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الباك�ستانية بعد حدوث الفي�ضانات ،وكيفية
تطور جمعية جنمة داوود احلمراء من جمعية
وطنية كان يعترب موظفيها ومتطوعيها �أن الدعم
النف�سي االجتماعي �أمر غري �ضروري� ،إىل يومنا
هذا ،حيث �أدركت منافع الدعم وقدرتهم على
تقدمي م�ساعدات دولية مثل ما ح�صل يف هايتي
				
بعد الزلزال.
املخل�صة 					

نانا ويدمان

رئي�سة املركز املرجعي للدعم النف�سي االجتماعي
يف االحتاد الدويل
•ملزيد من املعلومات واحلقائق الأخرى ،يرجى الرجوع
�إىل كتيب الهالل الأحمر وال�صليب الأحمر التايل والذي
ميكن العثور عليه على موقع االحتاد الدويل التايل :
http://www.ifrc.org/Docs/pubs/who/
at_glance-en.pdf

ق�صة من غزة

ت�س�أل والدة عما تقوله لطفلها عندما مير بجانب جثة هامدة ويردد « :ال �أريد �أن �أموت»� .أدرك �سائق �سيارة
�إ�سعاف الهالل الأحمر حاجته للم�ساعدة بعد �أن اعتاد على حمل اجلرحى والذهاب مبا�شرة ل�شرب القهوة
بعد غ�سل يديه من الدماء .وتتحدث طفلة �صماء عن الرعب الذي ت�شعر به �أثناء الق�صف وم�شاهدة كل من
حولها يرتعدون من اخلوف دون �أن يخربها �أحد عما يحدث .يقدم الفيلم الق�صري « ق�صة من غزة» �صور
عن الو�ضع وبع�ض الدعم النف�سي االجتماعي الذي يتم تقدميه يف الأرا�ضي املحتلة بعد م�ضي ما يقرب
العام على الـ  22يوم ًا من العمل الع�سكري يف  .2009با�ستطاعتك طلب ن�سخة عن الفيلم من مركز الدعم
النف�سي �أو م�شاهدته على املوقع االلكرتوينhttp://psp.drk.dk/sw40692.asp -

هيئة التحرير :
نانا فيدمان وكارينا �سورين�سن

للإطالع على املركز النف�سي على موقعي الفي�سبوك وتويرت! نرحب باالن�ضمام �إىل جمتمعنا على الإنرتنت ومتابعة �أخر امل�ستجدات والأخبار
والأحداث اخلا�صة مبركز الدعم النف�سي على مواقع الفي�سبوك وتويرت  www.facebook.com /IFRC_PS_Centreو

تنويه � :إن الآراء التي مت الإعراب عنها ،هي خا�صة بامل�ساهمني ولي�س بال�ضرورة ناجتة عن املركز النف�سي لالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.

هل تريد �أن ت�ساهم؟ نحن نرحب ب�أفكارك ور�سائلك ومقاالتك...
�أر�سل لنا ر�سالة عن طريق الربيد �إلكرتوين �إىل  psychosocial.center@ifrc.orgوملعرفة املزيد حول املركز النف�سي
وعملنا ،يرجى ت�صفح املوق WWW.IFRC.ORG/PSYCHOSOCIAL

�صورة الغالف:
زلزال هايتي عام 2010
�أع�ضاء ال�صليب الأحمر الكولومبي يلعبون مع الأطفال كجزء من برنامج الدعم النف�سي االجتماعي .ال�صورة بيد يعقوب دال /ال�صليب الأحمر الدمنركي.

