ّيــزت كل المراكــز بيــن األنشــطة المخصصــة لألطفــال
دون ســن  13عامــ ًا واألطفــال الذيــن يبلغــون  13عامــ ًا فمــا
فــوق ،واســتخدمت عــدة تصاميــم وترتيبــات متنوعــة
بحســب الجهــة الشــريكة .فــي بعــض األماكــن ،شــكا
اليافعــون مــن تكــرار األنشــطة ،وقالــوا أن بعضهــا غيــر
مناســب لعمرهــم وأن ال دور لهــم فــي اختيــار مــا يفعلــون.
وفــي أماكــن أخــرى ،يخضــع اليافعــون إلــى برنامــج مــا وعنــد
تخرجهــم ،ال يعــود بمقدورهــم العــودة إلــى المســاحة
الصديقــة لألطفــال ألنهــا مكتظــة حتــى إن كانــوا يرغبــون
فــي المشــاركة فــي نشــاط آخــر .بيــد أنــه هنــاك شــعور عــام
مــن الرضــى عــن التنــوع فــي األنشــطة ونوعهــا ومالئمتهــا
للعمــر مــا بيــن هذيــن النقيضيــن.

ماذا لو لم يكن هناك مساحات صديقة لألطفال؟
فــي إطــار هــذا التقييــم ،كان مــن الضــروري زيــارة مجتمعيــن ضابطيــن لتوفيــر المزيــد مــن المعلومــات حــول فعاليــة برنامــج
الدعــم النفس-اجتماعــي ،حيــث تــم اختيــار مركزيــن بــدون مســاحات فاعلــة صديقــة لألطفــال ولكنهمــا مــن المراكــز التــي
ّ
منظمتــان محليّتــان الزيــارات الميدانيــة إلــى المركزيــن اللذيــن يقــع أحدهمــا فــي
سيشــملها برنامــج «مكانــي» .ونظمــت
محافظــة المفــرق بينمــا يقــع اآلخــر فــي غــور األردن ..بيــد أنــه لــم يكــن هنــاك خدمــات نفس-اجتماعيــة لألطفــال الســوريين
فــي كال المكانيــن ،ولــم يتــاح للفريــق تنظيــم نقاشــات المجموعــات المركــزة مــع األطفــال ومقدمــي الرعايــة .علــى الرغــم
مــن أن فريــق التقييــم يعتقــد بــأن اختيــار هذيــن المركزيــن لــم يحقــق الغــرض المطلــوب منهمــا ،إال أنهــا كانــت فرصــة
لمراقبــة الوضــع عندمــا ال تتوفــر المســاحات الصديقــة لألطفــال.
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يقــع المركــز األول فــي منطقــة ريفيــة فــي محافظــة المفــرق ،حيــث تــم بنــاء المســاحة حديثـ ًا ولكنهــا لــم تباشــر عملهــا بعــد
إذ يأمــل المركــز أن يحصــل علــى التمويــل لبــدء العمــل .فــي يــوم اللقــاء ،اســتطاع المديــر جمــع األطفــال الســوريين والشــباب
مــن المجتمــع وعــدد صغيــر مــن مقدمــي الرعايــة ،وتحــدث األطفــال الســوريون واليافعــون عــن درجــات عاليــة مــن التمييــز،
وعــن كونهــم هدف ـ ًا للعنــف المجتمعــي وافتقارهــم إلــى المســاحات التــي يمكنهــم اللجــوء لهــا ليســتمتعوا بطفولتهــم
وشــبابهم ،وتب َّيــن أن اليافعــات منعــزالت بشــكل كبيــر عــن أقرانهــن األردنيــات فــي المــدارس ،كمــا تــم فــي نهايــة المطــاف
فصلهــن وذهبــن إلــى مدرســة الفتــرة الثانيــة التــي تخــدم الســوريين فقــط ،وعبــرن عــن شــعورهن بالســخط تجــاه وضعهــن
فــي األردن.
لــم يكــن هنــاك تفهــم واضــح مــن األردنييــن لطبيعــة التحديــات التي تواجــه الســوريين ،وتحدثــت واحدة مــن األمهــات بصراحة
عــن التمييــز الصــارخ والتحــرش الــذي عانــت منــه هــي وعائلتهــا .والحــظ مركــز المجتمــع المحلــي الحاجــة إلــى تأســيس هــذا
المركــز بســبب األعــداد الكبيــرة مــن الالجئيــن الســوريين الذيــن يعيشــون فــي المجتمــع المضيــف ومســتوى العــداوة بيــن
المجتمعيــن.
أمــا المركــز الثانــي الــذي تمــت زيارتــه فــي غــور األردن ،فقــد كان فاعــ ً
ا فــي توفيــر قــروض حســنة صغيــرة للنســاء مــن
المجتمــع المحلــي ليبــدأن مشــاريع صغيــرة مــدرة للدخــل .ويوجــد فــي المركــز حضانــة وروضــة مجتمعيتــان ،ممــا يفســر
وجــود المســاحات الداخليــة والخارجيــة المناســبة العامليــن فــي منشــآت المركــز .ويقــوم المركــز بأعمــال خيريــة اجتماعيــة
ولديــه حضــور جيــد بيــن أوســاط المجتمــع المحلــي .والتقــى فريــق التقييــم بعــدد مــن العائــات الســورية ،حيــث اضطــر الفريــق
إلــى الذهــاب إليهــم فــي أماكــن ســكنهم بــد ًال مــن اســتقبالهم فــي مكاتــب المركــز نظــرا ً لطبيعــة هــذه العائــات ،حيــث
كعمــال موســميين وأقامــوا فــي خيــم فــي األراضــي الزراعيــة ،وينتقلــون مــن  5إلــى  7مــرات في الســنة بحســب
يعمــل أفرادهــا
ّ
أماكــن تواجــد العمــل .وشــمل اللقــاء العديــد مــن األجيــال مثــل اآلبــاء واألمهــات والســيدات األكبــر ســن ًا واألطفال مــن مختلف
األعمــار .ال يذهــب األطفــال إلــى المدرســة وال يجيــدون القــراءة أو الكتابــة ،ويعمــل األطفــال الذيــن يبلغــون ســن ًا مناســب ًا فــي
الزراعــة ،بينمــا يســاعد األطفــال األصغــر ســن ًا فــي المنطقــة حــول مــكان ســكنهم .أوضــح هــؤالء فــي النقــاش معاناتهــم مــع
حاجاتهــم الصحيــة وخوفهــم مــن التســفير علــى الرغــم مــن قانونيــة وضعهــم فــي األردن .وتحــدث اآلبــاء واألمهــات األصغــر
ســن ًا عــن الجرائــم التــي شــهدوها فــي ســوريا والتــي جعلتهــم يف ـرّون مــن ديارهــم تاركيــن خلفهــم منازلهــم وأراضيهــم.
وكانــت األمهــات واألطفــال صغــار الســن ومعظمهــم أم ّيــون.
وشــعر أبنــاء المجتمــع الســوري المقيــم فــي هــذه المجتمعــات المضيفــة بمســتويات عاليــة مــن العزلــة والتوتــر ،وقــد
يســتفيد األطفــال واليافعــون ومقدمــو الرعايــة بشــكل كبيــر مــن خدمــات الدعــم النفس-اجتماعــي فيهــا .ونظــرا ً لمســتوى
العــداء المقلــق المنتشــر فــي المجتمــع المضيــف ،هنــاك حاجــة للتدخــل الــذي يخفــف مــن الغضــب المتنامــي بيــن الطرفيــن.
ويبــدو المــزاج العــام للســوريين الذيــن تمــت مقابلتهــم ســيئ ًا وهائجــ ًا ،كمــا أنهــم يفتقــرون إلــى الشــعور باألمــن فهــم
يشــعرون علــى الــدوام بأنهــم مســتهدفون وليــس لديهــم مــأوى يلجــأون إليــه بشــكل مؤقــت .وقــد تســتفيد المجموعتــان
مــن الدعــم التعليمــي بشــكل كبيــر .فــي الوقــت الــذي كان التعليــم فيــه غائبــ ًا كليــ ًا فــي المجموعــة األولــى ،كان هنــاك
شــكاوى فــي المجموعــة الثانيــة مــن محدوديــة اهتمــام المعلميــن بتعليــم الطلبــة الســوريين.
فــي كال المجتمعيــن ،هنــاك مســاحة محــدودة للحركــة داخــل المجتمــع ،ممــا يــؤدي إلــى فقــدان الشــعور باألمــان فــي األماكن
العامــة (الشــوارع المــدارس الــخ) ،وهنــاك مســتوى متنامــي مــن الهيجــان والغضــب بيــن مقدمــي الرعايــة وااليافعيــن .وقالــت
ـداء علــى ابنهــا مــن دون ســبب واضــح مــن قبــل الشــباب فــي المجتمــع المضيــف .وتحــدث
إحــدى األمهــات أنهــا شــهدت اعتـ ً
مقدمــو الرعايــة واليافعــون عــن مشــاعر العزلــة والنفــور مــن المجتمــع ككل ،وذكــر اليافعــون أن مــا مــن مــكان يســتقبلهم
ليذهبــوا إليــه .وبالنســبة لليافعــات ،كانــت الحصــص بعــد الظهــر فــي المدرســة هــي المنفــس الوحيــد .وعلــى الرغــم مــن
األهميــة البالغــة الســتراتيجيات التكيــف مثــل نمــوذج مهــارات الحيــاة إال أنهــا غيــر متوفــرة.
أخيــراً ،عنــد تقييــم فعاليــة المســاحات الصديقــة لألطفــال فــي توفيــر مســاحات آمنــة لمســتفيدين هــم بأمــس الحاجــة
إليهــا ،فقــد شــعر المقيّمــون بــأن المســتفيدين المســتهدفين فــي هذيــن المجتمعيــن الضابطيــن ال يحظــون بالفرصــة
ذاتهــا ،وكان مــن الممكــن أن يســتفيد المجتمعــان بشــكل كبيــر مــن المشــاركة فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال.
لــم يعتبــر األطفــال دون ســن الخامســة فــي المجتمعــات
المضيفــة ومخيمــات الالجئيــن علــى حــد ســواء مجموعــة
مســتهدفة منفصلــة فــي العــادة ،ألن األطفــال فــي هــذا
العمــر يبقــون فــي المنــزل مــع أمهاتهــم حتــى يبلغــون
الســن المناســب للذهــاب إلــى المدرســة .وشــوهد األطفــال
دون ســن الخامســة مــن األســر التــي يرأســها والــد واحــد
فــي المخيمــات علــى وجــه الخصــوص يركضــون وحدهــم

فــي الخــارج .علــى الرغــم مــن وجــود عــدد مــن ســاحات
اللعــب التــي يمكــن لألطفــال األصغــر ســن ًا الوصــول إليهــا،
مثــل الســاحات فــي مخيــم األزرق والزعتــري ،إال أنــه لــم
يتــم تنظيــم أنشــطة لهــم ولــم يتواصلــوا بالضــرورة
مــع أقرانهــم .فــي واحــد مــن المخيمــات ،بــادرات واحــدة
مــن المســاحات الصديقــة لألطفــال الســتهداف األطفــال
فــي الفئــة العمريــة مــا بيــن  3و 5أعــوام ،ولكــن األنشــطة
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توقفــت بســبب غيــاب التمويــل .وذكــر العديــد مــن أصحــاب
المصالــح الحاجــة لتقديــم أنشــطة لهــذه الفئــة العمريــة،
وقــد يتــم ذلــك فــي موقــع منفصــل يديــره المتطوعــون.
وفــي الوقــت الــذي بــدا فيــه بشــكل عــام أن المســاحة
الصديقــة لألطفــال تلعــب دورا ً وقائيــ ًا وترفيهيــ ًا مهمــ ًا،
فــإن كل المســاحات تقريبــ ًا تواجــه صعوبــة فــي دورهــا
المفتــرض فــي تحديــد ومعالجــة قضايــا الدعــم النفــس-
اجتماعــي والصحــة النفســية .وشــعر بعــض الموظفيــن أن
هــذا هــو الســبب الــذي أدى فــي بعــض األحيــان إلــى خســارة
فرصــة مســاعدة الحــاالت األكثــر تعقيــدا ً التــي تحتــاج إلــى
إحالــة .وذكــر الموظفــون مــرارا ً وتكــرارا ً الحاجــة إلــى المزيــد
مــن بنــاء القــدرات حيــث ال تفــي الجلســات التدريبيــة العامــة
قصيــرة المــدة بالغــرض« .نحــن نــود الحصــول علــى تدريــب
فــي الدعــم النفس-اجتماعــي لألطفــال الذيــن خاضــوا
تجــارب قاســية»( .ميســرو التعلــم فــي مســاحة صديقــة
لألطفــال فــي مجتمــع مضيــف).
وفــي ســياق متصــل ،فــإن إشــراك وحشــد مــوارد المجتمــع
يشــكالن موطــن ضعــف تــم الحديــث عنــه بشــكل متكــرر،
وســوف يتــم االســتفاضة فــي تحليلــه فــي األجــزاء الالحقــة
مــن هــذه الوثيقــة.

 .3.1.3مالئمة البنية التحتية
تباينــت المســاحات الصديقــة لألطفــال التــي تمــت زيارتهــا
أثنــاء عمليــة التقييــم بشــكل كبيــر مــن حيــث طبيعــة
المســاحة الماديــة ،فــكان هنــاك شــقق مســتأجرة فــي
عمــارات ســكنية ،وغــرف خاصــة فــي مــدارس صغيــرة،
وكرفانــات ،وغيرهــا مــن البنــى المؤقتــة الواقعــة فــي
مخيمــات الالجئيــن ،إال أن موظفــي المراكــز فــي المواقــع
الحضريــة والمخيمــات علــى حــد ســواء شــكوا مــن القيــود
الناتجــة عــن طبيعــة المســاحة الماديــة والبنيــة التحتيــة
ـدت هــذه المســألة مــن أبــرز مصــادر
مــرارا ً وتكــراراً ،حتــى عُ ـ َّ
القلــق المنتشــرة فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال.
ذكــر المســتجيبون النقــص فــي المســاحات الداخليــة
والخارجيــة الكافيــة إلجــراء األنشــطة المختلفــة و/أو
فصــل المجموعــات العمريــة المختلفــة إلجــراء أنشــطة
محــددة لــكل فئــة ،كمــا أن المســاحات المحميّــة التــي
تحتاجهــا المســاحات لألنشــطة التــي تتطلــب قــدر أكبــر
مــن الخصوصيــة للمشــاركين والموظفيــن علــى حــد
ســواء محــدودة للغايــة .وعلــى صعيــد متصــل ،لوجــظ
غيــاب المرافــق الداخليــة المناســبة ،بمــا فــي ذلــك
التهويــة الســليمة ،ممــا أدى إلــى ســوء وضــع النظافــة فــي
المســاحات .علــى ســبيل المثــال ،أدى اســتخدام الســجاد
والموكيــت لضمــان تدفئــة المســاحة بشــكل كافــي فــي
ظــل غيــاب التدفئــة الســليمة إلــى صعوبــة ضمــان نظافــة
وترتيــب المــكان بشــكل دائــم .وفــي مخيمــات الالجئيــن،
الحــظ فريــق التقييــم عــدم وجــود مراحيــض ،ومرافــق
لغســل األيــدي ،كمــا ال يوجــد مســاحة إداريــة منفصلــة فــي
بعــض المســاحات الصديقــة لألطفــال« .قــد أتمكــن مــن
تأديــة عملــي بشــكل أفضــل لــو كان لدينــا مــكان منفصــل
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يســتطيع الموظفــون أن يعملــوا بــه» (موظــف فــي مســاحة
صديقــة لألطفــال فــي مخيــم لالجئيــن)
وبســبب هــذا النقــص فــي المرافــق ،كان ال بــد مــن تنفيــذ
بعــض األنشــطة فــي مســاحات أخــرى مثــل المــدارس أو
مرافــق مؤسســات أخــرى ،بينمــا اضطــرت المســاحات إلــى
التخلــي عــن أنشــطة أخــرى أو إعــادة تصميمهــا بشــكل
مختلــف كليــ ًا لتتكيــف مــع القــدرات الماديــة المحــدودة
ـة وإبداعيـ ً
فــي المراكــز .وتطلــب هــذا الوضــع جهــودا ً إضافيـ ً
ـة
مــن الموظفيــن والمؤسســة التــي تديــر البرامــج ،وفــي
بعــض األحيــان ،جــاء ذلــك علــى حســاب األمــان والخصوصيــة
والمالئمــة .وفــي بعــض الحــاالت ،أدى غيــاب المســاحة
المناســبة إلــى صعوبــات إضافيــة تعيــق شــمولية المركــز
كاف ،مثــل تقديــم
وعــدم تمييــزه ضــد أي فئــة بشــكل ٍ
خدمــات اإلرشــاد مــع ضمــان واحتــرام الخصوصيــة إلــى أبعــد
حــد أو ضمــان وصــول األطفــال ذوي اإلعاقــات مــن دون
اســتثنائهم واســتخدامهم لهــذه المراكــز بشــكل كامــل.

 .3.1.4االستجابة للحاجات
أشــارت نتائــج نقاشــات المجموعــات المركــزة والمقابــات
شــبه المنظمــة مــع الموظفيــن ،والمتطوعيــن
والمســتفيدين إلــى أن الصعوبــات الحاليــة التــي يعانــي منهــا
الالجئــون الســوريون لــم تنتــج فقــط عــن تعرضهــم لتجربة
العنــف فــي الحــرب والفقــدان ،بــل أيضـ ًا عــن الظــروف الحاليــة
الماديــة واالجتماعيــة الحرجــة للغايــة ،وهــو مــا يتفــق مــع
فهــم الفريــق الراســخ للرفــاه النفس-اجتماعــي والصحــة
النفســية وخالصــة مراجعــة األدبيــات .وبينمــا كان هنــاك
أمــل فــي عــودة الحيــاة لوتيرتهــا الطبيعيــة بســرعة فــي
الســابق ،فــإن هــذه اآلمــال قــد تبــددت إلــى حــد كبيــر اليــوم
وحــل مكانهــا استســام لواقــع جديــد مــن اللجــوء طويــل
األمــد الــذي يجهــل هــؤالء نهايتــه« .نحــن نفعــل ذلــك مــن
أجــل أطفالنــا ال مــن أجلنــا نحــن ،ســوف يكــون األوان قــد
فــات بالنســبة لنــا وســنكون كبــار الســن عندمــا نعــود إلــى
بالدنا»(متطــوع فــي مخيــم الزعتــري لالجئيــن).
وتنســجم هــذه النتائــج مــع التقييمــات الموضحــة فــي
قســم  .1.3شــملت العوامــل التــي تؤثــر علــى الصحــة
الجســدية والنفســية لألطفــال الســوريين المشــاكل
المزمنــة مثــل :الســكن الســيء ،والفقــر وغيــاب الوصــول
ً
قســوة مثــل اإلســاءة
إلــى التعليــم ،والتجــارب األكثــر
الجســدية والجنســية المنتشــرة ،والعقــاب البدنــي
فــي المنــزل والمدرســة ،واألوضــاع الطبيــة الحرجــة،
والعالقــات المتوتــرة داخــل المجتمعــات الســورية نفســها
وبينهــا وبيــن المجتمعــات المضيفــة .وبغــض النظــر
عــن االختالفــات الهامــة بيــن األطفــال الالجئيــن فــي
المجتمعــات المضيفــة وأقرانهــم فــي مخيمــات الالجئيــن
الرســمية ،يجــب النظــر فــي رفــاه كل األطفــال الســوريين
النفس-اجتماعــي وصحتهــم النفســية مــن منظــور يتعدى
الماضــي (المرتبــط فــي أغلــب األحيــان بالصدمــة) وتجــارب
الفقــدان واللجــوء ،ويأخــذ بعيــن االعتبــار أوضــاع األطفــال
وعائالتهــم المعيشــية الحاليــة« .عندمــا وصلــوا كانــوا
خائفيــن مــن المفرقعــات الناريــة ألنهــا َّ
ذكرتهــم بمــا حــدث
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فــي بالدهــم ..ولكــن المشــاكل اآلن مختلفــة»( .عامــل
اجتماعــي فــي مركــز فــي مجتمــع مضيــف).
وممــا ال شــك فيــه أن التجــارب األليمــة التــي مــر بهــا أبنــاء
المجتمــع الســوري قــد خ َّلفــت معانــاة منتشــرة فــي صفوف
المجتمــع الســوري بأكملــه ،بيــد أن هنــاك درجــة عاليــة
ملحوظــة مــن الصمــود لــدى األطفــال والراشــدين علــى
حــد ســواء .وبحســب وصــف أحــد الموظفيــن العامليــن فــي
المســاحات الصديقــة لألطفــال فــي المجتمــع المضيــف« ،إن
تجربــة الحــرب واللجــوء أنشــأت بشــكل غيــر متوقــع فرصـ ًا
جديـ ً
ـدة لبعــض النســاء ،حيــث أخبرننــا بأنهــن كــن منعــزالت
فــي بيتوهــن قبــل الحــرب وكان لديهــن رأي هامشــي فــي
شــؤون العائلــة ،أمــا اليــوم فإنهــن يســتفدن مــن الفــرص
فــي المركــز وهــن أكثــر فعاليــة اجتماعي ـ ًا بكثيــر» .وتشــير
هــذه النتيجــة إلــى أن التركيــز بشــكل مبالــغ بــه علــى النســاء
واألطفــال بصفتهــم المجموعــات المســتضعفة الوحيــدة
قــد يــؤدي بغيــر قصــد إلــى إهمــال حاجــات ماســة أخــرى
ومجموعــات أقــل ظهــورا ً (مثــل مقدمــي الرعايــة الذكــور).
وعلــى وجــه الخصــوص ،خ َّلــف فقــدان اآلبــاء الشــباب فــي
المجتمعــات الســورية لمكانتهــم المعتــادة بســبب
فشــلهم فــي العثــور علــى وظيفــة فــي األردن  -علــى ســبيل
المثــال -آثــارا ً ضـ ً
ـارة عميقـ ً
ـة علــى رفــاه العائــات واألطفــال.
مــن خــال التركيــز علــى النســاء واألطفــال حصــراً ،هنــاك
خــوف مــن تعريــض اآلبــاء الشــباب لخطــر أكبــر فــي ظــل
غيــاب اســتراتيجيات مجتمعيــة علــى نطــاق أوســع .يرجــى
العــودة إلــى قســم  5.4والفصــل التالــي (فصــل  )2.2الــذي
يوضــح العدالــة بمــا فيهــا الجوانــب المتعلقــة بالنــوع
االجتماعــي فــي البرنامــج.

 .2.1.5خالصة النتائج
1.1يشــكل توســيع المســاحات الصديقــة لألطفــال
ً
ً
مناســبة لمعالجــة الحاجــات النفــس-
اســتجابة
اجتماعيــة فــي المرحلــة األولــى مــن األزمــة ،وذلــك
بالتركيــز علــى تطويــر تدخــات مجتمعيــة لتعزيــز
الصمــود ،وبنــاء القــدرات والكفــاءة الذاتيــة ،وبنــاء
القــدرات لالجئيــن وتعزيــز مهــارات واســتراتيجيات
التكيــف)2.2( . .
2.2تعــد اســتجابة اليونيســف للدعــم النفس-اجتماعــي
لألطفــال الســوريين فــي األردن ذات صلــة بالهــدف
العــام الرامــي لتقليــل عوامــل الخطــر وتقويــة البيئــة
الوقائيــة)3.1.1( .
3.3تــم دمــج تدخــات اليونيســف للدعــم النفــس-
اجتماعــي فــي اســتجابة حمايــة الطفــل الكليــة
والعكــس صحيــح .وتعــد اســتجابة حمايــة الطفــل
منســجمة بالكامــل مــع التزامــات اليونيســف
األساســية تجــاه األطفــال ،ومبــادرة «ال لجيــل ضائــع»،
وخطــط االســتجابة اإلقليميــة ،والخطــة اإلقليميــة
للالجئيــنوتعزيــزالقــدرةعلــىمواجهــةاألزمــات)3.1.1(.

4.4تبايــن نطــاق ،وجــودة ،وكميــة أنشــطة الدعــم النفس-
اجتماعــي المختلفــة التــي نفذهــا شــركاء اليونيســف
بشــكل كبيــر .واعتمــدت االســتجابة لحاجــات الصحــة
النفســية والدعــم النفس-اجتماعــي فــي مســتويات
هــرم اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت
المختلفــة إلــى حــد كبيــر علــى مــكان انعقــاد األنشــطة
والجهــة المنفــذة لهــا)3.1.2( .
5.5تــم قبــول جميــع الشــركاء المنفذيــن لرؤيــة
اليونيســف لــدور المســاحة الصديقــة لألطفــال إلــى
حــد كبيــر .وتوفــر المعاييــر الدنيــا للصحــة النفســية
والدعــم النفس-اجتماعــي فــي الطــوارئ وتطويــر وإدارة
المســاحات الصديقــة لألطفــال مرجعيــة هامــة عنــد
تأســيس وإدارة برامــج هــذه المســاحات)3.1.2( .
6.6قدمــت كل المســاحات الصديقــة لألطفــال التــي
تمــت زيارتهــا سلســلة مــن األنشــطة المقبولــة
ثقافي ـ ًا واجتماعي ـ ًا للمســتفيدين .وكان هنــاك برامــج
مختلفــة لألطفــال دون ســن  13عام ـ ًا واألطفــال فــوق
هــذا الســن ،وأنشــطة مختلفــة لليافعيــن الذكــور
واليافعــات .ولــم يكــن هنــاك برنامــج منظــم لألطفــال
دون ســن الخامســة فــي المجتمعــات المضيفــة أو
المخيمــات)3.1.2( .
7.7أشــار موظفــو المســاحات الصديقــة لألطفــال إلــى
حاجتهــم للمزيــد مــن بنــاء القــدرات فــي تحديــد
ومعالجــة قضايــا الدعــم النفس-اجتماعــي والصحــة
النفســية)3.1.2( .
8.8كانــت القيــود الماديــة المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة
مــن أكثــر مصــادر القلــق المنتشــرة التــي الحظهــا
وذكرهــا موظفــو المســاحات الصديقــة لألطفــال فــي
المجتمعــات المضيفــة والمخيمــات علــى حــد ســواء.
إلــى جانــب ذلــك ،لــم تكــن معظــم هــذه المســاحات
متاحــة بعــد ســاعات العمــل التــي تنتهــي إمــا الســاعة
الثالثــة أو الرابعــة عصــراً)3.1.3( .
9.9أشــارت نتائــج نقاشــات المجموعــات المركــزة
والمقابــات شــبه المنظمــة إلــى أن الصعوبــات الحاليــة
التــي يعانــي منهــا الالجئــون الســوريون لــم تنتــج فقــط
عــن تعرضهــم لتجربــة العنــف فــي الحــرب والفقــدان،
بــل أيض ـ ًا عــن الظــروف الحاليــة الماديــة واالجتماعيــة
الحرجــة للغايــة)3.1.4( .
1010خ َّلفــت التجــارب األليمــة التــي مــر بهــا أبنــاء المجتمــع
الســوري معانــاة منتشــرة فــي صفــوف المجتمــع
الســوري بأكملــه ،بيــد أن هنــاك درجــة عاليــة ملحوظــة
مــن الصمــود لــدى األطفــال والراشــدين علــى حــد
ســواء .علــى وجــه الخصــوص ،تبيَّــن أن النســاء
يســتفدن مــن الفــرص المتاحــة لهــن فــي المســاحات
الصديقــة لألطفــال ليمارســن أدوار اجتماعيــة أكثــر
فعاليــة)3.4.1( .
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 .٣.2االعتبارات العامة :العدالة

مــن جهــة ومحدوديــة وصولهــا إلــى مواقــع أخــرى مــن
جهــة أخــرى .وكانــت اليونيســف واحــدة مــن أوائــل وكاالت
األمــم المتحــدة التــي اســتهدفت المجتمعــات المضيفــة
(وتحديــدا ً فــي قطاعــي التعليــم وحمايــة الطفــل) فــي عــام
 ،2012عندمــا كان التركيــز ال يــزال منصبــ ًا بشــكل كبيــر
علــى توفيــر المســاعدات اإلنســانية فــي المواقــع المؤقتــة
والمخيمــات.

 .3.2.1التغطية الجغرافية
كمــا ذكــر ســابق ًا ،فــإن الهــدف العــام مــن تدخــات
حمايــة الطفــل والدعــم النفس-اجتماعــي التــي تدعمهــا
اليونيســف هــو ضمــان وصــول األوالد ،والبنــات ،واليافعيــن
واليافعــات الســوريين وأفــراد عائالتهــم إلــى مســاحات
صديقــة لألطفــال مدعومــة مــن قبــل المجتمــع المحلــي،
حيــث تقــدم هــذه المســاحات أنشــطة منظمــة تعقــد فــي
بيئــة آمنــة ،وصديقــة للطفــل ،وشــمولية ومحفــزة .وفــي
الفتــرة مــا بيــن عامــي  2012و ،2014ارتفــع عــدد المســاحات
الصديقــة لألطفــال التــي تدعمهــا اليونيســف والشــركاء
ـاحة فــي عــام  2012إلــى  86مسـ ً
مــن  21مسـ ً
ـاحة فــي عــام 2013
ومــن ثــم وصــل إلــى  132مســاحة فــي عــام  .2014وبحســب
وصــف العديــد مــن أصحــاب المصالــح ،فــإن االســتجابة
األوليــة كانــت ارتجاليــة مــن حيــث اختيــار المواقــع وجــاءت
كــرد فعــل ســريع ،وهــو أمــر شــائع فــي الحــاالت الطارئــة،
ممــا أدى إلــى تركــز المســاحات الصديقــة لألطفــال فــي
بعــض األماكــن (تحديــدا ً فــي أجــزاء مــن مخيــم الزعتــري)

أمــا بالنســبة لالســتجابة الحاليــة ،فيعتبرهــا أصحــاب
المصالــح أكثــر توازنــ ًا مــن حيــث أخــذ التوزيــع الجغرافــي
لالجئيــن بعيــن االعتبــار ،كمــا أنهــا تلعــب دورا ً فعّ ــا ًال فــي
معالجــة الثغــرات وتجنــب االزدواجيــة ،وتســتند اســتراتيجية
االســتجابة الحاليــة إلــى مســح لــكل المســاحات الصديقــة
للطفــل أجرتــه مجموعــة العمــل الفرعيــة لحمايــة
الطفــل ٥٦ارتفــع عــدد المســاحات الصديقــة للطفــل فــي
المجتمعــات المضيفــة المدعومــة مــن قبــل اليونيســف
ـاحة فــي عــام  2013إلــى  76مسـ ً
والشــركاء مــن  34مسـ ً
ـاحة
فــي عــام  ،57 2014ويوضــح الشــكل رقــم  5النمــو فــي تغطيــة
المجتمعــات المضيفــة فــي عــام  2014علــى وجــه الخصــوص.

رسم توضيحي  :5عدد المساحات الصديقة لألطفال المدعومة من اليونيسف في كل محافظة في عامي  2013و2014
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بحسب األرقام المتوفرة على قاعدة بيانات Activityinfo
حول عدد األوالد والبنات الذين يستفيدون من الدعم
النفس-اجتماعي ،يتبيَّن أن التغطية في المحافظات
المختلفة لم تصل بعد إلىالحاجاتالتيتتناسبطردي ًامعأعداد
الالجئين 58 .على سبيل المثال ،يعيش  ٪ 16و ٪ 12فقط من
جميع األطفال الذين استفادوا من الدعم النفس-اجتماعي
عمان ،بينما
في عامي  2013و 2014بالترتيب في محافظة ّ
تستضيف هذه المحافظة  ٪ 33من مجموع الالجئين.
وفي المقابل ،فإن  ٪ 12من األوالد والبنات الذين استفادوا
من الدعم النفس-اجتماعي في عام  2014يعيشون في
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الكرك التي تستضيف  ٪ 2فقط من مجموع الالجئين .بيد
أن البيانات تشير إلى انسجام أعداد األوالد والبنات الذين
يستفيدون من الدعم النفس-اجتماعي بشكل أفضل
مع أعداد الالجئين في عام  2014من عام  2013في جميع
المحافظات ،حيث انطبق ذلك على اربد ،والبلقاء ،والمفرق
والزرقاء .ويقارن الشكل رقم  6نسبة الالجئين الموجودين
في كل محافظة (نسبتهم من المجموع الكلي لالجئين)
مع نسبة األطفال الالجئين الذين يستفيدون من الدعم
النفس-اجتماعي فيها (من إجمالي عدد األطفال الذين
استفادوا من هذا الدعم) في عامي  2013و.2014

5656تقرير داخلي صادر عن مجموعة العمل الفرعية لحماية الطفل في آب  2014بعنوان :مسح المساحات الصديقة لألطفال واليافعين في األردن (المخيمات والمجتمعات المضيفة).
 5757ثالث من هذه المساحات الصديقة لألطفال متنقلة بينما المساحات األخرى ساكنة وتقع في مراكز.
5858الحتســاب أعــداد الالجئيــن ،تــم اعتمــاد متوســط أعدادهــم فــي نهايــة عــام ( 2013المصــدر :خطــة االســتجابة اإلقليميــة لألزمــة الســورية السادســة_خطة االســتجابة األردنيــة لعــام  )2014ونهايــة عــام ( 2014المصــدرhttp://data.unhcr. :
 . )org/syrianrefugeesلــم تكــن األرقــام المطلقــة ألعــداد الالجئيــن فــي كل محافظــة هــي ذاتهــا ،ولكــن الفروقــات كانــت بســيطة.
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رسم توضيحي  :6عدد األطفال المستفيدين من الدعم النفس-اجتماعي الكلي لكل محافظة بالمقارنة مع أعداد الالجئين
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ارتفــع العــدد الكلــي للمســاحات الصديقــة لألطفــال فــي
ـاحة فــي عــام  2013إلــى  56مسـ ً
المخيمــات مــن  52مسـ ً
ـاحة
فــي عــام  ،2014ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس إلــى افتتــاح
مخيــم األزرق .وكانــت الخطــة لعــام  2015تقتضــي تقليــل
عــدد المســاحات الصديقــة لألطفــال فــي الزعتــري وزيادتهــا
فــي األزرق تماشــي ًا مــع أعــداد الالجئيــن المتوقعــة .وتعكس
أعــداد األوالد والبنــات الذيــن اســتفادوا مــن الدعــم النفــس-
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اجتماعــي عــن طريــق المســاحات الصديقــة لألطفــال فــي
عامــي  2013و 2014االنخفــاض فــي أعــداد الالجئيــن فــي الزعتري
وارتفاعهــا فــي األزرق .بيــد أن عــدد األطفــال الالجئيــن
الفعلــي الذيــن اســتفادوا مــن الدعــم النفس-اجتماعــي فــي
المخيمــات شــهد تذبذبــ ًا خــال عامــي  2013و 2014وهــو مــا
يعيــق التفســير الســليم لألرقــام .يرجــى النظــر إلــى جــدول
رقــم  2للتفاصيــل.

جــدول  :2األوالد والبنــات المســتفيدون مــن الدعــم النفس-اجتماعــي فــي كل مخيــم بالمقارنــة مــع أعــداد الالجئيــن فــي
عامــي  2013و2014

٥٩

 .3.2.2التغطية بحسب الجنس والجنسية
وفقــ ًا لتفصيــل أرقــام المســتفيدين بحســب الجنــس،
يتضــح أن اإلنــاث شــكلن  ٪ 53مــن مجمــوع األطفــال
الذيــن اســتفادوا مــن الدعــم النفس-اجتماعــي مقابــل 47
 ٪مــن الذكــور (المتوســط لعامــي  2013و ،)2014ومــن الجديــر
بالذكــر أن نســبة الذكــور فــي عــام  2013بلغــت  ٪ 46مــن
المســتفيدين مقابــل  ٪ 54مــن اإلنــاث فــي العــام ذاتــه .وفــي
عــام  ،2014كانــت الصــورة معكوســة ،حيــث بلغــت نســبة

الذكــور  ٪ 53مــن المســتفيدين مقابــل  ٪ 47مــن اإلنــاث،
وهــو مــا دفــع بالقائميــن علــى العمــل إلــى تقييــم األســباب
الرئيســة لتدنــي مشــاركة اإلنــاث ،حيــث تبيّــن أن غيــاب
الوعــي والمخــاوف المرتبطــة بالســامة (أثنــاء الذهــاب إلــى
المســاحة الصديقــة لألطفــال) همــا مــن األســباب الرئيســة
النخفــاض نســبة مشــاركة اإلنــاث ،ومــن ثــم وضعــت
التوصيــات لتحســين وصــول هــذه الفئــة وكانــت بحســب
آراء ومشــاهدات النــاس خــال الزيــارات الميدانيــة ناجحــة
إلــى حــد مــا.

 5959لم يكن مجتمع الالجئين في المخيمات ثابت ًا أبدا ً طيلة عامي  2013و.2014
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باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،يشــير تفصيــل األرقــام فــي
المخيمــات إلــى أن عــدد األوالد والبنــات الذيــن اســتفادوا
مــن الدعــم النفس-اجتماعــي فــي عــام  2014فــي مخيــم
الزعتــري شــكل  ٪ 66فقــط مــن عددهــم فــي عــام ،2013
ويعــود ذلــك إلــى أن عــدد الالجئيــن الذيــن مــروا بالزعتــري
فــي عــام  2013كان أكبــر بكثيــر مــن عددهــم فــي عــام
 .2014فــي عــام  ،2013جــرت العــادة بــأن تبقــى العائلــة لمــدة
شــهر واحــد فــي عــام  2013فــي الزعتــري ومــن ثــم تغــادره
بعــد الحصــول علــى الكفالــة الرســمية التــي كان الحصــول
عليهــا أســهل فــي عــام  .2013تشــير التقديــرات إلــى أن أقــل

مــن نصــف األطفــال الذيــن اســتفادوا مــن الدعــم النفــس-
اجتماعــي فــي الزعتــري فــي عــام  2013والبالــغ عددهــم
 65832طفــل ال زالــوا فــي المخيــم بنهايــة عــام  .2013وفــي
عــام  ،2014كانــت فــرص مغــادرة العائــات للمخيــم أقــل
بدرجــة كبيــرة ،وكان هنــاك عــدد أقــل بكثيــر مــن الالجئيــن
الجــدد الذيــن انتقلــوا إلــى الزعتــري ،وكانــت الغالبيــة العظمــى
مــن أصــل  43ألــف طفــل تــم الوصــول إليهــم بالدعــم
النفس-اجتماعــي فــي العــام  2014ال تــزال فــي الزعتــري .أمــا
الباقــي ،فإمــا أنهــم غــادروا إلــى المخيــم اإلماراتــي األردنــي أو
المجتمعــات المضيفــة.

رســم توضيحــي  :7تقســيم البنــات واألوالد المســتفيدين مــن الدعــم النفس-اجتماعــي فــي عامــي  2013و 2014بحســب
الجنــس والموقــع
٪٥٧

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ

٢٠١٣

اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت

٪٤٣

٪٤٦

٪٥٤

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت  +اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ

٪٥١

٪٤٩

اوﻻد

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ

٪٥٤

٪٤٦

اﻟﺒﻨﺎت

٢٠١٤

٪٤٥

اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت

٪٤٦

٪٥٢

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت  +اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ

٪٠

٪٢٠

كمــا أن هنــاك فــرق ملحــوظ بيــن عــدد الرجــال بالمقارنــة
مــع النســاء الذيــن تــم الوصــول إليهــم فــي جلســات
التوعيــة حــول العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وتحديدا ً
فــي المجتمعــات المضيفــة ،حيــث بلغــت نســبة النســاء 60
 ٪مــن أصــل  88ألــف شــخص تــم الوصــول إليهــم فــي عامــي
 2013و .2014ويشــير تدريــب المتطوعيــن فــي المجتمعــات
المضيفــة إلــى نمــط مشــابه ،حيــث شــكلت اإلنــاث  ٪ 70مــن
أولئــك الذيــن حصلــوا علــى التدريــب فــي عــام  2014وهــو مــا
يتفــق مــع النتائــج التــي خرجــت بهــا نقاشــات المجموعــات
المركــزة مــع الوالدين/مقدمــي الرعايــة الذكــور واإلنــاث التــي
أجراهــا المقيمــون ،إذ تبيَّــن أن عالقــة اإلنــاث بالمســاحات

٪٤٨

٪٤٠

٪٦٠

٪٨٠

٪١٠٠

الصديقــة لألطفــال فــي المجتمعــات المضيفــة أقــوى وقــد
تكــون علــى حســاب انخــراط الذكــور (يرجــى العــودة إلــى
القســم .)3.5.3
يســتهدف جميــع الشــركاء الذيــن تدعمهــم اليونيســف
الســوريين ،والعراقييــن ،والفلســطينيين واألردنييــن
المســتضعفين ،وتقســم أرقــام Activityinfo
المســتفيدين بحســب الجنســية .يقــدم الشــكل رقــم
 8تفاصيــل حــول جنســية األطفــال دون ســن  18عامــ ًا
واليافعيــن فــوق هــذا الســن الذيــن وصلــوا إلــى الدعــم
النفس-اجتماعــي فــي عامــي  2013و.2014

رســم توضيحــي  :8تقســيم األطفــال المســتفيدين مــن الدعــم النفس-اجتماعــي فــي المجتمعــات المضيفــة بحســب
الجنســية ()٪
آﺧﺮون
ﻋﺮاﻗﻴﻮن
أردﻧﻴﻮن
ﺳﻮرﻳﻮن
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٪٦٫٠

٪٣٫٣

٢٠١٤
٢٠١٣

٪٣٫٠
٪٠٫٥
٪٣٤٫٦
٪٣٤٫٧

٪٦١٫٦
٪٦٤٫١١
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تشــير األرقــام إلــى ارتفــاع عــدد األطفــال غيــر الســوريين فــي
المجتمعــات المضيفــة الذيــن وصلــوا إلــى الدعــم النفــس-
اجتماعــي مــن  ٪ 35فــي عــام  2013إلــى  ٪ 38فــي عــام
 ،2014تماشــي ًا مــع االتفــاق (الضمنــي) بوجــوب اســتهداف
المســاحات الصديقــة لألطفــال مســتفيدين غيــر ســوريين
بنســبة  ٪ 30علــى األقــل.
تشــير التفاصيــل إلــى أن وصــول الفئــة التــي يطلــق عليهــا
مصطلــح «آخريــن» إلــى الدعــم النفس-اجتماعــي قــد زاد
بشــكل ملحــوظ فــي الفتــرة مــا بيــن  2013و .2014وفــي عــام
 ،2013بلــغ مجمــل عــدد المســتفيدين مــن هــذه المجموعــة
 276شــخص ( ٪ 61إنــاث) بالمقارنــة مــع  4458شــخص (54
 ٪إنــاث) فــي عــام  . 2014ومــن بيــن هــؤالء المســتفيدين،
شــكل الذكــور والبنــات دون ســن  18عام ـ ًا  ٪ 81منهــم فــي
عــام  2013و ٪ 91فــي عــام  ،2014وتتألــف مجموعــة «اآلخريــن»
بشــكل رئيــس مــن الفلســطينيين .والحــظ المقيمــون أن
التفريــق بيــن األردنييــن والفلســطينيين فــي المجتمعــات
المضيفــة الرســمية قــد يكــون صعبــ ًا ،فعلــى ســبيل
المثــال ،كانــت المســاحة الصديقــة لألطفــال فــي العديــد
مــن المواقــع التــي زارهــا الفريــق موجــودة فــي مجتمــع
مضيــف تســكنه أعــداد كبيــرة مــن الفلســطينيين ،بيــد
أن هــؤالء يحملــون الجــوازات األردنيــة ،وهــم جــزء مــن
المجتمــع المســتفيد ويســتفيدون مــن الخدمــات .كمــا
كانــت محاولــة تحديــد الفئــة المســتضعفة جــدا ً مــن
الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا أمــرا ً صعبـ ًا ،حيــث تــم
وضــع هــذه الفئــة وفــي األردن فــي البدايــة فــي ســايبر ســيتي
وهــو مخيــم الجئيــن مؤقــت ،ولــم يــزر المقيمــون هــذا
الموقــع فــي إطــار التقييــم .لــن تكــون أيــة خدمــات تقــدم
للمســجلين مــع المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة
لشــؤون الالجئيــن متوفــرة لالجئيــن الفلســطينيين مــن
ســوريا ،فهــم مســتضعفون للغايــة ويعانــون مــن التمييــز
ضدهــم ولكــن التقييــم لــم يجمــع المعلومــات عنهــم.