2

لقد بد�أ عام  2011با�ضطرابات مدنية يف العديد
من دول �شمال �أفريقيا وال�شرق الأو�سط .حيث
قامت اجلمعيات الوطنية بدعم من اجلمعيات
الوطنية ال�شقيقة واحلركة الدولية لل�صليب
الأحمر والهالل الأحمر باال�ستجابة عن طريق
تقدمي الإغاثة وامل�ساعدات الطبية والدعم النف�سي
االجتماعي .واحت�شد �آالف املتظاهرين لعدة
�أ�سابيع يف مكان واحد ال يعلمون ما الذي ينتظرهم،
والآالف من الالجئني يف املخيمات الرثة ،حيث �أن
البع�ض منهم قد عربوا احلدود بحالة م�أ�ساوية وال
يعلمون متى �سيعودون �إىل وطنهم ،مما �أدى �إىل
�أو�ضاع �صعبة وم�ضطربة.
�إن الدعم النف�سي االجتماعي ال يقت�صر على
م�ساعدة الأفراد فح�سب و�إمنا يعمل �أي�ض ًا على
احلد من خطر النزاعات املحتملة .ومرة بعد
�أخرى ،يتم تذكرينا ب�ضرورة ا�ستعدادنا ملواجهة
الأحداث املفاجئة .ويعود ال�شكر �إىل معظم
اجلمعيات الوطنية يف املنطقة الذين قاموا بتدريب
املوظفني واملتطوعني  ،ومل يتوانوا عن تقدمي الدعم
يوم ًا بعد يوم خالل الأ�شهر املا�ضية .و�سي�ستمر
تقدمي الدعم النف�سي االجتماعي كما ذكر يف
النداء مع اهتمام خا�ص بتقييم احتياجات الفئات
ال�ضعيفة و�إن�شاء الربامج للحد من خماطر العنف
القائم على النوع االجتماعي والتي ت�سعى �إىل منع
اال�ستغالل والإ�ساءة اجلن�سية.
ويف املركز النف�سي االجتماعي يف االحتاد الدويل

جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر،
واجهنا زيادة كبرية على طلب املواد والدورات
التدريبية والإر�شاد ب�شكل مبا�شر من اجلمعيات
الوطنية يف عام  2010ومطلع  .2011وحالي ًا
ت�شارك كل املناطق يف دورة تدريب املدربني  ،وكما
قامت العديد من اجلمعيات الوطنية ب�إدراج الدعم
النف�سي االجتماعي �ضمن خطتهن الإ�سرتاتيجية
على مدى � 10 -5سنوات والتي تعك�س الأهداف
الرئي�سية الثالثة من �إ�سرتاتيجية  2020العاملية .
تو�ضح خريطة العامل يف ال�صفحات املقبلة
مدى التكامل واالنت�شار الوا�سع للدعم النف�سي
االجتماعي والذي �أ�صبح ن�شاط ًا عاملي ًا لل�صليب
الأحمر والهالل الأحمر .كما ي�سلط ال�ضوء على
التدخالت النف�سية االجتماعية املتعلقة بالنداءات
اجلديدة والعمليات الدولية امل�ستمرة ،حني ال يتم
�شمل الأن�شطة التي تنفذها العديد من اجلمعيات
الوطنية .ويف حال حدوث ذلك� ،ستغتني خريطة
العامل ب�ألوان جديدة ،فعلى �سبيل املثال ،توظيف
ال�صليب الأحمر الياباين فريق الدعم النف�سي
االجتماعي يف نيوزيلندة بعد وقوع الزلزال،
بالإ�ضافة �إىل الدعم اخلا�ص بال�صليب الأحمر
النيوزيلندي.
ويف هذا العدد ،ميكنك الإطالع على م�ساعدات
وحدة اال�ستجابة حلاالت الطوارئ يف ال�صليب
الأحمر الت�شيكي بعد الفي�ضانات وكيفية تقدمي
الدعم النف�سي االجتماعي �إىل املجتمعات

www.twitter.com

لقد �سمح لنا موقع  WeAllEdit.comبا�ستخدام الربجميات على الإنرتنت لرتجمة املجلة ب�سال�سة.

3

مالمح ت�سلط ال�ضوء على الدعم النف�سي االجتماعي حول العامل
تقدمه اجلمعيات الوطنية واجلمعيات ال�شقيقة ،بناءاَ على نداءات
وتقارير االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
يف عام  .2010وتقوم العديد من اجلمعيات الوطنية با�ستمرار بتقدمي
وتو�سيع �أن�شطة الدعم النف�سي االجتماعي لديها.

�أ�سرتاليا :يف  25كانون الأول  ،2010ت�سبب الإع�صار اال�ستوائي تا�شا
بانت�شار الأمطار والفي�ضانات ب�شكل كبري ،حيث ت�ضرر �أكرث من 200،000
�شخ�ص .ومت �إن�شاء ع�شرة مراكز �إخالء مل�ساعدة العائالت املت�ضررة من
خالل تقدمي الدعم النف�سي االجتماعي والعملي ،كما مت توزيع عدة مواد
خا�صة بالدعم �إىل الأفراد والعائالت واملجتمعات املت�ضررة مبا يف ذلك
الو�سائل الإعالمية لل�شباب وكتيبات خا�صة ب�أن�شطة الأطفال.
كمبوديا وتايالند :نظر ًا �إىل التوتر املت�صاعد بني البلدين كانت النتيجة
حدوث تبادل لإطالق النار الكثيف يف � 7شباط  ،2011حيث ت�ضرر ما
يزيد على � 25000شخ�ص .وقام ال�صليب الأحمر التايلندي بتقدمي الدعم
النف�سي االجتماعي �إىل الأطفال ب�أعتباره �إحدى �أولوياته ،يف حني �أجرى
ال�صليب الأحمر الكمبودي تقييم َا ملواطن ال�ضعف والقدرات.
ال�صني :يف � 8آب  ،2010ت�سبب اجنرافات الرتبة الهائلة بقتل 1،481
و �إحلاق ال�ضرر بحوايل � 47،000شخ�ص .حيث متت مبادرة الدعم
النف�سي االجتماعي لأول مرة يف كانون الثاين  .2011وتعاين العديد
من الأ�سر املت�ضررة التي تعي�ش يف الأماكن اجلماعية التي انتقلت �إليها
من ال�صدمات وال�ضغوطات العاطفية .وعليه ،فقد مت تدريب  25من
املتطوعني املحليني يف الدعم النف�سي االجتماعي وقاموا بتنفيذ �أن�شطة
خارجية ،تقييم احتياجات ون�شر التوعية ال�صحية من خالل املل�صقات
الإعالنية وتوزيع الن�شرات التثقيفية.
م�صر :اندلعت اال�ضطرابات املدنية يف  25كانون الثاين  ،2011ومت
الإبالغ عن عدة �إ�صابات .فقام موظفون ومتطوعون من جمعية الهالل
الأحمر امل�صري بزيارة امل�ست�شفيات وتقدمي الرعاية والدعم النف�سي
االجتماعي �إىل اجلرحى واملت�ضررين.
غواتيماال :يف � 29أيار � ،2010ضربت العا�صفة اال�ستوائية �أغاثا غواتيماال،
وذلك بعد يومني فقط من ثوران بركان باكايا ،حيث ازدادت الإ�ضطربات
ب�سبب ا�ستمرارية هطول الأمطار الغزيرة خالل �شهري �آب و�أيلول
بالإ�ضافة �إىل العا�صفتني اال�ستوائيتني الكي�س وماثيو  .وتلقى املتطوعون
التدريب يف جمال الدعم النف�سي االجتماعي القائم على املجتمع وقاموا
بتقدمي امل�ساعدة �إىل العائالت املت�ضررة و�إىل املتطوعني �أنف�سهم..
هايتي :يف  12كانون الثاين � ،2010ضرب زلزال هايتي بدرجة ،7.0
و�أحلق ال�ضرر بحوايل  3مليون �شخ�ص وقتل ما يفوق  222،570من
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ال�سكان ،وت�شرد يف بورت�-أو-برن�س ما يزيد على  1.5مليون .ويف �أواخر
العام ،مت تقدمي الدعم النف�سي االجتماعي �إىل  122،149فرد ،كما مت
�إطالق برنامج الدعم النف�سي االجتماعي كجزء من اال�ستجابة حلاالت
الطوارئ لوباء الكولريا الذي تال ذلك .وتلقى كافة الـ  102متطوع من الدعم
النف�سي االجتماعي تدريب يف جمال الرتويج للنظافة ال�شخ�صية
والوقاية من الكولريا .و�شملت املبادرات حمالت الوقاية ،ون�شر
املعلومات عن طريق الإذاعات ،الو�ساطة املجتمعية ،تي�سري مراكز
عالج الكولريا ومعاجلة املخاوف وو�صمة العار املحيطة باملر�ض.
كازاخ�ستان :لقد ت�سبب اال�ضطراب املدين يف ربيع  ،2010ب�إ�صابة
ما يفوق عن � 400شخ�ص ونزوح عدد هائل من ال�سكان .ويعد الدعم
النف�سي االجتماعي جزء ًا كبري ًا من اال�ستجابة العملية للجمعية الوطنية،
وقد تفاقمت ا�ضطرابات ما بعد ال�صدمة وغريها من اال�ضطرابات
ال�صحية العقلية ب�سبب العنف� ،إ�ضافة �إىل العنف القائم على النوع
االجتماعي .وقام ال�صليب الأحمر ال�سوي�سري بتعيني مندوب للدعم النف�سي
االجتماعي ملدة �شهرين .وقد ا�ستفاد � 3399شخ�ص من �أن�شطة الدعم
النف�سي االجتماعي التي �شملت جل�سات فردية وجماعية ،التعليم ،زيارات
منزلية ودورات تدريبية ،تقييم االحتياجات� ،أن�شطة ثقافية� ،إعادة الت�أهيل،
�أن�شطة الأطفال والإحاالت.
مالدوفا :ت�سببت الأمطار الغزيرة والفي�ضانات يف متوز  ،2010ب�إحلاق
ال�ضرر بحوايل � 12000شخ�ص ب�شكل مبا�شر .وبدعم من ال�صليب الأحمر
الرنويجي مت طباعة وتوزيع كتيبات الدعم النف�سي مثل « الدعم النف�سي يف
حاالت الطوارئ» و « تقييم مواطن ال�ضعف يف حاالت الطوارئ» على فروع
اجلمعية الوطنية من �أجل تعزيز القدرات.