		
 .٣.2.3الوصول إلى األكثر ضعف ًا
«اجعلــوا المســاحات الصديقــة لألطفــال شــمولية إلــى حد
كبيــر وغيــر تمييزيــة .توفــر المســاحات الصديقــة لألطفــال
فرصــة لدعــم كل األطفــال وترويــج العدالــة والشــمولية،
بيــد أنــه وفــي ســياقات متعــددة ،مــن غيــر المتوقــع أن
يشــارك األطفــال المســتضعفون بشــكل كبيــر مــن تلقــاء
ذاتهــم مــن دون جهــود مقصــودة تســتهدفهم .إذا قامــت
المســاحات الصديقــة لألطفــال بالتمييــز ضــد مجموعــة
معينــة أو اعتبــرت أنهــا تســتثني مجموعــات فرعيــة
معينــة ،فســتكون عندهــا قــد ســاهمت فــي زيــادة حــدة
التوتــر فــي الوقــت الــذي يحتــاج فيــه المجتمــع إلى التماســك
االجتماعــي والوحــدة .مــن المهــم اتخــاذ الخطــوات للوصول
إلــى األطفــال المســتضعفين للغايــة وشــمولهم مــن دون
اســتثنائهم أو وصمهــم بوصمــة مــا ،وتلبيــة الحاجــات
المميــزة للفتيــات والفتيــان مــن المجموعــات العمريــة،

والعرقيــات ،واألوضــاع المعيشــية المختلفــة ...هنــاك
حاجــة للوصــول إلــى األطفــال ذوي اإلعاقــات ،واألطفــال
العامليــن ،والمتســربين مــن المدرســة ،والمنفصليــن
عــن عائالتهــم ،والمتأثريــن أو المصابيــن بمتالزمــة نقــص
المناعــة المكتســبة واإليــدز ،وأطفــال األقليــات وغيرهــم
مــن األطفــال المســتضعفين وشــمولهم .يجــب أن
تتيــح األنشــطة مشــاركة األطفــال المســتضعفين إلــى
جانــب األطفــال الصامديــن واألقــوى نســبيًا مــن جميــع
60
المجموعــات».
وتحـــدد مجموعـــة العمـــل الفرعيـــة لحمايـــة الطفـــل
المجموعـــات المســـتضعفة التاليـــة كأولويـــة:
( )1األطفــال بــا مرافــق والمنفصلــون عــن ذويهــم ()2
األطفــال ذوو اإلعاقــات ( )3األطفــال الذيــن ال يذهبــون إلــى
المدرســة (فــي حــال وجــود المــدارس) ( )4األطفــال الناجــون
مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بمــا فــي ذلــك
الــزواج المبكــر ( )5األطفــال المنخرطــون فــي العمالــة أو
الذيــن يتعرضــون لخطــر االشــتراك بهــا ( )6األوالد (والبنــات)
الذيــن يتعرضــون لخطــر الحشــد مــن قبــل الجماعــات
المســلحة أو القــوى المســلحة أو المنخرطــون مســبق ًا بها.
يذكــر التقييــم عــدد مــن النتائــج المرتبطــة ببعــض هــذه
المجموعــات.
إن المجموعــة المســتضعفة األولــى التــي حددهــا فريــق
التقييــم هــي فئــة األطفــال بــا مرافــق والمنفصليــن عــن
عائالتهــم .األطفــال المنفصلــون هــم أولئــك المنفصلــون
عــن كال الوالديــن أو عــن مقــدم الرعايــة الرئيــس القانونــي
أو العرفــي ولكــن ليــس بالضــرورة عــن األقــارب اآلخريــن ،أي
أن هــذه المجموعــة قــد تشــمل األطفــال الذيــن يرافقهــم
أفــراد آخــرون راشــدون مــن العائلــة .أمــا األطفــال بــا مرافــق
قصــر بــا مرافــق أيضــ ًا) هــم األطفــال الذيــن
(ويدعــون ّ
انفصلــوا عــن ذويهــم وأقاربهــم اآلخريــن ،وال يحصلــون
علــى الرعايــة مــن المقــدم الرئيــس الــذي يحــدده القانــون
أو العــرف للقيــام بهــذه المســؤولية 61.ومنــذ بدايــة عــام
 ،2014تدعــم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون
الالجئيــن بالتشــارك مــع اليونيســف ومــن خــال الهيئــة
الطبيــة الدوليــة وهيئــة اإلغاثــة الدوليــة عمليــة التعــرف
علــى األطفــال الســوريين بــا مرافــق والمنفصليــن عــن
عائالتهــم فــي األردن وتســجيلهم ،وتقــدم الجهتــان
األخيرتــان خدمــات إدارة الحالــة التــي تتضمن توثيــق األطفال،
وتتبــع العائلــة ،والتحقــق ولــم الشــمل ،وعمليــات تحديــد
المصلحــة الفضلــى وترتيبــات الرعايــة البديلــة إلــى جانــب
62
توفيــر الوصــول إلــى الخدمــات التــي يحتاجهــا األطفــال.
وفــي عــام  ،2013تــم تســجيل  1657طفــل بــا مرافــق
ومنفصــل عــن عائلتــه بالمجمــوع بالمقارنــة مــع 2506
طفــل فــي العــام  .2014وأكثــر مــن  ٪ 81مــن هــذه الفئــة مــن
الجنســين تــم التعــرف عليهــا فــي المخيمــات (هنــاك تــوازن
نســبي بيــن نســبة اإلنــاث والذكــور).

6060قواعد اليونيسف اإلرشادية للمساحات الصديقة لألطفال في الطوارئ ,>www.unicef.org/protection/Child_Friendly_Spaces_Guidelines_for_Field_Testing.pdf< .2011 ،تم الدخول إليه بتاريخ  1أيلول .2015
6161القواعد اإلرشادية المشتركة بين الوكاالت حول األطفال بال مرافق والمنفصلين عن عائالتهم ( ,>http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/IAG_UASCs.pdf<)2004تم الدخول إليه بتاريخ  1أيلول 2015
 6262األطفال السوريون بال مرافق والمنفصلون عن عائالتهم في األردن :تحليل االتجاهات لعام  .2014قسم حماية الطفل .اليونيسف في األردن
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وابتــداء مــن نيســان مــن العــام  ،2014تــم نقــل األطفــال
ً
المنفصليــن عــن عائالتهــم الذيــن تــم التعــرف عليهــم إلــى
مخيــم األزرق (الذيــن عبــروا الحــدود مــع واحــد أو اثنيــن مــن
األقــارب التــي تجمعــم بهــم صلــة دم) ،وتــم نقــل األطفــال
ـداء
بــا مرافــق دون ســن  18عام ـ ًا إلــى مخيــم الزعتــري .وابتـ ً
مــن آب مــن العــام  ،2014فقــد تــم نقــل المجموعتيــن إلــى
مخيــم األزرق .وخــال الفتــرة مــا بيــن نيســان عــام 2014
ونيســان عــام  ،2015تــم إدخــال  423طفــل ( 275منفصــل
عــن عائلتــه و 174بــا مرافــق) إلــى المخيــم .وتنــاط بهيئــة
اإلغاثــة الدوليــة مســؤولية إدارة مركــز االســتقبال فــي
األزرق وتتبــع كل طفــل مــن هــذه الفئــة مــن نقطــة
الدخــول إلــى حيــن لــم الشــمل مــع الوالديــن أو األقــارب
داخــل المخيــم أو إلــى حيــن مغــادرة الطفــل المخيــم .وفــي
معظــم األحيــان ،يتــم لــم شــمل األطفــال مــع الوالديــن أو
األقــارب ،وأحيانـ ًا يتــم تقديــم الرعايــة لهــم مــن خــال أبويــن
ســوريين يتبنونهــم .ولهــذا الســبب ،يتــم التعــرّف علــى
هــذه المجموعــة مــن األطفــال (التــي تشــمل أيض ـ ًا حــاالت
مــن الــزواج المبكــر) عنــد دخــول المخيــم ولديهــا فرصــة
االســتفادة مــن المســاحات الصديقــة لألطفــال تمامـ ًا مثــل
كل األطفــال اآلخريــن .وتتعــاون هيئــة اإلغاثــة الدوليــة عــن
كثــب مــع الهيئــة الطبيــة الدوليــة لإلحالــة إلــى خدمــات
الدعــم النفس-اجتماعــي والصحــة النفســية.
وأخبــر العاملــون األساســيون المقيّميــن بــأن معظــم
األوالد اليافعيــن بــا مرافــق أو المنفصليــن عــن عائالتهــم
فــي الفئــة العمريــة مــا بيــن  16و 18عام ـ ًا يغــادرون المخيــم
فــي أقــرب فرصــة ممكنــة للبحــث عــن عمــل خــارج
المخيمــات .وعنــد إجــراء التقييــم ،كان هنــاك  33طفــ ً
ا
منفصــ ً
ا بالقــوة عــن عائالتهــم ويعيشــون فــي منطقــة
ريفية/حضريــة وتــم نقلهــم إلــى مخيــم األزرق لالجئيــن.
تــم اصطحــاب هــؤالء األطفــال مــن قبــل الشــرطة فــي
المناطــق الحضريــة بحجــة أنهــم ال يملكــون الوثائــق
الســليمة ،وتعمــل اليونيســف مــع هيئــة اإلغاثــة الدوليــة
والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن
وغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة للــم شــمل
هــؤالء األطفــال مــع ذويهــم.
ـد أن الموظفيــن فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال
لــم يبـ ُ
لديهــم اآلليــات الضروريــة للوصــول إلــى األطفــال بــا مرافــق
والمنفصليــن عــن عائالتهــم ،ولــم يذكــر أعضــاء اللجــان
المجتمعيــة لحمايــة الطفــل هــذه المجموعــة إطالقــ ًا
عنــد ســؤالهم عــن األطفــال األكثــر حاجـ ً
ـة للحماية« .لســت
متأكــدًا ،ولكــن أولئــك الذيــن قدمــوا مــن دون ذويهــم
لديهــم أقــارب آخــرون أو أصدقــاء يمكنهــم االعتنــاء بهــم.
ال نعلــم عــن وجــود أطفــال بــا مرافــق علــى اإلطــاق ،قــد
يكونــوا فــي المخيــم ولكننــا لــم نرهــم هنــا فــي المجتمــع»
(عضــو فــي لجنــة مجتمعيــة لحمايــة الطفــل).
هنــاك احتمــال كبيــر بــأن يكــون عــدد مــن األطفــال بــا
مرافــق والمنفصليــن عــن ذويهــم الذيــن لــم يتــم تتبعهــم
اآلن جــزء مــن «األطفــال الضائعيــن» كمــا أشــير أعــاه .وتدير
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن
أو الهيئــة الطبيــة الدوليــة اآلخريــن ،وقــد يكــون هــذا هــو
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الســبب فــي جهــل أعضــاء اللجــان المجتمعيــة لحمايــة
الطفــل بوجودهــم.
حــدد فريــق التقييــم مجموعــة مســتضعفة مســتهدفة
أخــرى للمســاحات الصديقــة لألطفــال هــي فئــة األطفــال
مــن ذوي اإلعاقــة ،بمــا فــي ذلــك صعوبــات التعلــم ،والنطــق،
واإلعاقــات الجســدية ،واإلدراكيــة والحســية أو الصعوبــات
العاطفيــة .ولــم تتمتــع معظــم المســاحات الصديقــة
لألطفــال بالقــدرات علــى التعامــل مع هــذه الحاجــات الخاصة
المتباينــة إلــى حــد كبيــر ،ولــم يتــم تدريــب الموظفيــن علــى
التعــرف علــى هــذه الحاجــات ومعالجتهــا بالشــكل المالئــم.
وجــد المقيمــون فــي مســاحة صديقــة لألطفــال فــي مخيــم
لالجئيــن أن المنشــطين الحظــوا وجــود أطفــال «عدوانيين»
أو «منعزليــن» وحاولــوا التواصــل مــع هــؤالء األطفــال .وعلــى
الرغــم مــن نجــاح الموظفيــن فــي بعــض األحيــان بســبب
تعاطفهــم وتفهمهــم ،إال أنهــم ذكــروا أنهــم ليســوا
متأكديــن بأنهــم قامــوا بالتصــرف الالئــق.
والحــظ المقيمــون أن وصــول فئــة األطفــال مــن ذوي
اإلعاقــات اختلفــت مــن مســاحة إلــى أخــرى بحســب
الخدمــات المقدمــة ،وتوفــر المــوارد والقــدرة علــى التعامــل
مــع الحاجــات الخاصــة .ووجــدوا أن المســاحات الصديقــة
لألطفــال الواقعــة فــي المراكــز فــي المجتمعــات المضيفــة،
والتــي كانــت باألصــل تعالــج الحاجــات الخاصــة لــدى األطفــال
األردنييــن و/أو الفلســطينيين ،تتمتــع بقــدرة أكبــر ومــوارد
أكثــر علــى التعامــل مــع المجموعــات المســتضعفة
المحــددة مــن المســاحات الصديقــة لألطفــال حديثــة
النشــأة فــي المخيمــات .وتقــع بعــض المســاحات الصديقــة
لألطفــال فــي المجتمعــات المضيفــة بالقــرب مــن المراكــز
أو المــدارس المخصصــة لألطفــال مــن ذوي اإلعاقــات
الجســدية وكانــوا يتبعــون دليــل اإلجــراءات الموحــد إلحالــة
هــؤالء األطفــال.
أمــا الفئــة الثالثــة المســتضعفة التــي حددهــا فريــق
التقييــم هــي فئــة اليافعيــن واليافعــات الذيــن ال يذهبــون
ال إلــى المدرســة وال إلــى المســاحات الصديقــة لألطفــال
(مجموعــة فرعيــة مــن المجموعــة الثالثــة التــي أشــارت
إليهــا مجموعــة العمــل) ،وســمع الفريــق حديثـ ًا عــن الكثيــر
مــن «المتســربين الذكــور» المنخرطيــن فــي عمالــة
األطفــال« .يتعــرض األوالد لخطــر الوقــوع فــي مشــاكل:
إنهــم لــم يعــودوا يســتمعون إلــى ذويهــم»( .موظــف فــي
مســاحة صديقــة لألطفــال) .يشــعر اليافعــون الذكــور
بمســؤولية توفيــر لقمــة العيــش لألســرة خصوصـ ًا عندمــا
ال يكــون اآلبــاء األكبــر ســن ًا قادريــن علــى إيجــاد وظيفــة ،وفــي
كثيــر مــن األحيــان ،يكــون الخــروج مــن المدرســة والعثــور
علــى عمــل الحــل الوحيــد لتأميــن متطلبــات العائلــة .إن
انخــراط المتطوعيــن الســوريين الراشــدين الذكــور فــي
المراكــز يقــدم قــدوة إيجابيــة حســنة لليافعيــن ،وهــو
مــا ســاهم فــي تحقيــق درجــة أكبــر مــن االعتــزاز بالــذات
وبالــدور اإليجابــي ألولئــك المنخرطيــن فــي األنشــطة
بحســب الروايــات الشــخصية .علــى ســبيل المثــال ،كان
هنــاك مســاحة صديقــة لألطفــال مميــزة فــي مخيــم
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األزرق بســبب توظيفهــا للعــدد األكبــر مــن المتطوعيــن
الذكــور ،وكانــت المســاحة بمثابــة ملجــأ للمســتفيدين
والمتطوعيــن وكانــت البيئــة اإليجابيــة العامــة لتلــك
المســاحة المحــددة واضحــة للعيــان.
وبحســب العامليــن األساســيين ،فــإن اليافعــات يتســربن
مــن المدرســة فــي كثيــر من األحيــان بســبب الــزواج المبكر.
وبــدا أن أعضــاء اللجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل
وموظفــي ومتطوعــي المســاحات الصديقــة لألطفــال
واعــون بشــكل كبيــر بهــذه المخاطــر المتعلقــة بحمايــة
الطفــل وهــم فاعلــون فــي متابعــة هــذه القضايــا وغيرهــا
مــن حــاالت حمايــة الطفــل ،بمــا فيهــا الناجــون مــن العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي (يرجــى العــودة إلــى قســم
 6.2للتفاصيــل) .ومــن بيــن الحلــول المبتكــرة للوصــول
إلــى الذكــور الذيــن ال يذهبــون إلــى المدرســة و/أو األطفــال
بحاجــة الحمايــة تأســيس مراكــز المســاعدة المتاحــة
للجميــع فــي المخيمــات التــي تتواصــل بشــكل مباشــر مــع
المســاحات الصديقــة لألطفــال ،ويمكنهــا ربــط اليافعيــن
بالدعــم النفس-اجتماعــي وغيــره مــن خدمــات حمايــة
الطفــل بحســب الحاجــة .وشــاهد المقيمــون أمثلــة مثيــرة
لالهتمــام علــى تواصــل المســاحات الصديقــة لألطفــال
مــع اإلنــاث مــن ضحايــا الــزواج المبكــر مــن خــال جلســات
توعويــة حــول الصحــة العامــة والتغذيــة وخدمــات الدعــم
النفس-اجتماعــي.
ويشــكل األطفــال بــدون وثائــق ثبوتيــة مجموعــة أخــرى
مســتضعفة حددهــا فريــق التقييــم ،حيــث ال يســتطيع
هــؤالء الوصــول إلــى المــدارس التــي يتطلــب التســجيل
فيهــا وجــود األوراق الثبوتيــة القانونيــة (المجموعــة الثالثــة
التــي حددتهــا مجموعــة العمــل الفرعيــة لحمايــة الطفــل)،
لذلــك فهــم خــارج المنظومــة إلــى حــد كبيــر وليــس
مــن الســهل الوصــول إليهــم .فــي أحــد مواقــع العينــة،
وجــد الفريــق مجموعــة مــن «األطفــال الضائعيــن» الذيــن
يعيشــون بعيــدا ً عــن القريــة فــي مخيمــات صغيــرة غيــر
قانونيــة وكان معظمهــم أمييــن .وشــاهد الفريــق أيضــ ًا
بعــض قصــص النجــاح فــي الوصــول إلــى هــذه المجموعــة
المســتضعفة ،حيــث وســعت المســاحة الصديقــة لألطفال
فــي إحــدى القــرى خدماتهــا لتصــل لهــذه المجموعــات مــن
خــال الزيــارات المنزليــة ،ودعمــت أســتاذ (متطــوع ســوري)
إلعطــاء «األطفــال الضائعيــن» دروس غيــر رســمية فــي
كرفانيــن اثنيــن تــم التبــرع بهمــا مــن قبــل شــخص مــن
اإلمــارات العربيــة المتحــدة (كانــت هــذه المســاحة مــن
بيــن العينــة التــي تــم اختيارهــا للتقييــم)« .ال يســتطيعون
الذهــاب إلــى المدرســة إمــا ألنهــا ممتلئــة أو ألنهــم ال
يســتطيعون الذهــاب (المدرســة بعيــدة جـدًا) .المعلــم هــو
شــخص ســوري مــن المجتمــع المحلــي يُ ـ َّـدرس الرياضيــات
واللغــة اإلنجليزيــة»( .عضــو فــي اللجنــة المجتمعيــة
لحمايــة الطفــل).

 .٣.2.4التغلب على العقبات االجتماعية
والثقافية عند إيصال خدمات الدعم النفس-
اجتماعي
تثبــت المبــادرات التــي تهــدف للوصــول إلــى المجموعــات
المســتضعفة كمــا هــو مبيــن فــي  3.2.3أن تجــاوز العقبــات
فــي إيصــال الدعــم النفس-اجتماعــي أمــر ممكــن ،بيــد أن
مســألة معالجــة قضايــا حمايــة الطفــل وتقليــل الحــاالت
بالنتيجــة هــي مســألة مختلفــة .علــى ســبيل المثــال ،فــإن
رفــع الوعــي حــول الــزواج المبكــر أمـ ً
ا فــي تغيير الممارســات
الحاليــة يتطلــب جهــد علــى األمــد البعيــد ومقاربــة
اســتراتيجية لتغييــر األعــراف االجتماعيــة الضــارة ،ويشــكل
الــزواج المبكــر مثــا ًال علــى قضيــة متعلقــة بحمايــة الطفــل
زادت ســوءا ً بفعــل األزمــة الســورية.
وبالنســبة للعديــد مــن الســوريين ،فــإن الــزواج المبكــر هــو
ممارســة اجتماعيــة مقبولــة باألصــل ،بيــد أن أزمــة اللجــوء
أثــرت علــى دينامياتــه ودفعــت بالعائــات إلــى اللجــوء إليــه
كآليــة تكيــف فــي بعــض الحــاالت .وتشــعر العائالت فــي كثير
مــن األحيــان بــأن تزويــج بناتهــم هــو وســيلة لحمايتهــن،
خصوصــ ًا فــي ظــل ظروفهــم الســيئة ووضعهــم
كالجئيــن ،حيــث يخ ّيــل لهــم أن تزويــج بناتهــم هــو الحــل
الممكــن لضمــان حمايتهــن ورفاههــن والتخلــص مــن
عــبء علــى العائلــة .إلــى جانــب ذلــك ،فــإن قضيــة حمايــة
الطفــل أيضــ ًا قضيــة معقــدة ،حيــث تفضــل العائــات
تحســين الوضــع االقتصــادي علــى التعليــم والخدمــات
النفس-اجتماعيــة .عــاوة علــى ذلــك ،فــي الحــاالت التــي
يأتــي فيهــا الالجئــون مــن المواقــع الريفيــة ،يكــون األطفــال
معتاديــن علــى الخــروج مــن المدرســة إمــا بشــكل مؤقــت
أو دائــم للمســاعدة فــي العمــل فــي األراضــي .وتبيَّــن فــي
نقاشــات المجموعــات المركــزة أن العديــد مــن مقدمــي
الرعايــة هــم أنفســهم أميــون وأن المــدارس غيــر منتشــرة
فــي المناطــق الريفيــة.
وال يــزال العقــاب الجســدي منتشــر بشــكل كبيــر فــي
األردن وســوريا ،حيــث ذكــر عــدد مــن اآلبــاء واألطفــال فــي
نقاشــات المجموعــات المركــزة أنهــم اشــتكوا عــن حــاالت
مــن العقــاب الجســدي إلــى مديــر المدرســة ،ولكنهــم لــم
يشــهدوا تغيــرا ً فــي ســلوك المعلــم بــل ذكــر البعــض أن
المعلميــن أصبحــوا أكثــر عدوانيـ ً
ـة .ومــن الجديــر بالذكــر أن
الكثيــر مــن أوليــاء األمــور يوافقــون علــى اســتخدام العقوبــة
الجســدية فــي المــدارس ،وكان هنــاك إشــارة إلــى اإلســاءة
اللفظيــة حيــث تــم التهكــم علــى الالجئيــن الســوريين
واالســتهزاء بالتعليــم الــذي حصلــوا عليــه فــي بلدهــم
األم .وقالــت أم ســورية أن معلم ـ ًا كان يدعــو ابنهــا بألقــاب
مســيئة فــي الصــف ،وأنهــا طلبــت مــن ابنهــا أن يلتــزم
الصمــت إذ كانــت خائفــة مــن التســفير فــي حــال تقديــم
شــكوى رســمية ضــد المعلــم .ووجــد أن للمســاحات
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الصديقــة لألطفــال دورا ً مســاندا ً مــن خــال تقديــم التعليــم
االســتدراكي لألطفــال واليافعيــن الــذي عــزز ثقتهــم
بأنفســهم .يرجــى العــودة إلــى حملــة معـ ًا :الصنــدوق الثالــث
فــي قســم  3.3.3للمزيــد مــن التفاصيــل.
كمــا يبــدو أن العنــف يتغلغــل فــي المخيــم ،وهنــاك برهــان
قــوي فــي الدراســات المنشــورة وفــي المقابــات مــع
موظفــي المراكــز علــى أن العنــف األســري  -علــى ســبيل
المثــال -موجــود فــي المخيــم .وتــم التبليــغ عــن اشــتباكات
جماعيــة داخــل مخيــم الزعتــري ،حيــث تعرضــت بعــض
العائــات إلــى العنــف والتهديــد مــن قبــل عائــات أخــرى،
ويعــود الســبب فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى الرغبــة فــي
الســيطرة علــى المرافــق النــادرة المتوفــرة مثــل الحمامــات
العامــة والحصــول علــى مســاحة إضافيــة للعيــش .وأخبــر
العاملــون األساســيون الفريــق أن هــذه الحــوادث متكــررة
إلــى حــد مــا وتــؤدي إلــى إصابــات بليغــة .وتلعــب عوامــل
التوتــر البيئيــة هــذه بــا شــك دورا ً يؤثــر ســلب ًا علــى حيــاة
األطفــال واليافعيــن.
وبشــكل عــام ،فعلــى الرغــم مــن الجهــود الكبيــرة
لموظفــي المســاحات الصديقــة لألطفــال وأعضــاء اللجــان
المجتمعيــة لحمايــة الطفــل لتحديــد حــاالت حمايــة
الطفــل الفرديــة والتعامــل معهــا ،تشــير التقييمــات إلــى
تنــام مســتمر
أن عمالــة األطفــال والــزواج المبكــر فــي
ٍ
وأن العقوبــة الجســدية فــي المــدارس ال تــزال تشــكل
تحدي ـ ًا هام ـ ًا .ووجــدت المقابــات مــع أصحــاب المصالــح أن
هنــاك مســاحات صديقــة لألطفــال تفتقــر إلــى الموظفيــن
المؤهليــن للتعامــل مــع قضايــا معقــدة مثــل عمالــة
األطفــال والــزواج المبكــر أو ًال ،وأن معظــم هــذه المســاحات
مكتظــة باألصــل ولديهــا كادر محــدود مــن الموظفيــن،
ممــا يجعــل المزيــد مــن العمــل المنظــم لالنتشــار
والتواصــل مــع المجتمــع أمــر غيــر ممكــن دائمــ ًا.
ومــن أجــل دعــم موظفــي المســاحات الصديقــة لألطفــال
واللجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل فــي مســاعيهم،
أطلقــت اليونيســف والشــركاء حملــة «أمانــي» ،وهــي حملــة
مشــتركة بيــن وكاالت األمــم المتحــدة تهــدف إلــى التأثيــر
علــى المعرفــة ،واالتجاهــات والســلوكيات لــدى الرجــال،
والنســاء ،واألوالد والبنــات فيمــا يخــص العنــف ،واإلســاءة
واالســتغالل .وتتكــون الحملــة مــن دليــل تنفيــذي يحمــل
رســائل ،وأدوات ووثائــق داعمــة مثــل الملصقــات وبطاقــات
الرســائل .وتعــد الحملــة التــي تــم االنتهــاء منهــا بنهايــة
عــام  2014أداة مهمــة لتعظيــم االنتشــار (يرجــى العــودة
أيضـ ًا إلــى قســم  ،)3.3ووجــد المقيمــون ملصقــات الحملــة
وبطاقاتهــا وغيرهــا مــن المــواد المتعلقــة بهــا فــي
كل المراكــز تقريبــ ًا .وقــال الموظفــون وأعضــاء اللجــان
المجتمعيــة لحمايــة الطفــل بأنهــم وجــدوا هــذه المــواد
مفيــدة للغايــة فــي كســب التأييــد لحمايــة الطفــل أثنــاء
جلســات التوعيــة فــي المركــز .بيــد أن المقيميــن لــم يأتــوا
علــى أمثلــة علــى اســتخدام هــذه المــواد كمــورد تدريبــي أو
لتعزيــز الوعــي علــى المســتوى المجتمعــي.
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 .٣.2.5الخالصة
1.1بــدا اختيــار مواقــع المســاحات الصديقــة لألطفــال أكثــر
فعاليـ ً
ـة مــن الســابق ويهــدف إلــى ســد الثغــرات ،إذا يصل
ً
إلــى المجموعــات األقــل خدمــة ويتجنــب االزدواجيــة،
عمــان ال تــزال غيــر مخدومــة بالشــكل الكافــي.
بيــد أن ّ
()3.2.1
2.2زاد عــدد البنــات اللواتــي يأتيــن إلــى المســاحات الصديقــة
لألطفــال عــن عــدد األوالد .بيــد أنــه فــي مخيــم الزعتــري
فــي عــام  ،2014كان عــدد األوالد أكبــر مــن البنــات ،وتــم
تقييــم األســباب ووضــع التوصيــات لتحســين الوصــول.
()3.2.2
3.3تشــكل اإلنــاث حوالــي  ٪ 60مــن أفــراد المجتمــع الذيــن
تــم الوصــول إليهــم باألنشــطة التوعويــة ،ويقيــم
 ٪ 70مــن األشــخاص الذيــن تــم تدريبهــم ليكونــوا
متطوعيــن فــي المجتمعــات المضيفــة .وتشــير نتائــج
نقاشــات المجموعــات المركــزة مــع مقدمــي الرعايــة/
الوالديــن الذكــور واإلنــاث إلــى انخــراط اإلنــاث بشــكل
أكبــر مــن الذكــور فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال
فــي المجتمعــات المضيفــة)3.2.2( .
4.4تســـتهدف اليونيســـف والشـــركاء الســـوريين،
واألردنييـــن
والفلســـطينيين،
والعراقييـــن،
المســـتضعفين فـــي المجتمعـــات المضيفـــة ،إذ
شـــكل غيـــر الســـوريين حوالـــي  ٪ 35مـــن األطفـــال
الذيـــن ذهبـــوا إلـــى المســـاحات الصديقـــة لألطفـــال
فـــي المجتمعـــات المضيفـــة ،وكان  ٪ 9منهـــم مـــن
جنســـيات أخـــرى (فلســـطينيون بشـــكل رئيـــس)
فـــي عـــام  ،2014وهـــي زيـــادة بنســـبة عشـــرة أضعـــاف
بالمقارنـــة مـــع عـــام )3.2.2( .2013
5.5مــن الصعــب جعــل المســاحات الصديقــة لألطفــال
ســهلة الوصــول لمجموعــات كبيــرة مــن األوالد،
والبنــات ،واليافعيــن واليافعــات الذيــن يحتاجــون إلــى
الدعــم النفس-اجتماعــي وضمــان أن يتــم الوصــول
إلــى األطفــال المســتضعفين)3.3.3( .
6.6يختلــف وصــول األطفــال مــن ذوي الحاجــات الخاصــة
مــن مســاحة إلــى أخــرى ،بحســب الخدمــات المقدمــة،
وتوفــر المــوارد والقــدرة علــى التعامــل مــع الحاجــات
الخاصــة)3.3.3( .
7.7تشــير التقييمــات إلــى أن عمالــة األطفــال والــزواج
المبكــر فــي ازديــاد مســتمر وأن العقوبــة الجســدية ال
تــزال تشــكل تحديـ ًا فــي المــدارس .ووجــدت المقابــات
أن موظفــي المســاحات الصديقــة لألطفــال قــد ال
يتمتعــون بالمهــارات الالزمــة للتعامــل مــع قضايــا
حمايــة الطفــل المعقــدة .وبمــا أن معظــم هــذه
المســاحات تتعامــل مــع أعــداد كبيــرة بعــدد محــدود
مــن الموظفيــن ،فــإن الوصــول واالنتشــار المنظميــن
غيــر ممكنيــن دائمــ ًا)3.2.4( .
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 .٣.3الكفاءة
 .3.3.1المستفيدون الذين تم الوصول إليهم
بعــد تأســيس قاعــدة بيانــات  Activityinfoفــي عــام ،2013
أصبــح باإلمــكان مراقبــة مخرجــات األنشــطة التــي تنفذهــا
اليونيســف وشــركاؤها بالتفصيــل شــهري ًا .وفــي عــام
 ،2014تــم توســيع هــذه األداة إلدارة المعلومــات لتشــمل

كل الالعبيــن المنخرطيــن فــي حمايــة الطفــل فــي إطــار
خطــة االســتجابة اإلقليميــة السادســة ،ممــا ســاهم فــي
إيجــاد نظــام مراقبــة وتبليــغ موحــد .وتشــير البيانــات مــن
 Activityinfoإلــى أن عــدد المســتفيدين الذيــن تــم الوصول
إليهــم كان فــي العــادة أعلــى مــن الرقــم المخطــط لــه فــي
عامــي  2013و 2014علــى حــد ســواء .ويلخــص الجــدول رقــم 3
المخرجــات الفعليــة لليونيســف وشــركائها.

جدول  :3المخرجات المأمولة والفعلية لليونيسف وشركائها المنفذين
٢٠١٣

ﻣﺨﺮﺟﺎت أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

٢٠١٤

اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻃﻔﺎل واﻟﻴﺎﻓﻌﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ )اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت(

٥٢

٥٦

اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻃﻔﺎل واﻟﻴﺎﻓﻌﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ )اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ(

٣٤

٧٦

)ﻓﺘﻴﺎت ٦٩,١٧٢ ( ٪٥٤

)ﻓﺘﻴﺎت ٦٠,٦٢٥ (٪٤٥

)ﻓﺘﻴﺎت ٤٦,٤١٧ (٪٥٧

)ﻓﺘﻴﺎت ١٥٠,٩٦١ (٪٥٤

اﻟﺮاﺷﺪون/ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﻢ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ )اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت(

)ﻧﺴﺎء ٤٢,٢٠٤ (٪٥٠

)ﻧﺴﺎء ٧٠,٣٢٥ (٪٥٢

اﻟﺮاﺷﺪون/ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﻢ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ )اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ(

)ﻧﺴﺎء ٣٦,٠٠٢ (٪٦٢

)ﻧﺴﺎء ٥٢,٩٤٢ (٪٥٨

)ﻧﺴﺎء ٧٤٩ (٪٤٢

)ﻧﺴﺎء ٩٤٢ (٪٥٣

)ﻧﺴﺎء٧ (٪١٠٠

)ﻧﺴﺎء ٩٦١ (٪٧٠

اﻃﻔﺎل اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺲ-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت(
اﻃﻔﺎل اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺲ-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ(

اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻮن اﻟﻤﺪرﺑﻮن )اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت(
اﻟﺮاﺷﺪون/ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﻢ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ )اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ(

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻬﺪف

اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻃﻔﺎل واﻟﻴﺎﻓﻌﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ اﻟﻜﻠﻲ
ﻋﺪد اﻃﻔﺎل اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺲ-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻜﻠﻲ
ﻋﺪد اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ/ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﻢ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻜﻠﻲ
ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﻟﻬﺪف

١٢٨

٨٦

١٦٤

١٣٢

١٧٧,٤٨٠
٥٥,٧٨٤

١١٥,٥٨٩

١٨٠,٩٠٠

٢١١,٥٨٦

٧٨,٢٠٦

٦٤,٠٠٠

١٢٣,٢٦٧

٤٨٦

٧٥٦

١,٢٥٦

١,٨٨٥

ﻣﺨﺮﺟﺎت أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

٢٠١٤

٢٠١٣

اﻃﻔﺎل اﻟﻤﻌﺮﺿﻮن ﻟﺨﻄﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ )اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت(

)ﻓﺘﻴﺎت ٢,٧٠٣ (٪٤٢

)ﻓﺘﻴﺎت ٢,٤٣١ (٪٤٥

اﻃﻔﺎل اﻟﻤﻌﺮﺿﻮن ﻟﺨﻄﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ )اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ(

)ﻓﺘﻴﺎت ٩,٥٥٠ (٪٤٦

)ﻓﺘﻴﺎت ١١,٣٥٢ (٪٥٦

اﻃﻔﺎل ﻣﺘﻠﻘﻮ ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ )اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت(

)ﻓﺘﻴﺎت ٣,٩٣٠ (٪٥٣

)ﻓﺘﻴﺎت ٩,٢١٨ (٪٤٥

اﻃﻔﺎل ﻣﺘﻠﻘﻮ ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ )اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ(

)ﻓﺘﻴﺎت ٣,٨٦٩ (٪٥٤

)ﻓﺘﻴﺎت ١٤,٦٣٥ (٪٤٦

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺑﻮن ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺤﺎﻟﺔ ،وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ،واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ودﻟﻴﻞ ا°ﺟﺮاءات اﻟﻤﻮﺣﺪة )اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت(

)ﻧﺴﺎء ٣٦٠ (٪٥٣

)ﻧﺴﺎء ١,٠٤٨ (٪٥٣

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺑﻮن ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺤﺎﻟﺔ ،وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ،واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ودﻟﻴﻞ ا°ﺟﺮاءات اﻟﻤﻮﺣﺪة )اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ(

)ﻧﺴﺎء ٢٩٥ (٪٦٨

)ﻧﺴﺎء ١٫٤٧٣ (٪٤٩

اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻋﺪد اﻃﻔﺎل اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﺨﻄﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻋﺪد اﻃﻔﺎل ﻣﺘﻠﻘﻲ ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺤﺎﻟﺔ ،وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ،واﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ودﻟﻴﻞ اﺟﺮاءات اﻟﻤﻮﺣﺪة

اﻟﻬﺪف

اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﻟﻬﺪف

٪١٠٠

١٢٫٢٥٣

٩٫٠٤٥

١٣٫٧٨٣

١٠٫٧٥٧

٧٫٧٩٩

١٢٫٦٦٣

٢٣٫٨٥٣

٦٥٥

٨٠٠

٢٫٥٢١

١٫٠٠٠

٢٠١٣

٢٠١٤

 ٪٣٨) ١,١١٢ﻓﺘﻴﺎت(

 ٪٤١) ١,٧٣٠ﻓﺘﻴﺎت(

ﻟﻢ ﺷﻤﻞ اﻃﻔﺎل ﺑﻼ ﻣﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ /اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ )اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت(

 ٪٣٧) ٥٤٥ﻓﺘﻴﺎت(

 ٪٤٢) ٧٧٦ﻓﺘﻴﺎت(

ﻟﻢ ﺷﻤﻞ اﻃﻔﺎل ﺑﻼ ﻣﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ /اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ )اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ(

 ٪٤٥) ٤١٧ﻓﺘﻴﺎت(

 ٪٣٥) ٨٧٠ﻓﺘﻴﺎت(

ﻋﺪد اﻃﻔﺎل ﺑﻼ ﻣﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ إدارﺗﻬﺎ

 ٪٤٢) ١٦٠ﻓﺘﻴﺎت(

 ٪٤٨) ٤٠ﻓﺘﻴﺎت(

اﻃﻔﺎل ﺑﻼ ﻣﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﻔﺼﻠﻮن ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ وإدارة ﺣﺎﻻﺗﻬﻢ )اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت(
اﻃﻔﺎل ﺑﻼ ﻣﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﻔﺼﻠﻮن ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ وإدارة ﺣﺎﻻﺗﻬﻢ
)اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ(

اﻟﻬﺪف

اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﻟﻬﺪف

اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻋﺪد اﻃﻔﺎل ﺑﻼ ﻣﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ إدارﺗﻬﺎ

٣,٤٠٠

١,٦٥٧

٤,٣٢٠

٢,٥٠٦

ﻋﺪد ﺣﺎﻻت ﻟﻢ ﺷﻤﻞ اﻃﻔﺎل ﺑﻼ ﻣﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ

١,٢٠٠

٥٧٧

٨٦٤

٩١٠
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وكمــا يظهــر الجــدول ،زادت األنشــطة فــي المجتمعــات
المضيفــة تحديــدا ً بشــكل كبيــر مــن العــام  2013إلــى العــام
 ،2014وبلــغ عــدد األطفــال الذيــن اســتفادوا مــن الدعــم
النفس-اجتماعــي الضعــف تقريبـ ًا .ويلــي ذلــك زيــادة بمقــدار
خمســة أضعــاف فــي العــام  2013بالمقارنــة مــع عــام ،2012
عندمــا وصــل عــدد األوالد والبنــات الذيــن يســتفيدون مــن
الدعــم النفس-اجتماعــي إلــى  22900شــخص .وفــي عــام
 ،2014كان عــدد األوالد والبنــات الذيــن تــم الوصــول إليهــم
أعلــى بنســبة  ٪ 17مــن الرقــم المحــدد ،بينمــا تــم الوصــول
إلــى ثلثــي الرقــم المســتهدف فقــط ( )٪ 65فــي عامــي 2012
و.2013
وكان التعــرف علــى األطفــال بــا مرافق/المنفصليــن عــن
عائالتهــم وإدراتهــم بمســتوى أقــل مــن المســتوى
المأمــول ،وقــد يعــود ذلــك إلــى وجــود عــدد أقــل مــن
المتوقــع مــن هــذه الفئــة  ،بيــد أن هنــاك زيــادة فــي التعــرف
علــى األطفــال بــا مرافق/المنفصليــن عــن عائالتهــم فــي
عــام  2014بالمقارنــة مــع عــام  1657( 2013طفــل فــي عــام
 2013مقابــل  2506طفــل فــي عــام  .)2014وقــد يعــزى ســبب
عــدم وصــول األعــداد للمســتوى المامــول إلــى أن األطفــال
بــا مرافق/المنفصليــن عــن عائالتهــم ليســوا كلهــم
مســجلين (وقــد يكــون هــذا هــو الســبب تحديــدا ً فــي عــام
 2013عندمــا وصلــت أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن وكان هناك
عــدد أقــل مــن اآلليــات للتعــرف عليهــم وتســجيلهم).
وارتفعــت نســبة األطفــال بــا مرافــق الذيــن تــم لــم
شــملهم مــع عائالتهــم مــن  ٪ 63فــي عــام  2013إلــى ٪ 89
فــي عــام .2014

 .٣.3.2الجدوى االقتصادية
بلغــت الميزانيــة األوليــة لحمايــة الطفــل فــي عامــي 2013
و 2014مجتمعيــن  6,546,673دوالر أمريكــي (مــن دون
التكاليــف اإلداريــة الثابتــة) .وبحســاب التكاليــف المباشــرة
وغيــر المباشــرة ( )٪ 12وتكاليــف المقــرات ( ،)٪ 8فــإن
التكلفــة التقديريــة بحســب الميزانيــة تصــل إلــى 7,918,856
دوالر أمريكــي .وكانــت الميزانيــة المعدلــة (التــي طلبتهــا
اليونيســف) لعــام  2013هــي  16.852.046دوالر أمريكــي
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( 20,222,455دوالر أمريكــي مــع التكاليــف اإلداريــة الثابتــة).
أمــا ميزانيــة عــام  2014المعدلــة ،فقــد بلغــت 22,085,515
دوالر أمريكــي بحســب خطــة عمــل حمايــة الطفــل لعــام
 .2014وكانــت الزيــادة الــواردة فــي المراجعــات بســبب الزيــادة
فــي الدعــم النفس-اجتماعــي وإدارة الحالــة بالدرجــة األولــى.
وبلغــت النفقــات الفعليــة لعــام  17,568,425 2013دوالر
أمريكــي ( 21,250,767دوالر أمريكــي مــع النفقــات اإلداريــة
الثابتــة) ،بينمــا وصلــت النفقــات الكليــة فــي عــام  2014مــع
النفقــات اإلداريــة الثابتــة إلــى  21,877,518دوالر أمريكــي (99
 ٪مــن الميزانيــة).
وفــي العاميــن المذكوريــن ،ذهبــت حصــة األســد مــن
الميزانيــة لتمويــل الدعــم النفس-اجتماعــي (المقــدم مــن
خــال المســاحات الصديقة لألطفــال) ،حيث بلــغ اإلنفاق على
الدعــم النفس-اجتماعــي حوالــي 9.7مليــون دوالر أمريكــي
( ٪ 63مــن الكلفــة الكليــة) فــي عــام  ،2013بينمــا أنفــق فــي
عــام  2014أكثــر مــن  11.5مليــون دوالر أمريكــي أو (حوالــي 75
 )٪علــى الدعــم النفس-اجتماعــي .وشــكل اإلنفــاق علــى
البنيــة التحتيــة بمــا فيهــا ســاحات اللعــب فــي عــام 2013
نســبة كبيــرة مــن اإلنفــاق الكلــي إذ وصــل إلــى  2.7مليــون
دوالر أمريكــي أو  ٪ 17مــن الكلفــة الكليــة .وعلــى الرغــم مــن
الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد المســاحات الصديقــة لألطفــال
فــي عــام  ،2014إال أن كلفــة البنيــة التحتيــة كانــت أقــل مــن
 900ألــف دوالر أمريكــي أو أقــل مــن  ٪ 6مــن الكلفــة الكليــة.
وبلــغ اإلنفــاق علــى إدارة الحــاالت  2.2مليــون دوالر أمريكــي
فــي عــام  2013وأكثــر بقليــل فــي عــام  2.4( 2014مليــون دوالر
أمريكــي) ،حيــث تــم إنفــاق  ٪ 15مــن الميزانيــة علــى إدارة
الحالــة فــي كال العاميــن .وبلــغ اإلنفــاق علــى تعزيــز النظــام
حوالــي  370ألــف دوالر أمريكــي ( ٪ 1.9مــن مجمــل اإلنفــاق)
فــي عــام  2013و 193ألــف دوالر أمريكــي فــي عــام  ٪ 1( 2014مــن
اإلنفــاق الكلــي) األمــر الــذي يفســره عقــد معظــم األنشــطة
فــي عــام  .2013وانخفضــت تكاليــف مراقبــة البرنامــج مــن
 462,740دوالر أمريكــي (  ٪ 2مــن اإلنفــاق الكلــي) فــي عــام
 2013إلــى  376,626دوالر أمريكــي (  ٪ 2مــن اإلنفــاق الكلــي)
فــي عــام  .2013وكان اإلنفــاق علــى التنســيق منخفــض جــدا ً
فــي كال العاميــن إذ بلــغ  71,239دوالر أمريكــي فــي عــام 2013
وانخفــض إلــى  29,219دوالر أمريكــي فــي عــام .2014
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رسم توضيحي  :9تقسيم التكاليف الفعلية بحسب بند الميزانية في عامي  2013و)٪( 2014

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺲ-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

٪٦٣
٪٩
٪٩

إدارة ﺣﺎﻻت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
إدارة ﺣﺎﻻت اﻃﻔﺎل ﺑﻼ ﻣﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ

٪٦

ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺨﻄﺮ اﻟﻐﺎم/اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

٪٧

٪٦

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﻼﻋﺐ
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

٪٧٥

٢٠١٣
٢٠١٤

٪١٧

٪٢
٪٢٫٥
٪١
٪٢
٪٠٫٧
٪٠
٪٠٫٢
٪٠٫٤

١٠

٠

َّ
وتكــون كل اإلنفــاق تحــت بنــد الدعــم النفس-اجتماعــي
وإدارة الحالــة تقريبـ ًا مــن المنــح المقدمــة للشــركاء ،حيــث
شـ َّ
ـكل التمويــل المقــدم للشــركاء المنفذيــن مــا نســبته
 ٪ 77مــن المصاريــف الكليــة ،وذهبــت غالبيــة النفقــات
المدرجــة تحــت بنــد تقويــة نظــام حمايــة الطفــل إلــى وزارات
متعــددة بمــا فيهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة ودائــرة
شــرطة األحــداث.
تقــدم التكاليــف لــكل طفــل تــم دعمــه مؤشــرا ً تقريبيــ ًا
علــى الجــدوى االقتصاديــة للبرنامــج ،أو أنشــطته المتنوعــة
ـدر فريــق التقييم
إذا مــا تــم تفصيلها بحســب األنشــطة .وقـ ّ
التكلفــة اإلجماليــة لــكل طفــل مــن خــال تقســيم اإلنفــاق
الســنوي الكامــل علــى عــدد األطفــال الكلــي الذيــن تمــت
خدمتهــم خــال تلــك الســنة .وتــم احتســاب تكلفــة
وصــول كل طفــل إلــى الدعــم النفس-اجتماعــي مــن خــال
تقســيم اإلنفــاق الســنوي علــى الدعــم النفس-اجتماعــي
علــى عــدد األوالد والبنــات الذيــن يســتفيدون منــه .وعلــى
المنــوال ذاتــه ،تــم احتســاب تكلفــة إدارة الحالــة بشــكل
منفصــل لــكل مــن حــاالت حمايــة الطفــل والناجيــن مــن

٢٠

٤٠

٣٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحــاالت األطفــال بــا
مرافــق والمنفصليــن عــن عائالتهــم .ولــم يتــم أخــذ كلــف
مثــل البنيــة التحتيــة التــي كانــت أعلــى فــي عــام  2013مــن
عــام  2014بالحســبان.
أثــرت الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد األوالد والبنــات الذيــن تــم
الوصــول إليهــم فــي عــام  2014بالمقارنــة مــع عــام 2013
بشــكل كبيــر علــى التكلفــة لــكل طفــل مدعــوم ،وهــو
أمــر متوقــع ألن المصاريــف اإلداريــة الثابتــة تغطــي عــدد أكبــر
مــن المســتفيدين .وقــد يكــون التفســير اآلخــر هــو أن عــدد
الالجئيــن فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال كان منخفضـ ًا
فــي عــام  2013ألن الخدمــات كانــت قيــد التأســيس ،بينمــا
كان هنــاك تكاليــف لتغطيــة البنيــة التحتيــة ،وتوظيــف
الموظفيــن ،والرواتــب وبنــاء القــدرات .بيــد أنــه فــي عــام ،2014
تــم تأســيس العديــد مــن المســاحات الصديقــة للطفــل،
وتــم أيضــ ًا تأســيس آليــات إلدارة الحــاالت ولكــن بدرجــة
أقــل ألن معظمهــا تأســس قبــل عــام  .2014إن االنخفــاض
فــي تكلفــة إدارة الحالــة للناجيــن مــن حــاالت العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل قــد يعــزى جزئيـ ًا إلــى
اســتغالل القــدرات الموجــودة بشــكل أفضــل.