�أن�شطة الدعم النف�سي االجتماعي على التوعية التعليمية واجلل�سات
اجلماعية اخلا�صة بالتعليم النف�سي االجتماعي والأن�شطة الريا�ضية
والإحاالت واجلل�سات الفردية ودعم الفئات ال�ضعيفة.
الفلبني :يف متوز � ،2010ضرب الإع�صار اال�ستوائي كون�سون الفلبني
م�سبب َا ال�ضرر ل  82،000عائلة .كما �ضرب الإع�صار اال�ستوائي الهائل
ميجي الفلبني يف �آب  ،2010حيث تعر�ضت الفلبني �إىل �إع�صارين يف العام
املا�ضي .ومت تقدمي الدعم النف�سي االجتماعي كجزء من �أن�شطة ال�صحة
والرعاية التي و�صلت �إىل  65،000منتفع ،مبا يف ذلك التقييمات وترويج
النظافة ال�صحية ون�شر املعلومات ومواد التوا�صل والتعليم.
رومانيا� :سبب هطول الأمطار الغزير والفي�ضانات ال�ضرر ملا يزيد عن
� 12,000شخ�ص يف متوز  .2010وقام متطوعو ال�صليب الأحمر الروماين
بتقدمي الدعم النف�سي االجتماعي والإر�شاد ال�صحي حول الأمرا�ض التي
تنتقل يف املياه �إىل الأ�شخا�ص الذين يتم �إخال�ؤهم و نقلهم �إىل املخيمات
م�ؤقتة.

ناميبيا :ت�ضرر ما يقارب � 110،000شخ�ص من الفي�ضانات ،قام موظفو
ومتطوعو ال�صليب الأحمر الناميبي بتقدمي امل�ساعدة للمت�ضررين،
وبالإ�ضافة �إىل �أن�شطة الرتويج للنظافة ال�شخ�صية ،تلقى  64متطوع ًا
تدريب للمدربني ب�ش�أن العنف القائم على النوع االجتماعي ،يف حني مت
تدريب  116منتفع ًا .كذلك ،مت توزيع كرات �شبكة وكرات طائرة على 300
طالب ،وح�صلت  10ن�ساء على �أدوات احلياكة و الغزل يف املراكز التي مت
نقلهن �إليها وذلك كجزء من الدعم النف�سي االجتماعي.

رو�سيا :يف � 8أيار  ،2010ت�سبب انفجارين لغاز امليثان يف منجم الفحم بـ 91
حادثة و� 129ضحية .وقام ال�صليب الأحمر الرو�سي بتقدمي الدعم النف�سي
االجتماعي �إىل � 247شخ�ص من العائالت املت�ضررة ،من خالل الزيارات
املنزلية املنتظمة واجلل�سات اجلماعية و الأن�شطة املجتمعية الأخرى.

باك�ستان :مت تقدمي الدعم النف�سي االجتماعي �إىل � 21,837شخ�ص ب�شكل
م�ستمر منذ �أن �ضربت الفي�ضانات املدمرة يف العام املا�ضي .وت�ضمنت

�سانت لو�سيا :خالل الأ�سبوع الأول من ت�شرين الأول  ،2010ت�سببت الأمطار
الغزيرة والفي�ضانات بال�ضرر لـ  400عائلة ،وازدادت الفاجعة عند ت�صاعد

�إع�صار توما�س يف  31ت�شرين الأول  .2010حيث مت تقدمي �سالت غذائية
ومواد غري غذائية لـ  200عائلة بالإ�ضافة �إىل ترويج النظافة ال�شخ�صية
والتوعية ال�صحية وكتيبات الدعم النف�سي االجتماعي من �سل�سلة االحتاد
الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر « امل�ساعدة على
ال�شفاء».
تون�س :يف � 17أيلول  ،2010اجتاحت اال�ضطرابات املدنية تون�س ،وقام
الهالل الأحمر التون�سي بت�شكيل جلنة خا�صة بالأزمات حيث مت عقد
اجتماعات يومية مع املوظفني واملتطوعني .ومت تعيني املتطوعني يف مواقع
الأزمات لتقدمي الدعم النف�سي االجتماعي لأ�سر ال�ضحايا وامل�صابني،
�إ�ضافة �إىل تقدمي امل�ساعدة الطبية والعملية  .كما ا�ستجاب الهالل الأحمر
التون�سي �أي�ض ًا لعملية تدفق الالجئني نتيجة النزاعات احلا�صلة يف دولة
ليبيا املجاورة.
وقد �شمل الدعم النف�سي االجتماعي البلدان التالية :الأرجنتني� ،أرمينيا،
�أذربيجان ،بنغالدي�ش ،بيالرو�سيا ،بنني ،البو�سنة والهر�سك ،كمبوديا،
ت�شيلي ،ال�صني ،كولومبيا ،جزر الكوك ،جمهورية الكونغو الدميقراطية،
الإكوادور ،ال�سلفادور ،غانا ،غواتيماال ،هايتي ،جمهورية الدومينيكان،
هندورا�س ،الهند ،اندوني�سيا ،جامايكا ،كازاخ�ستان ،كينيا ،كو�سوفو،
قريغيز�ستان ،لبنان ،جزر املالديف ،مولدوفا ،منغوليا ،اجلبل الأ�سود،
املغرب ،ميامنار ،نيبال ،نيكاراغوا ،باك�ستان ،فل�سطني ،بنما ،البريو،
الفلبني ،رومانيا ،رو�سيا� ،سانت لو�سيا� ،ساموا� ،صربيا ،جنوب �أفريقيا،
�سرييالنكا� ،سوريا ،طاجيك�ستان ،توغو ،تركيا� ،أوكرانيا� ،أوزبك�ستان،
فنزويال وفيتنام.
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مقالة خا�صة :تركيز على باك�ستان

امل�ضي قدم ًا
ال ميكن امل�ضي قدم ًا بعد وقوع كارثة من دون عقبات وحتديات ،وعلى الرغم من العون والدعم النف�سي االجتماعي الذي تقدمه جمعيات
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر وغريها من اجلهات ،فقد عانى الناجون واملوظفون واملتطوعون �أي�ض ًا من �أوقات �صعبة ونك�سات �أثناء العملية.
يف ال�صفحات املقبلة ،ميكنك قراءة الق�ص�ص عن بع�ض الأ�شخا�ص املت�ضررين من الفي�ضانات الهائلة يف باك�ستان ف�ض ًال عن التحديات التي
واجهها �أولئك الذين يحاولون تقدمي امل�ساعدة ،كما ميكنك االطالع على بع�ض الأن�شطة التي ت�ساعد النا�س على امل�ضي قدم ًا.