جدول  :4تكلفة كل طفل مخدوم لكل نشاط (بالدوالر األمريكي)
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 .3.3.3التعاون والتحالفات
يب ّيــن الجــدول رقــم  3فــي القســم  3.3.1بوضــوح أن تقويــة
النظــام (الركــن الثانــي) ســار جنبــ ًا إلــى جنــب مــع زيــادة
الوصــول إلــى خدمــات الدعــم النفس-اجتماعــي فــي عامــي
 2013و .2014ونمــا عــدد العامليــن فــي الصفــوف األماميــة
المدربيــن وعــدد األطفــال الذيــن يحصلــون علــى إدارة الحالــة
المنظمــة بأكثــر مــن ضعــف فــي عــام  2014بالمقارنــة
مــع  .2013وعلــى المنــوال ذاتــه ،ارتفــع عــدد المتطوعيــن
المجتمعييــن المدربيــن أيضــ ًا بنســبة  .٪ 250وكمــا ذكــر
ســابق ًا ،فــإن واحــد مــن اإلنجــازات الهامــة فــي عــام 2014
هــو تطويــر دليــل اإلجــراءات الموحــد مــن قبــل اللجنــة
التوجيهيــة لدليــل اإلجــراءات الموحــد التــي تعــد اليونيســف
عضــوا ً أساســي ًا فيهــا .وتــم دمــج اإلجــراءات فــي دليــل
التدريــب المحــدث والمجــدد لمــدراء الحــاالت.
وتطلبــت تقويــة النظــام بشــكل متزايــد تقويــة أنظمــة
حمايــة الطفــل األردنيــة وتطويــر قــدرات الموظفيــن
الحكومييــن األردنييــن ،ولهــذا الســبب تعــد اليونيســف
طرف ـ ًا فــي اتفاقيــات مباشــرة مــع وزارات مختلفــة لتقويــة
نظــام حمايــة الطفــل .علــى ســبيل المثــال ،دعمــت
اليونيســف دائــرة شــرطة األحــداث فــي تأســيس فــرع لهــا
فــي مخيــم الزعتــري لالجئيــن فــي عــام  2013وأفــرع إضافيــة
عمــان فــي عــام ( .2014يرجــى العــودة إلــى
فــي المفــرق ووســط ّ
القســم  6.3للمزيــد مــن المعلومــات حــول تقويــة النظــام).
ورافــق هــذا الوصــول المتزايــد إلــى الدعــم النفس-اجتماعــي
جهــود أخــرى لتعزيــز صمــود المجتمــع ،وارتفــع عــدد
ً
لجنــة فــي
اللجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل مــن 48
عــام  2013إلــى  131لجنــة فــي عــام ( 2014يرجــى العــودة إلــى
قســم  ،)6.2بينمــا ارتفــع عــدد الراشــدين ومقدمــي الرعايــة
المســتهدفين بأنشــطة التوعيــة بشــكل كبيــر .فــي عــام
 ،2014تــم الوصــول إلــى أكثــر مــن  123ألــف مــن ذوي األطفــال/
مقدمــي الرعايــة الذكــور واإلنــاث ،أي بزيــادة مقدراهــا  ٪ 60عــن
عــام .2013
كمــا ذكــر ســابق ًا ،تــم تطويــر مــواد حملــة أمانــي وتوزيعهــا
فــي عــام  .2014وتــم توزيــع حوالــي  130ألــف مــادة حــول قضايــا
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل لرفــع
الوعــي حــول منــع العنــف واالســتجابة لــه ،والحمايــة ،واإلحالــة
والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .واســتندت الرســائل
فــي حملــة أمانــي إلــى حــد كبيــر علــى نتائــج التقييمــات حــول
الحاجــات النفس-اجتماعيــة وقضايــا حمايــة الطفــل فــي
إطــار المكــون األول (جمــع األدلــة) .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن
فكــرة تطويــر الحملــة نشــأت جزئيـ ًا مــن إشــارة التقييمــات
إلــى غيــاب المعرفــة بالخدمــات المتوفــرة والحقــوق فيمــا
يخــص قضايــا حمايــة الطفــل والعنــف الجنســي والقائــم
علــى النــوع االجتماعــي .وشــملت التقييمــات التــي أجريــت
فــي عامــي  2013و 2014مــا يلــي:
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•

•دراســة حــول الــزواج المبكــر التــي حللــت االتجاهــات
باســتخدام بيانــات مــن المحكمــة الشــرعية حــول
زيجــات األردنييــن والســوريين والجنســيات األخــرى
المقيمــة فــي األردن ()2014

•

•تقييــم متعــدد القطاعــات حــول األوضــاع التــي يواجههــا
األطفــال فــي مخيــم الزعتــري بالشــراكة مــع برنامــج
الجهــود المتجــددة لمحاربــة جــوع األطفــال ونقــص
تغذيتهــم )2014( REACH

•

•مســح مفصــل حــول عمالــة األطفــال بيــن الالجئيــن
الســوريين فــي مخيــم الزعتــري مــع منظمــة إنقــاذ
الطفــل الدوليــة ()2014

•

•تقريــر يجمــع األدلــة مــن مجموعــة مــن التقييمــات
ويســلط الضــوء علــى التحديــات وأولويــات التحــرك فــي
مجالــي حمايــة الطفــل والعنــف الجنســي والقائــم علــى
النــوع االجتماعــي (حيــاة مدمــرة :تحديــات وأولويــات
التحــرك لألطفــال والنســاء الســوريين فــي األردن
())2013

•

•تقييمــان لليافعيــن المتأثريــن بالصــراع مــن الفئــة
العمريــة مــا بيــن  12إلــى  18عامـ ًا المقيميــن فــي مخيــم
الزعتــري فــي عامــي  2012و 2013وتقييــم ثالــث لليافعيــن
فــي المجتمعــات المضيفــة ،حيــث تبحــث كلهــا فــي
الصحــة النفســية والمشــاكل النفس-اجتماعيــة
والمتعلقــة بالحمايــة ( )2014بالتعــاون مــع الهيئــة
الطبيــة الدوليــة.

توفــر مراقبــة اليونيســف لالنتهــاكات الصارخــة ضــد
األطفــال فــي ســياق الصــراع فــي ســوريا قاعــدة مــن األدلــة،
حيــث وجّ هــت شــهادات وأقــوال الناجيــن والشــاهدين حــول
االنتهــاكات نشــاط ًا تكاملي ـ ًا حــول منــع حشــد واســتخدام
األطفــال فــي األردن فــي عــام  .2014وفــي إطــار هــذا النشــاط،
تــم عقــد حمــات لمنــع تعبئــة األطفــال فــي األردن مــن
خــال المســاحات الصديقــة لألطفــال ،وتوزيــع حوالــي
خمســة آالف نســخة مــن المعلومــات المصممــة خصيصـ ًا
لهــذا الغــرض والمــواد التعليميــة واالتصاليــة بمــا فــي
ذلــك ملصقــان اثنــان .واســتخدمت نتائــج المقابــات مــع
األطفــال الذيــن كانــوا مرتبطيــن بالمجموعــات المســلحة
فــي ســوريا ونقاشــات المجموعــات المركــزة مــع األهالــي
واليافعيــن الذكــور حــول مــواد الحملــة لتوجيــه اســتمرار
ـاء
وتوســيع نطــاق الحملــة .وتــم تطويــر مــادة تحريكيــة بنـ ً
علــى نقاشــات المجموعــات المركــزة ،وســوف يتــم نشــرها
فــي المخيمــات فــي البدايــة مــن خــال شــركاء اليونيســف
والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن،
وكان ذلــك جــزء مــن خطــة العمــل المشــتركة لمنــع
حشــد األطفــال فــي األردن لالســتخدام المباشــر أو غيــر
المباشــر فــي األعمــال العدوانيــة فــي ســياق النــزاع المســلح
فــي ســوريا والتصــدي لــه.
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دمــج جمــع األدلــة (الركــن األول) ،وتقويــة األنظمــة (الركــن الثالــث)،
والبرامــج المشــتركة (الركــن الرابــع) وكســب التأييــد
فــي عــام  ،1981تــم منــع العقوبــة الجســدية بشــكل رســمي فــي المــدارس فــي األردن ،ولكــن علــى الرغــم مــن هــذا المنــع ،فقــد
ب ّيــن مســح وطنــي مدعــوم مــن اليونيســف فــي عــام  2007أن األطفــال يتعرضــون لمســتويات عاليــة مــن اإلســاءة العاطفيــة
والجســدية فــي المدرســة (وفــي المنــزل أيضـ ًا) .وكاســتجابة لذلــك ،أطلقــت وزارة التربيــة والتعليــم بالتعــاون مــع اليونيســف
حملــة وطنيــة لتقليــل العنــف ضــد األطفــال فــي كل مــدارس األردن (معـ ًا  -األردن) ،وتهــدف الحملــة إلــى تغييــر التفكيــر حــول
االنضبــاط وبيئــة المدرســة مــن خــال توعيــة المعلميــن بحقوقهــم ومســؤولياتهم ومحاســبتهم علــى أعمالهــم .وبنيــت
الحملــة علــى اســتراتيجية بثالثــة مســارات مــن أ) أنشــطة مدرســية لترويــج أســاليب جديــدة ســلمية وإيجابيــة لالنضبــاط
بيــن المعلميــن ب) إشــراك المجتمــع لترويــج ثقافــة خاليــة مــن العنــف فــي المــدارس ب) التغطيــة اإلعالميــة .وخــال األعــوام
الخمســة األولــى مــن الحملــة ،شــهدت نســبة األطفــال الذيــن يتعرضــون لعنــف لفظــي أو جســدي انخفــاض ملحــوظ مــن 45
( ٪يتعرضــون لعنــف لفظــي) فــي عــام  2009إلــى  ٪ 25فــي العــام الدراســي  2014-2013ومــن (٪ 40يتعرضــون لعنــف جســدي) إلــى ٪ 16
فــي الفتــرة ذاتهــا .إلــى جانــب ذلــك ،تمــت مراقبــة العنــف فــي  ٪ 74مــن المــدارس وتــم تصنيفهــا علــى هــذا األســاس.
إن البيانــات الكميــة حــول مــدى تعــرض األوالد والبنــات الســوريين للعقوبــة الجســدية والعنــف وغيرهــا مــن أنمــاط اإلســاءة
فــي المدرســة غيــر متوفــرة ،ولكــن البيانــات النوعيــة تشــير إلــى أن ذلــك موجــود بشــكل كبيــر .وبحســب تقييــم أجــري
مؤخــراً ،كانــت العدوانيــة أو العنــف مــن قبــل المعلميــن الســبب
الثانــي لتســرب األوالد مــن الفئــة العمريــة مــا بيــن  12إلــى  17عام ـ ًا فــي
المجتمعــات المضيفــة .وبيــن التقييــم ذاتــه أن األوالد الذيــن تســربوا
مــن الصــف األول إلــى الســادس ذكــروا التمييــز ،واإلســاءة اللفظيــة/
التنمــر مــن أقرانهــم ،وغيــاب األمــن والظلــم كأســباب رئيســة لعــدم
الذهــاب إلــى المدرســة .وبــدا أن العالقــة بيــن هــذه المجموعــة مــن
المشــاكل والتســرب عالقــة قويــة تحديــدا ً فــي المفــرق ،حيــث يوجــد
فيهــا أقــل نســبة لذهــاب األوالد إلــى المدرســة 63 .وتتفــق نتائــج
نقاشــات المجموعــات المركــزة مــع األوالد والبنــات التــي أجريــت فــي
هــذا التقييــم هــذه النتائــج.
فــي إطــار المكــون الرابــع مــن اســتراتيجية حمايــة الطفــل،
يعمــل قطــاع حمايــة الطفــل فــي اليونيســف بالتعــاون
مــع األقســام والقطاعــات األخــرى لدمــج حمايــة الطفــل
والتصــدي للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .ويشــمل
أحــد األمثلــة الجهــود التشــاركية لقســمي حمايــة الطفــل
والتعليــم فــي اليونيســف إلنشــاء بيئــة أكثــر أمنـ ًا لألطفــال
فــي المــدارس .ويوضــح الصنــدوق رقــم  3التفاصيــل.
وتقــدم التشــاركية مــع المفوضيــة الســامية لألمــم
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بخصــوص األطفــال بــا مرافــق
والمنفصليــن عــن عائالتهــم مثــا ًال آخــرا ً واضحــ ًا .كمــا أن
هنــاك مثــال آخــر هــو المشــروع المشــترك بيــن وكاالت
األمــم المتحــدة حــول تقويــة إدارة الحالــة مــن خــال تطويــر
دليــل اإلجــراءات الموحــد المشــترك وإضافــة طــرق اإلحالــة
والحــزم التدريبيــة ،وهــو مثــال آخــر جيــد علــى كفــاءة
التنســيق .يقــدم الفصــل التالــي التفاصيــل حــول جوانــب مــن
الكفــاءة والفعاليــة فــي التنســيق والروابــط بينهمــا.

 .3.3.4الخالصة
1.1تشــير البيانــات مــن  Activityinfoإلــى أن عــدد
المســتفيدين الذيــن تــم الوصــول إليهــم كان فــي

العــادة أعلــى مــن الرقــم الــوارد فــي الخطــة .وكان
عــدد األطفــال الذيــن اســتفادوا مــن الدعــم النفــس-
اجتماعــي فــي عــام  2014حوالــي ضعــف العــدد فــي عــام
 2013وأعلــى بنســبة  ٪ 17مــن العــدد المأمــول .وتبــع ذلك
زيــادة بمقــدار خمســة أضعــاف فــي عــام  2013بالمقارنــة
مــع عــام  .2012وبلــغ عــدد الراشــدين/مقدمي الرعايــة
الذيــن تــم الوصــول إليهــم بالتوعيــة فــي عــام 2014
حوالــي ضعفــي العــدد المخطــط لــه)3.3.1( .
2.2كانــت تدخــات الدعــم النفس-اجتماعــي وحمايــة
الطفــل فــي عــام  2014مجديــة اقتصاديــ ًا بدرجــة أكبــر
بكثيــر فــي عــام  2014مــن عــام  .2013وانخفضــت تكلفــة
الوصــول إلــى الدعــم النفس-اجتماعــي لــكل طفــل
مــن  84دوالر أمريكــي إلــى  66دوالر أمريكــي  -مــن
خــال تقســيم اإلنفــاق الســنوي علــى الدعــم النفــس-
اجتماعــي علــى عــدد األوالد والبنــات الذيــن يســتفيدون
منــه ، -كمــا انخفضــت تكلفــة إدارة الحالــة مــن 215
دوالر أمريكــي إلــى  71دوالر أمريكــي ،وانخفضــت تكلفــة
إدارة الحالــة لــكل طفــل بــا مرافــق أو منفصــل عــن
عائلتــه مــن  625دوالر أمريكــي إلــى  498دوالر أمريكــي.
ويعــود الســبب الرئيــس فــي االنخفــاض فــي تكلفــة
الوحــدة فــي التدخــات الثالثــة المذكــورة إلــى ارتفــاع

6363مجموعة عمل قطاع التعليم ( :)2015وصول األطفال والشباب السوريين الالجئين للتعليم في المجتمعات المضيفة ،تقرير تقييم الحاجات التعليمية المشترك .اليونيسف .آذار 2015
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العــدد فــي عــام  ،2014بينمــا بالــكاد ارتفعــت المصاريــف
اإلداريــة الثابتــة)3.3.2( .
3.3ســار تقديــم الدعــم النفس-اجتماعــي جنب ـ ًا إلــى جنــب
مــع تقويــة النظــام وجهــود تعزيــز صمــود المجتمــع
مشــكلين تحالفــ ًا معــ ًا)3.3.3( .

 .٣.٤التنسيق والربط
والتكاملية
 .3.٤.1التنسيق
التنسيق مع الحكومة األردنية
تعــد اســتجابة الالجئيــن جهــدا ً تشــاركي ًا بيــن مجتمــع

المموليــن ،ووكاالت األمــم المتحــدة ،والمنظمــات غيــر
الحكوميــة الدوليــة والوطنيــة ،والمؤسســات المجتمعيــة،
والالجئيــن والمجتمعــات األردنيــة ،إذ تقــود هــذا الجهــد
الحكومــة األردنيــة وتنســقه المفوضيــة الســامية لألمــم
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن .وتــرأس كل مــن الحكومــة
األردنيــة والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون
الالجئيــن فريــق العمــل المشــترك بيــن وكاالت األمــم
المتحــدة الــذي يراجــع األهــداف االســتراتيجية الســتجابة
الالجئيــن الكليــة ،ويلعــب هــذا الفريــق دور اللجنــة
التوجيهيــة ،ويرســل تقاريــره إلــى منســق الالجئيــن اإلقليمي
واللجنــة الفنيــة لخطــة االســتجابة اإلقليميــة .ويلخــص
الشــكل رقــم  9أدنــاه مســؤوليات وأدوار الحكومــة األردنيــة،
والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن/
اليونيســف والالعبيــن الرئيســين المتنوعيــن فــي عامي 2013
و.2014

رسم توضيحي  :10األدوار والمسؤوليات

٦٤

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اردﻧﻴﺔ
اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه
ﻟﻠﻔﺮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻔﺮق اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﺗﺼﺎل
ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت
رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ
ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻋﻤﻞ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ
)ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻴﻦ
وﺧﻄﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وذﻟﻚ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻟﻮزاره اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ(

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ
إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻞ

ﺿﺎﺑﻂ إرﺗﺒﺎط
اﻟﻨﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ

اﻟﺤﻤﺎﻳﻪ

اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻏﺎﺛﻪ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﻪ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي

اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﻴﺮ

ﻧﻈﺎم ﺿﺒﺎط
ارﺗﺒﺎط ﻟﻠﻌﻨﻒ
اﻟﺠﻨﺴﻲ
واﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻏﺬﻳﻪ

اﻟﻤﻴﺎه

اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ

ﻣﻨﻈﻤﻪ
اﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻪ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
اردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﻪ

اﻟﺼﺤﻪ

اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻴﻨﻲ

اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

اﻟﻤﺄوي

اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

ﺑﺸﺄن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺲ-اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﺻﻨﺪوق اﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻜﺎن

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ

تســتضيف وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي وحــدة تنســيق
اإلغاثــة اإلنســانية ،إال أن الحكومــة األردنيــة شــبه غائبــة مــن
حيــث التنســيق بيــن القطاعــات ،فهــي غيــر ممثلــة فــي
مجموعــات العمــل الفرعيــة أو فــي منتديــات المنظمــات
غيــر الحكوميــة العالميــة .وفــي الوقــت الحالــي ،يتــم تنظيم
االجتماعــات مــع الحكومــة األردنيــة حســب الحاجــة .وتعمل
وحــدة اإلغاثــة اإلنســانية المذكــورة فــي وزارة التخطيــط
والتعــاون الدولــي فــي الوقــت الحالــي علــى مبــادرة جديــدة
لبنــاء خارطــة طريــق للتنســيق بيــن المنظمــات غيــر
الحكوميــة ،حيــث مــن المفتــرض أن يعقــد االجتمــاع األول

اﻟﺼﺤﻪ اﻟﻨﻔﺲ-إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻫﻴﺌﻪ اﻟﻄﺒﻴﻪ اﻟﺪوﻟﻴﻪ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻞ

اﻟﺼﺤﻪ اﻧﺠﺎﺑﻴﺔ
ﺻﻨﺪوق اﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻜﺎن

قريبـ ًا .بيــد أن مهمــة هــذه المبــادرة أوســع بكثيــر وليســت
محصــورة بالتنســيق الســتجابة الالجئيــن.
بالنســبة للتدخــات المرتبطــة بالدعــم النفس-اجتماعــي،
كلفــت وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي وزارة التنميــة
االجتماعيــة بمراجعــة كل وثائــق المشــروع مــن جميــع
الــوكاالت المنفــذة بمــا فيهــا اليونيســف والشــركاء .ويجــب
تقديــم كل مقتــرح بشــكل مباشــرة إلــى وزارة التخطيــط
والتعــاون الدولــي التــي ترســلها بدورهــا إلــى الــوزارة المعنيــة
للبــت فيهــا .تلعــب وزارة التنميــة االجتماعيــة دورا ً تنســيقي ًا
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فــي تدخــات الدعــم النفس-اجتماعــي ،بيــد أن الــوزارة تفتقــر
إلــى القــدرة علــى القيــام بهــذه المهمــة مــن حيــث المــوارد
البشــرية والماديــة علــى حــد ســواء .تقــول وزارة التنميــة
االجتماعيــة أنهــا مســتعدة لتحمــل المســؤولية فــي حــال
توفــر الدعــم لبنــاء القــدرات المؤسســية ،والحفــاظ علــى
قاعــدة البيانــات والدعــم فــي الزيــارات الميدانيــة والمراقبــة
والتقييــم.
تتفــق غالبيــة الشــركاء وأصحــاب المصالــح الذيــن
تمــت مقابلتهــم علــى أن هنــاك حاجــة إلــى االنتقــال مــن
االســتجابة للطــوارئ إلــى نهــج تنمــوي علــى األمــد الطويــل،
ومــن المتوقــع أن تكــون عمليــة االنتقــال هــذه أســرع فــي
ظــل وجــود وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي المقدمــة ،طالما
توفــرت لــدى الــوزارة المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة.
ومــن األمثلــة الواضحــة علــى ذلــك تطويــر خطــة الصمــود
الوطنــي فــي عــام  ،2014حيــث تتكامــل هــذه الخطــة للفتــرة
مــا بيــن عامــي  2014و 2016مــع خطــة األردن لالســتجابة
لالجئيــن (خطــة االســتجابة اإلقليميــة لالجئيــن الســوريين
السادســة لــأردن لعــام  ،)2014وتوضــح برنامــج لالســتثمار
ذي األولويــة الملحــة مــن قبــل الحكومــة األردنيــة لمــدة
ثــاث ســنوات للتعامــل مــع أثــر األزمــة الســورية علــى
المملكــة األردنيــة 65 .تــم توجيــه خطــة الصمــود الوطنيــة
لمعالجــة الفجــوة بيــن المســاعدة الفوريــة والمســاعدة
ً
اســتدامة لالجئيــن الســوريين والمجتمعــات
األكثــر
المضيفــة األردنيــة األكثــر تأثــرا ً باألزمــة ،بينمــا تركــز خطــة
االســتجابة اإلقليميــة علــى التدخــات اإلنســانية لالجئيــن
الســوريين.
ووفقــ ًا للعامليــن األساســيين ،فقــد كانــت الحكومــة
األردنيــة فاعلــة فــي تطويــر خطــة الصمــود الوطنيــة ،بمــا
فــي ذلــك التنســيق لهــا .بيــد أنــه فــي الوقــت ذاتــه ،هنــاك
شــعور بــأن التنســيق بيــن الخطــط الدوليــة والحكوميــة
يحتــاج إلــى التحســين ،ويمكــن أن تلعــب اليونيســف دورا ً
توضيحيــ ًا هنــا .بالنســبة لبعــض الشــركاء ،فــإن العالقــة
بيــن خطــة الصمــود الوطنيــة ،وخطــة االســتجابة اإلقليميــة
السادســة وخطــة االســتجابة األردنيــة غيــر واضحــة« .لقــد
شــاركت فــي ورش العمــل فــي البحــر الميــت فــي كانــون
األول عــام  2014وكنــت آمــل أن أحصــل علــى توضيــح حــول
وضــع الخطــط المختلفــة ،ولكننــا ال زلنــا نجهــل مــا هــي
الخطــة الرئيســة( ».مخبــر رئيــس مــن شــريك غيــر منفــذ)
وذكــرت قضيــة التمثيــل الضئيــل للمنظمــات غيــر
الحكوميــة الوطنيــة فــي اجتماعــات التنســيق بشــكل
متكــرر نظــرا ً الســتخدام اإلنجليزيــة علــى مســتوى القطــاع
وعلــى مســتوى مجموعــة العمــل الفرعيــة .وقيــل أن
قضيــة اللغــة ســاهمت فــي خلــق تحديــات فــي العمــل
مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة ،بمــا فــي ذلــك
تطبيــق دليــل اإلجــراءات الموحــد فــي ســياق معيــن.

التنسيق بين القطاعات
يجــري التنســيق لالســتجابة النفس-اجتماعيــة فــي ثــاث
مجموعــات عمــل فرعيــة ،وهــي مجموعتــا حمايــة الطفــل
والعنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي قطــاع
الحمايــة ومجموعــة الصحــة النفســية والدعــم النفــس-
اجتماعــي فــي القطــاع الصحــي .عنــد بــدء العمــل علــى دليــل
اإلجــراءات الموحــد فــي عــام  2012الــذي كان يرأســه صنــدوق
األمــم المتحــدة للســكان واليونيســف ،كانــت مجموعتــا
العمــل الفرعيتــان الوطنيتــان حــول حماية الطفــل والناجين
مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي تنضويــان تحــت
لــواء مجموعــة عمــل واحــدة .وفــي نيســان مــن العــام ،2013
تــم تقســيم مجموعــة العمــل هــذه إلــى واحــدة لحمايــة
الطفــل وأخــرى لحمايــة الناجيــن مــن العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي .ومنــذ ذلــك الحيــن ،تــرأس اليونيســف
مجموعــة العمــل الفرعيــة حــول حمايــة الطفــل وفريــق
عمــل الــزواج القســري والمبكــر بالشــراكة مــع المفوضيــة
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن بينمــا يــرأس
صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان مجموعــة العمــل
الفرعيــة حــول العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــع
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن.
وتعمــل مجموعــة العمــل الفرعيــة حــول الناجيــن مــن
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى تيســير التحــرك
متعــدد القطاعــات بيــن الــوكاالت المختلفــة بهــدف منــع
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وضمــان توفيــر
66
خدمــات ســريعة وســريّة ومناســبة للناجيــن منــه.
وكانــت األولويــات األربــع لعــام  2014هــي الــزواج المبكــر
والقســري ،والعنــف األســري (متعلــق بالعنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي) ،والبغــاء والعنــف الجنســي .وهــدف
الشــركاء إلــى زيــادة فــرص الكشــف اآلمــن والســري عــن
هــذه القضايــا مــن خــال الوصــول واالنتشــار المتزايديــن ،بمــا
فــي ذلــك الفــرق المتنقلــة واألماكــن اآلمنــة.
أمــا مجموعــة العمــل الفرعيــة حــول حمايــة الطفــل،
فقــد تأسســت فــي عــام  2012لتنســيق أنشــطة اســتجابة
الطــوارئ مــن قبــل العامليــن اإلنســانيين ،وهــي مصممــة
لمنــع مخاطــر حمايــة الطفــل والتعــرف عليهــا واالســتجابة
لهــا بيــن البنــات واألوالد الســوريين والبنــات واألوالد اآلخريــن
المتأثريــن باألزمــة الســورية فــي األردن 67.وفــي عــام
 ، 2014فكانــت األولويــات الخمــس تتعلــق باألطفــال بــا
مرافــق والمنفصليــن عــن عائالتهــم ،وعمالــة األطفــال،
واألطفــال المنخرطيــن مــع القــوات المســلحة والجماعــات
المســلحة ،والعنــف ضــد األطفــال واألطفــال فــي نــزاع مــع
القانــون.
وقــد عملــت مجموعتــا العمــل الفرعيتــان معــ ًا وطورتــا
دليــل اإلجــرءات الموحــد بيــن الــوكاالت حــول العنــف

6565وزارة التخطيط والتعاون الدولي ( .)2014المسودة النهائية لخطة الصمود الوطنية .2016 – 2014
6666االستراتيجية المشتركة بين الوكاالت لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له .األردن 2013 -
6767الشروط المرجعية لمجموعة العمل الفرعية لحماية الطفل في األردن .اليونيسف ()2013
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الجنســي ،والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة
الطفــل ،وهــو عبــارة عــن حزمــة تدريبيــة علــى إدارة الحــاالت
بمــا فــي ذلك معاييــر إدارة الحــاالت ٦٨.ونشــر دليــل اإلجراءات
الموحــد فــي عــام  2013للمــرة األولــى ،ومــن ثــم تمــت
مراجعتــه فــي كانــون األول مــن العــام  2014لينســجم مــع
التغيــرات الجديــدة التــي طــرأت علــى التشــريعات الداخليــة.
وتتبنــى أكثــر مــن  30مؤسسـ ً
ـة النســخة الحاليــة مــن دليــل
اإلجــراءات الموحــد بمــا فيهــا بعــض الــوزارات والدوائــر
الحكوميــة مثــل وزارة الصحــة ودائــرة حمايــة األســرة.
وتقــدم حملــة أمانــي مثــا ًال آخــرا ً علــى التشــاركية ،وهــي
األداة الرئيســة حاليـ ًا لكســب التأييــد ورفــع الوعــي لتحســين
منــع قضايــا حمايــة الطفــل والعنــف الجنســي والقائــم علــى
النــوع االجتماعــي واالســتجابة لهــا علــى مســتوى المجتمــع،
٦٩
وتقديــم الخدمــة والمســتويات المؤسســية فــي األردن.
كمــا تــم إجــراء عــدد مــن التقييمــات المشــتركة بيــن
الــوكاالت ،بمــا فــي ذلــك تقييمــات تســلط الضــوء علــى
قضايــا حمايــة الطفــل والعنــف الجنســي والقائــم علــى
النــوع االجتماعــي فــي مخيــم الزعتــري والمجتمعــات
المضيفــة .وتوجــه التقييمــات والتماريــن المســحية تنفيــذ
األنشــطة فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال (يرجــى
العــودة إلــى قســم  4.5للتفاصيــل) .وتــرأس اليونيســف
أيضــ ًا مــع المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون
الالجئيــن فريــق عمــل الــزواج المبكــر والقســري .وطالبــت
اليونيســف باســتخدام األدوات المشــتركة (الموصــى بهــا)
فــي التقييمــات فــي مجموعــة عمــل التعليــم الفرعيــة
ومجموعــة عمــل حمايــة الطفــل الفرعيــة.
وهنــاك مجموعــة عمــل ثالثــة مهمــة للدعــم النفــس-
اجتماعــي هــي مجموعــة العمــل الفرعيــة للصحــة النفســية
والدعــم النفس-اجتماعــي التــي ترأســها الهيئــة الطبيــة
الدوليــة بالشــراكة مــع منظمــة الصحــة العالميــة ،والتــي
تنــدرج فــي إطــار قطاعــي الصحــة والحمايــة ،وتعمــل علــى
الجانــب النفس-اجتماعــي عــن كثــب مــع مجموعتــي
الحمايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة
الطفــل الفرعيتيــن ٧٠ .وتطبــق هــذه البنيــة التنســيقية
فــي األردن فقــط ،ويعتبرهــا العديــد مــن الشــركاء واحــدة
مــن أفضــل مجموعــات العمــل الفرعيــة .وتســتجيب
المجموعــة حاليــ ًا لحاجــات الصحــة النفســية والدعــم
النفس-اجتماعــي لــكل المجتمعــات المســتضعفة فــي
األردن ،بمــا فــي ذلــك األردنيــون الذيــن يحتاجــون إلــى خدمــات
الصحــة النفســية والدعــم النفس-اجتماعــي ،والالجئــون
الســوريون ،والعراقيون والفلســطينيون .وتســتند األنشطة
إلــى هــرم التدخــل التابــع للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن
الــوكاالت وتنظــم علــى هــذا األســاس .يقــدم الالعبــون فــي
الصحــة النفســية والدعــم النفس-اجتماعــي الخدمــات
المتخصصــة الداعمــة مــع العــاج الطبــي النفســي الــازم
تحــت المســتوى الرابــع مــع ضمــان التنســيق ووجــود آليــات
لإلحالــة للمســتويات األولــى والثانيــة والثالثــة .وفــي عــام

 ،2013تــم إجــراء مســح للتدخــات (باســتخدام أداة المســح
المكونــة مــن أربعــة أســئلة هــي مــن مــاذا أيــن متــى)
وشــملت عناصــر الحمايــة (تحديــدا ً حمايــة الطفل/العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي) إلــى جانــب الصحــة النفســية
والدعــم النفس-اجتماعــي .وركــزت األســئلة األربعــة
المســحية التــي أجريــت فــي عــام  2014حصــرا ً علــى تدخــات
الصحــة النفســية والدعــم النفس-اجتماعــي .وبحســب
النهــج الــذي تدعــو لــه مجموعــات العمــل الفرعيــة حــول
الصحــة النفســية والدعــم النفس-اجتماعــي ،فــإن تخطيــط
البرامــج النفس-اجتماعيــة يجــب أن يتبــع نهجــ ًا شــام ً
ال
قائمـ ًا علــى الصمــود والتعافــي ،ويتعامــل مــع المســتفيدين
كأشــخاص فاعليــن فــي وجــه الصعوبــات ،ويــروج لدعــم
نقــاط القــوة والمــوارد والقــدرات القائمــة المتعلقــة
٧١
بالحاجــات المتنوعــة.
واتفــق أصحــاب المصالــح بــأن التنســيق كان صعبــ ًا فــي
بدايــة األزمــة ،حيــث كانــت الــوكاالت المختلفــة منشــغلة
بالحصــول علــى تمويل لها باســتخدام معاييرهــا وقواعدها
اإلرشــادية الخاصــة .بيــد أن التنســيق شــهد تحســن ًا كبيــرا ً
فــي الفتــرة مــا بيــن  2013و ،2014حيــث كان تطويــر دليــل
اإلجــراءات الموحــد مــن أبــرز اإلنجــازات التــي أقــر بهــا كل
الشــركاء ،والــذي يبيــن اإلجــراءات لمنــع العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي وقضايــا حمايــة الطفــل واالســتجابة لهــا
ويقــدم اإلرشــاد فــي التعــرف عليهــا واالســتجابة لهــا.
واعتبــر أصحــاب المصالــح أن التنســيق الحالــي مفيــد لهــم،
عمــان)
ووصــف أحدهــم (شــريك منفــذ علــى مســتوى ّ
مجموعــة العمــل الفرعيــة لحمايــة الطفــل كمــا يلــي:
«إنهــا منبــر ثــري للتعلــم ومشــاركة المعرفــة حيــث
نســتفيد مــن بعضنــا البعــض» .بيــد أن بعــض العامليــن
األساســيين عبــروا عــن اســتيئاهم مــن عــدد مجموعــات
العمــل ومجموعــات العمــل الفرعيــة« :هنــاك عــدد هائــل
مــن اجتماعــات مجموعــات العمــل ومجموعــات القطــاع،
ومــن المســتحيل متابعتهــا كلهــا وال يوجــد تنســيق بيــن
مجموعــات العمــل أو بيــن القطاعــات ،ويبــدو أن لــه أثــرًا
عمــان) .وكان
عكســيًا» (شــريك منفــذ علــى مســتوى ّ
هنــاك شــيء مــن الخــوف ألن وجــود الكثيــر مــن مجموعــات
العمــل ومجموعــات العمــل الفرعيــة قــد يــؤدي إلــى
التشــرذم.
وفــي ضــوء ذلــك ،ســأل المقيمــون تحديــدا ً عــن مبــرر وجــود
مجموعتــي عمــل فرعيتيــن منفصلتيــن للعنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل .ووجــد أن لهــذا
التقســيم مزايــا ومســاوئ ،فقــد زاد انفصالهمــا مــن وجــود
المعرفــة والوعــي المعمقيــن مــن جهــة ،ولكنــه مــن جهــة
أخــرى انتقــد الكثيــر مــن أصحــاب المصالــح الحفــاظ علــى
هــذا التقســيم ألنهمــا تتألفــان إلــى حــد كبيــر مــن الــوكاالت
ذاتهــا وفــي كثيــر مــن األحيــان يمثــل األشــخاص ذاتهــم
عمــان ،فــإن رئاســة
الوكالــة فــي المجموعتيــن .وفــي ّ

6868دليل اإلجراءات الموحد المشترك بين وكاالت األمم المتحدة حول منع قضايا حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي في األردن واالستجابة لها.2013 .
6969دليل تنفيذ حملة أماني .اليونيسف ( .)2014كانون األول .2014
7070استجابة األردن لالجئين .حزمة التنسيق بين وكاالت األمم المتحدة ،نسخة رقم 10.07.2014 1.5
7171القواعد اإلرشادية لمشاريع الصحة النفسية والدعم النفس-اجتماعي .مجموعة العمل حول الصحة النفسية والدعم النفس-اجتماعي .آب 2014
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المجموعتيــن مختلفــة ،ولكــن األمــر يختلــف علــى مســتوى
المخيم/المحافظــة ،حيــث يكــون الشــخص هــو ذاتــه الــذي
يحضــر مجموعــات العمــل الفرعيــة للعنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي وحمايــة الطفــل وأيض ـ ًا الصحــة النفســية
والدعــم النفس-اجتماعــي إذا كانــت الوكالــة مؤهلــة
للقســم األخيــر .إن الحفــاظ علــى مجموعــات عمــل فرعيــة
عمــان اعتبــر بشــكل عــام غيــر مجــد« :إهــدار
مختلفــة خــارج ّ
عمــان).
ـتوى
ـ
مس
ـى
ـ
عل
ـي
ـ
أساس
ـل
ـ
(عام
ـة».
للوقــت والطاقـ
ّ
وتابعــت اليونيســف هــذه اآلراء ،وتــم دمــج مجموعتــي
العمــل علــى مســتوى الزعتــري مــرة أخــرى منــذ عــام ،2015
وتبيَّــن أنهمــا قــد دمجتــا فــي األزرق منــذ بدايــة عــام .2014

 .3.٤.2الشراكات
التكاملية
أثنــى الكثيــر مــن أصحــاب المصالــح علــى اليونيســف بســبب
شــركائها« :تقــدم اليونيســف الدعــم بشــكل كبيــر وهــي
عمــان) .وعبّــر كل
جــزء مــن الحــل» (شــريك منفــذ فــي ّ
الشــركاء الذيــن التقــى بهــم فريــق التقييــم بــأن اليونيســف
كانــت فاعلــة فــي تعزيــز التكامليــة بيــن الشــركاء
المنفذيــن المختلفيــن ،وذكــر البعــض أنــه علــى الرغــم مــن
أن اليونيســف وشــركاءها المنفذيــن يشــكلون الغالبيــة في
المجموعــات الفرعيــة لحمايــة الطفــل والتصــدي للعنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،فــإن هــذه المجموعــات
مهــدت للتكامليــة بيــن اليونيســف والشــركاء وبيــن
الــوكاالت األخــرى (علــى ســبيل المثــال المفوضيــة الســامية
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وغيرهــا مــن الشــركاء
الذيــن يقدمــون اســتجابة الدعــم النفس-اجتماعــي
ولكنهــم ليســوا مــن شــركاء اليونيســف المنفذيــن)« .إنهــا
عمــان).
شــراكة حقيقيــة» (عامــل أساســي علــى مســتوى ّ
وكان هنــاك تقديــر لــدور اليونيســف فــي توحيــد االســتجابة
الكليــة ،وبــدا أن اليونيســف تعــي ذلــك تمامــ ًا« :تفخــر
اليونيســف بــأن لديهــا مثــال علــى التنســيق الجيــد» (عامــل
أساســي فــي اليونيســف)
وبحســب الغالبيــة العظمــى مــن العامليــن األساســيين
وأصحــاب المصالــح الذيــن التقــى بهــم فريــق التقييــم،
لعبــت اليونيســف دورا ً مهمــ ًا فــي تيســير التواصــل
والتنســيق بيــن الشــركاء المختلفيــن ومجموعــات العمــل
المختلفــة ،وكمــا ذكــر فــي القســم الســابق ،فقــد شــكل
تطويــر دليــل اإلجــراءات الموحــد أبــرز اإلنجــازات .ولــم يتــم
تطويــر اســتراتيجيات مشــتركة علــى مســتوى المركــز،
بينمــا قيــل أن اليونيســف تطبــق نهجـ ًا تشــاركي ًا فــي البحــث
فــي الفجــوات وتحســين كفــاءة المقاربــات علــى المســتوى
الالمركــزي.
وذكــر الكثيــر مــن أصحــاب المصالــح أن بنــاء القــدرات
للدعــم النفس-اجتماعــي مــن خــال المســاحات الصديقــة
لألطفــال َّ
وظــف بشــكل جيــد نقــاط القــوة بيــن الشــركاء
والتكامليــة فيمــا بينهــم ،حيــث قيــل أن الشــركاء

يســتفيدون بشــكل كبيــر مــن بعضهــم البعــض مــن حيــث
الخبــرات (مــن دون كلفــة) ومــن حيــث توفيــر المســاحات
للتدريــب وتطويــر المــواد ومــا شــابه« .يفضــل كل الشــركاء
اســتخدام المتوفــر .بنــاء القــدرات مجــد اقتصادي ـ ًا بشــكل
عمــان).
كبيــر» (عامــل أساســي لــدى شــريك منفــذ فــي ّ
وعلــى الرغــم مــن الثنــاء علــى التشــاركية بشــكل عــام،
ســمع المقيمــون الكثيــر مــن الشــكاوى حــول ازدواجيــة
الخدمــات بســبب غيــاب التنســيق بيــن وكاالت األمــم
المتحــدة ،مثــل ازدواجيــة تقديــم خدمــات إدارة الحالــة
للناجيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن
قبــل شــريك لليونيســف وشــريك آخــر لصنــدوق األمــم
المتحــدة للســكان فــي الموقــع ذاتــه .وفــي مثــال آخــر،
تنافــس شــريكان علــى مســتفيدي المســاحات الصديقــة
لألطفــال فــي منطقــة الخدمــة ذاتهــا .وأشــارت شــكوى
أخــرى بالتنافــس علــى الموظفيــن ،حيــث ذكــر أصحــاب
المصالــح العديــد مــن األمثلــة علــى وكاالت األمــم المتحــدة
(و/أو الشــركاء) الذيــن يحاولــون مــلء الشــواغر مــن خــال
عــرض رواتــب أعلى ،إذ يشــكل «إغــراء الموظفين» مشــكلة
تحديــدا ً عندمــا يســتثمر الشــركاء بشــكل كبيــر فــي بنــاء
القــدرات .وفــي كل هــذه األمثلــة ،اعتبــر أن لليونيســف دورا ً
٧٢
داعمــ ًا وموجهــ ًا نحــو إيجــاد حــل مقبــول.
جودة الشراكة
تنظــم العالقــة بيــن اليونيســف وكل شــريك منفــذ مــن
خــال «اتفاقيــات التعــاون البرامجيــة» التــي تحتــوي علــى
شــروط كثيــرة مــن أهمهــا التطويــر المشــترك للبرنامــج.
وعلــى الرغــم مــن وضــوح فكــرة الشــراكة وضــرورة عقــد
المشــاورات بيــن اليونيســف والشــريك عنــد تأســيس
البرنامــج وأهدافــه ومخرجاتــه ،إال أن المقيميــن الحظــوا أنــه
لــم يكــن هنــاك دائمــ ًا تقييمــات معينــة للحاجــات تراعــي
الخصوصيــة المحليــة التــي تتكامــل مــع تقييــم الحاجــات
الســنوي العــام الــذي تجريه اليونيســف والشــركاء مــع وجود
اســثناءات قليلــة .علــى ســبيل المثــال ،تحتــوي االتفاقيــة
مــع شــريك يتمتــع بخبــرة فــي التعليــم االســتدراكي علــى
نمــاذج محــددة لتنفيــذ األنشــطة التعليميــة ،وتــم االعتــراف
بخبــرات الشــركاء المحــددة فــي إدارة الحاالت وبنــاء القدرات
فــي بعــض األمثلــة أيضـ ًا .بيــد أنــه فــي بعــض الحــاالت ،كانــت
نمــاذج التدخــات واألنشــطة موحــدة وكان هنــاك برهــان
محــدود علــى كيفيــة توظيــف االتفاقيــة لنقــاط القــوة لــدى
الشــركاء (بهــدف إنشــاء التحالفــات بــد ًال مــن مجــرد حــزم
مختلفــة مــن الخدمــات) ،والحــظ المقيمــون الميــل نحــو
اقتــراح «حــل واحــد للجميــع « .احتاجــت اليونيســف إلــى نــوع
مــن التوحيــد فيمــا يخــص النتائــج والمخرجات والمؤشــرات
مــن أجــل مراقبــة البيانــات ومقارنــة التقــدم مــن ســنة إلــى
أخــرى .بيــد أن المؤشــرات ،والمخرجــات واألنشــطة التــي يتــم
ـاء علــى الحاجــات
تنفيذهــا كانــت مختــارة قــدر اإلمــكان بنـ ً
التــي يتــم التبليــغ عنهــا« .لــم نســتطع الطلــب مــن كل
الشــركاء توفيــر خدمــات إدارة الحالــة عندمــا ال يكــون هنــاك
حاجــة لهــا» (موظــف فــي مقــرات اليونيســف الرئيســة).

7272بعد اجتماع دعت إليه اليونيسف ،وجد الشركاء ح ً
ال مقبو ًال وقررت وكاالت األمم المتحدة توحيد الرواتب.
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بيــد أنــه وعنــد ســؤالهم عــن الشــراكة مــع اليونيســف ،قــال
العديــد ممــن تمــت مقابلتهــم أن اليونيســف لــم تكــن
دائمــ ًا علــى وعــي كاف بالوضــع الحالــي علــى األرض .علــى
ســبيل المثــال ،ذكــر بعــض الشــركاء أن تركيــز اليونيســف
علــى التوظيــف الموحــد (مــن حيــث العــدد ونوعيــة
الموظفيــن) لــم يأخــذ بعيــن االعتبــار حاجــات المراكــز
وخبــرات وتجــارب الشــركاء أنفســهم بالشــكل الكافــي.
واعتبــر التركيــز علــى تحقيــق األهــداف وكيفيــة تحقيقهــا
أيضــ ًا عبئــ ًا بحســب آرائهــم« .قــد تركــز االتفاقيــة بشــكل
مبالــغ بــه علــى «كيــف» وبشــكل بســيط ج ـدًا علــى «مــاذا»
ـاء علــى قــوة كل شــريك مــن الشــركاء» (عامــل أساســي
بنـ ً
مــن اليونيســف).
ويمكــن اعتبــار التغيــر فــي التوقعــات دلي ـ ً
ا علــى اســتعداد
ً
اليونيســف للتوجــه نحــو شــراكة حقيقيــة ،بــدال مــن عالقــة
بيــن ممــول وجهــة منفــذة ،كمــا رأى البعــض العالقــة
الحاليــة «إن كان هــذا برنامــج مشــترك بحــق ،ال يمكــن أن
نكــون وحدنــا قلقيــن بشــأن انتهــاء البرنامــج» (عامــل
عمــان) .وفــي ظــل التنــوع فــي الشــركاء،
أساســي فــي ّ
وامتــاك كل شــريك لخبرتــه وســجله وشــبكاته الخاصــة،
شــكك بعــض العاملــون األساســيون فــي أن يكــون التركيــز
علــى العمليــات والمخرجــات بــد ًال مــن النتائــج هــو الوســيلة
األكفــأ إلدارة المســاحات الصديقــة لألطفــال.
واعتبــرت الزيــارات الرقابيــة غيــر المعلنــة مــن قبــل مراقبــي
الميــدان مــن قســم المراقبــة فــي اليونيســف وســيلة
للتحكــم أكثــر مــن كونهــا للدعــم ،وشــملت التعليقــات
عليهــا« :غيــاب كامــل لالتجــاه الصحيــح وتقديــر غيــر مالئــم
للعمــل الــذي تــم!» و «تحتــاج إلــى المزيــد مــن الخبــرة لتكون
قــادرًا بحــق علــى دعــم النــاس الذيــن تراقبهم»عامــل
أساســي فــي واحــدة مــن المســاحات الصديقــة لألطفــال
التــي تمــت زيارتهــا .كمــا كان هنــاك زيــارات رقابيــة يخطــط
لهــا بشــكل مســبق مــع اليونيســف والشــريك ،ولكــن ذكــر
أن بعــض موظفــي المراقبــة ال يتحدثــون العربيــة.
فــي المقابــل ،قيــل أن اليونيســف تتــرك حريــة كبيــرة
وملكيــة للمبــادرة لشــركائها المنفذيــن ،ولكــن هنــاك
شــعور بــأن التركيــز انصــب علــى بنــاء العالقــات مــع
المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة أكثــر مــن الشــركاء
المحلييــن الذيــن شــعروا بأنهــم ال يُشــركون أو يُستشــارون
بالقــدر ذاتــه« .علــى الرغــم مــن أن العالقــة بيــن المؤسســات
المختلفــة جيــدة بشــكل عــام ،إال أنــه ال يوجــد تبــادل دائــم
للخبــرات واألفــكار وخصوصــا مــع وبيــن المنظمــات غيــر
الحكوميــة المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي».
(عامــل أساســي مــن منظمــة غيــر حكوميــة وطنيــة).
يبــد موظفــو المؤسســات الشــريكة
وبشــكل عــام ،لــم ُ
المختلفــة علــى علــم بأنشــطة الشــركاء المنفذيــن
اآلخريــن لليونيســف .علــى الرغــم مــن التأكــد مــن هــذه
النقطــة فــي كثيــر مــن األحيــان علــى المســتوى الميدانــي،
فقــد تبيّــن أيضــ ًا أن االتصــاالت والتفاعــل علــى المســتوى
عمــان بالمقارنــة مــع
االســتراتيجي أفضــل علــى مســتوى ّ
الميــدان .وعلــى المســتوى الميدانــي ،بــدا أن الشــركاء أكثــر
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وعيــ ًا بأنشــطة بعضهــم البعــض وبكيفيــة اإلحالــة إلــى
بعضهــم البعــض.
وأثنــى الشــركاء باإلجمــاع علــى اليونيســف فيمــا يخــص
التمويــل ،علــى الرغــم مــن القلــق فيمــا يخــص الفجــوات
بيــن دورات التمويــل المختلفــة ،مــع إقــرار معظــم الــوكاالت
بــأن التأخيــر كان بســبب إجــراءات داخليــة فــي الحكومــة
األردنيــة ،إال أنــه كان هنــاك عــدم رضــا بشــكل عــام عــن
التواصــل الكافــي فــي الوقــت المناســب علــى هــذه القضيــة
وغيرهــا مــن القضايــا المرتبطــة مثــل إنهــاء الخدمــات أو
التحــول مــن نهــج المســاحة الصديقــة لألطفــال التقليــدي
إلــى مراكــز مكانــي متعــددة القطاعــات« :ال تقــوم اليونيســف
بعــرض الخطــط بالشــكل المناســب( ».عامــل أساســي مــن
عمــان).
منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة فــي ّ
وذكــر بعــض الذيــن تمــت مقابلتهــم بعــض التغيــرات فــي
جــودة الشــراكة مــع اليونيســف علــى مــدار الســنين .فــي
المرحلــة األوليــة ،بــدت طبيعــة االتصــاالت مثيــرة للحيــرة،
حيــث واجــه األشــخاص العاملــون صعوبــات فــي تحديــد
الجهــة التــي يتعيــن عليهــم التواصل معها ومن المســؤول
عــن مــاذا بالضبــط ،إال أن خــط االتصــال بيــن اليونيســف
والشــركاء يبــدو أكثــر وضوحــ ًا اآلن وأكثــر رســوخ ًا .وشــكا
بعــض الشــركاء مــع ذلــك مــن أن طلبــات االجتماعــات
أو الزيــارات ترســل قبــل فتــرة قصيــرة جــدا ً مــن الموعــد
الفعلــي .كمــا ذكــر الشــركاء أن وجــود ضابطــي اتصــال أو
أكثــر الســتجابة الدعــم النفس-اجتماعــي (هنــاك ضبــاط
اتصــال مختلفــون للمجتمعــات المضيفــة والمخيمــات)
غيــر كفــؤ أبــداً ،وعبــروا عــن قلقهــم مــن التغيــر الســريع
لموظفــي اليونيســف.

 .3.4.3الخالصة
1.1يجــري حاليــ ًا العمــل علــى االنتقــال مــن اســتجابة
الطــوارئ إلــى نهــج تنمــوي علــى األمــد البعيد ،وســتكون
التحــول أســرع فــي ظــل وجــود وزارة التنميــة
عمليــة
ّ
االجتماعيــة فــي المقدمــة شــريطة أن تتوفــر لديهــا
المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة)3.4.1( .
2.2لعبــت اليونيســف دورا ً قياديــ ًا واضحــ ًا فــي التنســيق
مــن خــال مســاهمتها فــي أ) تعميــم الحمايــة ب)
تطويــر دليــل اإلجــراءات الموحــد للعــاج وطــرق اإلحالــة
ج) اســتخدام منهجيــة مشــتركة لتقييــم الحاجــات.
()3.4.1
3.3هنــاك اســتياء مــن كثــرة منصــات التنســيق .وفــي
الوقــت الــذي بــدا فيــه الفصــل بيــن مجموعتــي
حمايــة الطفــل والعنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع
عمــان ،اعتقــد الكثيــر
االجتماعــي مقبــو ًال علــى مســتوى ّ
مــن النــاس الذيــن تمــت مقابلتهــم علــى مســتوى
المحافظات/المخيمــات بــأن هــذا الفصــل غيــر كفــؤ أو
فعّ ــال)3.4.1( .
4.4اســتفاد برنامــج بنــاء القــدرات للدعــم النفــس-
اجتماعــي بشــكل جيــد علــى نقــاط القــوة والتكامليــة
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بيــن الشــركاء ،حيــث اســتفاد الشــركاء مــن بعضهــم
البعــض مــن حيــث الخبــرات (بــدون تكلفــة) أو
المســاحات المتوفــرة للتدريــب أو تطويــر المــواد ومــا
إلــى ذلــك)3.4.2( .
5.5لعبــت اليونيســف دورا ً هامــ ًا فــي تيســير التواصــل
والتنســيق بيــن الشــركاءالمختلفين ومجموعــات
العمــل المختلفــة .بيــد أن المنظمــات غيــر الحكوميــة
المحليــة ال زالــت ال تحظــى بالتمثيــل الكافــي بســبب
اســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة فقــط فــي االجتماعــات
التنســيقية)3.4.2( .
6.6علــى الرغــم مــن الثنــاء العــام علــى التشــاركية بيــن
اليونيســف والشــركاء المنفذيــن ،كان هنــاك بعــض
الشــكاوى حــول ازدواجيــة الخدمــات بســبب غيــاب
التنســيق خصوصــ ًا بيــن وكاالت األمــم المتحــدة
المختلفــة)3.4.2( .
7.7تحتــوي اتفاقيــات التعــاون البرامجيــة بيــن اليونيســف
وكل شــريك مــن شــركائها المنفذيــن علــى الكثيــر
مــن النصــوص الموحــدة .وتركــز اليونيســف علــى
ضمــان الجــودة مــن خــال توحيــد المقاربــات واآلليــات،
ولكــن تظــل مبــادرات الشــركاء وملكيتهــم لهــا
موضــع ترحيــب وتقديــر .وذكــر أن التركيــز علــى تحقيــق
األهــداف كان بمثابــة عــبء وكان لــه أثــر عكســي علــى
محــاوالت تقديــم الجــودة العاليــة)3.4.2( .
8.8اعتبــرت الزيــارات الرقابيــة غيــر المعلنــة مــن قبــل
مراقبــي الميــدان مــن قســم المراقبــة فــي اليونيســف
وســيلة للتحكــم بــد ًال مــن دعــم الشــركاء حســب مــا
قــال عــدد كبيــر ممــن تمــت مقابلتهــم)3.4.2( .
9.9بــدت وســيلة االتصــال بيــن اليونيســف والشــركاء
المنفذيــن أكثــر وضوحــ ًا ورســوخ ًا مــن الســنوات
الســابقة .بيــد أن بعــض الشــركاء اعتبــروا أن وجــود
منســقين اثنيــن أو أكثــر الســتجابة الدعــم النفــس-
اجتماعــي أمــر غيــر كفــؤ)3.4.2( .

1010اعتبــر التغيــر الســريع لموظفــي اليونيســف مصــدر
قلــق إلــى جانــب غيــاب الذاكــرة المؤسســية)3.4.2( .

.3.5الفعالية
 .3.5.1أنشطة الشركاء المنفذين
«المقيــاس الحقيقــي لتقــدم أمــة هــو مــدى اهتمامهــا
بأطفالهــا؛ بصحتهــم وســامتهم وأمانهــم المــادي،
وبتعليمهــم وتنشــئتهم االجتماعيــة ،وبشــعورهم
بأنهــم محبوبــون وشــعورهم بالتقديــر ،وانمداجهــم فــي
73
األســر والمجتمعــات التــي ُولِــدوا فيهــا».
ســم شــركاء اليونيســيف المنفــذون إلــى ثــاث فئــات
ي َُق َّ
واســعة:
تضــم الفئــة األولــى الشــركاء الذيــن يقدمــون الدعــم
صــص علــى مســتوى
النفس-اجتماعــي غيــر
الم َت َخ ِّ
ُ
المجتمعــات المحليــة ودعــم األســرة (المســتوى الثانــي
فــي هــرم التدخــات ل َّلجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن
الــوكاالت) .يقــوم هــؤالء الشــركاء عـ ً
ـادة بثــاث مجموعــات
مــن األنشــطة:
1.1فعاليــات المســاحات الصديقــة لألطفــال وجلســات
اإلرشــاد الجماعيــة (المســتوى الثانــي فــي الدعــم
النفس-اجتماعــي)
2.2نشــر التوعيــة وحشــد المجتمعــات المحليــة عــن
طريــق لجــان حمايــة الطفــل المجتمعيــة.
3.3تنميــة ُقــدرات العامليــن فــي الصفــوف األماميــة
ومقدمــي الرعايــة والمجتمــع المحلــي.
انخفــض عــدد ُ
شــركاء الفئــة األولــى خــال الفتــرة -2013
 ،2014ويُعــزى ذلــك إلــى تبســيط وترشــيد أنــواع الفعاليــات
والمواقــع واالنتقــال مــن الشــراكة الدوليــة إلــى المحليــة.
كان هنالــك  12شــريك ًا عــام  ،2013بينمــا انخفــض العــدد إلــى 10
شــركاء عــام  74 .2014لمزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء الرجــوع
إلــى الجــدول .5

7373اليونيسيف (“ ،)2007فقر األطفال في المنظور :لنظرة عامة على حالة الطفل في الدول الغنية” .تقرير مركز إنوسينتي السابع .فلورنس :مركز بحوث إنوسينتي التابع لليونيسيف.
َّ
ومنظمــة إنقــاذ الطفــل فــي األردن (Save the
7474شــركاء اليونيســف المنفــذون ألنشــطة المســتوى الثانــي عــام  ،2013بمــا فــي ذلــك الهــال األحمــر األردنــي ،ومؤسســة نــور الحســين ،ومؤسســة الحــق فــي ال َّل ِعــب (،)Right to Play
.)Children
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جدول َ :5م ْن وماذا وأين؟ معلومات عن شركاء اليونيسيف المنفذين
اﻟﻌﺎم
اﻟﺸﺮﻛﺎء

٢٠١٤ ٢٠١٣

اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻨﻔﺲ-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

إدارة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

ﻟﺠﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﻤﺠ َﺘ َﻤﻌﻴﺔ
ُ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻈﺎم

اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت ﻣﺪﻧﻲ /رﻳﻔﻲ

ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﻼﻋﺐ
ﺧﺎﺻﺔ

ﻣﺴﺎﺣﺎت
ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ
ﻣُ َﺘ َﻨ ﱢﻘﻠﺔ

ﺧﻴﺎم ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ إن ﺑﻮﻧﺖ ﺑﻴﺮ )(reP etnoP nU
ا ﱢﺗﺤﺎد اﻟﻤﺮأة ا ردﻧﻲ
ﺟﻬﺪ )اﻟﺼﻨﺪوق ا ردﻧﻲ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ(
ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﺘﺮﺳﻮس )(SOSRETNI
ﺳﺮي
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وارﺷﺎد ا ُ َ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻬﺮ ا ردن
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﺳﻼﻣﻲ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ أرض اﻟﺒﺸﺮ )(semmoH sed erreT
ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
)(lanoitanretnI nerdlihC eht evaS
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻴﺮﺳﻲ ﻛﻮر )(sproC ycreM
ﻟﺠﻨﺔ اﻧﻘﺎذ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮر اﻟﺤﺴﻴﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟ ﱠﻠ ِﻌﺐ )(yalP ot thgiR

تضــم الفئــة الثانيــة مــن الشــركاء المنظمــات التــي تقــدم
خدمــات إدارة الحالــة المنظمــة لحــاالت حمايــة الطفــل
والعنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعي (المســتوى
المشــتركة بيــن
الثالــث فــي هــرم التدخــات ل َّلجنــة الدائمــة ُ
ــد الهيئــة الطبيــة الدوليــة ولجنــة اإلنقــاذ
الــوكاالت) .وتُعَ ُّ
الدوليــة ومنظمــة أرض البشــر مــن شــركاء اليونيســيف
الرئيســين لفعاليــات المســتوى الثالــث .وتعمــل الهيئــة
المعَ رَّضيــن للخطــر (بمــا فــي
الطبيــة الدوليــة مــع األطفــال ُ
المحولــون مــن وكاالت أخــرى) ،واألطفــال
ذلــك األطفــال
َّ
ً
المتضرِّريــن ســابقا ،واألطفــال ضحايــا العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي ،وتوفــر الهيئــة الطبيــة الدوليــة بعــض
مــن خدمــات المســتوى الثانــي ولكــن تركيزهــا الرئيســي
ـب علــى أنشــطة المســتوى الثالــث واالرابــع .تســتقبل
صـ ُّ
يَ ْن َ
ـدة قضايــا محولــة مــن شــركاء
الهيئــة الطبيــة الدوليــة ِعـ َّ
آخريــن ،وباألخــص مــن مخيمــي الزعتــري واألزرق ،بينمــا
تنحصــر مهمــة منظمــة أرض البشــر فــي إدارة قضايــا
المخيــم اإلماراتــي األردنــي لالجئيــن فقــط .أمــا لجنــة اإلنقــاذ
الدوليــة ،فتســتهدف األطفــال بــا مرافــق والمنفصليــن
عــن عائالتهــم فــي مخيمــي األزرق والزعتــري ،بينمــا
تديــر الهيئــة الطبيــة الدوليــة حــاالت األطفــال بــا مرافــق
والمنفصليــن عــن عائالتهــم فــي المجتمعــات المحليــة
المضيفــة .وتقــوم لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة أيضـ ًا بتحديــد وإدارة
قضايــا األطفــال الناجيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي فــي حديقــة الملــك عبــداهلل ومخيــم ســايبر
ســيتي لالجئيــن وفــي المجتمعــات المضيفــة.
الشــركاء الرئيســون فــي الفئــة الثالثــة ،والذيــن يشــاركون
فــي تعزيــز النظــام ،هــم مؤسســة نهــر األردن ومنظمــة
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إنقــاذ الطفــل الدوليــة .للمزيــد مــن التفاصيــل حــول
أنشــطتهم ،الرجــاء الرجــوع إلــى القســم رقــم .2.6.3
مباشــرة؛
تكــون آليــات اإلحالــة فــي قضايــا المســتوى الرابــع
ِ
حيــث يتــم تحديــد القضيــة المتعلقــة بحمايــة الطفــل أو
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن قبــل مقدمــي
الخدمــات ،ومــن ثــم يتــم إحالتهــا إلــى مديــر الحالــة الــذي
يقــوم بإحالتهــا بــدوره – إن اقتضــى األمــر ذلــك -إلــى
الخدمــات المتخصصــة (التــي تتــراوح بيــن خدمــات قضائيــة
وخدمــات الرعايــة الصحيــة) .وهــذه األخيــرة تشــمل خدمــات
متخصصــة لدعــم الصحــة النفســية والدعــم النفــس-
ً
وعــادة مــا يقــوم بذلــك
اجتماعــي فــي المســتوى الرابــع،
ــدة
ع
فــي
الرابــع
المســتوى
يقــدم خدمــات
طبيــب نفســي
ِ َّ
ِّ
مواقــع.
لــدى الهيئــة الطبيــة الدوليــة خمســة أطبــاء نفســيين
يكلــف كل منهــم بعــدد مــن القضايــا؛ إذ يعمــل إثنــان
مــن األطبــاء بــدوام كامــل ،بينمــا يعمــل الثالثــة اآلخــرون
بــدوام جزئــي ،كمــا يوجــد لــدى الهيئــة الطبيــة الدوليــة
ً
عيــادة يزورهــا األطبــاء النفســيون
مــا مجموعــه 17
بانتظــام ،ويشــرفون عليهــا ،كمــا يوجــد هنالــك منســق
فــي كل عيــادة وهــو فــي العــادة مديــر حالــة ،ويتــم تعيينــه
بــدوام كامــل .ويكــون كل هــؤالء فريق ـ ًا واحــداً ،فيكمــان
بعضهمــا البعــض ويعملــون ســوي ًا .يقــوم مــدراء الحالــة
بالقســم األكبــر مــن العــاج النفســي ،إذ يوجــد هنالــك نقــص
فــي المعالجيــن النفســيين المرخصيــن ،وتعانــي الهيئــة
الطبيــة الدوليــة مــن ذلــك النقــص أيضــ ًا.

تقييم استجابة اليونيسف الطارئة في مجال الدعم النفس-اجتماعي لألطفال السوريين في األردن | 2014 - 2013

فيمــا يلــي طــرق اإلحالــة الممكنــة وفقــ ًا لمــا أشــار إليــه
طبيــب نفســي لــدى الهيئــة الطبيــة الدوليــة:
1.1يفحــص الطبيــب العــام المريــض فــي العيــادة ويُ َقــرِّر
بــأن يحيلــه إلــى طبيــب نفســي.
2.2يأتي المريض بنفسه لرؤية طبيب نفسي.
3.3قــد تــم تشــخيص المريــض ســابق ًا فــي وطنــه ويأتــي
للحصــول علــى األدويــة.
4.4تتعــرَّف الشــرطة علــى هويــة المريــض وتحيلــه إلــى
تقريــر خبيــر.
طبيــب نفســي لكــي يحصــل علــى
ِ
5.5يقــوم مــدراء القضيــة بإحالتهــا إلــى ضبــاط االرتبــاط
وال يقــوم طبيــب نفســي بالتدخــل إال إذا كانــت الحالــة
المقــر الرئيــس إجــراء تقييــم
صعبــة أو فــي حــال طلــب َ
عاجــل.
ُســمح لالجئيــن المســجلين لــدى المفوضيــة الســامية
ي
َ
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فقــط بتلقــي الخدمــات،
ُس ـبِّب هــذا ضــررا ً كبيــرا ً لالجئيــن الفلســطينيين ألنهــم
وي َ
يندرجــون تحــت واليــة األونــروا ،وليــس لــدى األونــروا أي أطباء
نفســيين وتقــوم بإحالــة المرضــى إلــى عيــادات وزارة الصحــة
ـدم أيــة خدمــات
األردنيــة مبدئي ـ ًا ،ولكــن وزارة الصحــة ال تقـ ّ
ً
لألشــخاص الذيــن ال يملكــون رقم ـ ًا وطني ـا ،وينطبــق هــذا
علــى الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا وعلــى
الالجئيــن الذيــن يُعرفــون بالغ َّزاوييــن الســابقين (ويعيشــون
والوحدات
فــي عــدة مخيمــات مثل مخيــم جــرش والســوف ِ
وإلــخ .).ويضــم المرضــى الحاليــون الالجئيــن القادميــن مــن
العــراق وســوريا والصومــال والســودان واليمــن ومصــر.
ومــن بيــن التشــخيصات األكثــر شــيوع ًا اضطــراب مــا بعــد
مص َّنــف فــي المرتبــة األولــى ،واالكتئــاب
الصدمــة (َ )PTSD
فــي المرتبــة الثانيــة ،واالضطــراب الوجدانــي ثنائــي القطــب،
واضطــراب التأقلــم.
تبيــن النتائــج المتوقعــة المبينــة فــي اتفاقيــات التعــاون
البرامجيــة العناصــر األساســية التــي قــد تُ َؤ ِّثــر علــى رفــاه
المســتهدفين .وفيمــا يلــي هــذه النتائــج:
الســكان ُ
ُســمح ألطفــال الســوريين الالجئيــن وألطفــال
1.1ي
َ
المجتمــع المحلــي المضيــف وعائالتهــم باللجــوء
إلــى المســاحات اآلمنــة لألطفــال والحصــول علــى
المســاعدة النفس-اجتماعيــة والحمايــة.
2.2يشــارك أفــراد المجتمعيــن الســوري والمحلــي
بشــكل فعَّ ــال فــي لجــان حمايــة الطفــل المجتمعيــة
الم َتعَ ِّلقــة
مــن أجــل الوقايــة الفعّ الــة مــن القضايــا ُ
بحمايــة الطفــل والعنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع
االجتماعــي وكشــفها واالســتجابة لهــا فــوراً.
3.3العاملــون االجتماعيــون والمعالجــون النفســيون
والمنشــطون االجتماعيــون والمنســقون الميدانيــون
قــادرون علــى العمــل مــع العائــات واألطفــال وعلــى

منــع القضايــا المتعلقــة بحمايــة الطفــل والعنــف
الجنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي وكشــفها
واالســتجابة لهــا.
4.4يتلقــى األطفــال واليافعــون الســوريون الالجئــون
وأطفــال ويافعــو المجتمــع المحلــي المضيــف تعليم ـ ًا
غيــر رســمي ويشــاركون فــي أنشــطة تقــوم بتنميــة
مهاراتهــم الحياتيــة.
وكمــا هــو مبيــن فــي القســم  ،1.4قــام الفريــق بإجــراء
نقاشــات المجموعــات المركــزة مــع المســتفيدين
المباشــرين وغيــر المباشــرين والمقابــات شــبه المنظمــة
مــع العامليــن األساســيين وأصحــاب المصالــح ،وذلــك فــي
محاولــة لتقييــم فعاليــة الدعــم النفس-اجتماعــي فيمــا
يتعَ َّلــق برفــاه األطفــال .ســيتم التركيــز فــي هــذا الجــزء
ً
مباشــرة بنقاشــات المجموعــات
علــى الفعاليــة وربطهــا
المركــزة التــي تــم إجراؤهــا مــع األطفــال التــي تتــراوح
أعمارهــم مــا بيــن  9و 12ســنة ،ومــع اليافعيــن الذكــور
واإلنــاث التــي تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن  13و 18ســنة ،ومــع
مقدمــي الرعايــة ،والتــي تقــدم مؤشــرا ً علــى فعاليــة عمليــة
الدعــم النفس-اجتماعــي الملموســة .وس ـ ُتعرَض النتائــج
التــي تــم التوصــل إليهــا فــي البنــود  3.5.3و. 3.5.4

 3.٥.2نوعية االستجابة
األمان
ال ينبغــي التقليــل مــن شــأن مــدى اعتبــار العائــات واألطفــال
للمســاحات صديقــة لألطفــال مكانـ ًا ِآمنـ ًا والقيمــة العاليــة
التــي يضعونهــا لهــذا األمــر .تشــير النتائــج إلــى أن موظفــي
المراكــز التــي أ ُ ِخــذت كعينــة للدراســة يســعون جاهديــن
لضمــان بيئــة آمنــة وخاليــة مــن المخاطــر .وعلــى وجــه
الخصــوص ،قــام األطفــال (الفتيــان والفتيــات) وذووهــم
الذيــن تــم إجــراء مقابلــة معهــم بالتأكيــد علــى عــدم وجــود
أســاليب المعاقبــة الجســدية كجانــب مهــم مــن جوانــب
األمــان األساســية فــي المســاحات صديقــة لألطفــال.
يقــر ذوو األطفــال بعمــل الموظفيــن علــى التواصــل مــع
األطفــال واليافعيــن ،وتقديــم برامــج وفعاليــات تُ
شــغل
ِ
وقتهــم وتُبقيهــم بعيــدا ً عــن الشــارع .وقــد تمــت
اإلشــارة بكثــرة فــي التقريــر إلــى مــدى اســتفادة األطفــال
مــن ارتيــاد المســاحات الصديقــة لهــم .وكمــا ُذ ِكــر
ســابق ًا ،فــإن المســاحات صديقــة لألطفــال هــي األماكــن
الوحيــدة المســموح للكثيــر مــن اإلنــاث أن يزرنهــا ،وهــي
بذلــك ملجأهــن الوحيــد .يشــعر اآلبــاء واألمهــات بأنــه ال
وجــود ألماكــن أخــرى أكثــر أمانــ ًا ألطفالهــم األصغــر ِســ َّن ًا
ولليافعــات.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فقــد ذكــر الموظفــون وأوليــاء
األمــور مخــاوف بشــأن المخاطــر التــي تَعَ ـرَّض لهــا األطفــال
عنــد محاولتهــم الوصــول إلــى المراكــز فــي المناطــق
الحضريــة ومخيمــات الالجئيــن؛ فكانــت المرافــق ،فــي كثيـ ٍـر
مــن األحيــان ،بعيــدة ويصعــب الوصــول إليهــا مشــي ًا علــى
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األقــدام ،وت َب َّيــن أن الموظفيــن قــد وضعــوا آليــات لمراقبــة
أو مرافقــة األطفــال فــي الطريــق ،ولكــن لــم يتــم الحديــث
عــن توفيــر المواصــات فــي اتفاقيــات التعــاون البرامجيــة
وبالتالــي لــم يتــم تمويلهــا مــن ِقبــل اليونيســيف ،ممــا
فــرض المزيــد مــن الضغــوط علــى مــوارد بعــض الشــركاء
الم َن ِّفذيــن القائمــة المحــدودة أصــ ً
ا وعرقــل وصــول
األطفــال والعائــات إلــى المراكــز فــي بعــض األحيــان.
لــم تقــم مناطــق اللعــب المفتوحــة فــي بعــض المواقــع
بمراعــاة احتياجــات اإلنــاث ،ففــي مخيــم الزعتــري مثــ ً
ا،
ليــس هنالــك مســاحة مظللــة فــي المســاحات الخارجيــة،
وعندمــا يأتــي دور اإلنــاث فــي الخــروج إليهــا يكــون الجــو حــا ّراً.
وذكــر عــدد مــن األطفــال األصغــر ِسـ َّن ًا فــي ذلــك الموقــع أنــه
عندمــا يأتــي دور األطفــال األكبــر منهــم قليـ ً
ا فــي لعب كرة
القــدم ،يتــم دفــع األطفــال األصغــر ِس ـ َّن ًا لمغــادرة المــكان.
لــم يتــم اعتبــار نــوادي األطفــال -التــي تــم إنشــاؤها بهــدف
إيجــاد حــل لبعــض القضايــا ومــن أجــل إعطــاء جميــع الفئــات
حقوقهــا -فعّ الــة وشــاملة لجميــع مــن أراد االنضمــام
إليهــا .وتــم إثــارة هــذه النقطــة األخيــرة بعــد نقاشــات
المجموعــات المركــزة مــع الفتيــات الصغــار واليافعــات
اللواتــي أ َ َخـ ْ
ـذن الميســر جانب ـ ًا لنقــل هــذه الرســالة لــه.
وقــد قــام الموظفــون باإلبــاغ عن بعــض القضايــا المتعلقة
باألمــان ،إذ لــم يشــعروا بأنــه تــم اتخــاذ خطــوات كافيــة
لضمــان ســامتهم العقليــة والجســدية .فعلــى ســبيل
المثــال ،هنالــك منشــطة اجتماعيــة كانــت ترتــدي القفــازات
طــوال الوقــت ألنهــا خافــت مــن التع ـرُّض ألمــراض جلديــة
ُمعْ ِديَــة ،وبالرغــم مــن أنهــا قامــت بذلــك بســبب مخــاوف
صحيــة بحتــة ،ولكــن ذلــك أثــر علــى التواصــل مــع األشــخاص
الذيــن يرتــادون تلــك المراكــز.
التوظيف واستغالل الموارد االجتماعية
تــم مالحظــة التفــاوت الكبيــر فــي عــدد ونــوع الموظفيــن
فــي كل مركــز .وعلــى الرغــم مــن هــذا التفــاوت إال أن كل
فريــق تألــف بشــكل عــام مــن منشــط اجتماعــي واحــد،
ومتطــوع ســوري واحــد وميســرين تعليمييــن اثنيــن
وموظــف إداري واحــد أو أكثــر .وبالمتوســط ،فقــد كان هنــاك
 6-5موظفيــن يعملــون بشــكل مباشــر مــع المســتفيدين
فــي المراكــز الخاضعــة للدراســة ،وكان عــدد المســتفيدين
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يفــوق  120شــخص فــي أكثــر المراكــز التــي تمــت زيارتهــا،
ولكــن توظــف القليــل مــن المراكــز  10إلــى  12شــخص ًا .وعلــى
الرغــم مــن أن الوظائــف المهنيــة التــي تــم الموافقــة عليهــا
فــي اتفاقيــات التعــاون البرامجيــة بــدت وكأنهــا مفعلــة،
فــكان ينبغــي ضمــان توزيــع عــدد الموظفيــن اإلنــاث
والذكــور بالتســاوي (أو علــى األقــل بشــكل متــوازن) فــي
كل مركــز .وألن هــذه القاعــدة لــم تتبــع فــي الكثيــر مــن
األحيــان ،فقــد َّأثــر ذلــك ســلب ًا علــى القــدرة علــى التعامــل مــع
قضايــا معينــة (باألخــص قضايــا اليافعيــن مثــل ســن البلــوغ
والتطــور الجنســي).
ُّ
وعلــى الرغــم مــن وجــود متطــوع ســوري واحــد علــى األقــل
يشــارك فــي فعاليــات كل مركــز ،إال أنــه قــد لوحظــت الحاجة
إلــى المزيــد مــن االســتثمار فــي مجــال تعبئــة المــوارد
المجتمعيــة (الســورية واألردنيــة علــى حــد ســواء) (الرجــاء
الرجــوع إلــى القســم رقــم  .)6.2ويبــدو أن الحــال كذلــك فــي
المجتمعــات المضيفــة علــى وجــه الخصــوص ،وعلــى الرغــم
مــن أنهــا معضلــة يمــر بهــا األفــراد فــي حــاالت الطــوارئ
والحــاالت اإلنســانية ،إال أن الفشــل فــي إشــراك الراشــدين
والمجتمــع األوســع فــي حمايــة األطفــال قــد يــؤدي علــى
المــدى البعيــد إلــى زيــادة االعتماديــة علــى المعونــة وإضعــاف
إمكانيــة وجــود آليــات حمايــة مجتمعيــة لألطفــال.
األنشطة النفس-اجتماعية
«إن أراد والـ َـد َّي مغــادرة هــذا المخيــم فــا بــأس ،ولكننــي لــن
أتــرك هــذا المركــز»( .يافعــة مــن مخيــم الزعتــري).
بســبب ضيــق الوقــت المتوفــر ،والــذي كان مــن محــددات
َّ
يتمكــن المقيمــون مــن مراقبــة الموظفيــن
الدراســة ،لــم
لوقــت طويــل أثناء انشــغالهم المباشــر مع المســتفيدين.
الم َق َّدمــة عــن طريــق أخــذ لمحــة
وقــد تــم تشــكيل النتائــج ُ
عــن األماكــن التــي تُقــام فيهــا بعــض األنشــطة ،باإلضافة إلى
المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال نقاشــات
المجموعــات المركــزة والمقابــات شــبة المنظمــة .
هنالــك لمحــة عامــة عــن األنشــطة المقترحــة فــي المراكــز
والتــي تتالئــم مــع مختلــف األعمــار وتقــوم علــى أســاس
مراحــل التطويــر والتهيئــة فــي اتفاقيــات التعــاون البرامجيــة
بيــن اليونيســف ومنظمــة إنقــاذ الطفــل حيــث يتــم وصفهــا
مفصــل .انظــر الجــدول  6أدنــاه.
بشــكل
َّ
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 ٨-٤ﺳﻨﻮات

 ١٢-٩ﺳﻨﺔ

 ١٥-١٣ﺳﻨﺔ

 ١٨-١٦ﺳﻨﺔ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺲ-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺻﻤﻮد
اﻟﻄﻔﻞ وأﻧﺸﻄﺔ TRAEH

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺲ-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺻﻤﻮد
اﻟﻄﻔﻞ وأﻧﺸﻄﺔ TRAEH

ﺻﻤﻮد اﻟﻴﺎﻓﻌﻴﻦ

ﺻﻤﻮد اﻟﻴﺎﻓﻌﻴﻦ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺲ-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ

ﻧﻬﺞ "ﻣﻦ ﻃﻔﻞ إﻟﻰ ﻃﻔﻞ"
) ٦ﺧﻄﻮات(

اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ-
اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ-
اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﺎدة واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت،
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺤﻘﻮق
إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻧﺠﺎﺑﻴﺔ )(RHRS
واﻧﺠﺎﺑﻴﺔ )(RHRS

واﻟﺤﺮف
ا§ﻧﺸﻄﺔ اﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻟﻔﻨﻮن ِ

واﻟﺤﺮف
ﻣﺸﺮوع اﻟﻔﻨﻮن ِ

واﻟﺤﺮف
ﻣﺸﺮوع اﻟﻔﻨﻮن ِ

اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ا§ﻗﺮان

ا§ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

اﻟﺪﻣﻰ وإﻟﺦ.
ﻟﻌﺐ ا§دوار وﻋﺮوض ُ

ﺗﻮﺟﻴﻪ وﻧﺸﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ

اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺧﺮى

اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺧﺮى

وﻣ َﻜﻌﱠ ﺒﺎت
أﻟﻌﺎب أﻟﻐﺎز ُ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻧﻘﺎﺷﺎت وﺣﻮارات

ﻧﻘﺎﺷﺎت وﺣﻮارات

دورات ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ

دورات ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ@

*لألطفال في سن المدرسة :يُ َف َّضل أن يسجلوا في المدرسة.
وعلــى الرغــم مــن أن بعــض هــذه األنشــطة ليســت نفــس-
اجتماعيــة بحــد ذاتهــا ،إال أنهــا قــد تســاهم فــي رفــاه
المشــاركين النفس-اجتماعــي العــام إن تــم تكييفهــا
ـاء علــى قــدرات ومهــارات واحتياجــات األطفــال
وتقديمهــا بنـ ً
واليافعيــن اإلنمائيــة.
وبــدا واضح ـ ًا أن المواقــع المختلفــة تركــز علــى مجموعــات
مختلفــة مــن األنشــطة ،فلــم يكــن هنالــك مجموعــة
موحَّ ــدة مــن األنشــطة حتــى فــي المرحلــة األولــى مــن
َ
بدايــة العمــل؛ فقــام المنشــطون االجتماعيــون بإظهــار
شــتى القــدرات والكفــاءات عنــد اإلشــراف علــى األنشــطة
النفس-اجتماعيــة وإجرائهــا .كان لــدى غالبيــة المراكــز
التــي تــم زيارتهــا نمــوذج واضــح للمهــارات الحياتيــة الــذي
تقــوم باســتعماله ،فيمــا لــم تكــن هــذه المهــارات واضحــة
َّ
يتمكــن المشــاركون فــي
فــي مراكــز أخــرى ،وبالتالــي لــم
َّ
عمــا تعَ لمــوه
نقاشــات المجموعــات المركــزة مــن التعبيــر ّ
بصــورة كاملــة .كانــت فعاليــة المشــاركين فــي تدريــب
المهــارات الحياتيــة واضحــة مــن خــال األمثلــة التــي قــام
بإعطائهــا األطفــال واليافعــون عندمــا ُ
ط ِلــب منهــم
التعبيــر عمــا تع َّلمــوه بصــورة عمليــة.
قــام غالبيــة المشــاركين فــي نقاشــات المجموعــات
المركــزة بالتعبيــر َ
ش َ
ــفوي ًا عــن الفــرق بيــن حياتهــم
ِّ
َ
ومهاراتهــم ومعارفهــم وســلوكهم قبــل تلقــي الخدمــات
وبعــده؛ فعلــى ســبيل المثــال ،ذكــر عــدد مــن األطفــال
فــي أحــد المراكــز مــا تع َّلمــوه عــن حمايــة أجســادهم
وأنفســهم .ومــن الواضــح أن نمــوذج المهــارات الحياتيــة
امتــاز بكونــه نموذجــ ًا ناجحــ ًا يســاعد فــي نشــر المعرفــة
وفــي تعزيــز بنــاء المهــارات .ومــن المجــاالت األخــرى التــي

تــم التركيــز عليهــا :تقنيــة «عقــد القلــب» ،وحقــوق الطفــل،
ونــادي األطفــال ،واألنشــطة البدنيــة ،والفعاليــات الثقافيــة.
ــدم المركــز
كان النمــوذج فــي أحــد المراكــز مختلفــ ًا ،إذ َق َّ
سلســلة مــن أربــع فعاليــات ُم َّدتهــا ســاعة ،وينتقــل فيهــا
المشــاركون بيــن مختلــف األنشــطة التــي شــملت مختبــر
والحــرف اليدويــة ،واألنشــطة البدنيــة ،وغيرهــا.
الحاســوبِ ،
ـد معقــول ،مــع أن بعــض اليافعيــن
ونجــح هــذا التنــوع إلــى حـ ٍّ
اشــتكوا مــن قلــة الخيــارات المتاحــة فــي إحــدى المســارات
للمشــاركين مــن مختلــف األعمــار.
وعنــد تقييــم األنشــطة ،كانــت األنشــطة البدنيــة هــي
َّ
المفضلــة لــدى المســتجيبين ،وكانــت كــرة القــدم
المفضلــة علــى اإلطــاق لــدى الكثيــر مــن الذكــور ،كمــا جــاء
اللعــب فــي األماكــن المفتوحــة فــي مرتبــة عليــا.
وبحســب مــن شــاهد بعــض هــذه األنشــطة ،اع ُت ِبــرت
ـد قيــام األطفــال
أكثرهــا مســليّة وتمــأ وقــت الفــراغ .وال يُعَ ـ ُّ
فــي مســابقة مــا بالتنقــل مــن غرفــة إلــى أخــرى فعاليــة
نفس-اجتماعيــة ،إال إذا كانــت تمريــن إحمــاء يمهــد
لنشــاط َ
يتحدثــون عــن
آخــر .وعندمــا كان المشــاركون
َّ
َ
المق َّدمــة خــال نقاشــات المجموعــات المركــزة،
الفعاليــات
تب َّيــن بوضــوح االختــاف بيــن طبيعــة األنشــطة وأثرهــا علــى
المشــاركين مــن مركــز إلــى آخــر .وقــام األطفــال واليافعــون
كذلــك بالتعليــق علــى تكــرار النشــاطات اليوميــة ،وال
يبــدو أن للمســتفيدين رأيــ ًا فــي طبيعــة األنشــطة التــي
يتــم إجراؤهــا وهنــاك نقــص فــي اإلبداعيــة فــي المواقــع.
إحســاس بــأن يافعــي المخيــم يرتــادون المراكــز
هنالــك
ٌ
بســبب كونهــا مســاحة بديلــة بغــض النظــر عــن األنشــطة
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المتواجــدة فيهــا ،باســتثناء مخيــم األزرق حيــث وصــف
عــدد مــن اليافعــات المراكــز بأنهــا« :أفضــل مــن البقــاء فــي
المنــزل» ،و «أشــعر بــأن ثمــة شــيء ناقــص إذا مــا مـ َّـر يــوم
آت إلــى المركــز» ،و «أشــعر بإحبــاط أيــام الجمعــة ألنــه
ولــم ِ
ليــس بوســعي القــدوم إلــى المركــز!».