الن�ص وال�صورة بيد ماجدة �شابري ،م�س�ؤول االت�صاالت يف االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر يف باك�ستان

عند منت�صف الليل� ،صرخت الطفلة مو�ساريا
�أثناء نومها» الفي�ضان قادم ،الفي�ضان قادم»
فهبت والدتها غولنارا �إىل جندتها و�أم�سكت
بذراعيها لتوا�سيها.وال تزال الطفلة مو�ساريا
ذات الثمانية �أعوام تعاين من الكوابي�س
على الرغم من مرور �ستة �أ�شهر على اجتياح
الفي�ضانات املو�سمية لقريتهم، .حيث
�أ�صبحت الكوابي�س �أقل عدد ًا من ال�سابق،
ومع مرور الوقت تلتئم اجلروح ،ولكن والدة
مو�ساريا �ساهمت �أي�ض ًا بدور فعال يف �شفائها
عن طريق التحاقها بجل�سات الدعم النف�سي
االجتماعي التي يجريها ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر يف خميمات النازحني يف
ت�شار�سادا وخيرب وباختونخوا.
الزوال
« لقد كانت مو�ساريا طفلة طبيعية قبل
�أن ت�صدمها الفي�ضانات « قالت غولنارا
وهي جتدل �شعر طفلتها « لقد بد�أت مياه
الفي�ضانات بالدخول �إىل منزلنا وقت �صالة
الفجر ،وعندما �شاهدت املياه جتتاح املنزل،
بد�أت بال�صراخ» وا�ستمرت املياه باالرتفاع
�إىل �أن �أحاطت كافة �أرجاء املنزل ،وقامت
مبحا�صرتهم ،مل يرغبوا مبغادرة املنزل ولكن
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نفذت خياراتهم فقد و�صلت املياه حد الغرق.
وتال�شى منزل الطني اخلا�ص بالعائلة ،
وا�ضطرت غولنارا وعائلتها �إىل االنتقال من
منزل �إىل �آخر ،وكانت معظم املنازل ممتلئة
بالناجني وال تت�سع لإقامة طويلة الأمد.
اخلوف والقلق
كانت غولنارا قلقة جد ًا على ابنتها التي
بقيت تعاين من حالة اخلوف والذعر « .لقد
ا�ست�شرنا عدة �أطباء لعالجها واقرت�ضنا
املال لهذه الغاية ولكن مل تتح�سن ».ت�ضيف
غولنارا « منذ �أن انتقلنا �إىل هذا املخيم منذ
�شهرين� ،أ�صبحت مو�ساريا �أف�ضل حا ًال حيث
تق�ضي معظم �أوقاتها يف الأماكن املخ�ص�صة
للأطفال والتي تديرها الأمم املتحدة.
ويزور املخيم �أخ�صائي نف�سي ،على الأقل
ثالث مرات �أ�سبوعي ًا ،ويعمل ب�شكل وثيق مع
الأطفال ،مبا فيهم مو�ساريا ،والذين يعانون
من ا�ضطرابات نف�سية بعد الفي�ضانات».

وتلوين اللوحات» غولنارا والدتها �أ�صبحت
�أكرث تفا�ؤ ًال �أي�ض ًا « على الرغم من جميع
ال�صعوبات التي عانيناها� ،أنا �سعيدة جد ًا
لأن ابنتي قد حت�سنت « قالت غولنارا وبريق
الأمل يف عينيها.
ويف الوقت نف�سه �أقرت ب�أن ابنتها مل تعد
�سريعة التعلم كما كانت يف ال�سابق قبل وقوع
الكارثة ،وت�أمل الأم املنكوبة ب�إعادة بناء
بيتها مرة �أخرى و�أن تعود مع ابنتها �إىل
احلياة الطبيعية قدر الإمكان.

الآن �أف�ضل
«�أحب الذهاب �إىل املدر�سة امل�ؤقتة هنا»
قالت مو�ساريا بخجل� « ،إن لديهم الكثري
من �أن�شطة اللعب كما �إين ا�ستمتع بالر�سم
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تركيز على باك�ستان

م�شروع الدعم النف�سي االجتماعي يف
�إقليم ال�سند الذي تتم �إدارته من قبل
ال�صليب الأحمر الدامناركي والهالل
الأحمر الباك�ستاين .فتاة �صغرية تلوح
مودعة ب�أ�صابعها املك�سوة [ب�أعمال
حرفية �صنعت يف �صف الفنون .هذه
الن�شاطات ت�ساعد الأطفال على التعايف
من ال�صدمة بعد الفي�ضانات� .صورة
بيد بني �سيم�س /االحتاد الدويل