أنهــم يقــدرون هــذه المســاحة بالتحديــد بشــكل كبيــر.
وفيمــا يخــص القضايــا الشــخصية أو الخاصــة التــي ِّ
تؤثــر
علــى الفتيــات األطفــال واليافعــات ،تبيّــن إن اإلنــاث أكثــر
نشــاط ًا فــي التمــاس خدمــات األخصائييــن االجتماعييــن
واالســتفادة منهــا.

بفضــل مشــاركة النــاس المضمونــة فــي المراكــز فــي
المخيمــات والمجتمــع المحلــي المضيــف علــى حــد ســواء،
تقــدم المراكــز فرصــة ممتــازة لغــرس رســائل واضحــة
وهادفــة .ونشــأت محادثــات كثيــرة حــول خــوف األطفــال
واليافعيــن واآلبــاء واألمهــات مــن القضايــا التــي تتع َّلــق
بحمايــة الطفــل أو العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
فــي المجتمــع .ومــن الجديــر بالذكــر أن المراكــز تقــدم
دورات وعــروض توعويــة ،ولكــن فعاليتهــا ال تــزال محــدودة
بالنســبة لحجــم مختلــف القضايــا.

فيمــا يتع َّلــق باألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن
 12-7عامــ ًا ،فقــد شــارك األطفــال مــن الجنســين فــي
الفعاليــات وعبَّــروا عــن تقديرهــم للمســاحات واألنشــطة
التــي تقدمهــا .والحــظ الفريــق فــي عــدد مــن المســاحات
الصديقــة لألطفــال ســطحية مســتوى مشــاركة اليافعيــن
ـد
الذكــور فــي المحادثــات وإبــداء رأيهــم بالمســاحة ،ولــم يبـ ُ
أنهــم يقــدرون األنشــطة الداخليــة مثــل اإلنــاث ،وقــد يعــزى
المجتمعــات المحليــة المضيفــة إلــى بحثهــم
ذلــك فــي ُ
عــن فــرص عمــل ،وبالتالــي ينظــرون ألي نشــاط آخــر علــى
أنــه شــكل مــن أشــكال التــرف .وفــي الوقــت ذاتــه ،وبســبب
الضغــط الهائــل الــذي تتعَ ــرَّض لــه هــذه الفئــة العمريــة
بالــذات ،فقــد يكــون باســتطاعة المســاحات الصديقــة
لألطفــال أن تكــون ملجـ ًـأ لهــم؛ علــى ســبيل المثــال ،يقــوم
يافــع يبلــغ  16عامـ ًا فــي الرمثــا بالذهــاب إلــى المدرســة ومــن
َّ
ً
ووضــح بأنــه ليــس هنالــك َمــن
مباشــرة،
ــم إلــى العمــل
ثَ َّ
يلعــب أو يخــرج معــه وبأنــه يشــعر بالعُ زلــة الشــديدة ،والحظ
الفــرق الكبيــر الــذي طــرأ علــى حياتــه عندمــا كان يجــد وقت ـ ًا
للذهــاب إلــى المســاحة الصديقــة لألطفــال.

 .3.5.3فعالية اتفاقيات التعاون البرامجية
النتيجــة األولــى :يســتفيد األطفــال الســوريون الالجئــون
المحلــي المضيــف وعائالتهــم
وأطفــال المجتمــع
ّ
مــن خدمــات المســاحات الصديقــة لألطفــال والدعــم
النفس-اجتماعــي والحمايــة.
الوصول إلى المساحات الصديقة لألطفال
لقــد كان إنشــاء مســاحات تتنــاول مســألة رفــاه األطفــال
واليافعيــن ركيــزة لعمــل برنامــج اليونيســيف لحمايــة
الطفــل ،وكان لهــذه المســاحات دور فعّ ــال فــي توفيــر
أماكــن بديلــة لألطفــال واليافعيــن عــن أماكن معيشــتهم.
ذكــر غالبيــة األطفــال واليافعيــن أن هــذه المراكــز هــي
«بيتهــم الثانــي» ،وال يمكــن التقليــل مــن أهميــة ذلــك.
وفــي ضــوء الدراســات التــي أفــادت بارتفــاع مســتوى العنــف
الــذي يتعــرَّض لــه الالجئــون ،ســواء أكان ذلــك فــي أماكــن
ســكنهم أو خارجهــا ،فمــن الواجــب االعتــراف بــدور المراكــز
فــي توفيــر الحمايــة لالجئيــن .وعنــد ســؤال المشــاركين
عــن مســتوى األمــان الــذي يشــعرون بــه داخــل المســاحات
الصديقــة لألطفــال ،ع ّبــرت الغالبيــة العظمــى مــن الالجئيــن
خــال جميــع نقاشــات المجموعــات المركــزة عــن عــدم
وجــود مــا يثيــر قلقهــم عنــد وجودهــم داخــل منشــآت
هــذه المســاحات.
وكان وجــود المراكــز مهــم بالنســبة لألطفــال واليافعيــن
ُســمح
مــن الجنســين ،إال أنــه المــكان الوحيــد الــذي ي
َ
للفتيــات الصغــار واليافعــات بالذهــاب إليــه ،وبالتالــي عَ َّبــرت
اإلنــاث عــن تقديرهــن للمــكان بوضــوح أكثــر بشــكل عــام.
اســتفادت الفئتــان مــن الخدمــات واألنشــطة المتوفــرة،
وتحدثــوا جميعــ ًا عــن هــذه الفوائــد بأريحيــة .وحــاز دعــم
َّ
عــدة مواقــع علــى درجــة عاليــة مــن الرضــى
فــي
التعليــم
َّ
باإلضافــة إلــى عــدد مــن األنشــطة التــي تطبّــق نمــوذج
المهــارات الحياتيــة .كمــا أشــير إلــى أهميــة وجــود حيّــز
مــادي للتجــول فيــه ،وقيــل أن مناطــق اللعــب المفتوحــة
 أي ملعــب كــرة القــدم – قــد خصصــت بشــكل غيــررســمي الســتعمال الذكــور أكثــر مــن اإلنــاث ،وبــدا واضحــ ًا
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اســتفادت الفتيــات األصغــر ســن ًا مــن اللعــب مــع اآلخريــن
ــن عــن تكويــن
فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال
َّ
وتحد ْث َ
صداقــات جديــدة .وذكــرت اليافعــات فــي بعــض المراكــز
أنهــن يعيــن أن هــذه المســاحة هــي المــكان الوحيــد الــذي
يســمح لهــن بالتعامــل مــع أقرانهــن مــن الفئــة العمريــة
ذاتهــا فيهــا ،ونــادرا ً مــا يســتطعن زيــارة أصدقائهــن فــي
منازلهــن.
ترتبــط فكــرة كــون المســاحات الصديقــة لألطفــال بمثابــة
«البيــت الثانــي» وارتفــاع مســتوى حضــور المســتفيدين
إليهــا مباشـ ً
ـرة بــدور الموظفيــن العامليــن مــع المجموعــة
الســكانية قيــد البحــث ،وكان دورهــم فعــا ًال فــي خلــق
مســتوى مــن الثقــة مــع المســتفيدين وفــي العمــل علــى
دعــم آليــات الصمــود والتكيــف لــدى األطفــال واليافعيــن.
عندمــا ســئل المســتفيدون« :إلــى َمــن تتجــه إن واجهتــك
بعــض المشــاكل؟» أشــار أكثــر مــن  ٪65منهــم إلــى بعــض
موظفــي المســاحات الصديقــة لألطفــال بعينهــم .وخــال
نقاشــات المجموعــات المركــزة مــع أوليــاء األمــور الذكــور
واإلنــاث ،أشــار أكثــر مــن  ٪95منهــم إلــى تأثيــر المســاحات
الصديقــة لألطفــال والموظفيــن واألنشــطة النفــس-
اجتماعيــة اإليجابــي المباشــر علــى رفــاه أطفالهــم .قامــت
المراكــز بتوفيــر مســاحة «للتخ ُّلــص مــن الضغوطــات»
لكــي يكونــوا «أكثــر إيجابيـ ً
ـة» و»أقــل غضبـ ًا» عنــد رجوعهــم
إلــى وطنهــم .وبالرغــم مــن عــدم معرفــة بعــض مقدمــي
تقدمهــا المراكــز،
الرعايــة الذكــور بتفاصيــل الخدمــات التــي ّ
إال أنهــم الحظــوا تأثيــر أنشــطتها والموظفيــن العامليــن
فيهــا علــى رفــاه أطفالهــم.

تقييم استجابة اليونيسف الطارئة في مجال الدعم النفس-اجتماعي لألطفال السوريين في األردن | 2014 - 2013

فــي منــزل ذي مســاحة محــدودة ،يكــون الطفــل الهــادئ
ً
نعمــة لولــي أمــره ،وقــد الحــظ أوليــاء األمــور هــدوء
أطفالهــم فــي المنــزل بعــد ارتيــاد المســاحة الصديقــة
لألطفــال ،وقــد الحــظ األطفــال واليافعــون أيضــ ًا تحســن ًا
تحمــل ظــروف المنــزل بعــد مجيئهــم
فــي قدرتهــم علــى ُّ
إلــى هــذه المســاحات .هــذا ال يعنــي أن المنــزل هــادئ ،بــل
يعنــي ببســاطة أن بإمــكان الطفــل أن ينــزوي فــي مــكان
ســئل األطفــال واليافعــون« :مــاذا
مــا مــن المنــزل .عندمــا ُ
ً
«تعــددت اإلجابــات ولكنهــا
تفعــل عندمــا تكــون متوتــرا؟
َّ
شــملت الذهــاب إلــى غرفــة أخــرى والبــكاء .وقــال بعــض
المجيبيــن الذكــور بأنهــم يغــادرون المنــزل ولكــن الشــوارع
ال تكــون بحــال أفضــل مــن المنــزل مــن حيــث أجــواء التوتــر.
وذكــرت أكثــر مــن  ٪65مــن األمهــات ومقدمــات الرعايــة
فــي المجتمــع المحلــي المضيــف أنهــن أُج ِبــرن علــى تهدئــة
الطفــل بســبب خوفهــن مــن إزعــاج الجيــران ،ويبقــى لديهــن
خــوف مــن أن يُط َلــب منهــن إخــاء المنــزل الــذي يســتأجرنه
فــي حــال شــكل األطفــال مصــدر ضجيــج ،األمــر الــذي يزيــد
مــن توتــر أوليــاء األمــور واألطفــال علــى حــد ســواء بشــكل ال
يســتهان بــه.
بشــكل عــام ،يشــعر أوليــاء األمــور الذكــور واإلنــاث بالتقديــر
نحــو المســاحات الصديقــة لألطفــال ،إال أن اإلنــاث علــى
يقدمهــا المركــز لألطفــال،
ِعلــم أكبــر بالخدمــات التــي ِّ
وذلــك لزيارتهــن للمركــز أكثــر مــن أوليــاء األمــور الذكــور.
وتشــارك اإلنــاث بشــكل أكبــر فــي أنشــطة الســاحات
الصديقــة لألطفــال عــن طريــق حضــور المحاضرات /ورشــات
العمــل القصيــرة .كمــا عبّــرت اإلنــاث بشــكل أوضــح عــن
الرغبــة فــي إضافــة خدمــات أخــرى أكثــر تخصصــ ًا فــي
المراكــز ليســتفدن منهــا .وكان هنــاك نســبة محــدودة
مــن األمهــات ومقدمــات الرعايــة اللواتــي تمــت مقابلتهــن
قــد ارتــدن المســاحات بصفــة من َتظمــة ،وعــادة مــا يأتيــن
لمرافقــة أطفالهــن إلــى الموقــع نظــرا ً لعــدم ُّ
توفــر وســائل
ـدث أولئــك الذيــن اعتــادوا ارتيــاد المركــز بشــكل
النقــل .وتحـ َّ
منتظــم أو عرضــي عــن نمــو الشــعور بانتمائهــم إلــى
المجتمــع عنــد قدومهــم ،بفضــل تعاملهــم مــع الجئيــن
آخريــن ومــع موظفيــن معينيــن .وفــي بعــض المواقــع،
تحدثــت األمهــات ومقدمــات الرعايــة عــن مصــادر قلقهــن
َّ
تحملوهــا،
الشــخصية ،وعــن المخاطــر والمصاعــب التــي
ّ
وصعوبــة رؤيــة أزواجهــن يجلســون محبطيــن طــوال اليــوم
دون إنجــاز أي عمــل .وبالنســبة لهــن ،فــإن المســاحات
الصديقــة لألطفــال هــي المــكان الوحيــد الــذي يســمح لهــن
ـدث أحيان ـ ًا األمهــات بصراحــة
أزواجهــن بالذهــاب إليــه .وتتحـ َّ
عــن حاجتهــن للمشــاركة فــي البرامــج النفس-اجتماعيــة.
أقــ ّر أكثــر مــن  ٪90مــن مقدمــي الرعايــة بمســتوى التوتــر
الكبيــر الــذي يشــعرون بــه فــي المنــزل ج ـرَّاء انعــدام فــرص
العمــل الحقيقيــة ،وانخفــاض أو انعــدام الدخــل ،وضيــق
المســاحة المعيشــية ،واألحــداث التــي تجــري فــي وطنهــم،
وانعــدام المتنفــس الخارجــي الــذي يســتطيعون الذهــاب
إليــه ،وهــم بالتالــي يشــعرون بأنهــم قنابــل موقوتــة علــى
وشــك االنفجــار .ومــع ذلــك ،فــإن قلــة مــن مقدمــي الرعايــة

الذكــور فقــط ترتــاد المســاحات الصديقــة لألطفــال ،ألنهــم
ووفق ـ ًا لهــذه الفئــة،
يشــعرون بــأن دورهــم فيهــا معــدومِ .
ُشــعرهم بالعجــز ،األمــر الــذي يدفعهــم إلــى
فــإن ذلــك ي
ِ
التفكيــر بأنهــم عديمــو الفائــدة إلــى جانــب أمــور أخــرى.
وفــي اثنتيــن مــن نقاشــات المجموعــات المركــزة التــي
أجريــت مــع مقدمــي الرعايــة الذكــور علــى األقــل ،بيَّــن
نصــف المشــاركين رغبتهــم فــي التطــوع ومشــاركة
تدريبهــم الفنــي ومهاراتهــم وهواياتهــم فــي المســاحات
الصديقــة لألطفــال ،ولكــن لــم يتــم اســتغالل هــذه المــوارد
المجتمعيــة ،وقــد يكــون الســبب هــو عــدم متابعــة
المســاحات الصديقــة لألطفــال لهــذا الموضــوع ،وعــدم
المعرفةبكيفيــة اســتخدام هــذه المــوارد و/أو قلــة المــوارد
الماليــة مــن أجــل القيــام بأنشــطة جديــدة.
فــي المجتمعــات المحليــة المضيفــة ،يعــي بعــض الالجئيــن
وضعهــم غيــر النظامــي ويخافــون مــن ترحيلهــم إلــى
ــد ذلــك
ســوريا أو إعادتهــم إلــى مخيمــات الالجئيــن ،ويُعَ ُّ
مصــدر قلــق ألوليــاء األمــور ولألطفــال واليافعيــن .هنالــك
عــدد ال بــأس بــه مــن اليافعيــن الذكــور الذيــن كانــوا يعملون
أو يفكــرون بالحصــول علــى عمــل بســبب احتياجــات المنــزل
الماليــة ،ولكنهــم كانــوا علــى درايــة باحتمــال ترحيلهــم إن
تــم القبــض عليهــم .أجهشــت طفلــة بالبــكاء حينمــا
تحدثــت عــن ترحيــل شــقيقها ،وتــم ذكــر حــاالت عديــدة
َّ
مماثلــة خــال نقاشــات المجموعــات المركــزة.
مــا زال الوصــول إلــى المراكــز مقتصــرا ً علــى ســاعات
النهــار ،كمــا أن نظــام التنــاوب الــذي يقــوم علــى الفصــل
ــدة مجتمعــات محليــة مضيفــة
بيــن الجنســين – وفــي ِع َّ
يقــوم علــى الفصــل بيــن الطــاب الســوريين واألردنييــن –
يقلــل أيض ـ ًا مــن الســاعات المتوفــرة لــكل الفئــات ،وتغلــق
غالبيــة المراكــز أبوابهــا أيــام الجمعــة .وفــي مخيــم األزرق،
قــام مركــز واحــد علــى األقــل بتمديــد ســاعات الــدوام حتــى
مســاء ،األمــر الــذي ســمح لليافعيــن
الســاعة الخامســة
ً
الذكــور باســتخدام ملعــب كــرة القــدم ،وكان قــد فتــح هــذا
المركــز أبوابــه للمســتفيدين فــي نهايــة األســبوع ،وحظــي
بتقديــر كبيــر .ومــع ذلــك فــإن غالبيــة المراكــز التــي زارهــا
الفريــق فــي مخيمــات الالجئيــن تُغلــق أبوابهــا فــي الثالثــة
ظهــراً.
اآلثار الواقعة على رفاه األطفال النفس-اجتماعي
تــم تحليــل المعلومــات التــي جمعــت عــن طريــق نقاشــات
المجموعــات المركــزة مــع  277طفــل ( 66ذكــر و56
أنثــى تتــراوح أعمارهــم بيــن  12-9ســنة و 78يافــع و77
يافعــة تتــراوح أعمارهــم بيــن  18-13ســنة) بهــدف توفيــر
مؤشــرات علــى أثــر المســاحات الصديقــة لألطفــال علــى
رفــاه األطفــال النفس-اجتماعــي فيمــا يتع َّلــق بـــ ِ (أ)
الرفــاه العاطفــي ،و(ب) الرفــاه االجتماعــي ،و(ج) المهــارات
والمعــارف 76 .وقــد تــم تحديــد  3مؤشــرات لــكل فئــة منهــا
(بالتوفيــق بيــن مختلــف األســئلة التــي تــم صياغتهــا ألدلــة
المواضيــع الخاصــة بنقاشــات المجموعــات المركــزة):
المــزاج ،والتنظيــم العاطفــي ،والشــعور باألمــان (للوصــول

7676ال يهدف هذا التحليل إلى إعطاء تفسير إحصائي ،بل إلى تقييم المالحظات ومحاولة توضيح االتجاهات العامة والتعليق عليها.
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إلــى الرفــاه العاطفــي) ،واالندمــاج فــي المجتمــع المحلــي،
والمهــارات االجتماعيــة ،واإلحســاس بوجود هــدف للوصول
إليــه (للوصــول إلــى الرفــاه االجتماعــي) ،وتع ُّلــم مهــارات
جديــدة ،واألداء المدرســي ،وااللتحــاق بالمدرســة (للمهــارات
والمعــارف) .أُعطيــت درجــة مــن  3-0لــكل مؤشــر لــكل فئــة
عمريــة فــي كل المســاحات الصديقــة لألطفــال الخاضعــة
للدراســة كمــا يلــي:
✓ ✓ =0لــم يكــن للمراكــز أي أثــر و /أو لــم تتــم مناقشــة
القضيــة.
قدمــت المراكــز بعــض الخدمــات /كان لهــا أثــر ال
✓ ✓َّ =1
بــأس بــه /اســتفاد بعــض األطفــال منهــا

ـدة خدمــات /كان لهــا أثــر كبيــر و/
قدمــت المراكــز ِعـ َّ
✓ ✓َّ =2
أو َّأثــرت علــى الكثيــر مــن األطفــال بشــكل كبيــر
قدمــت المراكــز الكثيــر مــن الخدمــات المختلفــة/
✓ ✓َّ =3
كان لهــا أثــر بــارز و /أو َّأثــرت علــى غالبيــة األطفــال أو
جميعهــم بشــكل بــارز.
تــم جمــع درجــات كل مؤشــر ولجميــع الفئــات والمراكــز،
ســمت النتائــج علــى درجــة التقييــم القصــوى
ثــم ُق ِّ
ومــن َّ
اإلجماليــة .وتــم وضــع  0فــي البســط والمقــام للحــاالت التــي
ال ينطبــق عليهــا المؤشــر (مثــ ُ
ا :االندمــاج فــي المجتمــع
المحلــي المضيــف لالجئيــن المتواجديــن داخــل المخيمــات)
 .يب ِّيــن الجــدول  7النتائــج.

الجدول  :7أثر المساحات الصديقة لألطفال على الرفاه العاطفي واالجتماعي والمهارات والمعارف

اﻟﺮﻓﺎه اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ

اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ

اﻟﺪرﺟﺔ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﻟﻤﺰاج

اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺴﻌﺎدة أﻛﺒﺮ ،وﻋﺪم اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ،اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻮم ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ

٪٨٠

١

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ

ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺸﺠﺎرات ،وﻋﺪم ﻛﺴﺮ اﺷﻴﺎء ،واﻟﻨﻘﺎش ﺑﻬﺪوء

٪٧٨

٢

ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ وﻓﻲ اﻟﺤﻲ

٪٥٩

٤

اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻀﻴﻒ

وﺟﻮد أﺻﺪﻗﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻀﻴﻒ ،واﻟﻠﻌﺐ ﻣﻌﻬﻢ،
وزﻳﺎرﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ ،ﻋﺪم ﻣﻨﺎداﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎب ،أو اﻟﺸﺠﺎر
ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ

٪٤٣

٩

اﻟﻤﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺒﺔ

وﺟﻮد أﺻﺪﻗﺎء أﻛﺜﺮ ،وزﻳﺎرة اﺻﺪﻗﺎء واﻗﺎرب

٪٦٠

٣

وﺟﻮد ﻏﺎﻳﺔ واﻻﺣﺴﺎس ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺪف ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ

٪٤٧

٧

ﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة

ﻣﻬﺎرات وﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة

٪٥٧

٥

اداء اﻟﻤﺪرﺳﻲ

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺎت أﻋﻠﻰ ،وزﻳﺎدة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ ،وزﻳﺎدة اﻻﻋﺘﺰاز
ﺑﺎﻟﺬات ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ،ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﺑﺘﺤﺴﻦ وﺿﻊ اﻟﻄﻔﻞ
±

٪٤٥

٨

اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وﻋﺪم اﻟﻔﺮار ،اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

٪٤٩

٦

اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻣﺎن

اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻻﺣﺴﺎس ﺑﻮﺟﻮد
ﻫﺪف ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ

اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﻌﺎرف

اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ

ترمــي النتائــج إلــى أن المراكــز كانــت فعالــة بالشــكل األكبــر
فــي تنــاول قضيــة الرفــاه العاطفــي ،حيــث أحــرز المــزاج
والتنظيــم العاطفــي أعلــى درجــة مــن بيــن المؤشــرات.
َّ
وأثــرت المراكــز باعتــدال علــى تحســين الرفــاه االجتماعــي
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والمهــارات والمعــارف ،حيــث أحــرزت المهــارات االجتماعيــة
(وجــود أصدقــاء أكثــر /وزيــارة األصدقــاء واألقــارب) أعلــى
درجــة فــي مؤشــر الرفــاه االجتماعــي ،وأحــرزت «المهــارات
الجديــدة» أفضــل درجــة فــي مؤشــر المهــارات والمعــارف.
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رسم توضيحي  :11درجة التقييم اإلجمالية

اﻟﺪرﺟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺆﺷﺮ

٪

٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٠

٪٨٠

٪٨٧
٪٦٠

٪٥٩

٪٤٧

٪٤٣

اﻟﻤﺰاج

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ

اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻣﺎن

اﻟﺮﻓﺎه اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ )ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺎت(٪٧٢ :

اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺤﻠﻲ

٪٥٧

اﻟﻤﻬﺎرات
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﺣﺴﺎس
ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺪف

)اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺎت٪٥١ :

عنـــد مقارنـــة فعاليـــة المســـاحات الصديقـــة لألطفـــال
تنازليــ ًا م ــن حي ــث المؤش ــرات ،ف ــإن أث ــر المراك ــز ب ــدا أكث ــر
ً
فاعليـــة عنـــد معالجـــة مســـألة تحســـين المـــزاج ،يليـــه
ً
مباشـــرة التنظيـــم العاطفـــي ،فـــي حيـــن بـــدا أثـــر المراكـــز
أقــل فاعليـ ً
ـة فيمــا يخــص االندمــاج فــي المجتمــع المحلــي
77
ً
المضيـــف ،ويليـــه مباشـــرة األداء المدرســـي وااللتحـــاق
بالمدرســـة واإلحســـاس بوجـــود هـــدف للوصـــول إليـــه.
ويالح ــظ أن القضاي ــا الث ــاث األول ــى ه ــي قضاي ــا مجتمعي ــة
كبـــرى بحاجـــة إلـــى جهـــود تشـــاركية.
(أ) الرفاه العاطفي
حصــل مؤشــر تحســين المــزاج (أي الشــعور بســعادة
أكبــر ،وعــدم الشــعور بالغضــب ،والقــدرة علــى النــوم
بشــكل أفضــل ،والخــروج مــن العزلــة) علــى أعلــى درجــة
ٍ
مــن بيــن المؤشــرات .كان األثــر األكبــر للمراكــز علــى
مــزاج األطفــال وجعلهــم يشــعرون «بســعادة أكبــر»
(تســتند عبــارة «ســعيد» إلــى األوصــاف والمهــام التــي قــام
األطفــال بذكرهــا ،مثــل :القــدرة علــى النــوم بشــكل أفضــل،
واالبتســام ،واالبتهــاج ،وعــدم مهاجمــة أفــراد العائلــة أو
األصدقــاء ،والخــروج مــن العزلــة ،واالســتمتاع بالطعــام
وبقضــاء الوقــت مــع العائلــة) .ذكــر أكثــر األطفــال أنهــم
يحبّــون الذهــاب إلــى المراكــز ألنهــم يلتقــون برفاقهــم،
وبســبب حبهــم لمع ّلميهــم ،وألنــه مــكان للتنفيــس
عمــا بداخلهــم ،ويحبُّــون كذلــك األنشــطة الترفيهيــة
ّ
والتعليميــة.
مــن المثيــر باالهتمــام مالحظــة أن ثانــي أعلــى مؤشــر ،وهــو
التنظيــم العاطفــي (أي تجنــب الشــجارات ،وعــدم كســر
األشــياء ،والنقــاش بهــدوء) ،يســير جنبــ ًا إلــى جنــب مــع

٪٤٥

اﻟﻤﻬﺎرات
اﻟﺠﺪﻳﺪة

اداء
اﻟﻤﺪرﺳﻲ

٪٤٩

اﻻﻟﺘﺤﺎق
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ

اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﻌﺎرف )ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺎت(٪٥٠ :

مؤشــر تحســين المــزاج .ترمــي النتائــج إلــى أنــه قــد يكــون
هنالــك ترابــط بيــن برنامــج المهــارات الحياتيــة وتحســين
المــزاج والتنظيــم العاطفــي ،وقــد يعــزى ذلــك إلــى قيــام
المراكــز التــي حصلــت علــى درجــات عاليــة جــدا ً فــي تحســين
المــزاج والتنظيــم العاطفــي بتطبيــق برنامــج المهــارات
الحياتيــة ،وقــام معظــم اليافعيــن بمــدح هــذا البرنامــج
وإعطــاء أمثلــة علــى تغييــرات طــرأت علــى حياتهــم بفضــل
البرنامــج (انظــر قصــة النجــاح فــي الصنــدوق رقــم .)3
ويشــير مؤشــر الشــعور باألمــان إلى الشــعور باألمــان والراحة
فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال بشــكل أساســي (مث ـ ُ
ا
مــن حيــث موقعــه ،والموظفيــن والمع ِّلميــن العامليــن
ُّ
التنقل
فيــه ،وبيئتــه إن كان مختلطـ ًا ،والشــعور باألمان عنــد
مــن منازلهــم إلــى المركــز والعكــس ،والشــعور باألمــان
فــي حَ يِّهــم) .وأبــدى األطفــال واليافعــون ومقدمــو الرعايــة
فــي جميــع المراكــز شــعورهم باألمــان التــام والراحــة
داخــل منشــآتها .وبــرزت مســألة األمــان عنــد مناقشــة
ُّ
التنقــل مــن المدرســة أو المنــزل إلــى المســاحة
عمليــة
الصديقــة لألطفــال ،وقــد ذكــر بعضهــم تعرُّضهــم
للتحــرش والتنمــر .وعبَّــرَت إحــدى الفتيــات عــن خوفهــا
مــن أن تتعـرَّض للخطــف عندمــا تمشــي لوحدهــا ،وقــد تــم
مناقشــة هــذه النقطــة فــي أكثــر مــن نقــاش للمجموعــات
لوحــظ خــوف عــدد مــن الذكــور فــي مراكــز
المركــزة .وقــد ِ
مختلفــة مــن التعـرُّض للتنمــر فــي الشــوارع ،وذكــر الذكــور
واإلنــاث علــى حــد ســواء التنمــر فــي المدرســة .ولــم تظهــر
هــذه القضيــة بالقــدر ذاتــه فــي المراكــز التــي ُز ِّودت بوســيلة
نقــل (حافلــة صغيــرة) مــن قبــل منظمــة شــريكة ،حيــث
قــال بعــض األطفــال وأوليــاء األمــور بأنــه لــوال وجــود هــذه
الحافلــة لمــا كان باســتطاعتهم الذهــاب إلــى المركــز.

7777أ ُ ِخذ هذا بعين االعتبار في المراكز المتواجدة في المجتمعات المحلية المضيفة فقط.
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التغ ُّير الملحوظ
يبلــغ «ع» مــن العمــر  17عام ـ ًا ،وقــدم مــع ذويــه إلــى األردن قبــل  3ســنوات بســبب الصــراع فــي ســوريا ويعيشــون فــي قريــة
بمحافظــة إربــد .وبعدمــا وصلــوا بفتــرة وجيــزة ،اختفــى أبــوه دون ســابق إنــذار ،وا َّتصــل بهــم بعــد ذلــك ليخبرهــم بأنــه فــي دولــة
ـتق ّر وبعــد أن يحصــل
أوروبيــة .مضــت ســنتان علــى وصولــه هنــاك ،وكان قــد أخبرهــم بأنــه ســيقوم باســتدعائهم بعــد أن يسـ ِ
علــى أوراقــه الرســمية.
كان «ع» يقضــي معظــم أوقاتــه فــي المنــزل ،ولــم يكــن لديــه أصدقــاء وكان منعــز ًال عــن المجتمــع المحلــي ،كان عصب َّيـ ًا فــي
المنــزل ويغضبــه أي شــيء تقريبـ ًا .كان ّ
فظـ ًا مــع مع ّلميــه ولــم يكــن يحتــرم مــن يكبــره ِسـ ّن ًا.
ســمع فــي أحــد األيــام عــن المســاحة الصديقــة لألطفــال مــن زمالئــه فــي
المدرســة ،وســمع بأنــه ِّ
يوفــر تعليــم جيــد غيــر رســمي وبأنــه مــكان للتســلية
فقــط وأنــه ضيــاع الوقــت ،فــأراد التحقــق مــن ذلــك بنفســه .أعجبــه المركــز
عندمــا ذهــب إليــه فقــرَّر «ع» أن يســجل فــي دورة الحاســوب ،والتحــق بعــد
ذلــك ببرنامــج المهــارات الحياتيــة ،وهــو اآلن مــن مرتــادي المركــز المنتظميــن
والجميــع يعرفــه ،وقــال أن المركــز غيَّــر حياتــه.
«لــم َأ ُعــد أشــعر بالعزلــة ولــدي مهــارات اجتماعيــة أكثــر وأصدقــاء كثيــرون.
تحســن مزاجــي
باســتطاعتي اآلن التحكــم
بعصبيتــي ولــم أعــد أفقــد أعصابــيَّ .
َّ
وأفكــر قبــل أن أجيــب .أحتــرم أشــخاص أكثــر وأصبحــت أكثــر التزامــا بالديــن
ولــدي وعــي ذاتــي أكبــر .أعتقــد بــأن المركــز يقــوم بمســاعدة األطفــال واليافعيــن
فــي تحســين مزاجهــم وفــي اكتســاب العــادات الجيــدة واألخــاق الحميــدة،
وفــي تحســين أدائهــم المدرســي ،ويســاعد المجتمــع الســوري بشــكل عــام
فــي تحســين حالتهــم النفســية واالجتماعيــة .ولــدي اقتــراح :يجــب أن يكــون
هنالــك دورات مخصصــة للطــاب الذيــن ال يجيــدون القــراءة والكتابــة ،ويجــب
مو َّجهــة إلــى اآلبــاء واألمهــات الســوريين تؤكــد لهــم أن
تنظيــم حملــة توعيــة َ
الشــهادات المدرســية األردنيــة معتمــدة فــي ســوريا ،فــا داع إلخــراج أطفالهــم
مــن المدرســة».
تشــير النتائــج إلــى أن الشــعور باألمــان مرتبــط بالبيئــة إلــى
حــد كبيــر .فــي أحــد المخيمــات المغلقــة ،مــن الســهل
تفهــم مســألة الشــعور بعــدم األمــان (مثــل افتعــال
المشــاجرات ،والتع ـرُّض للضــرب مــن قبــل األطفــال األكبــر
س ـ ّن ًا ،وتَعَ ـرُّض الفتيــات للتحــرش مــن الصبيــان ،والشــعور
ــن،
الج ّ
بالخــوف عنــد ســماع صــوت طائــرة ،والخــوف مــن ِ
وإلــخ ).عنــد النظــر إلــى عــدد الالجئيــن الهائــل ،وقــدوم عــدد
ممــن يعانــون مــن صدمــات نفســية حديثــة ناتجــة عــن
الحــرب ،وعــدم ُّ
توفــر الكهربــاء بعــد الغــروب .قــال عــدد مــن
اليافعيــن فــي المجتمعــات المحليــة المضيفــة أن التواجــد
اآلمــن ،فقــد
خــارج المنــزل بعــد حلــول الظــام ليــس باألمــر ِ
ــرقت
وس
تــم أكثــر مــن َمــرَّة العثــور علــى أطفــال ُق ِتلــوا
ُ
ِ
أعضائهــم للمتاجــرة بهــا .وأفــاد طفــل بأن شــخص طــارده،
فهــرع إلــى منزلــه ليطلــب مســاعدة قريبــه ،وأفــادت فتيــات
أخريــات بــأن رجــل غريــب طاردهــن كذلــك 78 .ذكــر يافعــون
(مــن المجتمعــات المحليــة المضيفــة ومــن مخيــم
الزعتــري) أن صديقهــم ُ
ط ِعــن مــن قبــل جماعــة ثملــة وهو
فــي طريقــه إلــى المنــزل .وأفــاد يافعــون مــن المجتمعــات
المحليــة المضيفــة ومــن مخيــم الزعتــري بوجــود ظاهــرة
ـدرات فــي زوايــا الشــوارع ،وبــأن بعــض أقرانهــم
ترويــج المخـ ّ
ي َُّدخنــون الماريجوانــا« .علــى الرغــم مــن كــون المراكــز

ملجــأ لألطفــال ،إال اســتغالل فــرص إشــراك المجتمعــات
فــي حمايــة األطفــال مــن االعتــداء فــي طريقهــم مــن وإلــى
هــذه المراكــز ال يــزال دون المســتوى المطلــوب( ».موظــف
فــي مســاحة صديقــة لألطفــال فــي مجتمــع محلــي).
(ب) الرفاه االجتماعي
يعنــي مؤشــر االندمــاج فــي المجتمــع المحلــي المضيــف
تكويــن صداقــات جديــدة فــي المجتمعــات المحليــة
المضيفــة واللعــب معهــم ،وعــدم مناداتهــم باأللقــاب ،أو
الشــجار بســبب االختالفــات بيــن الفئــات .كمــا هــو ُم َب َّيــن
فــي الشــكل أعــاه ،حصــل مؤشــر االندمــاج فــي المجتمــع
المحلــي المضيــف علــى أدنــى درجــة مــن بيــن المؤشــرات،
ويعتبــر النشــاط األقــل فعاليـ ً
ـة ضمــن المســاحات الصديقة
لألطفــال .وبالرغــم مــن أن إدارة المراكــز وموظفيهــا واآلبــاء
واألمهــات ذكــروا أهميــة مســألة االندمــاج فــي المجتمعــات
المحليــة المضيفــة وبأنــه هــدف يُرجــى الوصــول إليــه ،إال
أن نتائــج نقاشــات المجموعــات المركــزة مــع األطفــال
واليافعيــن بيَّنــت العكــس.
ال تبــدو لجــان حمايــة الطفــل المجتمعيــة ناشــطة فــي
تســهيل اندمــاج األطفــال (وعائالتهــم) فــي المجتمعــات

7878ذكــر طفــل فــي مســاحة صديقــة لألطفــال هــذه الحادثــة .لــم يكــن ميســر نقاشــات المجموعــات المركــزة متأكــدا ً مــن المعلومــة فقــام بســؤال أطفــال آخريــن فــي نفــس المجموعــةَّ ،
وأكدهــا األطفــال .ليــس مــن الســهل التحقــق مــن
عمــا إذا كانــت قــد حصلــت أو ال ،فــإن هنــاك تهديــدا ً ملموسـ ًا مــن وجهــة نظــر األطفــال.
وقــوع الحادثــة ،ولكــن بغــض النظــر َ
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المحليــة المضيفــة« .انقســم األطفــال إلــى مجموعتين في
أحــد المراكــز :أردنيــون وســوريون ،وبــدؤوا بمنــاداة بعضهــم
البعــض باأللقــاب ،وراح الميســر يفصــل بينهــم وســألهم
عــن ســبب حــدوث ذلــك ،فأجابــه أحــد األطفــال األردنييــن
وقــال :أنــا أكــره الســوريين» ،وعندمــا ســأله الميســر
عــن الســبب قــال« :ال أعلــم ولكنــي أكرههــم» ،اضطــرب
وهمــت طفلــة ســورية
األطفــال الســوريون باإلجابــة
َّ
ُّ
يســتحقون شــيئًا .وقــال ســوريون
بالقــول أن األردنييــن ال
فــي مجموعــات أخــرى بأنــه يتــم مناداتهــم باأللقــاب
ويتعرضــون للســخرية والمضايقــات والضــرب بصــورة
َّ
َ
منتظمــة ،ويُ طلــب منهــم الرجــوع مــن حيــث أتــوا .وقــال
بعــض األطفــال الســوريين« :عندمــا نرجــع إلــى ســوريا ،وإن
فحســابهم عندنــا!» (اقتباســات
قابلنــا أي أردنييــن هنــاكِ ،
عــن بعــض األطفــال خــال نقاشــات المجموعــات المركــزة
معهــم فــي مســاحة صديقــة لألطفــال فــي المجتمــع
المحلــي المضيــف)
يعنــي مؤشــر المهــارات االجتماعيــة تكويــن المزيــد مــن
الصداقــات ،وزيــارة األصدقــاء واألقــارب (ويختلــف هــذا عــن
تكويــن صداقــات ضمــن المجتمــع المحلــي المضيــف) .قــال
العديــد مــن األطفــال أنهــم كانــوا خجوليــن ،ومنعزليــن ،وال
يعرفــون أحــدا ً فــي المجتمــع ،وال يغــادرون منازلهــم ،وال
يحبــون االشــتراك فــي المناســبات العائليــة قبــل االلتحــاق
بالمســاحات الصديقــة لألطفــال ،وقــد يتــم تفســير ذلــك
بأنــه عالمــات علــى االكتئــاب (االنســحاب وتدنــي الشــعور
بالحافــز) وعلــى االبتعــاد عــن مجتمعاتهــم نتيجــة اللجــوء.
وقامــت المراكــز فــي أغلــب الحــاالت بعمــل رائــع فــي تعليــم
األطفــال كيفيــة تكويــن صداقــات جديــدة ،وزيــادة ثقتهــم
بالنفــس ،والتك ُّلــم بصراحــة أكثــر .وقــال العديــد مــن
األطفــال أنهــم قابلــوا أقربــاء لهــم فــي المســاحة الصديقــة
لألطفــال ،ولــم يعرفــوا أنهــم يعيشــون فــي المجتمــع
نفســه ألنهــم افترقــوا عنــد لجوئهــم إلــى األردن ،وعمــل
المركــز بصــورة فعالــة علــى لــم شــمل العائــات .كمــا أفــاد
وكونــوا صداقــات جديــدة مــع أطفــال
األطفــال بأنهــم قابلــوا َّ
مــن قراهــم وأحيائهــم فــي ســوريا ،ممــا جعلهم يشــعرون
بالقــرب ُ
ـدداً ،فقــد حصلــت المراكــز التــي تقــوم
واأللفــةُ .
ومجَ ـ َّ
بتطبيــق برنامــج المهــارات الحياتيــة علــى أعلــى درجــة.
يعنــي مؤشــر االحســاس بوجــود هــدف للوصــول إليــه
وجــود غايــة أو غايــات واضحــة فــي الحيــاة ،ومعرفــة مــا
يريــده الشــخص والشــعور بالحافــز لتحقيقــه .وارتبــط
هــذا بمســألتين اثنتيــن( :أ) األداء المدرســي الــذي يبيــن
أهميــة التعليــم بالنســبة لألطفــال واليافعيــن وأهميتــه
لمســتقبلهم ،و(ب) العيــش فــي مخيــم مغلــق .تبيــن
النتائــج تدنــي النســب فــي المخيمــات المغلقــة ،ويتع َّلــق
ذلــك بوجــود العديــد مــن األطفــال لفتــرة تتــراوح بيــن 3-1
ســنين هنــاك ،وعــدم ُّ
ســبُل التنقــل أو انعدامهــا،
توفــر ُ
وقــد يكونــوا منفصليــن عــن أفــراد أســرتهم (الممتــدة)،
األمــر الــذي يجعلهــم يــكادون يفقــدون األمــل بالمســتقبل.
وحتــى فــي األماكــن التــي يلتحــق فيهــا األطفــال بالمدرســة،
ي ّ
ُفقــد األمــل فــي حــال كان مســتوى التعليــم فــي المدرســة
ً
متدنيــا أو إذا كان األطفــال و /أو ذووهــم يظنــون بأنــه لــن

يتــم االعتــراف بالشــهادة المدرســية األردنيــة فــي ســوريا
فــي المســتقبل .ســيتم مناقشــة ذلــك بالتفصيــل فــي
القســم الــذي يتنــاول موضوعــي االلتحــاق بالمدرســة واألداء
المدرســي أدنــاه .يــؤدي عــدم االندمــاج فــي المجتمعــات
المحليــة المضيفــة وانعــدام الشــعور باالنتمــاء إلــى تفاقــم
الشــعور باليــأس واالحســاس بعــدم وجــود هــدف للوصــول
إليــه.
(ج) المهارات والمعارف
يعنــي مؤشــر المهــارات الجديــدة اكتســاب معــارف
ومهــارات جديــدة مثــل تعَ ُّلــم الحــرف اليدويــة ،وإعــادة
التدويــر ،وفــن الخــط العربــي ،والتمثيــل ،والزراعــة ،ومهــارات
الحاســوب ،ومــا إلــى ذلــك .حصلــت غالبيــة المراكــز بشــكل
عــام علــى درجــات جيــدة فــي هــذا المؤشــر وقــال األطفــال
بأنهــم يســتمتعون بهــذه األنشــطة ويســتفيدون منهــا.
تحســن األداء المدرســي الحصــول علــى
يعنــي مؤشــر
ُّ
درجــات أعلــى فــي المدرســة ،وزيــادة المشــاركة فــي الصــف
المدرســي ،وأداء الواجبــات المدرســية وتحضيــر الــدروس،
المعلميــن وأوليــاء األمــور لتقــدم الطالــب.
ومالحظــة
ّ
تب َّيــن بــأن األطفــال الذيــن يتلقــون خدمــات تعليــم مجانيــة
تقدمــ ًا فــي
فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال يحققــون ُّ
أدائهــم المدرســي ،وتــم التحقــق مــن ذلــك عــن طريــق
الموظفيــن فــي المركــز ونقاشــات المجموعــات المركــزة
مــع أهالــي األطفــال.
أفــاد األطفــال فــي العديــد مــن المواقــع بوجــود أســاليب
المعاقبــة الجســدية فــي المــدارس ،وأنمــاط اإلســاءة
اللفظيــة وبتد ِّنــي مســتوى التعليــم فيهــا .وقــد ذكــروا
بأنهــم يتعرضــون للتنمــر يوميــ ًا فــي المدرســة مــن
قبــل المع ّلميــن أحيانــ ًا ،ومــن قبــل األطفــال اآلخريــن فــي
طريقهــم إلــى المنــزل بعــد انتهــاء الــدوام المدرســي،
ولكنهــم لــم يذكــروا أن المســاحة الصديقــة لألطفــال
هــي مــكان يفكــرون باللجــوء إليــه لحــل هــذه القضيــة.
واجــه أحــد المراكــز مشــكلة مجتمعيــة ،حيــث لــم يقــم
معظــم األطفــال الســوريين بااللتحــاق بالمدرســة نظــرا ً
لعــدم حيازتهــم علــى تصريــح مــن الشــرطة ،والــذي كان
مــن الصعــب الحصــول عليــه فــي هــذا المجتمــع المحلــي
المضيــف علــى وجــه الخصــوص ألنــه يقــع ضمــن مخيــم
للفلســطينيين ،وقامــت المنظمــة الشــريكة بالمســاعدة
فــي بعــض الحــاالت الفرديــة ،إال أن لجــان حمايــة الطفــل
المجتمعيــة لــم تقــم بمعالجــة هــذه القضيــة علــى
المســتوى األوســع ،ولهــذا الســبب بقــي معظــم األطفــال
بــدون تعليــم .ومــن ناحيــة أخــرى ،لــم يرغــب بعــض األطفــال
فــي االلتحــاق بالمدرســة لتدنــي أدائهــم المدرســي ،فهــم
متخلفــون عــن أقرانهــم ويشــعرون بالخجــل .عندمــا
قامــت المراكــز بمســاعدتهم علــى تعويــض مــا فاتهــم
مــن دروس وتحســين أدائهــم المدرســي ،أصبحــوا يح ّبــون
الذهــاب إلــى المدرســة وانتظــم حضورهــم فيهــا .وعلــى
نحــو معاكــس ،قــام بعــض األهالــي بإخــراج أطفالهــم مــن
المدرســة ،واكتفــوا بذهابهــم إلــى المســاحات الصديقــة
لألطفــال بانتظــام كبديــل ألنــه المراكــز أفضــل بكثيــر مــن
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المــدارس وتعامــل األطفــال بكرامــة واحتــرام وال تســمح
بظاهــرة التنمــر بحســب أقوالهــم.
كانــت نتائــج اليافعيــن الذكــور واإلنــاث متقاربــة إلــى حــد
كبيــر مــن الجوانــب الثالثــة .وألن األطفــال الذيــن تتــراوح
أعمارهــم بيــن  12-9ســنة كانــوا جــزءا ً مــن نقــاش
المجموعــة المركــزة ذاتــه ،فــا مجــال لتقديــم نتائــج
مص َّنفــة حســب الجنــس.
النتيجــة الثانيــة :يشــارك أفــراد المجتمــع االســوري
فعــال فــي لجــان حمايــة الطفــل
والمحلــي بشــكل َّ
الفعالــة مــن القضايــا
المجتمعيــة مــن أجــل الوقايــة
ّ
المتعلقــة بحمايــة الطفــل والعنــف الجنســي والقائــم
علــى النــوع االجتماعــي وكشــفها واالســتجابة لها فــوراً.
تــم تشــكيل لجــان حمايــة الطفــل المجتمعيــة فــي جميــع
المراكــز الخاضعــة للدراســة ،وبــدأت تعمــل علــى ضمــان
حمايــة األطفــال ومحاربــة العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي ،باإلضافــة إلــى دعــم صمــود ورفــاه األطفــال
والشــباب .اســتطاعت لجــان حمايــة الطفــل المجتمعيــة
الدخــول إلــى منــازل الســوريين أو عقــد اجتماعــات مجتمعية
بمســاعدة أفــراد مــن المجتمــع الســوري ، ،كمــا اســتطاعت
تيســير حــوارات حــول قضايــا حمايــة الطفــل والعنــف
الجنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي ومحاربتهــا.
اختلــف تركيــب وطريقــة عمــل اللجــان التــي قــام الفريــق
بمقابلتهــا ،ممــا أدى إلــى تبايــن مســتويات نجاحهــا .للمزيــد
مــن التفاصيــل ،الرجــاء الرجــوع إلــى القســم رقــم .2.6
األخصائيـون االجتماعيون والمعالجون
النتيجـة الثالثة:
َّ
النفسـيون والمنشـطون االجتماعيـون والمنسـقون
الميدانيـون قـادرون علـى العمل مـع العائلات واألطفال
وعلـى الوقايـة مـن القضايـا المتعلقـة بحمايـة الطفـل
والعنـف الجنسـي والقائـم علـى النـوع االجتماعـي
وكشـفها واالسـتجابة لهـا.
كمــا ذكــر ســابق ًا ،عندمــا ســئل عــدد مــن األطفــال
واليافعيــن عــن الجهــة التــي ســيلجأون إليهــا فــي حــال
واجهتهــم مشــكلة ،أجــاب مــا ال يقــل عــن اثنيــن أو ثالثــة

مــن الذيــن شــاركوا فــي نقاشــات المجموعــات المركــزة
بأنهــم ســيلجؤون إلــى موظفــي المســاحات الصديقــة
لألطفــال ،ويكــون الموظفــون فــي بعــض األحيــان هــم
المعلمــون العاملــون فــي مجــال التعليــم االســتدراكي،
أو المنشــطون االجتماعيــون أحيانــ ًا ،وفــي أحيــان أخــرى
العاملــون االجتماعيــون فــي الميــدان .ومــن بيــن األمثلــة
علــى القضايــا التــي تــم طرحهــا علــى الموظفيــن قضايــا
التحــرش الجنســي والتحــرش اللفظــي والعنــف الجســدي
و الــزواج المبكــر .وقــد لعــب العاملــون االجتماعيــون دورا ً
هامــ ًا فــي التعامــل مــع القضايــا والتواصــل مــع المجتمــع
بهــدف نشــر الوعــي.
وعــادة مــا يتــم طــرح قضايــا التحــرش والعنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي فــي نقاشــات المجموعــات المركــزة.
وذكــرت فئــة األطفــال فــي إحــدى المراكــز عــدد مــن قصــص
فتيــات تعرَّضــن للخطــف المتكــرر قالــوا بأنهــم هــم
أنفســهم يتعرضــون للمالحقــة ،وليســت القضيــة التحقــق
مــن حــدوث ذلــك بالفعــل ،بــل إن القضيــة هــي شــعورهم
ـوف مســتمر.
الواضــح بأنهــم هــدف ســهل وعيشــهم بخـ ٍ
وشــاركت إحــدى الفتيــات اليافعــات بالقــول أنهــا كانــت
ضحيــة للتحــرش بعــد نقاشــات المجموعــات المركــزة،
وأضافــت بــأن ســذاجتها فــي تلــك اللحظــة جعلتهــا تشــعر
بالعــار وبالخــوف مــن إخبــار والديهــا عــن المشــكلة خوفــ ًا
مــن أن يمنعوهــا مــن مغــادرة المنــزل .وأبــدى العامــل
االجتماعــي التزامــ ًا بالعمــل معهــا ودعمهــا وظــل علــى
اتصــال مــع ذويهــا ممــا أدى إلــى إحــراز تقــدم ملحــوظ.
وعلــى الرغــم مــن دور العامليــن االجتماعييــن،
والمنشــطين االجتماعييــن ،ومنســقي المياديــن الفعّ ــال،
إال أن المقيّميــن ســمعوا عــن عشــرات مــن حــاالت العنــف
فــي الشــوارع ضــد الشــباب الســوريين (الذكــور) والتــي لــم
يتــم التعامــل معهــا ،والعديــد مــن الحــاالت التــي يشــعر
فيهــا الســوريون بأنهــم مســتهدفون فــي منازلهــم مــن
قبــل الشــباب والجيــران .وكانــت المدرســة كســاحة حــرب
بالنســبة للعديــد مــن األطفــال و اليافعيــن .وظهــرت
نبــرة استســام لــدى اليافعيــن الذكــور ،كمــا لــو أنــه ليــس
بيدهــم حيلــة« ،أصواتنــا غيــر مســموعة».

التصــدي لعمالــة األطفــال مــن
البرامــج المشــتركة (الركــن الرابــع):
ّ
خــال التشــجيع علــى االلتحــاق بالمدرســة
وتشــير التقديــرات إلــى أن  ٪40علــى األقــل مــن الفتيــان والفتيــات الســوريين فــي ســن المدرســة غيــر ملتحقيــن بالتعليــم
الرســمي فــي األردن .ومــن األســباب األكثــر شــيوعا النقطــاع أو عــدم ذهــاب األطفــال الســوريين إلــى المدرســة أنهــم لــم
يلتحقــوا بهــا أبــداً ،ونقــص المــوارد أو حاجــة الطفــل للعمــل .تواجــه جهــود اليونيســيف للحــد مــن عمالــة األطفــال الكثيــر
مــن التحديــات ،ويبــدو أن الجمــع بيــن التعليــم الرســمي واالســتدراكي مــع تقديــم المســاعدة النقديــة يعــد نهجـ ًا ناجحـ ًا .وتــم
إخبــار المقيميــن فــي عــدة مراكــز بنجــاح المركــز فــي إرجــاع الفتيــان والفتيــات الذيــن تســربوا بســبب حاجتهــم إلــى العمــل
إلــى المدرســة ،وعــادة مــا يحصــل ذلــك بعــد نجــاح التعليــم االســتدراكي« .عــاد  ٪80مــن األطفــال إلــى المدرســة ،ولكــن مــن
الصعــب إقنــاع األهــل عنــد ُّ
تعلــق األمــر بالمــال ،فبعضهــم ال يــرى الجــدوى مــن رجــوع أطفالهــم إلــى المدرســة خصوصــا
ً
ضئيــا ( 30دينــار
وأنهــم ال يملكــون المــال لمتابعــة الدراســة فيمــا بعــد علــى أيــة حــال .ويعــد المبلــغ المقــدم إلــى األهــل
أردنــي) وقــد يكــون مبلــغ  50دينــار أردنــي كافيــا( ».حســب مــا قالــه عضــو فــي لجنــة حمايــة الطفــل المجتمعيــة فــي المجتمــع
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المحلــي المضيــف) ٧٩.وهــذا يؤكــد علــى صحــة نتائــج تقييــم حديــث أشــار إلــى أن أكثــر مــن نصــف ( )٪51أُســر الالجئيــن تعتبــر
٨٠
المســاعدات النقديــة ضــرورة أساســية للقــدرة علــى تســجيل أطفالهــم فــي المــدارس الرســمية.
وبحســب تقييــم أُجــري فــي مخيــم الزعتــري 81فــإن  ٪13مــن األطفــال ينخرطــون فــي عمالــة األطفــال ،ووجــد المقيمــون أن
موظفــي المســاحات الصديقــة لألطفــال يتعاونــون مــع أعضــاء لجنــة حمايــة الطفــل المجتمعيــة ويقدمــون جهــودا ً كبيــرة
فــي نشــر الوعــي حــول اآلثــار الســلبية لعمالــة األطفــال وتســهيل عــودة األطفــال إلــى المدرســة .وقــد لقيــت هــذه الجهــود
للحــد مــن عمالــة األطفــال ترحيــب اآلخريــن« :ليــس هتالــك مــا يبــرر عمالــة األطفــال ،فــكل مــا نحتاجــه َّ
يتوفــر لنــا هنــا فــي
لعـ َّـدة أســباب منهــا التــرف (لشــراء الدخــان مثـ ً
ـا ،أو ألنهــم يعتقــدون
المخيــم .يقــوم األهالــي بالســماح ألطفالهــم بالعمــل ِ
اآلمــن .األب بذاتــه سيرســل طفلــه
بــأن أطفالهــم ليســوا بحاجــة إلــى الذهــاب إلــى المدرســة ألن المدرســة ليســت بالمــكان ِ
للعمــل!» (قيــادي مجتمعــي فــي مخيــم الزعتــري لالجئيــن) .ومــع ذلــك ،وبالرغــم
مــن بعــض التجــارب الناجحــة -بمــا فــي ذلــك مــن أمثلــة علــى نجــاح الموظفيــن
فــي التفــاوض حــول أولويــة حصــول األطفــال العامليــن علــى التعليــم -فقــد
وصــف بعــض العامليــن األساســيين هــذه الجهــود بأنهــا غيــر مجديــة فــي
ضــوء التحديــات المتعلقــة بااللتحــاق بالمــدارس« .إن قوائــم االنتظــار لاللتحــاق
بالمدرســة طويلــة ويضطــر بعــض األطفــال لالنتظــار ألكثــر مــن ســنة ،وهنــاك
عــدد قليــل جـدًا مــن المــدارس ،والمســافات طويلــة كذلــك ،ويتعـ َّـرض األطفــال
فــي المــدارس إلــى ســوء المعاملــة (.)...فحتــى لــو أراد المنقطعــون عــن الدراســة
العــودة إلــى المدرســة ،ســيواجهون مشــكلة بســبب قوائــم االنتظــار»( .عامــل
أساســي فــي مخيــم الزعتــري).
لحماية األطفال
ومنع العنف المبني
على النوع اإلجتماعي
عمان -نيسان 2014
ّ

وفقـ ًا لتحديــث خطــة االســتجابة اإلقليميــة السادســة فــي منتصــف العــام ،فــإن
 77ألــف طفــل ســوري لــم يعــودوا مؤهليــن لاللتحــاق بالمــدارس الحكوميــة
عــام ( 2014بســبب تَ َغيُّبهــم عــن المدرســة ألكثــر مــن عاميــن أو بســبب عــدم
امتــاك الوثائــق المطلوبــة) .وعنــد التقييــم كان هنالــك مــا يقــارب  90ألــف طفــل
مــن مختلــف األعمــار والجنســيات ينتظــرون االلتحــاق بالمــدارس وفقــ ًا لــوزارة
التخطيــط (آذار .)2015

تختلــف نوعيــة الخدمــات التــي يقدمهــا العاملــون
االجتماعيــون مــن مركــز إلــى آخــر ،ولكــن مســتوى االلتــزام
ثنــاء وتقديــرا ً كبيــرا ً
الــذي أبــدوه فــي جميــع المراكــز القــى
ً
مــن قبــل المســتفيدين ،وقــام العاملــون االجتماعيــون
بأعمــال توعويــة فــي جميــع المراكــز الخاضعــة للدراســة
بهــدف تعريــف الســكان بأعمــال المســاحات الصديقــة
لألطفــال« .تفاجأنــا عندمــا علمنــا أن واحــدة مــن اليافعــات
لدينــا ،وهــي فتــاة تبلــغ مــن العمــر  13عامــا قــد تــم تزويجهــا
لرجــل ســوري يبلــغ مــن العمــر عشــرين عامــا .وقــد علمنــا
بذلــك عندمــا أخبرنــا أحــد أفــراد األســرة أن الــزوج أراد أن
يطلقهــا ولكنهــا كان لديهــا طفــل .فلــوال ُّ
تدخ ِلنــا مــن
خــال محامينــا القانونــي النتهــى بهــا األمــر كأم مطلقــة
دون نفقــة ،ولكــن محامينــا القانونــي تدخــل لحــل قضيتهــا
وتحديــد أبــوة الطفــل الــذي لــم يولــد بعــد وضمــان قضــاء
المحكمــة بمســؤولية الــزوج القانونيــة بدفــع النفقــة» .قــال
العاملــون االجتماعيــون والمنســقون الميدانيــون فــي كثيــر
مــن المراكــز أنهــم بحاجــة إلــى تدريــب إضافــي (للمزيــد مــن
التفاصيــل الرجــاء الرجــوع إلــى القســم رقــم .)6.1
النتيجــة الرابعــة :يتلقــى األطفــال واليافعون الســوريون
الالجئــون وأطفــال ويافعــو المجتمــع المحلــي المضيــف

تعليــم غيــر رســمي ويشــاركون فــي أنشــطة تقــوم
بتنميــة مهاراتهــم الحياتيــة.
«أنــا وزوجــي أميــون ،فنحــن مــن منطقــة ريفيــة فــي حمــص
ولــم يكــن هنــاك مــدارس .وأخشــى اآلن أن يكــون أطفالــي
األمــي القــادم» (أم ألطفــال ســوريين)
جــزءًا مــن الجيــل ِّ
اتضــح مــن المناقشــات مــع األطفــال واليافعيــن واألهــل
أن العقــاب الجســدي يمــارَس بشــكل مفــرط فــي مــدارس
المجتمــع المحلــي المضيــف األردنيــة ،باإلضافــة إلــى عــدد
مــن المــدارس فــي المخيمــات (وعلــى األخــص فــي مخيــم
الزعتــري) .هنالــك خــوف شــديد فــي المجتمعــات المحليــة
المضيفــة مــن رد فعــل عنيــف فــي حــال اســتمرار الالجئيــن
فــي اإلبــاغ عــن العقــاب الجســدي الــذي يتعــرض لــه الطــاب،
حيــث تعرضــوا لتهديــدات بالطــرد مــن المدرســة .أفــاد
األطفــال واليافعــون فــي مخيــم الزعتــري بأنهــم تلقــوا
تعليمــات بالتواصــل مــع مؤسســة إنقــاذ الطفــل فــي
األردن فــي مثــل هــذه القضايــا ألن المؤسســة علــى اتصــال
مباشــر مــع وزارة التربيــة والتعليــم ،ولكــن لــم يتــم إيجــاد
أي حــل وشــعر األطفــال واليافعــون أنهــم أكثــر ضعفــ ًا
وعرضــة للخطــر .ونتيجــة لذلــك ،فقــد ق ـرَّر البعــض منهــم
ببســاطة تــرك المدرســة كليــ ًاَّ .
وأكــدت األســر -ســواء

 7979وفق ًا للمحة اليونيسف العامة حول حماية الطفل ،فقد تلقى حوالي  1,700طفل ثالثين دينارا ً شهري ًا عام  2014بشرط أن يبقوا بعيدا ً عن العمل وأن يستمروا في الذهاب إلى المدرسة.
8080الفريق العامل في قطاع التعليم ( :)2015حق التعليم لألطفال والشباب السوريين الالجئين في المجتمعات المحلية المضيفة ،تقرير تقييم احتياجات التعليم المشترك .اليونيسيف ،آذار .2015
8181مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية واليونيسيف ( :)2014عمالة األطفال بين الالجئين السوريين في مخيم الزعتري ،األردن.
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فــي المجتمعــات المحليــة المضيفــة أو فــي المخيمــات-
عــدم رغبتهــم فــي تعــرض أطفالهــم لإلهانــات والعقــاب
الجســدي فــي المدرســة فدعمــوا قــرار أطفالهــم فــي تــرك
المدرســة.
وقــد كان أثــر ذلــك علــى مجــال التعليــم االســتدراكي
الــذي تقــوم بتقديمــه المســاحات الصديقــة لألطفــال
هائــ ً
ا ،فالصفــوف التــي لــم تكــن مصممــة لتحــل محــل
التعليــم المدرســي الرســمي اكتســبت شــعبية عنــد
الطــاب وأهاليهــم حتــى بــات بعضهــم يعتبرهــا بدي ـ ً
ا عــن
المــدارس الرســمية .بيــد أن هــذه الصفــوف االســتدراكية
ال يمكــن أن توفــر للطــاب أي أوراق رســمية .وفــي كل
نقاشــات المجموعــات المركــزة لليافعيــن تقريبــ ًا
(ذكــورا ً وإناثــ ًا) ،كان هنالــك علــى األقــل واحــد أو اثنــان مــن
المنقطعيــن عــن الدراســة .ويوجــد فــي العديــد مــن المراكــز،
بمــا فــي ذلــك مخيــم الزعتــري ،وفــي بعــض المجتمعــات
المحليــة المضيفــة عــدد كبيــر مــن األطفــال واليافعيــن
المنقطعيــن عــن المدرســة بســبب عــدم وجــود مــكان
لهــم فــي المــدارس.
وأشــارت نقاشــات المجموعــات المركــزة فــي جميــع
المراكــز التــي تمــت زيارتهــا إلــى أهميــة التعليــم
االســتدراكي فــي بعــض المراكــز( .وكان هــذا هــو الحــال أيضـ ًا
فــي موقــع جمعيــة المركــز اإلســامي الخيريــة اآلخــر) .لقــد
حصــل مســار التعليــم االســتدراكي علــى الثنــاء مــن قبــل
األطفــال واليافعيــن ،وقــال الكثيــر منهــم أن درجاتهــم فــي
المــدارس الرســمية قــد تحســنت .وأشــار آخــرون إلــى أنهــم
لــم يعــودوا متخ ّلفيــن عــن أقرانهــم فــي الــدروس ،وفــي
إحــدى المســاحات الصديقــة لألطفــال ،شــجع المعلمــون
األطفــال واليافعيــن علــى جلــب أســئلة مــن مدارســهم
(الرياضيــات واللغــة اإلنجليزيــة واللغــة العربيــة) ،األمــر الــذي
عــزز شــعور األطفــال واليافعيــن باإلنجــاز .ولكــن قــام
المع ّلمــون فــي المراكــز األخــرى بوضــع المناهــج الخاصــة
بهــم فــي المــواد الثــاث ،وغالبــا مــا ركــزوا باســتمرار علــى
األساســيات؛ أي األبجديــة والعمليــات الحســابية البســيطة.
تحــدث المعلمــون فــي إحــدى المراكــز عــن االقتــداء
باألطفــال ورغباتهــم ،وقالــوا بــأن هــذا النهــج مفيــد فــي
مجــال اللعــب ،ولكــن ســيكون قيــدا ً علــى التعليــم ،حيــث
يمكــن أن تكــون هــذه فرصتهــم الوحيــدة فــي التع ُّلــم.
ــدت أمثلــة عديــدة علــى اكتظــاظ الصفــوف الدراســية
و ُو ِج َ
بطــاب مــن مختلــف المســتويات والفئــات العمريــة.

 .٣.٥.٤الخالصة
1.1لقــد نجــح البرنامــج بتطويــر نقــاط القــوى الموجــودة
أصــ ً
ا ،ســامح ًا للمســاحات الصديقــة لألطفــال بــأن
ً
ً
تلعــب دورا هامــا فــي مســاعدة العائــات وحمايــة
أطفالهــم.
2.2مــع ذلــك ،فقــد َّأدت االســتجابة إلــى خلــق ضغــوط
إضافيــة غيــر متوقعــة فــي بعــض األحيــان علــى
الخدمــات القائمــة وفشــلت فــي االســتفادة مــن
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المــوارد المحليــة المتاحــة بشــكل كامــل)3.5.2( .
3.3لــم تقــم المســاحات الصديقــة لألطفــال بتطبيــق
مجموعــة موحّ ــدة مــن الفعاليــات حتــى فــي المرحلــة
األولــى مــن العمــل ،فقــد تنوعــت طبيعــة األنشــطة
وأثرهــا مــن مركــز إلــى آخــر)3.5.2( .
4.4لعبــت المســاحات الصديقــة لألطفــال بشــكل عــام
دورا ً أساســي ًا فــي تزويــد األطفــال واليافعيــن بمســاحة
بديلــة لمنازلهــم ،فقــد أشــار معظــم األطفــال
واليافعيــن الذيــن تمــت مقابلتهــم إلــى أن المراكــز هــي
«بيتهــم الثانــي)3.5.2( ».
5.5غالبــ ًا مــا اعتبــرت األنشــطة النفس-اجتماعيــة
أنشــطة ترفيهيــة أو فنيَّــة تمتلــك قيمــة خاصــة
ضمــن المســاحات الصديقــة لألطفــال ،ولكنهــا ال
تمتلــك بعــد نفــس -اجتماعــي مــن حيــث تمكيــن
أعضــاء الفئــات المختلفــة مــن االتصــال أو بنــاء الوئــام
بيــن بعضهــم البعــض .وال تخلــق تأثيــرا ً طويــل المــدى
يســمح بالتفكيــر والتأمــل والنمــو)3.5.2( .
6.6كان نمــوذج مهــارات الحيــاة مثــال علــى توفيــر البنيــة
التــي أثــرت علــى رفــاه األطفــال العاطفــي واالجتماعــي
بصــورة إيجابيــة)3.5.2( .
7.7بيَّنــت نتائــج نقاشــات المجموعــات المركــزة مــع
األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  12-9ســنة
واليافعيــن مــن الذكــور واإلنــاث الذيــن تتــراوح أعمارهم
بيــن  18-13ســنة مــدى تأثيــر المراكــز علــى رفاههــم
العاطفــي ،فقــد أحــرزت الفعاليــة فــي هــذا الجانــب 72
نقطــة مــن أصــل  .100ومــن ضمــن هــذه الفئــة حصــد
المــزاج (الشــعور بســعادة أكبــر ،وعــدم الشــعور
بالغضــب ،القــدرة علــى النــوم بشــكل أفضــل ،والخــروج
مــن العزلــة) نســبة  ،٪80وأحــرز التنظيــم العاطفــي ٪72
(تجنــب الشــجارات ،وعــدم كســر األشــياء ،والنقــاش
بهــدوء) ،فيمــا أحــرز الشــعور باألمــان ( ٪59فــي المركــز
وفــي الحــي)).3.5.3( .
8.8كانــت اآلثــار كبيــرة أيضــ ًا علــى الرفــاه االجتماعــي
والمهــارات والمعــارف ،فقــد تــم إحــراز الدرجــات
التاليــة علــى التوالــي  ٪51و  .٪50أمــا ضمــن فئــة الرفــاه
االجتماعــي ،فقــد حصــل مؤشــر وجــود أصدقــاء أكثــر
وزيــارة األصدقــاء واألقــارب علــى أعلــى مســتوى بدرجــة
 .٪60وأحــرزت المســاحات الصديقــة لألطفــال التــي
طبقــت برنامــج المهــارات الحياتيــة نتائــج عاليــة جــدا ً
فــي كل مــن مؤشــري تحســين المــزاج والتنظيــم
العاطفــي).3.5.3( .
9.9فــي فئــة المهــارات والمعــارف ،أحــرز مؤشــر المهــارات
والمعــارف الجديــدة أعلــى مســتوى بنســبة ٪57
ويشــمل هــذا المؤشــر اكتســاب المعــارف والمهــارات
الجديــدة مثــل تع ُّلــم الحــرف اليدويــة ،وإعــادة التدويــر،
وفــن التخطيــط ،والتمثيــل ،والزراعــة ،ومهــارات
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الحاســوب ،ومــا إلــى ذلــك .حصلــت غالبيــة المراكــز
بشــكل عــام علــى درجــات جيــدة فــي هــذا المؤشــر
وقــال األطفــال بأنهــم يســتمتعون بهــذه األنشــطة
ويســتفيدون منهــا).3.5.3( .
1010عــادة مــا تتألــف نقاشــات المجموعــات المركــزة مــع
األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  12-9ســنة مــن
مزيــج مــن الفتيــان والفتيــات ،ولــم تكــن االختالفــات
بيــن البنيــن والبنــات ظاهــرة للعيــان ،ولــم يتــم إجــراء
أي محــاوالت للتمييــز بيــن الذكــور واإلنــاث المشــاركين
فــي المناقشــات ،بينمــا كانــت نقاشــات المجموعــات
المركــزة مــع اليافعيــن واليافعــات منفصلــة .وكانــت
نتائــج اليافعيــن الذكــور واإلنــاث متقاربــة إلــى حــد كبيــر
مــن الجوانــب الثالثــة).3.5.3( .
 .11قــد كان مــن آثــار هــذا البرنامــج غيــر المقصــودة تحــول
المســاحات الصديقــة لألطفــال إلــى بديــل للمــدارس
فــي بعــض الحــاالت .وال يذهــب العديــد مــن األطفــال إلــى
المدرســة ألســباب مختلفــة ،إمــا لوجودهــم علــى قائمــة
االنتظــار لاللتحــاق بالمدرســة ،أو عــدم أهليتهــم لاللتحــاق
بهــا لســبب أو آلخــر ،أو بســبب االعتــداء اللفظــي أو الجســدي
أو كالهمــا فــي طريقــه إلــى المدرســة أو داخلهــا .وذكــر
أوليــاء األمــور فــي القليــل مــن األحيــان أنهــم قامــوا بســحب
أطفالهــم مــن المدرســة نتيجــة تعرضهــم لســوء
المعاملــة ،بينمــا ســمحوا لهــم بالذهــاب إلــى المراكــز
بانتظــام بــد ًال مــن المدرســة ،وذلــك ألن ،المراكــز أفضــل
بكثيــر حســب قولهــم ،حيــث يتــم التعامــل مــع األطفــال
بكرامــة واحتــرام وال يتعرَّضــون للمضايقــات هنــاك).3.5.3( .

 .3.6االستدامة
 .3.6.1تطوير القدرات
إن االســتثمار فــي بنــاء القــدرات وتدريــب موظفــي
المســاحات الصديقــة لألطفــال والمجتمعــات
والمؤسســات الحكوميــة أمــر ضــروري لضمــان االســتدامة،
وتنــص اتفاقيــات التعــاون البرامجيــة بيــن اليونيســف
وشــركائها علــى تحمــل كل شــريك مســؤولية ضمــان أن
يلبــي الموظفــون المعاييــر المطلوبــة لتأســيس برنامــج
فــي مســاحة صديقــة لألطفــال وإدراتــه بنجــاح 82 .وعلــى
إثــر ذلــك ،تبيَّــن أن كل شــريك منفــذ قــد عقــد عــددا ً مــن
التدريبــات المتخصصــة لموظفيــه ،كمــا أن اليونيســف
قــد اســتثمرت بشــكل كبيــر فــي بنــاء القــدرات األوســع
إمــا مــن خــال التدريــب المباشــر لــكل شــركائها بواســطة
موظفيهــا أو مــن خــال تكليــف بعــض مــن شــركائها
المنفذيــن بهــذه المهمــة.
فــي عــام  ،2013نظمــت أكثــر مــن مئــة ورشــة عمــل تدريبيــة
لدعــم الدعــم النفس-اجتماعــي أو /و حمايــة الطفــل،
وكانــت  85منهــا دعم ـ ًا مباشــرا ً لبرامــج الدعــم النفــس-
اجتماعي/حمايــة الطفــل83 .وتراوحــت مــدة التدريــب مــا بيــن
يــوم واحــد إلــى ســتة أيــام ،واســتمرت ثلــث ورش العمــل
ً
ورشــة) لمــدة أربعــة
التدريبيــة التــي نظمــت تقريبــ ًا (31
أيــام أو أكثــر .وفــي عــام  ،2014نظمــت أكثــر مــن  180ورشــة
تدريبيــة مــن هــذا النــوع ،وتراوحــت مــدة كل منهــا مــا بيــن
يــوم واحــد إلــى  21يومــ ًا .ومــرة أخــرى ،اســتمر ثلــث هــذه
الــورش ( )51لمــدة أربعــة أيــام أو أكثــر .ويلخــص الجــدول
رقــم  8التدريبــات التــي اســتمرت ألربعــة أيــام أو أكثــر.

8282يذكر ذلك في اتفاقية التعاون البرامجية بين اليونيسف وشركائها المنفذين.
8383يخــدم هــذا التدريــب بشــكل غيــر مباشــر برامــج الدعــم النفس-اجتماعــي والمســاحات الصديقــة لألطفــال ،مثــل اللغــة اإلنجليزيــة ،ومفاهيــم التعليــم ومهــارات الحاســوب .ولــم يتــم شــمول التدريــب الــذي تقدمــه جهــة أخــرى غيــر
اليونيســف والشــركاء المنفذيــن.
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اﻧﺘﺮﺳﻮس/اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ ا¨ﺳﻼﻣﻲ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ/اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ
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ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ ا¨ﺳﻼﻣﻲ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ/ﻟﺠﻨﺔ ا¨ﻧﻘﺎذ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ/اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ
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راﺣﺔ اﻃﻔﺎل

ﻣﻴﺮﺳﻲ ﻛﻮر/اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ

ﻧﻬﺞ ﻫﺎرت  ) TRAEHاﻟﻌﻼج ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻨﻮن
واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ(
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٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٤

٦
٤
٤
٣
٤

١
١
١
١
١

١٥
٢٢
١٩
١٨
٢٥

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻮارئ/ﺗﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟ»ﻃﻔﺎل
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ/أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﺒﺎدئ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ/ﻧﻬﺞ اﻟﺪﻋﻢ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ أرض اﻟﺒﺸﺮ/اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ

اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ اﻃﻔﺎل اﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ا¨ﻧﻘﺎذ اﻟﺪوﻟﻴﺔ/اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎة اﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ
ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎل

ﻟﺠﻨﺔ ا¨ﻧﻘﺎذ اﻟﺪوﻟﻴﺔ/اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ

ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟ»ﻃﻔﺎل

اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ

إدارة اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟ»ﻃﻔﺎل
ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻞ/اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻒ

إلــى جانــب ذلــك ،عقــدت ورش تدريبيــة بمــدد أقصــر فــي
الدعــم النفســي األولــي ،والتوجيــه حــول الصحــة النفســية
والدعــم النفس-اجتماعــي ،ودليــل اإلجــراءات الموحــد،
ومدونــة الســلوك (كل هــذه المواضيــع الثالثــة بشــكل
دوري) ،وحمايــة الطفل/العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
األساســية ،وأنشــطة منظمــة متنوعــة لألطفــال ،وحملــة
أمانــي وحشــد المجتمــع واللجــان المجتمعيــة لحمايــة
الطفــل (ورشــة عمــل تدريبيــة واحــدة فــي عــام  2013واثنتــان
فــي عــام  2014حضرهــا  73مشــارك ًا بالمجمــوع).

٨٠

وممــا يســتحق الذكــر أيضــ ًا أداة الهيئــة الطبيــة الدوليــة
االلكترونيــة ،وهــي عبــارة عــن فيديــو تدريبــي متوفــر علــى
االنترنــت فــي إطــار حزمــة تدريبيــة تــم تطويرهــا بالشــراكة
مــع منظمــة الصحــة العالميــة وتشــمل خمــس دول
84
أخــرى.
وفــي عــام  ،2013قدمــت اليونيســف التدريــب و/أو كانــت
الجهــة الوحيــدة المســؤولة عــن توفيــر التدريــب فــي 14
ً
حالــة (مــن أصــل  85تدريبــ ًا) ،وتوزعــت مســؤولية تقديــم
التدريبــات المتبقيــة ( 74تدريبـ ًا) بيــن اليونيســف والشــركاء

8484سلسلة فيديوهات الصحة النفسية من برنامج  GAPالمتوفرة على اليوتيوب منذ عام www.youtube.com/playlist?list=PL8EFD1932C0CF4C96< :2015
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وتحديــدا ً جمعيــة المركــز اإلســامي الخيريــة ،والهيئــة
الطبيــة الدوليــة ،ولجنــة اإلنقــاذ الدوليــة وميرســي كــور.
وبلــغ عــدد أيــام التدريــب بالمجمــل  250يــوم ،ممــا يعنــي
أن متوســط مــدة التدريــب هــي  2.9يومــ ًا ،ووصــل عــدد
المشــاركين إلــى حوالــي  1750مشــارك.
أمــا فــي عــام  ،2014فكانــت اليونيســف هــي الجهــة الوحيــدة
المســؤولة عــن  30ورشــة عمــل تدريبيــة (مــن أصــل ،)180
ً
ورشــة منهــا يومــ ًا مخصصــ ًا للتوجيــه
حيــث شــملت 12
حــول آليــات المراقبــة والتبليــغ عــن االنتهــاكات الصارخــة
ضــد األطفــال فــي حــاالت الصــراع المســلح أو أي مواقــف
أخــرى مقلقــة .وكان شــركاء اليونيســف الرئيســون فــي
التدريب/بنــاء القــدرات فــي عــام  2015هــم منظمــة إنقــاذ
الطفــل الدوليــة ،ومنظمــة أرض البشــر ،وانترســوس،
وجمعيــة المركــز اإلســامي الخيريــة ،والهيئــة الطبيــة
الدوليــة ،ولجنــة اإلنقــاذ الدوليــة وميرســي كــور .تــم توفيــر
 550يــوم مــن التدريــب بالمجمــل ،ممــا يعنــي أن متوســط
مــدة التدريــب هــي  3.1يوم ـ ًا ،ووصــل عــدد المشــاركين إلــى
حوالــي ثالثــة آالف مشــارك.
وجمعــت هذه الــورش التدريبيــة الموظفيــن والمتطوعين،
بمــن فيهــم المنشــطون االجتماعيــون ،وأعضــاء
اللجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل ،ومســؤولو الحشــد
المجتمعــي ،والمعلمــون ،وذوو األطفــال ،وغيرهــم مــن
موظفــي المســاحات الصديقــة لألطفــال الذيــن توظفهــم
المؤسســات المختلفــة التــي ترتبــط باتفاقيــات تعــاون مــع
اليونيســف .وبحســب نتائــج المقابــات شــبه المنظمــة،
عمــان
اتضــح أن بنــاء القــدرات للموظفيــن الموجوديــن فــي ّ
كان أكبــر بشــكل ملحــوظ مــن الموظفيــن الموجوديــن
فــي أي مــكان آخــر .علــى ســبيل المثــال ،معظــم مــدراء
المســاحات الصديقــة لألطفــال الذيــن تمــت مقابلتهــم
قــد شــاركوا فــي ثالثــة تدريبــات أو أكثــر .بيــد أن جهــود بنــاء
القــدرات علــى مســتوى عمــان كانــت ناجحــة بشــكل عــام
ووصلــت إلــى جمهورهــا المســتهدف ونطاقهــا ،ولكــن
لــم يتــم التوصــل إلــى الدرجــة ذاتهــا مــن النجــاح والتغطيــة
علــى مســتوى المحافظــات بحســب أقــوال العديــد مــن
الموظفيــن الذيــن تمــت مقابلتهــم .فــي الواقــع ،فقــد
عمــان،
عقــدت الغالبيــة العظمــى مــن التدريبــات فــي ّ
وحضرهــا فــي أغلــب األحيــان الموظفــون مــن المســتويات
العليــا أمــ ً
ا فــي أن يقومــوا الحقــ ًا بنقــل المعرفــة التــي
اكتســبوها إلــى زمالئهــم وأقرانهــم العامليــن فــي
المحافظــات األخــرى .ولكــن الواقــع يعكــس صــورة أخــرى
حيــث قــال أحدهــم «يذهــب المشــرفون إلــى التدريــب ،ومــن
ثــم يقومــون بنقــل التدريــب إلــى أعضــاء الفريــق اآلخريــن
ومشــاركة المــادة التــي حصلــوا عليهــا معهــم ..ولكــن ال
يتحقــق األثــر ذاتــه كمــا لــو ذهــب هــؤالء بالفعــل بأنفســهم
إلــى التدريــب .يشــرح المشــرف مــا الــذي ينبغــي فعلــه ومــا
هــي اإلجــراءات ،ولكــن التدريــب الحقيقــي مختلــف» (عامــل
اجتماعــي فــي مســاحة صديقــة لألطفــال فــي مخيــم).
فــي النقاشــات غيــر الرســمية مــع وكاالت األمــم المتحــدة،
ع َّلــق الكثيــرون علــى األثــر الســلبي لتغيّــر الموظفيــن
بشــكل ســريع وعــدم توفــر قــوى عاملــة مؤهلــة .بــا

شــك ،فــإن تغيــر الموظفيــن الســريع قــد أدى إلــى خســارة
الموظفيــن الذيــن تــم تدريبهــم علــى وظيفــة معينــة مــن
دون أن ينقلــوا هــذه المعرفــة إلــى خلفائهــم بشــكل فاعــل.
وعلــى وجــه الخصــوص ،اعتبــرت مســألة إيجــاد الموظفيــن
الراغبيــن فــي العمــل فــي المخيمــات والحفــاظ عليهــم
تحدي ـ ًا بــارزا ً.
ومــن أجــل معالجــة هــذه الثغــرات ،بحثــت اليونيســف
فــي فــرص عقــد المزيــد مــن التدريــب علــى مســتوى
المحافظــات أو األقاليــم وتحديــدا ً فــي عــام  ،2014وذلــك
بهــدف جمــع كل الــوكاالت العاملــة فــي المنطقــة وعــدد
أكبــر مــن الموظفيــن .ويســاهم االتفــاق الــذي توصلــت
إليــه وكاالت األمــم المتحــدة المختلفــة لتوحيــد الرواتــب
فــي تعزيــز بنــاء القــدرات ،إذ أنــه يســعى إلــى تقليــل خطــر
مغــادرة الموظفيــن أمـ ً
ا فــي رواتــب أعلــى (كمــا ذكــر ســابق ًا
فــي قســم  )4.2ويحــاول الحــد مــن التغيــر الســريع فــي
الطاقــم .وفــي إطــار اســتراتيجية اليونيســف المســتقبلية
لبنــاء القــدرات ،ســوف يتــم شــمول قضايــا إدارة البرامــج
والحوكمــة والمــوارد البشــرية فــي المنهــاج.
عنــد ســؤال الموظفيــن عــن نــوع بنــاء القــدرات الــذي
يرغبــون فــي الحصــول عليــه ،ذكــر الموظفــون الذيــن تمــت
مقابلتهــم باإلجمــاع تقريب ـ ًا الحاجــة للمزيــد مــن التدريــب
علــى مقاربــات وتقنيــات نفســية معينــة« .هنــاك حاجــة
ماســة ألشــخاص مؤهليــن يفهمــون الحاجــات النفســية
ويســتطيعون تحديــد المشــكالت بدقــة»« .نحــن نحتــاج إلــى
أخصائــي نفســي ...لدينــا أطفــال يعانــون مــن تحديــات عقليــة
وجســدية ولكــن كيــف لنــا أن نتعامــل معهــم؟ أحيانــا نــرى
ردود فعــل تشــير إلــى مشــاكل نفســية لــدى األطفــال
ولكننــا نجهــل التعامــل معهــا»( .معلمــة فــي مســاحة
صديقــة لألطفــال فــي المجتمــع المضيــف).
وال تعــد أقــوال الموظفيــن أمرا ً مســتغرب ًا ،فكما أشــير أعاله،
فــإن حجــم المشــكالت التــي يتعامــل معهــا الموظفــون
فــي كل مركــز ال تتطلــب فقــط نظــام إحالــة مناســب ،وإنمــا
الثقــة والقــدرة لــدى الموظفيــن أيض ـ ًا علــى تحديــد الحــاالت
التــي تتطلــب المزيــد مــن الدعــم األكثــر تخصص ـ ًا مــن ذاك
المقــدم فــي المراكــز بشــكل مالئــم.
وعلــى ذات المنــوال ،فــإن رغبــة هــؤالء الموظفيــن فــي
اكتســاب القــدرة والخبــرة الالزمــة ترشــد عمليــة التخطيــط
لسلســة مناســبة مــن التدريبــات التــي يجــب تقديمها خالل
المراحــل المختلفــة مــن تأســيس المســاحات الصديقــة
لألطفــال وتنفيــذ األنشــطة ،بمــا فيهــا أنشــطة اســتجابة
الدعــم النفس-اجتماعــي« .نحــن نحتــاج إلــى تدريــب مســبق
لنتمكــن مــن التعامــل مــع كل هــذا – عندمــا بدأنــا اعتمدنــا
علــى المعلومــات التــي جمعناهــا مــن االنترنــت أو علــى
خبــرات المراكــز األخــرى التــي تعاملــت مــع حــاالت مشــابهة
– كنــا نحتــاج إلــى التدريــب لتوفيــر األنشــطة المهمــة
لألطفــال ،ولكــن كان مــن األفضــل إعطاؤنــا التدريــب قبــل
البــدء ،ولكننــا لــم نحصــل علــى تدريبنــا األول إال بعــد مــرور
ثالثــة أشــهر» (موظــف مســاحة صديقــة لألطفــال فــي
المجتمعــات المضيفــة).
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عنــد ســؤالهم عــن كيفيــة التكيف مــع محدوديــة قدراتهم
ومواردهــم ،ذكــر جميــع الموظفيــن تقريبـ ًا بوضــوح أن بــاب
مؤسســتهم مفتــوح وأنهــم لــم يصــدوا أي شــخص يوم ـ ًا
«إنــه دورنــا أن نجــد الحلــول» .وفــي الوقــت الــذي تســتحق
فيــه هــذه الــروح الثنــاء الكبيــر ،إال أن هــذا الســلوك قــاد إلــى
اإلرهــاق و/أو تقديــم أداء أقــل دون المســتوى (كمــا ثبــت
ســابق ًا مــن التغيــر الســريع تحديــدا ً فــي المخيمــات وحديــث
الموظفيــن المتكــرر عــن اإلرهــاق وفقــدان الحمــاس).
وذكــر الموظفــون مــرارا ً وتكــرارا ً أنهــم يشــعرون بالعــبء
العاطفــي يثقــل كاهلهــم ويحيــط بهــم مــن كل جانــب
جــراء حجــم المشــكالت التــي يســمعونها ويحاولــون
معالجتهــا .وبشــكل عــام ،لــم يكــن مــن الشــائع إيجــاد
دعــم منظــم أو تدريــب علــى رعايــة الموظفيــن و/أو إدارة
التوتــر باســتثناء حــاالت معــدودة ،كمــا لــم تشــر اتفاقيــات
التعــاون البرامجيــة إلــى رفــاه الموظفيــن ولــم تــورد تفصيــل
للمؤشــرات الخاصــة بــه.
واعتبــر العديــد مــن الموظفيــن أن العمــل مــع األطفــال
ورؤيــة الوجــود الســعيدة يســاعدهما فــي تقليــل التوتــر،
وذكــر بعضهــم أنهــم يســتمرون بدعــم مــن عائالتهــم،
بينمــا ذكــر آخــرون الحصــول علــى الدعــم مــن الزمــاء.
«حتــى ننفــس عــن أنفســنا ونتحــرر مــن شــيء مــن هــذا
التوتــر ،نحــاول االنخــراط مــع األطفــال قــدر اإلمــكان كل
يــوم .وعندمــا يكــون هنــاك كميــة هائلــة مــن األمــور التــي
علينــا اســتيعابها ،نضــع كرســي خالــي فــي غرفــة ونتكلــم
مــع شــخص خيالــي يجلــس علــى الكرســي ونشــارك معــه
مشــاكلنا ونعبــر عــن ذواتنــا .فــي بعــض األحيــان ،نقــوم بهــذا
التمريــن مرتيــن أســبوعيًا .ولكننــا أيضــا قريبــون مــن بعضنا
ً
ســوية( ».موظفــة فــي
البعــض ونتحــدث ونناقــش األمــور
مؤسســة شــريكة).

 .3.٦.2لجان حماية الطفل المجتمعية
يشــكل تأســيس اللجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل
عنصــرا ً هامــ ًا مــن تدخــات اليونيســف لحمايــة الطفــل،
حيــث تلعــب دورا ً هامــ ًا فــي خلــق الوعــي حــول حمايــة
الطفــل مــن جهــة ودعــم وتقويــة آليــات التكيــف اإليجابيــة
والصمــود مــن جهــة أخــرى .وال تنحصــر أهميــة هــذه اللجــان
فــي هــذه المجــاالت فقــط ،بــل هــي ضروريــة أيضــ ًا لتعزيــز
شــعور المجتمــع بالملكيــة واســتدامة تدخــات الحمايــة
والدعــم النفس-اجتماعــي ذي العالقــة .وتصــف الشــروط
المرجعيــة للجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل أهــداف
85
اللجــان كمــا يلــي:
1.1حشــد أفــراد المجتمــع ورفــع وعيهــم حــول قضايــا
حقــوق الطفــل وتحديــدا ً قضايــا حمايــة الطفــل،

وتشــجيعهم علــى إيجــاد حلــول لقضايــا حمايــة الطفــل
التــي يتــم التعــرف عليهــا.
2.2رفــع الوعــي بخدمــات حمايــة الطفــل وغيرهــا مــن
الخدمــات القائمــة وتعميــم قبولهــا فــي المجتمعــات،
وذلــك عــن طريــق التوعيــة بطبيعــة خدمــات حمايــة
الطفــل األساســية المتوفــرة علــى المســتوى
ا لمجتمعــي .
3.3تحديــد قضايــا واتجاهــات حقــوق الطفــل المحــددة
فــي الموقــع ،والتعــاون مــع أصحــاب العالقــة مــن أجــل
كســب التأييــد لمعالجتهــا.
4.4إيجــاد وتقديــم دعم مناســب لألطفال الذيــن يحتاجون
هــذه الحمايــة مــن خــال إشــراك المجتمعــات
المحليــة ،واآلليــات التقليديــة ومجموعــات الدعــم،
والربــط واإلحالــة إلــى إجــراءات وخدمــات إدارة الحــاالت
المناســبة.
وبحســب الشــروط المرجعيــة ،يجــب أن تتألــف اللجــان
المجتمعيــة لحمايــة الطفــل مــن  12إلــى  15عضــواً ،ووجــد
المقيمــون أن عــدد األعضــاء يتــراوح مــا بيــن  5إلــى أكثــر مــن
 20عضــوا ً فــي اللجــان القائمــة .واختلفــت نســبة الســوريين
إلــى األردنييــن بشــكل ملمــوس بيــن اللجــان المختلفــة،
حيــث تكونــت بعضهــا مــن األعضــاء الســوريين حصــرا ً
(فــي المخيمــات) بينمــا تكونــت أخــرى مــن أعضــاء أردنييــن
حصــرا ً (مــع وجــود عضــو ســوري واحــد هــو المتطــوع
الســوري العامــل فــي المركــز) .بيــد أنــه فــي غالبيــة المراكــز
التــي زارهــا الفريــق ،كانــت تركيبــة اللجــان متوازنــة مــن حيــث
التقســيم الجنــدري والتقســيم بيــن األردنييــن والســوريين.
حصــل العديــد مــن أعضــاء اللجــان المجتمعيــة لحمايــة
الطفــل علــى نــوع مــن التدريــب ،أو ذكــروا أنهــم علــى
وشــك حضــور التدريــب فــي األشــهر المقبلــة بتنظيــم مــن
اليونيســف أو الشــركاء ،وتكــون مــدة التدريــب فــي معظــم
األحيــان يــوم واحــد ،بينمــا حصلــت قلــة مــن األعضــاء علــى
تدريــب لمــدة ثالثــة أيــام حــول حمايــة الطفل/العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي بتنظيــم إمــا مــن اليونيســف أو
الشــريك المنفــذ ،وحصــل آخــرون علــى تدريــب فــردي علــى
ـق الفريــق بــأي عضــو فــي اللجــان حصــل
المهــارات .ولــم يلتـ ِ
علــى تدريــب لمــدة خمســة أيــام كمــا هــو مذكــور فــي
الشــروط المرجعيــة .يرجــى مراجعــة جــدول رقــم  9أدنــاه
لعــدد اللجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل الكلــي التــي
تأسســت وبــدأت عملهــا فــي عامــي  2013و 2014وعــدد الرجــال
والنســاء الذيــن حصلــوا علــى التدريــب ،ويشــمل ذلــك
المتطوعيــن المجتمعييــن الذيــن قــد يكونــوا أو ال يكونــوا
أعضــاء فــي اللجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل.
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جدول  :٩العدد الكلي للجان المجتمعية لحماية الطفل والمتطوعين في عامي  2013و2014
٢٠١٣

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ

اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ

اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت

اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ

٢٣

٢٥

٢

٢٣

٢٥

٥٥

ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ وأﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺬﻛﻮر اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ

٤٣٤

٠

٤٣٦

٢٤٨

٨٧٠

٢٨٤

ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺎت وأﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
اﻧﺎث اﻟﻤﺪرﺑﺎت

٣١٥

٧

٤٨٨

٦٧٧

٨٠٣

٦٨٣

٧٧٢

٧

٩٢٤

٩٦١

١,٦٧٣

٩٦٧

ﻋﺪد ﻟﺠﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ
وﺗﻌﻤﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ

المصدرActivtyInfo :
اتضــح أن أعضــاء اللجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل
ملتزمــون للغايــة ومتعاونــون بشــكل جيــد مــع
مســاحاتهم الصديقــة لألطفــال .وفــي مواقــع العينــة،
كان هنــاك اجتماعــات دوريــة بيــن موظفــي المســاحات
الصديقــة لألطفــال وأعضــاء اللجــان المجتمعيــة لحمايــة
الطفــل ،وبــدا جميــع األعضــاء الذيــن تمــت مقابلتهــم
جدييــن حيــال دورهــم واشــتركوا فــي تحديــد حــاالت
حمايــة الطفــل (األطفــال الذكــور أو اإلنــاث ضحايــا اإلســاءة
واألطفــال المنخرطــون فــي عمالــة األطفــال ومــا إلــى ذلــك)
فــي مجتمعهــم ،والحديــث مــع أوليــاء األمــور ،وإحالــة
األطفــال إلــى المركــز ،أي أنهــم كانــوا بمثابــة عيــون وآذان
المجتمــع.
وتحــدث أحــد أعضــاء اللجنــة عــن مســاهمته فــي إنتــاج
َّ
عمــل درامــي وإشــراك فتــاة ســورية تعانــي مــن العزلــة فــي
هــذا العمــل لتشــجيعها علــى كســر عزلتهــا .وومــن بيــن
األمثلــة األخــرى علــى عمــل اللجنــة التدخــل لمنــع أعمــال
عنــف بيــن شــاب ســوري وآخــر أردنــي (األمــر الــذي تطلــب
زيــارة عائلــة الشــاب األردنــي) ،ومنــع زواج الفتيــات المبكــر
وإعــادة المتســربين إلــى المدرســة .وكمــا تبيَّــن لفريــق
التقييــم ،فــإن مســؤوليات اللجنــة تتلخــص فــي مراقبــة
حــاالت حمايــة الطفــل الفرديــة وتحديدهــا والتبليــغ عنهــا،
وإيجــاد الحلــول المحليــة أو إحالــة الحــاالت إلــى المســاحات
ـأت المقيمــون علــى أيــة تحــركات
الصديقــة لألطفــال .ولــم يـ ِ
مجتمعيــة جماعيــة نظمتهــا اللجــان المجتمعيــة لحمايــة
الطفــل أو موظفــو المســاحات الصديقــة لألطفــال.
وعلــى الرغــم مــن معرفــة معظــم أعضــاء اللجــان بوجــود
إجــراءات موحــدة حــول حمايــة الطفل/الناجيــن مــن العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي ومعاييــر للمســاحات
الصديقــة لألطفــال ،فلــم يصــدف أن التقــى المقيمــون بأيــة
لجنــة تمتلــك القــدرة علــى الوصــول إلــى هــذه المعاييــر
واإلجــراءات ،ولــم يكــن هنــاك شــعور بالملكيــة تجاههــا.
«هــذا أمــر مــن اختصــاص مديــرة المركــز ،فــا بــد وأنهــا

تعلم!»(عضــو فــي لجنــة مجتمعيــة لحمايــة الطفــل
فــي مجتمــع مضيــف) .علــم المشــاركون بوجــود مدونــة
ســلوك و(أحيانــ ًا وقعــوا عليهــا) ،ولكنهــم لــم يكونــوا
دائمــ ًا علــى علــم بحذافيــر الشــروط المرجعيــة لألعضــاء.
وعلــى الرغــم مــن قيــام بعــض اللجــان بتطويــر خطــة
عمــل ،إال أن تقســيم العمــل بيــن األعضــاء فــي الغالــب
اعتمــد علــى التغطيــة الجغرافيــة و/أو أنشــطة توعويــة
معينــة .ولــم يالحــظ المقيمــون فرقــ ًا ملموســ ًا بيــن
اللجــان المجتمعيــة المتنوعــة لحمايــة الطفــل مــن حيــث
التحديــات التــي يواجهونهــا ،فقــد أشــار كل األعضــاء الذيــن
تمــت مقابلتهــم إلــى الحاجــة للمزيــد مــن التدريــب الــذي
ســيكون موضــع ترحيــب كبيــر – وتحديــدا ً فــي مهــارات
االتصــال والتواصــل للتعامــل مــع األطفــال باإلضافــة إلــى
الــدورات القصيــرة للمراجعــة وتجديــد المعلومــات.

 .3.6.3تطوير قدرات المؤسسات الحكومية
مــن بيــن أهــداف اســتراتيجية اليونيســف لبنــاء القــدرات
األساســية تطويــر القــدرات المســتدامة فــي البــاد
لتلبيــة حاجــات الالجئيــن الســوريين ،فبذلــت اليونيســف
ً
لهــذه الغايــة جهــودا ً
حثيثــة فــي إشــراك المؤسســات
الوطنيــة (مثــل الــوزارات األردنيــة والجامعــات) فــي تطويــر
وتنفيــذ دورات تدريبيــة متخصصــة .ويحقــق هــذا االنخــراط
للمؤسســات الوطنيــة منافــع كثيــرة ،فمث ـ ً
ا عنــد تدريــس
مســاقات معينــة علــى مســتوى الجامعــة ،يحصــل العاملون
الذيــن ينــوون العمــل فــي األماكــن الصديقــة لألطفــال علــى
التدريــب المناســب قبــل التحاقهــم بالعمــل ،ممــا يحــل
مشــكلة صعوبــة إيجــاد العامليــن المؤهليــن التــي شــكا
منهــا الكثيــر مــن المســتجيبين 87.علــى ســبيل المثــال ،ال
يوجــد برنامــج تدريــب مهنــي للعامليــن االجتماعييــن ،حيــث
تقــدم الجامعــات فــي األردن بعــض المســاقات المرتبطــة
بالعلــوم االجتماعيــة وعلــم النفــس إال أن منهاجهــا بســيط
للغايــة ،وال يقــدم أي فــرص للتدريــب العملــي .وتــم اعتمــاد
جامعــة العلــوم التطبيقيــة فــي البلقــاء مؤخــرا ً لتقديــم

 8686لجان حديثة التأسيس/أشخاص مدربون
8787هــذا مــا حــدث علــى ســبيل المثــال فــي لبنــان ،حيــث صممــت لجنــة مهنيــة تضــم وكاالت األمــم المتحــدة ،والعامليــن فــي الجامعــات ،وممثلــي الحكومــة المحلييــن دليــل طــوارئ حــول حمايــة الطفــل والــذي تــم اعتمــاده اآلن علــى
مســتوى الجامعــة.
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شــهادة فــي العمــل االجتماعــي ،ولكــن المســاقات ال تــزال
نظريــة بالدرجــة األولــى وال يتمتــع الخريجــون بالمهــارات
العمليــة المطلوبــة للبــدء فــي العمــل.
كمــا ذكــر ســابق ًا ،تدعــم اليونيســف بفعاليــة تطويــر
وتقويــة القــدرات الحكوميــة الجديــدة والقائمــة فــي
حمايــة الطفــل والدعــم النفس-اجتماعــي .ومــن أجــل
تطويــر قــدرات المؤسســات الحكوميــة ،تقيــم اليونيســف
شــراكة مــع مؤسســة نهــر األردن التــي تركــز علــى تقويــة
القــدرات فــي إدارة الحالــة مــع الناجيــن مــن العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي وغيــره مــن أنمــاط العنــف فــي
المجتمعــات المضيفــة .وتشــمل الفئــات المســتهدفة
العامليــن االجتماعييــن ،والموظفيــن لــدى دائــرة حمايــة
األســرة ،ومكاتــب الخدمــات االجتماعيــة فــي وزارة التنميــة
االجتماعيــة باإلضافــة إلــى المرشــدين المدرســيين الذيــن
توظفهــم وزارة التربيــة والتعليــم .ويتمثــل الهــدف فــي
المســاهمة فــي تطويــر نظــام داخلــي لإلحالــة ومعالجــة
القضايــا المفتوحــة.
وفــي إطــار هــذا البرنامــج ،يتــم تدريــب جميــع العامليــن
االجتماعييــن البالــغ عددهــم  58شــخص ًا فــي مكاتــب
الخدمــات االجتماعيــة علــى تطبيــق نهــج إدارة الحالــة ،كمــا
يتــم تدريــب  22عامـ ً
ا اجتماعيـ ًا مــن المؤسســات الوطنيــة
علــى مراجعــة  1200حالــة مفتوحــة مــن العنــف ،وتدريــب 30
عام ـ ً
ا علــى االســتجابة لثالثــة آالف حالــة مشــابهة .وأخيــراً،
تــم تحديــد  20مركــزا ً مــن مراكــز المجتمــع المحلــي
والمنظمــات غيــر الحكوميــة (واحــد/ة فــي كل محافظــة
باإلضافــة إلــى واحــد/ة إضافــي/ة فــي الزرقــاء والشــمال)
وتدريــب العامليــن لديهــم علــى إدارة الحالــة .وفــي نهايــة
 ،2014نجحــت هــذه الجهــود فــي إنشــاء نظــام إحالــة فعّ ــال
لحــاالت حمايــة الطفــل فــي كل المحافظــات.
إلــى جانــب ذلــك ،دعمــت اليونيســف دائــرة شــرطة األحــداث
فــي تأســيس فــرع لهــا فــي مخيــم الزعتــري لالجئيــن فــي
عمــان
عــام  2013وأفــرع أخــرى إضافيــة فــي المفــرق ووســط ّ
فــي عــام  .2014وفــي الزعتــري وحــده ،تعاملــت شــرطة
ً
حالــة لحمايــة الطفــل (بمــا فيهــا عمالــة
األحــداث مــع 61
األطفــال والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي) فــي عــام
ً
قضيــة منهــا .وفــي إطــار البرنامــج ،تــم
 2014وتــم حــل 53
تدريــب  300شــرطي مــن دائــرة شــؤون الالجئيــن الســوريين
الموجــودة فــي الزعتــري ،وســمع المقيمــون أمثلــة متنوعــة
علــى كيفيــة مســاهمة هــذا التدريــب فــي رفــع الوعــي حــول
قضايــا عمالــة األطفــال والتصــدي لهــا فــي مخيــم الزعتــري.
عــاوة علــى ذلــك ،تــم إنشــاء مــا يســمى بـ»الشــرطة
المجتمعيــة» (أردنيــة) فــي مخيــم األزرق وتمــت دعوتهــم
للمشــاركة فــي اجتماعــات اللجنــة المجتمعيــة لحمايــة
الطفــل واألنشــطة التــي تســتهدف المجتمــع بشــكل عــام.
وســعت «الشــرطة المجتمعيــة» إلــى التركيــز علــى دور
الحمايــة الــذي تلعبــه الشــرطة وتغييــر الصــورة النمطيــة
للشــرطة فــي أذهــان األطفــال« .فــي البدايــة ،كان األطفــال
يشــعرون بالرعــب مــن الشــرطة الذيــن يرتــدون الــزي
الرســمي ،واآلن يصافحونهــم باأليــدي» (عامــل اجتماعــي
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فــي مــكان صديــق لألطفــال فــي مخيــم األزرق) .فــي
المقابــل ،اعتبــرت قضيــة عمالــة األطفــال فــي األزرق أمــر ال
مفــر منــه ،وذلــك تعقيبــ ًا علــى قيــام شــركات المقــاوالت
التــي تعمــل فــي المخيــم بتشــغيل األطفــال الذكــور
(وذكــر أنهــا تســتهدف األقويــاء مــا بيــن  16و 18عامــ ًا)
وقــال المشــاركون« :ال أحــد يســتطيع أن يلومهــم ..مــاذا
بوســعهم أن يفعلــوا هنــا؟ هــم يحتاجــون إلــى المــال ،وأمــام
الغالبيــة منهــم حــ ّلان فقــط :إمــا العمــل أو الهــرب مــن
المخيم»(عضــو فــي اللجنــة المجتمعيــة لحمايــة الطفــل
فــي مخيــم األزرق)
تعمــل اليونيســف أيض ـ ًا مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي
إدارة مــأوى فــي شــمال البــاد للناجيــن مــن العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي ،وهــو مفتــوح لألردنييــن ،والســوريين،
والضحايــا مــن الجنســيات األخــرى أيضـ ًا .وتعمــل اليونيســف
علــى تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة هنــاك وفــي
عمــان مــن خــال تطويــر
المــأوى الحكومــي اآلخــر فــي ّ
بروتوكــوالت الرعايــة .عــاوة علــى ذلــك ،تعمــل اليونيســف
مــع المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة علــى تقويــة دوره
فــي وضــع المعاييــر وتنســيق االســتجابة لحمايــة الطفــل
فــي الطــوارئ وفــي األوضــاع العاديــة فــي األردن.
وفــي ضــوء قضايــا حماية الطفــل العديــدة التي تحــدث داخل
المــدارس أو بالقــرب منهــا ،بمــا فيهــا المشــاحنات بيــن
األوالد والبنــات األردنييــن والســوريين ،ناقــش المقيمــون
أيضــ ًا مــع العامليــن األساســيين وســائل تقويــة حمايــة
الطفــل والدعــم النفس-اجتماعــي فــي المــدارس حيــث
يوجــد عامــل اجتماعــي واحــد علــى األقــل فــي كل مدرســة.
وخــال فتــرة تدفــق الالجئيــن العراقييــن ،نفـ َّ
ـذت اليونيســف
برنامجــ ًا تدريبيــ ًا يســتهدف المرشــدين االجتماعييــن فــي
المــدارس االبتدائيــة ،وتــم تطويــر منهــاج بالتعــاون مــع
وزارة التربيــة والتعليــم عــن كثــب ،إال أن البرنامــج قــد توقــف
لســوء الحــظ ،ولــم يتــم دمــج تطويــر القــدرات فــي الدعــم
النفس-اجتماعــي فــي النظــام.
وفــي الوقــت الحالــي ،تفتقــر معظــم المــدارس إلــى الخبــرات
أو القــدرات الالزمــة للتعامــل مــع مشــاكل متعلقــة بالدعــم
النفس-اجتماعــي لــدى الطلبــة بينمــا هــي بأمــس الحاجــة
لهــا فــي ظــل الحاجــة المتناميــة لخدمــات الدعــم النفــس-
اجتماعــي .وإلــى جانــب ازديــاد المشــاحنات بيــن األطفــال
األردنييــن والســوريين ،فــإن مســببات القلــق المزمنــة
المتعلقــة بالعمــل ،والســكن و/أو المدرســة ال تــزال تــزداد
ســوءا ً فــي حيــاة األطفــال والعائــات ،ممــا يزيــد بالمحصلــة
مــن الطلــب علــى خدمــات الدعــم النفس-اجتماعــي.
تعبّــر وزارة التنميــة االجتماعيــة عــن رغبتهــا فــي تقديــم
المزيــد مــن خدمــات الدعــم النفس-اجتماعــي ،ولكنهــا
تعتــرف بحاجتهــا الماســة للمزيــد مــن بنــاء القــدرات ،حيــث
طلبــت الــوزارة مــن اليونيســف الدعــم فــي بنــاء القــدرات
وتنفيــذ المزيــد مــن التدريــب للموظفيــن .عــاوة علــى ذلــك،
تحتــاج الــوزارة إلــى الدعــم المالــي اإلضافــي إلعــادة تأهيــل
بعــض المراكــز والبنيــة التحتيــة (علــى ســبيل المثــال هنــاك
حاجــة لغرفــة منفصلــة لضمــان الخصوصيــة) وتقديــم
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الحوافــز العينيــة ،مثــل التدريــب للموظفيــن والتركيــز
بشــكل أكبــر علــى رفاههــم .بيــد أن العديــد مــن أصحــاب
المصالــح يشــككون فــي قــدرة الــوزارة بكادرهــا المحــدود
علــى تغطيــة خدمــات الدعــم النفس-اجتماعــي فــي
كاف .وال تــزال النقاشــات حــول التعــاون
المــدارس بشــكل ٍ
المحتمــل بيــن اليونيســف ووزارة التنميــة االجتماعيــة
مســتمرة.

واحــدا ً مــن هــذه األمثلــة  ،األمــر الــذي منــع التســرب
وأثــر إيجابــ ًا علــى عــودة األطفــال إلــى المدرســة .والحــظ
ً
قــوة ،حيــث تــم توفيــر
المقيمــون وجــود تحالفــات أكثــر
الحوافــز لتشــجيع التعليــم ،وذلــك ألثــره علــى قضايــا أخــرى
مثــل عمالــة األطفــال وزواج الفتيــات المبكــر .ليــس هــذا
وحســب ،بــل شــوهدت أمثلــة أخــرى علــى التحالفــات بيــن
الخدمــات القانونيــة والتعامــل مــع قضايــا حمايــة الطفــل
(مثــل حــاالت الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي وعمالــة األطفــال والــزواج المبكــر للفتيــات
وغيرهــا).

بعــد التركيــز علــى تأســيس المســاحات الصديقــة لألطفــال
فــي المخيمــات فــي المرحلــة األولــى ،شــهد اليونيســف
تحــو ًال فــي اســتثمارها فــي عامــي  2013و ،2014حيــث
انتقلــت إلــى تأســيس مســاحات آمنــة فــي مراكــز قائمــة
مدعومــة مــن قبــل منظمــات غيــر حكوميــة وطنيــة و/
أو مراكــز المجتمــع المحلــي .ومــن حيــث المبــدأ ،فــإن هــذا
ً
ـتدامة مــن الشــراكة مــع المنظمــات غيــر
النهــج أكثــر اسـ
الحكوميــة الدوليــة التــي قــد ال تبقــى فــي األردن إال لفتــرة
محــدودة .وبفضــل هــذا النهــج ،اســتطاعت اليونيســف
تأســيس شــراكات متنوعــة فــي أماكــن مختلفــة ،وتــم
تدريــب الموظفيــن علــى قضايــا حمايــة الطفــل والدعــم
النفس-اجتماعــي األساســية وهــو أمــر يعتبــر بشــكل عــام
مفيــد جــدا ً.

بيــد أن هنــاك عــدد مماثــل مــن الفــرص المهــدورة التــي
كان بوســعها خلــق تحالفــات ناجحــة مــن خــال البنــاء علــى
القــدرات المتوفــرة .علــى ســبيل المثــال ،وجــد المقيمــون
أن هنــاك عــدد قليــل مــن المســاحات الصديقــة لألطفــال/
اللجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل التــي تحســن
اســتغالل المــوارد الموجــودة فــي المجتمــع .وعلــى األقــل
فــي اثنيــن مــن نقاشــات المجموعــات المركــزة التــي
عقــدت مــع مقدمــي الرعايــة الذكــور ،ذكــر العديــد مــن
المشــاركين اســتعدادهم للتطــوع ومشــاركة تدريبهــم
الفنــي ومهاراتهــم وهواياتهــم فــي المســاحات الصديقــة
لألطفــال ،حيــث ذكــر أحدهــم ،وهــو موســيقي معــروف،
أنــه رافــق ابنــه بحمــاس إلــى المســاحة الصديقــة لألطفــال
و ُذهــل المنشــط العامــل فيهــا مــن موهبتــه ،وأخبــره بأنــه
مســتعد لدعــم عمــل المســاحة بهــذه الموهبــة ،ولكــن
شــيئ ًا لــم يحــدث .عندمــا تحــدث هــذا الشــخص فــي نقــاش
المجموعــة المركــزة ،بــدا واضحـ ًا أنــه محبــط بســبب عــدم
تقديــم فرصــة لــه ليبــذل مــا بوســعه.

 .٣.٦.٤البناء على القدرات القائمة لدى
الشركاء والمجتمعات المحلية

إن الفروقــات بيــن البيئــات المحيطــة (حضرية/ريفيــة،
محافظــات مكتظة/قليلــة الســكان) والشــركاء (مــن
حيــث المــوارد والخبــرات والقــدرات المتوفــرة) هــي فروقــات
هامــة وتؤثــر بشــكل كبيــر علــى االســتدامة الممكنــة .علــى
ســبيل المثــال ،تتمتــع المراكــز القائمــة التــي كانــت تركــز
علــى معالجــة حاجــات األطفــال حتــى قبــل تدفــق الالجئيــن
الســوريين بقــدرة أكبــر علــى االســتمرار فــي خدماتهــا عنــد
توقــف التمويــل و/أو الدعــم مــن اليونيســف بالمقارنــة مــع
المراكــز التــي ال تســتهدف األطفال فــي العادة أو المســاحات
الصديقــة لألطفــال حديثــة النشــأة التــي تعتمــد بالكامــل
علــى اليونيســف أو المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة.
فــي معظــم المســاحات الصديقــة لألطفــال التــي تمــت
زيارتهــا ،بــدا واضح ـ ًا أن اســتجابة الدعــم النفس-اجتماعــي
بنــت بنجــاح علــى نقــاط القــوة لــدى المؤسســات الراســخة
(وخصوص ـ ًا فــي المجتمعــات المضيفــة) مــن خــال إضافــة
عناصــر جديــدة عليهــا .وفــي بعــض الحــاالت ،بــدا وكأن
تأســيس المســاحات الصديقــة لألطفــال وتنفيــذ األنشــطة
المطلوبــة بمــا فيهــا الدعــم النفس-اجتماعــي قــد فرضــا
ً
إضافيــة علــى المــوارد المنهكــة باألســاس.
ضغوطــ ًا
وفــي الوقــت ذاتــه ،تب َّيــن أن قــدرات الموظفيــن –وخصوص ـ ًا
فيمــا يتعلــق بالدعــم النفس-اجتماعــي وحمايــة الطفــل –
تحســنت ودمجــت فــي أنشــطة المراكــز األساســية ،وكان
هنــاك نمــاذج علــى برامــج مشــتركة تدمــج األنشــطة
األساســية التقليديــة مــع الدعــم النفس-اجتماعــي و/أو
اســتجابة حمايــة الطفــل .ويشــكل دمــج برنامــج التعليــم
االســتدراكي فــي أنشــطة المســاحات الصديقــة لألطفــال

وتحــدث مقــدم رعايــة آخــر عــن مهنتــه فــي النجــارة ،وأخبــر
هــو اآلخــر إدارة المســاحة أنــه مســتعد لتعليــم الشــباب
صنعتــه فــي حــال توفــر المســاحة واألدوات ولكــن شــيئ ًا
لــم يحــدث فــي هــذه الحالــة أيض ـ ًا.
يــدل علــى قيــام الشــركاء بتحليــل دوري
وال يوجــد مــا ّ
معمــق وممنهــج للقــدرات والمــوارد والشــبكات المتوفــرة
فــي مجتمعهم/مجتمعاتهــم المحليــة التــي يعملــون بها،
ولــم يقومــوا بتحديــد الفجــوات ووضــع األولويــات للفئــات
المســتهدفة وفق ـ ًا لذلــك للتركيــز علــى األكثــر ضعف ـ ًا.

 .٣.٦.٥االستدامة على األمد البعيد
لــم يكــن بنــاء القــدرات بشــكل عــام لموظفــي المســاحات
الصديقــة لألطفــال ،بمــن فيهــم المــدراء والمنســقون،
كافيــ ًا للتعامــل مــع نطــاق وحجــم المشــاكل التــي
يواجهونهــا .وعبّــر النــاس فــي كل المســاحات التــي تمــت
زيارتهــا وأصحــاب المصالــح عــن الرغبــة فــي المزيــد مــن
التدريــب المتخصــص واإلرشــاد حــول العمــل .كمــا أكــد
بعــض الموظفيــن علــى حاجتهــم للمزيــد مــن التدريــب
المتخصــص ،وهــو بــا شــك أمــر هــام للخدمــات علــى
المســتوى الثانــي والثالــث.
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وينــدرج عمــل المنشــطين والمتطوعيــن تحــت المســتوى
الثانــي ،وقيــل أنــه عمــل محــدود األفــق ويفتقــر إلــى التنــوع.
ويحتــاج العاملــون االجتماعيــون ومــدراء الحالــة إلــى المزيــد
مــن التدريــب المتخصــص ألنهــم يعملــون بشــكل
مباشــر ومنفــرد مــع الحــاالت ،ويجــب أن تعكــس منظومــة
المهــارات التــي يتمتعــون بهــا هــذا النــوع مــن العمــل .وعلــى
الرغــم مــن وجــود حاجــة لإلشــراف الــذي يســير جنبــ ًا إلــى
جنــب مــع التدريــب ،فــإن طبيب ـ ًا نفســي ًا أوضــح أن اإلشــراف
كاف مــن النــاس
عمليــة صعبــة بســبب عــدم وجــود عــدد ٍ
القادريــن علــى القيــام بهــذه المهمــة.
ومــا فكــرة إنشــاء مراكــز «مكانــي» والطمــوح الرامــي لزيــادة
التغطيــة بشــكل ملمــوس عــن طريــق إنشــاء المزيــد مــن
المراكــز إال تأكيــدا ً جديــدا ً علــى الحاجــة للمزيــد مــن بنــاء
القــدرات.
تســتغرق عمليــات نقــل المســؤوليات وقتــ ًا طويــ ً
ا،
ويجــب أن تبــدأ فــور تلبيــة حاجــات الطــوارئ األساســية.
ومــن الــدروس المســتفادة مــن شــراكات اليونيســف مــع
المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة فــي دعــم الالجئيــن
العراقييــن خــال أزمــة اللجــوء الســابقة ،تبيَّــن أن هنــاك
حاجــة إلــى المتابعــة المنظمــة فــي الوقــت المالئــم .وعنــد
انعقــاد هــذا التقييــم ،لــم يكــن لــدى غالبيــة الشــركاء
الدولييــن أيــة اســتراتيجية لنقــل المســؤوليات بطريقــة
مســتدامة ،كمــا بــدا أن اليونيســف تمامـ ًا مثــل شــركائها ال
تملــك اســتراتيجية خــروج واضحــة .ولــم يبحــث المقيمــون
فــي أســباب ذلــك.
تب َّيــن أن العديــد مــن المســاحات الصديقــة لألطفــال ال تــزال
تعتمــد بشــكل كبيــر علــى اليونيســف والتمويــل الخارجــي
مــن مصــادر أخــرى ،ممــا يعنــي أنــه فــي حــال توقــف التمويــل
يــوم غــد ،ســتوقف العديــد مــن المســاحات الصديقــة
لألطفــال علــى األقــل جــزءا ً مــن أنشــطتها« .فــي الفتــرة
الفاصلــة مــا بيــن المرحلــة األولــى والثانيــة ،توقــف التمويــل
لمــدة ثالثــة شــهور نتيجــة تأخــر موافقــة الحكومــة وغيرهــا
مــن الجوانــب اإلجرائيــة ،ويبــدو أن اليونيســف لــم ّ
تحضر لهذا
األمــر جيـدًا .لــم يكــن دعــم اليونيســف مســتمرًا دائمــا مــن
ناحيــة التمويــل ،ليــس فقــط بســبب التأخيــر المذكــور أعاله،
وإنمــا بســبب تغيــر األولويات..علــى ســبيل المثــال ،اضطررنــا
إلــى إيقــاف حصــص القــراءة للفتيــات بســبب غيــاب التمويل.
فــي الوقــت الــذي اســتمر فيــه المعلمــون فــي العمــل
مــن دون رواتــب كنــوع مــن التطــوع ،فقــد تــم إلغــاء بــدل
المواصــات للســيدات ،واســتبدال المشــروبات المنعشــة
مثــل العصيــر والصــودا بالميــاه ..ولكــن الخبــر الســار هــو أن
معظــم المســتفيدين اســتمروا فــي المجــيء علــى الرغــم
مــن هــذه اإلجــراءات التقشــفية»( .متحــدث باســم منظمــة
غيــر حكوميــة ).وبــدا الموظفــون فــي المســاحات الصديقــة
لألطفــال والمنظمــات غيــر الحكوميــة غيــر مطلعيــن علــى
أي تحــول أو خطــة خــروج.
فــي المقابــل ،ع ّبــر شــركاء آخــرون عــن ثقتهــم بقدرتهــم
علــى االســتمرار بعــد توقــف الدعــم بفضــل أنشــطتهم فــي
جمــع التبرعــات« .بـ ً
ـدال مــن جمــع التبرعــات مــن المجتمــع
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اإلســامي مــرة واحــدة فــي الشــهر ،ســيكون علــي الذهــاب
ثــاث مــرات» قائــد دينــي (ليــس عضــوا ً فــي اللجنــة
المجتمعيــة لحمايــة الطفــل) يدعــم مركــزا ً فــي مجتمــع
مضيــف .بشــكل عــام ،لــم يتــم بعــد تطويــر نهــج فاعــل
لوضــع اســتراتيجيات لالســتمرار بعــد توقــف الدعــم المالــي
مــن اليونيســف.
ومــن الجديــر بالذكــر أن فــرص الحصــول علــى التمويــل
مــن مصــادر أخــرى غيــر اليونيســف مرتبطــة بالقــدرة علــى
االســتجابة لدعــوات إرســال المقترحــات ،والقدرة علــى اإلدارة
الماليــة ،وهمــا أمــران يفتقــر إليهمــا الكثيــر مــن شــركاء
اليونيســف وتحديــدا ً بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة
المحليــة .وممــا يثيــر االهتمــام أن العديــد مــن المنظمــات
الدوليــة غيــر الحكوميــة ســعت إلــى حــل هــذه المشــكلة
مــن خــال تدريــب مراكــز المجتمــع المحلــي علــى التمويــل
والتخطيــط وجمــع التبرعــات.

 .٣.٦.٦برنامج مكاني :هل يكون هو مسار
التحول القادم؟
تبــدأ اليونيســف بنمــوذج جديــد مــن البرامــج تحــت عنــوان
«مكانــي» ،إذ يبنــي علــى الــدروس المســتفادة مــن اســتجابة
حمايــة الطفــل والتعليــم فــي الطــوارئ .وتشــمل مكونــات
«مكانــي» بشــكل موجــز مــا يلــي:
•

•تعليــم بديــل يبلــي المعاييــر الدنيــا للتعليــم فــي
الطــوارئ

•

•خدمــات الدعــم النفس-اجتماعــي المنظمــة التــي
يشــرف عليهــا راشــدون ويدعمهــا المجتمــع المحلــي،
وتقــدم فــي مســاحة آمنــة وفقــ ًا ألنمــاط العيــش
المألوفــة لــدى النــاس.

•

•تمكيــن اليافعيــن والشــباب مــن خــال اســتخدام
نمــوذج مهــارات الحيــاة

•

•خدمــات وأنشــطة تشــرك مقدمــي الرعايــة بشــكل
مباشــر

•

•التواصــل المجتمعــي ولجنــة مجتمعيــة (مــن
الموظفيــن) مدعومــة مــن قبــل اللجنــة المجتمعيــة
لحمايــة الطفــل األقــدم ،وإشــراك الشــباب الذيــن أتمــوا
وحــدة مهــارات الحيــاة التدريبيــة

•

•نظام إحالة/إدارة حالة الذي ثبتت فعاليته

ويركــز برنامــج «مكانــي» علــى الوصــول إلــى المجموعــات
األكثــر ضعفـ ًا ،بمــا فيهــا الفتيــات والفتيــان المتســربون مــن
المــدارس ،والذيــن ال يذهبــون إلــى المدرســة أساسـ ًا بســبب
عــدم قدرتهــم علــى االلتحــاق بهــا ،واألفــراد ذوو اإلعاقــة،
والمنخرطــون فــي العمالــة ،والناجــون مــن العنــف القائــم
والقصــر بــا مرافــق ،وأولئــك الذيــن
علــى النــوع االجتماعــي،
َّ
يرأســون أســرهم .وتــم تشــكيل وحــدات دراســية تشــمل
دورات تعليميــة لمــدة تتــراوح مــا بيــن أربعــة وســتة شــهور،
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بينمــا يســتغرق تدريــب المهــارات الحياتيــة مــا بيــن  40إلــى
 160ســاعة مــن التدريــب ،تبعــ ًا لعــدد الوحــدات التــي ســجل
الفــرد فيهــا .وبحســب رؤيــة البرنامــج التــي توجــه عملــه،
يهــدف برنامــج «مكانــي» إلــى توفيــر:
•

•بيئة داعمة للفتيات  ،والفتيان والشباب

•

•سلسلة من األنشطة والبرامج المالئمة

•

•بيئة مادية مناسبة لتيسير األنشطة

•

•وجود موظفين مشجعين وداعمين

•

•فــرص للبنــاء علــى المــوارد القائمــة وقــدرات المجتمــع
القائمة

ومــن حيــث المبــدأ ،فــإن أهــداف البرنامــج تتقاطــع إلــى حــد
كبيــر مــع المســاحات الصديقــة لألطفــال الحاليــة ،إال أن
البرنامــج الجديــد يحــاول تلبيــة حاجــات فئتيــن جديدتيــن
همــا األطفــال دون ســن الخامســة والراشــدون الشــباب
فــوق ســن  24عامــ ًا .وفــي إطــار هــذا النهــج ،ســيكون
للمجتمــع دور أكبــر بكثيــر ليلعبــه إلــى جانــب وجــود المزيــد
مــن الجهــات المنخرطــة فــي العمليــة .وتعتبــر قضيــة
التنســيق والتعــاون بيــن الشــركاء تحدي ـ ًا بالفعــل ،وال يبــدو
واضح ـ ًا إذا كان ســيتم تحويــل األماكــن الصديقــة لألطفــال
إلــى مســاحات ضمــن برنامــج «مكانــي».
وفــي الوقــت الــذي يحبــذ فيــه مراجعــة العمــل المنجــز
والتفكيــر فــي طــرق جديــدة للمضــي قدمــ ًا ،إال أن اختــاف
عمــل برنامــج «مكانــي» عــن العمــل الحالــي للمســاحات
الصديقــة لألطفــال ال يــزال يشــوبه الغمــوض .مــا هــي
طبيعــة التدريــب وبنــاء القــدرات اللذيــن يحصــل عليهمــا
المنشــطون /العاملــون االجتماعيــون /المتطوعــون/
المعلمــون لضمــان توحيــد جــودة خدمــات الدعــم
النفس-اجتماعــي والتعليــم؟ ومــن مكونــات البرنامــج
المثيــرة لالهتمــام دعــم الشــباب بعــد إتمامهــم لتدريــب
مهــارات الحيــاة ،حيــث ســيدعمون فــي مســاعيهم لتطوير
بنــاء علــى الحاجــات
مبــادرات مجتمعيــة يقودونهــا هــم
ً
القائمــة التــي تــم تحديدهــا .بيــد أن هنــاك أســئلة حــول
مصــدر المــوارد التــي تحتاجهــا هــذه المبــادرات .فــي التقييــم
الحالــي ،عندمــا ســئل الشــباب عــن المســتقبل ،التــزم
العديــد منهــم فــي المجتمعــات المضيفــة والمخيمــات
الصمــت ولــم يســتطيعوا اإلجابــة ،وهــو أمــر مفهــوم .وفــي
مخيــم األزرق ،تســاءل عــدد مــن المتطوعيــن الذكــور فــي
المســاحات الصديقــة لألطفــال عمــا إذا كان هنــاك فــرص
تنتظرهــم بعيــدا ً عــن دور المتطــوع.
مــن هنــا تنبــع أهميــة التفكيــر فــي نطــاق أوســع ،والنظــر
إلــى مــا بعــد التدريــب علــى المهــارات الحياتيــة ومــا ينتظــر
الشــباب بعيــدا ً عــن دور فــي لجنــة مــا .قــد ال يكــون مــن
الســهل اإلجابــة علــى هــذه األســئلة ،فهــي ال تنــدرج تحــت
مهمــة اليونيســف ،ولكــن الســؤال الــذي يحتــاج إجابــة
واضحــة هــو التالــي :هــل يســتطيع برنامــج «مكانــي» أن يلبــي
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 .٣.٦.٧الخالصة
1.1كان عــدد ورش العمــل التدريبيــة الهادفــة إلــى تعزيــز
القــدرات فــي الدعــم النفس-اجتماعــي وحمايــة
الطفــل ،ومتوســط مدتهــا وعــدد المشــاركين فــي
عــام  2014أكبــر بكثيــر مــن عــام )3.6.1(. .2013
2.2فــي عــام  ،2014شــارك ثالثــة آالف موظــف فــي التدريــب
بالمقارنــة مــع  1800موظــف فــي عــام  .2013وفــي الوقــت
ذاتــه ،زادت مــدة التدريــب بالمتوســط مــن  2.9يومـ ًا فــي
عــام  2013إلــى  3.1يوم ـ ًا فــي عــام )3.6.1( .2014
عمــان ،وحضرهــا
3.3تــم عقــد معظــم التدريبــات فــي ّ
ً
درجــة علــى أمــل
فــي الغالــب الموظفــون األعلــى
أن يقــوم هــؤالء بنقــل المعرفــة إلــى زمالئهــم
وأقرانهــم العامليــن فــي المحافظــات األخــرى ،وهــو
مــا تــم بالفعــل فــي بعــض األحيــان ،ولكــن لــم يحــدث
فــي أغلبهــا .بيــد أن اليونيســف بــدأت بالتدريــب علــى
مســتوى المحافظــات أو األقاليــم وتحديــدا ً فــي عــام
)3.6.1( .2014
4.4هنــاك حاجــات كبيــرة مترتبــة علــى توســيع نطــاق
البرامــج وال يوازيهــا قــدر كاف مــن القــدرات ،وتحديــدا ً
عمــان.
لــدى العامليــن خــارج ّ
5.5لــم يكــن الدعــم المنظــم أو التدريــب حــول رعايــة
الموظفيــن و/أو إدارة التوتــر متوفــرا ً بشــكل عــام.
ال تشــير اتفاقيــات التعــاون البرامجيــة إلــى رفــاه
الموظفيــن وال يوجــد مؤشــرات تفصيليــة لــه)3.6.1( .
6.6عامــل مهــم آخــر فــي تعزيــز القــدرات هــو تقليــل
تغييــر الموظفيــن .لهــذه الغايــة ،اتفقــت وكاالت األمــم
المتحــدة علــى توحيــد الرواتــب مــن أجــل تقليــل خطــر
مغــادرة الموظفيــن أمــ ً
ا فــي راتــب أفضــل)3.6.1( .
7.7ســوف يتــم شــمول قضايــا الحوكمــة وإدارة البرامــج
والمــوارد البشــرية أيضــ ًا فــي منهــاج بنــاء القــدرات.
()3.6.1
8.8تعمــل اللجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل بشــكل
جيــد جــدا ً فيمــا يخــص أنشــطة المســاحات الصديقــة
لألطفــال وأولوياتهــا فــي حمايــة الطفــل وتوفيــر
الدعــم النفس-اجتماعــي .بيــد أن المبــادرات الهادفــة
إلــى تعزيــز االندمــاج بيــن الســوريين واألردنييــن لــم ت ـ َر
النــور بعــد ،وهــي مرتبطــة ببنــاء القــدرات فــي الحشــد
المجتمعــي (()3.6.2
9.9تلبــي األماكــن الصديقــة لألطفــال الحاجــة فــي
المراحــل األولــى مــن الطــوارئ بشــكل جيــد ،ولكــن
فائدتهــا ودورهــا فــي أزمــة الالجئيــن طويلــة األمــد
أقــل وضوحـ ًا .وتقتــرح اليونيســف وشــركاؤها تأســيس
«مراكــز مكانــي» لتلبيــة الحاجــات المتغيــرة لألطفــال
والمجتمــع األوســع)3.6.6( .
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 .4.1الخالصة العامة
بحســب نتائــج نقاشــات المجموعــات المركــزة والمقابالت
شــبه المنظمــة مــع الموظفيــن ،والمتطوعيــن
والمســتفيدين ،تب َّيــن أن المســتوى الحالــي مــن التوتــر الــذي
يعانــي منــه الالجئــون الســوريون لــم ينتــج فقــط مــن تجربــة
العنــف المرتبطــة بالحــرب والفقــدان الســابقة ،بــل نتيجــة
الظــروف الحاليــة الماديــة واالجتماعيــة الحرجــة جــدا ً التــي
يمــرون بهــا .وعلــى الرغــم مــن العمــل فــي ظــروف قاهــرة،
إال أن البرامــج التــي تدعمهــا اليونيســف نجحــت فــي تحقيــق
تغيــرات ملحوظــة فــي رفــاه األطفــال ،وقــد أحــرز تقــدم
مهــم مــن حيــث تلبيــة معاييــر األماكــن الصديقــة لألطفــال
فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة ،وتــم تحديــد مجــاالت واضحــة
شــهدت تحســن ًا.
بشــكل عــام ،خلــص هــذا التقييــم إلــى أن األهــداف الرئيســة
لألماكــن الصديقــة لألطفــال قــد تــم تحقيقهــا ،وتحديــدا ً
فيمــا يخــص الشــعور المتنامــي باألمــن وترويــج الرفــاه
النفس-اجتماعــي نتيجــة تنفيــذ األنشــطة المنظمــة وغيــر
المنظمــة علــى حــد ســواء .ومــع أخــذ القيــود المفروضــة
بســبب العمــل فــي بيئــة محــدودة المــوارد بعيــن االعتبــار،
خصوصــ ًا وأنهــا معرضــة لموجــات واســعة وفــي بعــض
األوقــات غيــر متوقعــة مــن الالجئيــن ،فــإن الحشــد الفعّ ــال
للمجتمــع وتقويــة الروابــط مــع المؤسســات الحكوميــة
مثــل المــدارس وغيرهــا مــن الخدمــات االجتماعيــة همــا
مجــاالن يتطلبــان المزيــد مــن االهتمــام واالســتثمار .وقــد
تــم التركيــز علــى الــدور األساســي للمراقبــة المســتدامة
واإلشــراف عنــد الحديــث عــن التغيــرات التــي تحققــت لــدى
الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة المحيطــة بالمراكــز.

المفصلة
 .4.2الخالصات
َّ
األهمية والمالئمة
1.1لقــد تــم تعميــم رؤيــة اليونيســف لــدور وعمــل
المســاحات الصديقــة لألطفــال بشــكل كبيــر وتــم
قبولههــا مــن قبــل كل الشــركاء المنفذيــن :أشــارت
اليونيســف إلــى أن المســاحات اآلمنــة ،والمســاحات
الصديقــة لألطفــال واألنشــطة الرياضيــة وحدهــا ال
تكــون معــ ًا الدعــم النفس-اجتماعــي إال إذا شــملت
تركيــز قــوي علــى حمايــة الطفــل وتدخــات نفــس-
اجتماعيــة منظمــة تــؤدي إلــى تعزيــز رفــاه األطفــال مــع
عمليــة حشــد مجتمعــي ونظــام إحالــة فعاليــن.
2.2تبيَّــن أن المعاييــر الدنيــا للصحــة النفســية والدعــم
النفس-اجتماعــي فــي الطــوارئ وللمســاحات الصديقة
لالطفــال مقبولــة بشــكل كبيــر واعتمــدت كمرجعيــة
هامــة عنــد تأســيس وإدارة برامــج المســاحات
الصديقــة لألطفــال.

3.3كان التركيــز علــى توســعة المســاحات الصديقــة
لألطفــال اســتجابة مناســبة للطــوارئ ،وهــو مــا يمكــن
فعلــه بشــكل فعّ ــال وســريع فــي المرحلــة األولــى
مــن الطــوارئ .وعلــى الرغــم مــن تمتــع المســاحات
الصديقــة لألطفــال بــدور هــام فــي الحمايــة والترفيــه،
إال أن كل الموظفيــن تقريبــ ًا بــدوا وكأنهــم يواجهــون
صعوبــة فــي فهــم دورهــم المطلــوب فــي تحديــد
ومعالجــة الحاجــات النفس-اجتماعيــة أو المرتبطــة
بالصحــة النفســية.
4.4شــعر بعــض الموظفيــن بــأن الحــاالت األكثــر صعوبـ ً
ـة
التــي تحتــاج إلــى إحالــة قــد تمــت خســارتها أو تجاهلهــا
فــي بعــض الحــاالت .وبيّنــت المقابــات مــع أصحــاب
المصالــح أن بعــض المســاحات الصديقــة لألطفــال ال
تملــك عــددا ً كافيــ ًا مــن الموظفيــن ذوي المهــارات
للتعامــل مــع قضايــا حمايــة الطفــل المعقــدة مثــل
عمالــة األطفــال والــزواج المبكــر فــي المقــام األول،
ومــن ثــم تعانــي معظــم المســاحات الصديقــة
لألطفــال مــن االزدحــام ،ولديهــا عــدد محــدود مــن
الموظفيــن ،ممــا يجعــل التواصــل األكثــر تنظيمـ ًا غيــر
ممكــن فــي بعــض األحيــان.
5.5نجحــت بعــض المســاحات الصديقــة لألطفــال فــي
الوصــول إلــى الذكــور الذيــن تســربوا مــن المــدارس
مــن خــال مراكــز المســاعدة المتاحــة وضحايــا الــزواج
المبكــر (فتيــات فــي العــادة) مــن خــال جلســات
التوعيــة الخاصــة.

العدالة
6.6تعــد التغطيــة الجغرافيــة حالي ـ ًا أكثــر توازن ـ ًا بالمقارنــة
مــع بدايــة االســتجابة مــع أخــذ التوزيــع الجغرافــي
عمــان ال تــزال أقــل
لالجئيــن بعيــن االعتبــار ،ولكــن ّ
ً
خدمــة مــن غيرهــا.
7.7كان التفــاوت بيــن األوالد والبنــات الذيــن يأتــون إلــى
المســاحات الصديقــة لألطفــال قليــ ً
ا ٪ 53 :مــن
كل األطفــال الذيــن يأتــون إلــى المســاحات الصديقــة
لألطفــال هــن فتيــات .بيــد أن النتائــج مــن نقاشــات
المجموعــات المركــزة مــع اآلبــاء واألمهــات ومقدمــي
الرعايــة بيّنــت أن النســاء أكثــر انخراطـ ًا فــي المســاحات
الصديقــة لألطفــال فــي المجتمعــات المضيفــة مــن
الرجــال ،وهــو مــا ينســجم مــع تشــكيل اإلنــاث للجــزء
األكبــر مــن المتطوعيــن المدربيــن ( )٪ 70كمــا أنهــن
يشــكلن  ٪ 60مــن أفــراد المجتمــع الذيــن تــم الوصــول
إليهــم فــي األنشــطة التوعويــة.
8.8حوالــي  ٪ 35مــن األطفــال الذيــن أتــوا إلــى المســاحات
الصديقــة لألطفــال فــي عــام  2014هــم غيــر ســوريين،
وذلــك انســجام ًا مــع االتفــاق (الضمنــي) الــذي يقضــي
بوجــوب اســتهداف المســاحات الصديقــة لألطفــال
لغيــر الســوريين بنســبة  ٪ 30علــى األقــل.
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الكفاءة
9.9اســتفادت الجــدوى االقتصاديــة مــن االرتفــاع الكبيــر فــي
عــدد المســتفيدين الذيــن تــم الوصــول إليهــم .بلــغ
عــدد األطفــال الذيــن يســتفيدون مــن الدعــم النفــس-
اجتماعــي حوالــي ضعــف العــدد فــي عــام  2013وأعلــى من
المتوقــع بنســبة .٪ 17
1010انحفضــت التكلفــة لــكل طفــل يصــل إلــى الدعــم
النفس-اجتماعــي (تحســب بتقســيم المصاريــف
الســنوية علــى الدعــم النفــس اجتماعــي علــى عــدد
األوالد والبنــات الذيــن يســتفيدون منــه) مــن  84دوالر
أمريكــي فــي عــام  2013إلــى  66دوالر أمريكــي فــي عــام
 ،2014وانخفضــت تكلفــة إدارة حــاالت حمايــة الطفــل
مــن  215دوالر أمريكــي للحالــة الواحــدة إلــى  71دوالر
أمريكــي ،وبلغــت تكلفــة الطفــل بــا مرافــق والمنفصل
عــن عائلتــه مــن  625دوالر أمريكــي إلــى  498دوالر
أمريكــي وذلــك بفضــل الزيــادة فــي عــدد الحــاالت التــي
لــم يقابلهــا زيــادة ملحوظــة فــي المصاريــف اإلداريــة
الثابتــة.

التنسيق والربط والتكاملية
1111لعبــت اليونيســف دورا ً قياديــ ًا واضحــ ًا فــي التنســيق
وتحديــدا ً فــي تعمميــم الدعــم النفس-اجتماعــي
وحمايــة الطفــل وتوحيــد تقييــم الحاجــات واالســتجابة
لهــا.
1212اســتفاد بنــاء القــدرات للدعــم النفس-اجتماعــي
بشــكل جيــد مــن التكامليــة بيــن الشــركاء ،حيــث
اســتفاد الشــركاء مــن مــوارد بعضهــم البعــض ( مــن
دون تكلفــة إضافيــة) بمــا فيهــا الخبــرات ،والمســاحة
للتدريــب والمــواد.
1313يجــري فــي الوقــت الحالــي التحــول مــن االســتجابة
للطــوارئ إلــى نهــج تنمــوي علــى األمــد البعيــد مــع
وزارة التنميــة االجتماعيــة التــي تقــود هــذا التحــول،
وتزيــد فــرص تســريع هــذا التحــول إذا مــا امتلكــت
وزارة التنميــة االجتماعيــة المــوارد البشــرية والماليــة
الالزمــة.

الفعالية
1414اســتفاد البرنامــج بنجــاح مــن نقــاط القــوة القائمــة
لــدى الشــركاء ،ممــا َّ
مكــن المســاحات الصديقــة
لألطفــال مــن لعــب دور هــام فــي مســاعدة العائــات
وحمايــة أطفالهــم ،بيــد أن االســتجابة فــي بعــض
األوقــات فرضــت ضغوطـ ًا إضافيــة غيــر متوقعــة علــى
الخدمــات القائمــة وفشــلت فــي االســتفادة بشــكل
كامــل مــن المــوارد المحليــة المتاحــة.
1515كان للمســاحات الصديقــة لألطفــال دور مهــم فــي
توفيــر مســاحة بديلــة لألطفــال واليافعيــن بعيــدا ً
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عــن أماكــن ســكنهم .ووضحــت الغالبيــة العظمــى
مــن األطفال/اليافعيــن الذيــن تمــت مقابلتهــم أن
المســاحات الصديقــة لألطفــال هــي «بيتهــم الثانــي».
1616كان للدعــم النفس-اجتماعــي المقــدم فــي
المســاحات الصديقــة لألطفــال األثــر األكبــر علــى الرفــاه
العاطفــي ،حيــث أدى إلــى تغيــر إيجابــي لــدى أكثر مــن ٪ 70
مــن األطفــال ،وذكــر أكثــر مــن  ٪ 50مــن األطفــال أنهــم
لمســوا تغيــرا ً إيجابيــ ًا فــي الرفــاه االجتماعــي وتقويــة
المهــارات والمعرفــة .ولــم يكــن هنــاك مؤشــرات
علــى اختالفــات فــي النتائــج بيــن األوالد والبنــات أو بيــن
اليافعيــن واليافعــات .وكانــت وحــدة مهــارات الحيــاة
مثــا ًال ذا أثــر إيجابــي علــى الرفــاه العاطفــي واالجتماعــي
لألطفــال علــى وجــه الخصــوص.
تحســن
1717تشــير المخرجــات الكليــة إلــى إمكانيــة تحقيــق
ّ
فــي المســاحة اآلمنــة التــي تلبــي الحاجــات الملحــة
لألطفــال .بيــد أنــه مــن غيــر الواقعــي توقــع تحقيــق آثــار
بعيــدة األمــد فــي ظــل غيــاب حــل فــي المجــاالت األخــرى
مثــل النظــام التعليمــي والصحــي ودخــل األســرة.
1818مــن بيــن اآلثــار غيــر المقصــودة للبرنامــج هــو االعتقــاد
بــأن المســاحات الصديقــة لألطفــال هــي فــي بعــض
الحــاالت بديــ ً
ا عــن المدرســة ،وتحديــدا ً لألطفــال
الذيــن ال يذهبــون إلــى المدرســة إمــا ألنهــم علــى
قائمــة االنتظــار ،أو ألنهــم غيــر مؤهليــن للذهــاب ،أو
منخرطــون فــي عمالــة األطفــال .وفــي بعــض األحيــان،
ذكــر الوالــدان أنهمــا ســحبا أطفالهــم مــن المدرســة
بســبب إســاءة لفظيــة و/أو جســدية فــي الطريــق مــن أو
إلــى المدرســة ،وفضــل هــؤالء أن يذهــب أطفالهــم إلــى
المســاحات الصديقــة لألطفــال بشــكل منتظــم ألن
الموظفيــن هنــاك أكثــر لطفــ ًا فــي معاملــة األطفــال،
ويعاملونهــم بكرامــة واحتــرام ،وال يســمحون بالتنمــر
أو إهانــة األطفــال.

االستدامة
1919إن التوســع الســريع فــي البرامــج مــع التغيــر الســريع
نســبي ًا للموظفيــن قــد خلقــا تحديــات فــي بنــاء
القــدرات وتحديــدا ً لــدى موظفــي المســاحات الصديقــة
لألطفــال وأعضــاء اللجــان المجتمعيــة لحمايــة
الطفــل .شــعر الموظفــون فــي المســاحات الصديقــة
لألطفــال فــي كثيــر مــن األحيــان بأنهــم محاطــون
بمشــاكل عظيمــة ســمعوا عنهــا وحاولــوا معالجتهــا.
واقتــرح الموظفــون بــذل المزيــد فــي بنــاء القــدرات
علــى أن يشــمل ذلــك التمكيــن الــذي يتجــاوز المــدى
القصيــر والجلســات التدريبيــة العامــة والتركيز بشــكل
أكبــر علــى رفــاه الموظفيــن حتــى يســتطيعوا التكيــف
بشــكل أفضــل.
2020لعبــت اللجــان المجتمعيــة لحمايــة الطفــل دورا ً هام ـ ًا
فــي تقويــة البيئــة الوقائيــة مــن خــال انخراطهــم
الفعــال فــي أنشــطة حمايــة الطفــل .بيــد أن المــوارد
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الموجــودة فــي المجتمــع ال تــزال غيــر مســتغلة
بشــكل كبيــر ولــم تــ َر المبــادرات لتعزيــز االندمــاج
بيــن الســوريين واألردنييــن مــن خــال التواصــل مــع
المجتمــع األوســع عــن طريــق تنظيــم الفعاليــات
المجتمعيــة النــور بعــد .وبالمحصلــة ،لــم يكــن هنــاك
إال دليــل محــدود علــى مســاهمة المســاحات الصديقــة
لألطفــال فــي تحقيــق التماســك االجتماعــي.

2121تفــي المســاحات الصديقــة لألطفــال بالغــرض منهــا
فــي المراحــل األولــى مــن الطــوارئ بشــكل جيــد ،ولكــن
دورهــا فــي أزمــة الالجئيــن المعقــدة أقــل وضوحــ ًا.
ويبــدو أن هنــاك اتفــاق بيــن اليونيســف والشــركاء علــى
الحاجــة إلــى تحويــل المســاحات الصديقــة لألطفــال إلــى
مراكــز تعالــج الحاجــات المتغيــرة لألطفــال والمجتمــع
األوســع بشــكل أفضــل ،وتقــدم مجموعــة واســعة
مــن الخدمــات ،وهــو مــا تجســده الرؤيــة الموضوعــة
لمراكز برنامج «مكاني».
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تعالــج هــذه التوصيــات دور اليونيســف وغيــره مــن أصحــاب
المصالــح فــي توفيــر الدعــم النفس-اجتماعــي فــي الطــوارئ
والبرامــج التنمويــة علــى حــد ســواء.

المستوى االستراتيجي
1.1يوصــى بــأن تقــوم اليونيســف وغيرهــا مــن وكاالت
األمــم المتحــدة والممولــون والمنظمــات غيــر
الحكوميــة المحليــة والدوليــة (وتســتمر فــي)
كســب التأييــد لحقــوق األطفــال مــع الحكومــة
األردنيــة .إن توقــع تحقيــق آثــار بعيــدة األمــد علــى
الرفــاه االجتماعــي والعاطفــي ،والمهــارات والمعرفــة
مــن خــال تلبيــة األماكــن الصديقــة لألطفــال للحاجــات
األساســية الحاليــة لألطفــال أمــر غيــر واقعــي بينمــا
تبقــى أمــور أخــرى مثــل النظــام التعليمــي والظــروف
الصحيــة ودخــل األســرة التــي تؤثــر علــى حيــاة الطفــل
بــا حلــول.
2.2يوصــى بــأن تضمــن اليونيســف إجــراء تقييمــات
الوضــع األساســي قبــل تنفيــذ تدخــات األماكــن
الصديقــة لألطفــال .وفــي الوقــت الــذي يقــر فيــه
التقييــم بتحديــات العمــل فــي الطــوارئ إال أن وجــود
الدراســة مــع تحديــد المجتمعــات بعنايــة للمقارنــة
يحســنان بشــكل كبيــر مــن جــودة العمــل فــي
ا لمســتقبل .
3.3يوصــى بــأن تضــم اســتراتيجية اليونيســف األوســع
برامجــ ًا تســتهدف المجموعــات التــي ال تملــك
فرصــة الوصــول فــي العــادة إلــى األماكــن الصديقــة
لألطفــال ،بمــا فيهــا األنشــطة والموظفــون
ً
خدمــة علــى
الذيــن يشــجعون المجموعــات األقــل
المشــاركة .إن التركيــز على النســاء واألطفــال كفئات
أكثــر ضعف ـ ًا قــد يــؤدي بغيــر قصــد إلــى تجاهــل حاجــات
أكثــر إلحاحـ ًا ومجموعــات أقــل ظهــوراً .يجب أن تســعى
المســاحات الصديقــة لألطفــال إلــى توفيــر أنشــطة
ً
جاذبيــة وارتباطــ ًا بحاجــات هــذه المجموعــات
أكثــر
المهملــة .علــى ســبيل المثــال ،قــد يســتفيد
اليافعــون الذكــور مــن األنشــطة المتعلقــة بحاجاتهــم
المســتقبلية كراشــدين شــباب والتــي تشــمل
االســتفادة مــن مهــارات ومواهــب الرجــال األكبــر
ســن ًا .ويوصــى أيضــ ًا بتوظيــف العامليــن االجتماعيــن
والمنشــطين الذكــور ليكونــوا قــدوة حســنة لليافعين
الذكــور ،وبســبب قدرتهــم علــى معالجــة بعــض
القضايــا التــي تؤثــر علــى هــذه المجموعــة والتــي قــد
تعجــز العامــات اإلنــاث عــن معالجتهــا .قــد يســاعد
إشــراك كل الفئــات المســتهدفة أيضــ ًا فــي تقويــة
صمــود األســر.
4.4يوصــى بــأن تشــمل اليونيســف فــي اتفاقيــات
الشــراكة المرونــة فــي تقديــم اســتجابة تناســب
حاجــات األطفــال المســتضعفين الذيــن قــد يكــون
مــن الصعــب الوصــول إليهــم أو الذيــن يقــل احتمال
حضورهــم أنشــطة األماكــن الصديقــة لألطفــال
الدوريــة .وقــد يشــمل ذلــك تطويــر اســتراتيجيات،
وأدوات وأنشــطة مصممــة خصيصــ ًا لهــم

المستوى اإلجرائي
اليونيسف
5.5يوصــى بــأن تدعــم اليونيســف كل شــريك منفــذ
لتضمــن أن تلتــزم كل مســاحة صديقــة لألطفــال
بالمعاييــر الدنيــا للمســاحات الصديقــة لألطفــال (تبعـ ًا
لمــا ورد فــي معاييــر اليونيســف الدنيــا للمســاحات
الصديقــة لألطفــال)
6.6يوصــى بــأن تقــود اليونيســف تنســيق بنــاء القــدرات
فــي الدعــم النفس-اجتماعــي .يحتــاج الموظفــون
فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال إلــى تدريــب
مالئــم حــول الدعــم النفس-اجتماعــي ،ليتمكنــوا
مــن تحديــد مشــكالت التوتــر العميقــة وغيرهــا (مثــل
اإلعاقــة) التــي يمكــن أن يواجهوهــا فــي عملهــم
والتعامــل معهــا .وقــد يســتفيد أيضــ ًا أعضــاء اللجــان
المجتمعيــة لحمايــة الطفــل مــن التدريــب فــي مجــال
تنميــة المجتمــع ،فهــم يهــدرون حاليـ ًا الفــرص لتعزيــز
االندمــاج بيــن الســوريين واألردنييــن وال يحســنون
اســتخدام مــوارد المجتمــع المتوفــرة ألنهــم غيــر
مدربيــن علــى كيفيــة القيــام بذلــك .يجــب اســتخدام
النهــج التعاقبــي فــي توفيــر التدريــب ،بحيــث يشــمل
عمــان ،و»تدريــب
«تدريــب الرؤســاء» علــى مســتوى ّ
الميســرين» علــى مســتوى المحافظــة (أو علــى
مســتوى األقاليم/تجمــع مــن المحافظــات) و»تدريــب
المدربيــن» علــى مســتوى المدينة/المجتمــع .ويمكــن
تكليــف هــذه المجموعــة مــن المدربيــن فيمــا بعــد
بتيســير دورات قصيــرة للمراجعــة (يــوم أو يومــان).
ويوصــى بــأن تقــوم اليونيســف بتعييــن مــدرب متفــرغ
لبنــاء القــدرات فــي هــذه المجــاالت.
7.7يوصــى بــأن تجــري اليونيســف دراســة حــول
األســاليب الناجحــة فــي تعزيــز االندمــاج بيــن
الســوريين واألردنييــن فــي المجتمعــات المضيفــة.
قــد تبــدأ هــذه الدراســة بمراجعــة لألدبيــات المنشــورة
لتحديــد عوامــل النجــاح الرئيســة .ومــن الممكــن أن
توفــر المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة العريقــة
ً
ثــروة مــن
بمــا فيهــا بعــض شــركاء اليونيســف
الخبــرات والمعرفــة حــول التماســك المجتمعــي،
والــذي اكتســتبه بفعــل موجــات اللجــوء الســابقة.

اليونيسف والشركاء
8.8يوصــى بــأن تقــوم اليونيســف وشــركاؤها بإجــراء
مســح شــامل للمــوارد والحاجــات المحليــة
(بمــا فيهــا الجوانــب االجتماعيــة ،واالقتصاديــة،
والتعليميــة والصحيــة) قبــل تأســيس مســاحات
جديــدة صديقــة لألطفــال .يشــجع مســح المــوارد
والحاجــات المحليــة علــى التشــاركية الفعالــة بيــن
الالعبيــن المحلييــن والدولييــن المختلفيــن .ولهــذه
الغايــة ،يجــب أن يكــون لــدى الشــركاء المنفذيــن
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موظــف واحــد علــى األقــل قــادر علــى تيســير اللقــاءات
المجتمعيــة التشــاركية (باســتخدام أدوات مثــل
شــجرة المشــاكل ،أو ترتيــب المشــاكل ،ومســح
التنقــل ،والمســح االقتصادي-االجتماعــي ومــا إلــى
ذلــك) .تفيــد هــذه اللقــاءات فــي إشــراك األطفــال،
واليافعيــن ،ومقدمــي الرعايــة فــي ترتيــب الحاجــات
بحســب األولويــة وتطويــر الخدمــات ،وتشــكل آليــة
للحصــول علــى التغذيــة الراجعــة الشــهرية حــول
التغيــرات والتحســينات الممكنــة.
9.9يوصــى بــأن تقــوم اليونيســف وشــركاؤها بدمــج
رعايــة الموظفيــن و/أو إدارة التوتــر فــي كل تدخالت
حمايــة الطفــل .يجــب شــمول رفــاه الموظفيــن
والمؤشــرات ذات العالقــة فــي اتفاقيــات التعــاون
البرامجيــة .يمكــن أن تقــود اليونيســف – وقــد يتــم
ذلــك بالشــراكة مــع الهيئــة الطبيــة الدوليــة – هــذه
العمليــة بالقــدوة الحســنة ،إذ تســتثمر اليونيســف
ذاتهــا ببنــاء القــدرات وتعميــم رفــاه الموظفيــن فــي
إدارة المــوارد البشــرية.
1010يوصــى بــأن تفكــر المســاحات الصديقــة لألطفــال
بتمديــد ســاعات العمــل تماشــي ًا مــع حاجــات
المجتمــع األوســع .يمكــن ألمــور مثــل توفيــر
مالعــب كــرة القــدم المرتبطــة بالمســاحات الصديقــة
لألطفــال داخــل المجتمعــات المضيفــة للراشــدين
الشــباب فــي عطــل نهايــة األســبوع أن تكــون طريقــة
مفيــدة إلشــراك المجتمــع األوســع.

فــي المخيمــات ،حيــث يمكــن إنشــاء ريــاض أطفــال
منفصلــة أو شــمول برامــج لألطفــال األصغــر ســن ًا فــي
حــزم األنشــطة المتوفــرة لــدى المســاحات الصديقــة
لألطفــال ،وقــد يتــم ذلــك بالتعــاون مــع المتطوعيــن.
يجــب أن يرافــق هــذه األنشــطة أنشــطة أخــرى إلشــراك
مقدمــي الرعايــة لألطفــال دون ســن الخامســة ،مثــل
دورات الرعايــة الوالديــة واألنشــطة النفس-تعليميــة.

الشركاء المنفذون
1212يوصــى بــأن يميــز الشــركاء بوضــوح بيــن األنشــطة
الترفيهيــة واألنشــطة النفس-اجتماعيــة ،وأن
يكونــوا قادريــن علــى تنفيــذ برامــج نفــس-
اجتماعيــة ،مثــل برامج مهــارات الحيــاة وغيرها من
األنشــطة المالئمــة .ومــن أجــل دعــم هــذه الجهــود،
قــد يرغــب الشــركاء فــي الطلــب مــن اليونيســف و/
أو أي منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة متخصصــة أخــرى
تقديــم الدعــم التقنــي ،وعندمــا تســنح الفرصــة ،طلــب
تنظيــم المتابعــة مــن حيــث التدريــب اإلضافــي و/أو
برامــج اإلرشــاد.
1313يوصــى بــأن يتــم تدريــب المتطوعيــن وغيرهــم من
أفــراد المجتمــع الفاعليــن علــى تحديــد العالمــات
األساســية للمشــاكل النفســية لــدى األطفــال
المســتضعفين ومقدمــي الرعايــة لهــم .يمكــن
اســتخدام تدريــب نفس-اجتماعــي بســيط ( فــي العــادة
لمــدة يــوم أو يوميــن) والــذي تــم تجريبــه فــي ســياقات
أخــرى لهــذا الغــرض.

تقــدم األنشــطة لألطفــال دون ســن
1111يوصــى بــأن
َّ
الخامســة .ويكتســب هــذا األمــر أهميــة خاصــة
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 .6الدروس المستفادة
والممارسات الجيدة
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 .6.1الدروس المستفادة
✓ ✓مــن المهــم توفيــر ســاحات لعــب آمنــة فــي الخــارج
لألطفــال والمراهقيــن .نظــرا ً لعــدم وجــود ســاحات
فعليــة للعــب فــي عــدد مــن المســاحات الصديقــة
لألطفــال ،فــإن إيجــاد مســاحة خارجيــة آمنــة أمــر
مهــم .وقــد يحتــاج الموظفــون فــي المســاحات
الصديقــة لألطفــال إلــى أخــذ المســتفيدين إلــى مثــل
هــذه الســاحات الخارجيــة للعــب.
✓ ✓مــن المهــم تطويــر آليــات للوصــول إلــى األطفــال
الناجيــن مــن اإلســاءة (بمــن فيهــم األطفــال
العاملــون أو اإلنــاث مــن ضحايــا الــزواج المبكــر)
ودمجهــم فــي الدعــم النفس-اجتماعــي منــذ
البدايــة.
✓ ✓يلعــب المنشطون/ميســرو التعليم/العاملــون
االجتماعيون/المتطوعــون دوراً هامــ ًا فــي
ضمــان مســتوى معيــن مــن انخــراط ومشــاركة
المســتفيدين .يكــون الموظفــون والمتطوعــون
الذيــن يبــدون احترام ـ ًا وتعاطف ـ ًا تجــاه األطفــال بمثابــة
مرشــدين أو قــدوة حســنة.
✓ ✓قــد تكــون المســاحات الصديقــة لألطفــال بمثابــة
مراكــز للــم الشــمل .قــال العديــد مــن األطفــال أنهــم
التقــوا بأطفــال آخريــن مــن أقاربهــم فــي المســاحات
الصديقــة لألطفــال ولــم يكونــوا علــى علــم بوجودهــم
فــي المجتمــع ذاتــه ألنهــم انفصلــوا عنهــم بعــد
مغــادرة ديارهــم.
✓ ✓إن البيانــات الفوريــة (مثــل قواعــد بيانــات
 )Activityinfoمهمــة للغايــة فــي مراقبة األنشــطة
وتقديــم التقاريــر المفصلــة بحســب الجنــس،
والعمــر والجنســية لتيســير التحــرك المناســب.
✓ ✓بنــاء القــدرات أمــر مهــم للغايــة مــن أجــل تعظيــم
فعاليــة الدعــم النفس-اجتماعــي .يجــب أن يشــمل
توســيع نطــاق العمليــات خطــة شــاملة لمعالجــة
حاجــات بنــاء القــدرات.
✓ ✓مــن المهــم أن تحافــظ اليونيســف علــى الذاكــرة
المؤسســية مــن خــال توثيــق القــرارات ،بمــا
فيهــا الخيــارات االســتراتيجية ومقاربــات التنفيــذ
بهــدف البنــاء علــى نقــاط القــوة ومعالجــة مواطــن
الضعــف.

 .6.2الممارسات الجيدة
األهمية والمالئمة
1.1يعــد التوســع فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال مــن
الممارســات الجيــدة التــي تتوافــق مــع التوصيــات بإيجاد
برامــج نفس-اجتماعيــة تعالــج الحاجــات النفــس-
اجتماعيــة ،والــذي يســلط الضــوء علــى الحاجــة لتطويــر

تدخــات مدعومــة مــن المجتمــع المحلــي لتعزيــز
الصمــود ،وبنــاء القــدرات والكفــاءة الذاتيــة ،وبنــاء
القــدرات لالجئيــن ،وتعزيــز مهــارات واســتراتيجيات
التكيــف اإليجابيــة .إن مســتوى التوتــر الــذي يعانــي منــه
الالجئــون الســوريون لــم ينتــج فقــط عــن التعــرض
الســابق للعنــف المرتبــط بالحــرب والفقــدان ،بــل هــو
أيضــ ًا نتيجــة الظــروف الماديــة واالجتماعيــة الحاليــة
الحرجــة للغايــة.
2.2تقــدم حملــة أمانــي مثــا ًال علــى الممارســات الجيــدة ،إذ
تتنــاول الركــن الثانــي (تقويــة أنظمــة حمايــة الطفــل)
والركــن الثالــث (تقويــة صمــود المجتمــع) مــن
األركان الخمســة الــواردة فــي اســتراتيجية اســتجابة
اليونيســف .وتقــدم الحملــة قائمــة مــن الرســائل
المرنــة حــول حمايــة الطفــل والعنــف الجنســي
والقائــم علــى النــوع االجتماعــي بمــا يتماشــى مــع دليــل
اإلجــراءات الموحــدة لحمايــة الطفــل والعنــف الجنســي
والقائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وتخلــق الوعــي حــول
خدمــات حمايــة الطفــل والطلــب عليهــا.

العدالة
3.3يعــد المســح لجميــع المســاحات الصديقــة للطفــل
الــذي أجرتــه مجموعــة العمــل الفرعيــة لحمايــة الطفل
ممارســة جيــدة ،إذ ســاعد فــي توجيــه اســتراتيجية
االســتجابة الحاليــة مــن حيــث األنشــطة والتغطيــة
الجغرافيــة .ويســاهم ذلــك فــي إيجــاد اســتجابة أكثــر
فعاليـ ً
ـة تهــدف إلــى ســد الفجــوات وتجنــب االزدواجيــة،
ويكــون لهــا أثــر إيجابــي علــى تقليــل التفــاوت فــي
التغطيــة الجغرافيــة.
4.4تمثــل مراكــز المســاعدة لألطفــال المنخرطيــن
فــي عمالــة األطفــال ممارســة جيــدة ،حيــث تعمــل
هــذه المراكــز فــي مخيــم الزعتــري عــن كثــب مــع
المســاحات الصديقــة لألطفــال وتحيــل اليافعيــن إلــى
الدعــم النفس-اجتماعــي .وفــي المخيــم ذاتــه ،قدمــت
بعــض المســاحات الصديقــة لألطفــال جلســات
توعويــة حــول الصحــة والتغذيــة للفتيــات مــن ضحايــا
الــزواج المبكــر.

الكفاءة
5.5أدت المراقبــة الفعالــة للبيانــات واالســتجابة الســريعة
إلــى حضــور أكبــر مــن قبــل الفتيــات اليافعــات إلــى
المســاحات الصديقــة لألطفــال .فــي عــام  ،2013أشــارت
البيانــات مــن  Activityinfoإلــى أن عــدد الفتيــات اللواتــي
أتيــن إلــى المســاحات الصديقــة لألطفــال فــي مخيــم
الزعتــري لالجئيــن قــد انخفــض ،وكان فــي فتــرة مــا أقل
مــن عــدد الذكــور بنســبة  .٪ 40وطلــب مــن المراكــز أن
تحــدد المجموعــات العمريــة األقــل تمثيــ ً
ا لإلنــاث،
والســبب فــي ذلــك وكيــف يمكــن تيســير وصــول هــذه
المجموعــة .وبعــد عقــد جلســات التوعيــة واتخــاذ
سلســلة مــن الخطــوات لتحســين األمــن علــى الطريــق
المــؤدي للمســاحات الصديقــة لألطفــال ،زاد حضــور
الفتيــات اليافعــات بشــكل ملمــوس.
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التنسيق والربط والتكاملية
6.6أدت الممارســة الجيــدة المتمثلــة بالتعــاون بيــن
مجموعتــي العمــل الفرعيتيــن لحمايــة الطفــل
والعنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي إلــى
تطويــر إجــراءات موحــدة بيــن وكاالت األمــم المتحــدة
للحــاالت الطارئــة لمنــع حــاالت حمايــة الطفــل والعنــف
الجنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي واالســتجابة
لهــا .ويشــمل ذلــك حزمــة تدريبيــة حــول إدارة الحالــة
مــع معاييــر إدارة الحالــة وطــرق اإلحالــة .واعتمــدت أكثــر
ً
مؤسســة بمــا فيهــا بعــض الــوزارات والدوائــر
مــن 30
الحكوميــة مثــل وزارة الصحــة األردنيــة ودائــرة حمايــة
األســرةالنســخةالحاليــةمــندليــلاإلجــراءاتالموحــد.
7.7تــروج اليونيســف للممارســات الجيــدة مــن خــال
تشــجيع التكامليــة بيــن الشــركاء المنفذيــن وبيــن
الشــركاء وغيرهــم مــن أصحــاب المصالــح .إن الــروح
الناتجــة عــن العمــل مع ـ ًا لتحقيــق الهــدف المشــترك
لتلبيــة حاجــات الدعــم النفس-اجتماعــي عــززت
االتســاق فــي االســتجابة مــن خــال اســتخدام أدوات
مشــتركة للتقييــم علــى ســبيل المثــال.

بيــن الموظفيــن والمجتمــع المحلــي .وتتمتــع هــذه
األنشــطة بمعــان علــى مســتويات مختلفــة :تبــادل
الحديــث وتقويــة األواصــر داخــل المجموعــة ،وفرصــة
التعــرف علــى األردن كبلــد وهــو مــا يســاهم فــي
االندمــاج والشــعور باالنتمــاء ،والقيمــة الترفيهيــة،
والشــعور بالســعادة ووجــود متنفــس .ولــم تخــرج
المجموعــات يومــ ًا إلــى أماكــن فاخــرة بــل كانــت
تذهــب إلــى مســاحات طبيعيــة مفتوحــة.
1111علــى الرغــم مــن تدنــي مســتوى إشــراك المجتمــع
المحلــي الــذي لوحــظ بشــكل عــام ،إال أن واحــدة
مــن المســاحات الصديقــة لألطفــال الموجــودة فــي
العينــة عرضــت نموذج ـ ًا جيــدا ً إلشــراك المســتفيدين.
نظمــت مجموعــة مــن األطفــال واليافعيــن األنشــطة
الثقافيــة والترفيهيــة الدوريــة للمجموعــة بأكملهــا.
وعقــدت األنشــطة فــي األيــام الحــرة فــي المســاحات
الصديقــة لألطفــال عندمــا كان البرنامــج أكثــر مرونـ ً
ـة.
وتحــدث اليافعــون عــن هــذه التجربــة قائليــن أنهــا
ممتعــة ،وأنهــم شــعروا بأنهــا منحتهــم ثقــة بالنفــس
وســاهمت فــي تكويــن عالقــات أفضــل بيــن اليافعيــن
الســوريين وأقرانهــم فــي المجتمعــات المضيفــة.

8.8تــروج اليونيســف وشــركاؤها للممارســات الجيــدة
عــن طريــق التشــاركية فــي تطويــر القــدرات .يســتفيد
الشــركاء بشــكل كبيــر مــن بعضهــم البعــض مــن
ناحيــة الخبــرات (مــن دون تكلفــة) واألمــور اللوجســتية
(مثــل توفيــر مســاحة مجانيــة للتدريــب) وتطويــر
المــواد الــخ .إن تنظيــم بنــاء القــدرات بهــذه الطريقــة
يــروج إلطــار عمــل مشــترك مجــد اقتصاديــ ًا.

1212وفقــ ًا للقواعــد اإلرشــادية حــول رفــاه الموظفيــن،
تقتضــي الممارســات الجيــدة تخصيــص وقــت
للموظفيــن ليتواصلــوا ويشــاركوا تجاربهــم .ذكــر
بعــض الموظفيــن فــي واحــدة مــن المســاحات
الصديقــة لألطفــال أنهــم يخصصــون وقتــ ًا للتحــدث
إلــى بعضهــم البعــض عــن العمــل ويشــعرون بتوتــر
أقــل بعــد الحديــث.

الفعالية

االستدامة

9.9تؤثــر الممارســة الجيــدة المتمثلــة فــي دعــم
الموظفيــن إيجابــ ًا علــى التفاعــل مــع المســتفيدين.
فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال حيــث حصــل
الموظفــون علــى الدعــم اإليجابــي والتشــجيع ،كان
ً
فعاليــة.
مســتوى االنخــراط مــع المســتفيدين أكثــر
عندمــا يشــعر الموظفــون بــأن صوتهــم مســموع مــن
قبــل اإلدارة ،فإنهــم فــي معظــم األحيــان يلعبــون أدوارا ً
ً
ً
وإيجابيــة مــع المســتفيدين.
فعاليــة
أكثــر

1313تــروج اليونيســف الممارســات الجيــدة مــن خــال دعــم
تطويــر وتقويــة القــدرات الحكوميــة الجديــدة والقائمــة
فــي حمايــة الطفــل والدعــم النفس-اجتماعــي
بفعاليــة .ويشــمل ذلــك تعزيــز قــدرات العامليــن
االجتماعييــن فــي دائــرة حمايــة األســرة ومكاتــب
الخدمــات االجتماعيــة فــي إدارة حــاالت الناجيــن مــن
العنــف األســري وغيــره مــن أنمــاط العنــف المبنــي علــى
النــوع االجتماعــي فــي المجتمعــات المضيفــة األردنيــة
( مــن خــال شــريكتها مؤسســة نهــر األردن) .عــاوة
علــى ذلــك ،تــم تحديــد عشــرين جهــة مــن المنظمــات
غيــر الحكوميــة ومراكــز المجتمــع المحلــي (واحــدة
فــي كل محافظــة فــي الزرقــاء وفــي الشــمال) وتدريــب
العامليــن فيهــا علــى إدارة الحالــة .وتســاهم األنشــطة
ً
مجتمعــة فــي إنشــاء نظــام إحالــة فعّ ــال لحــاالت
حمايــة الطفــل فــي األردن.

1010يعــد تنظيــم أنشــطة للخــروج مــع األطفــال واليافعيــن
ً
ً
جيــدة ،ألنــه يســاعد فــي
ممارســة
ومقدمــي الرعايــة
بنــاء التآلــف المجتمعــي وتعزيــز حــس االنتمــاء لديهم.
يمكــن تنظيــم هــذا النــوع مــن األنشــطة بشــكل دوري
كجــزء مــن حزمــة الصحــة النفســية والدعــم النفــس-
ـدث
اجتماعــي فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال .تحـ َّ
المســتفيدون بشــكل إيجابــي للغايــة عــن المــرات
التــي خرجــوا بهــا بتنظيــم مــن المســاحات الصديقــة
لألطفــال ســواء أكان ذلــك إلــى ســاحة لعــب أو أي
مســاحة أخــرى خارجيــة فــي الهــواء الطلــق لتمضيــة
الوقــت مــع العائلــة بأكملهــا .ومــن دون اســتثناء،
تحــدث الجميــع بحمــاس بالــغ عــن شــعور الحريــة الــذي
أحســوا بــه عنــد الخــروج .وتجمــع هــذه األنشــطة العديد
مــن األفــراد ،وتتيــح لألطفــال واليافعيــن التفاعــل مــع
ذويهــم فــي بيئــات عائليــة أكثــر صحـ ً
ـة ،وهــي مهمــة
لتعزيــز الرفــاه والتواصــل المجتمعــي ،وتقويــة الروابــط
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1414وضــع عــدد مــن الشــركاء الدولييــن جهــدا ً ملحوظــ ًا
فــي تطويــر قــدرات الشــركاء المحلييــن (المنظمــات
غيــر الحكوميــة المحلية/منظمــات المجتمــع المدنــي)
فــي إدارة المشــاريع ،والمراقبــة والتقييــم ،والتمويــل
وجمــع التبرعــات .ومــن بيــن األهــداف الرئيســة
تقليــل االعتماديــة علــى اليونيســف لتنفيــذ أنشــطة
المســاحات الصديقــة لألطفــال والذيــن يســاعد فــي
ضمــان اســتمرار بعــض األنشــطة علــى األقــل فــي حــال
توقــف التمويــل مــن اليونيســف.
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