الأوقات ال�صعبة
بيد يا�سر غازي و�شاهمار خان �شانديو وتانزيال
غازي ،متطوعو الدعم النف�سي االجتماعي جلمعية الهالل
الأحمر الباك�ستانية.
نحن متطوعو الدعم النف�سي االجتماعي
جلمعية الهالل الأحمر الباك�ستانية
ونعمل يف منطقة ال�سند مع املت�ضررين
من الفي�ضان .نحن جزء من فريق مكون
من  18متطوع يف دادو� ،إحدى املناطق
التي دمرت فيها املنازل والأرا�ضي
واملحا�صيل واملا�شية ب�سبب امل�ستويات
املرتفعة من املياه .لقد خ�سر القرويني
يف تلك املنطقة كل �شيء وال يوجد لديهم
ماء �أو طعام ،لذلك فهم ب�أم�س احلاجة
�إىل امل�ساعدة .ونحن هنا ندمج الدعم
النف�سي االجتماعي مع الإ�سعاف الأويل
وال�صحة املجتمعية .نقوم بالذهاب يومي ًا
�إىل املناطق املت�ضررة لتقدمي الدعم
النف�سي االجتماعي �إىل البالغني ومنار�س
�أن�شطة اللعب مع الأطفال ونو�ضح كيفية
ا�ستعمال تنقية املياه .ويعمل فريقنا يف 13
قرية كجزء من م�شروع ال�صليب الأحمر
الدامناركي وبدعم من الوكالة الأوروبية
للم�ساعدات الإن�سانية.

م�شروع الدعم النف�سي االجتماعي يف �إقليم ال�سند يت�ضمن الرتويج للنظافة ال�شخ�صية .املتطوعة امليدانية �سابا تو�ضح كيفية تنقية املياه بوا�سطة
الأقرا�ص التي �ستتلقاها الن�ساء اليوم التايل من قبل ال�صليب الأحمر ،وهذا �سيمكنهم من حتويل املياه امللوثة �إىل مياه �آمنة.
�صورة بيد �أوليفييه ماتيي�س /االحتاد الدويل

 30دقيقة للمغادرة
يف الأيام الأوىل من عملنا ،كنا نحن وغرينا من
متطوعي الهالل الأحمر من �أوائل الوا�صلني �إىل
غاين بوك�س بوغيو ،وهي قرية يف دادو ،حيث
التقينا بالقرويني املنكوبني ،لقد كانوا حمبطني
حزينني وجائعني مل يتناولوا طعام منذ عدة �أيام.
بادرنا بتقدمي الإ�سعاف الأويل النف�سي لأكرب عدد
ممكن منهم ومن �ضمنهم رجل يناهز اخلم�سني
عام ًا من العمر ،فقد منزله و�أر�ضه وما�شيته،
وكان يتحدث باكي ًا عن حلظة رحيله عندما مت
�إخباره ب�أن املياه قد اقرتبت ،ومل يبق لديهم �سوى
 30دقيقة ملغادرة القرية .وكادت املياه تغرقهم
عندما نقل عائلته املكونة من خم�سة �أفراد �إىل
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�أر�ض �آمنة جماورة .كان منظرا مروع ًا للجميع،
فهول الفي�ضانات جعل عائلته يحثونه على قتلهم،
كيال ي�ضطروا �إىل مواجهة الدمار القادم .امتلأت
�أعيننا بالدموع عندما �أخربنا بق�صته ،فلو كنا يف
ذات الو�ضع ل�شعرنا ذات ال�شعور ،و�شعر الرجل
باالرتياح عندما قام مب�شاركتنا ما حدث معه.
حتت ال�سماء الوا�سعة
من جانب �آخر� ،أجرى فريق من متطوعي
الهالل الأحمر الباك�ستاين تقييم �أثناء تقدميهم
الإ�سعاف الأويل النف�سي للأ�شخا�ص املحتاجني.
وقد كانوا �أي�ض ًا حزينني جراء ا�ستماعهم
لق�ص�ص القرويني .وبالرغم من �أن هذه

الأوقات �صعبة� ،إال �أننا كنا �سعيدين كوننا جزء
من امل�شروع و�أننا نقوم بتقدمي بع�ض امل�ساعدة
والدعم للمت�ضررين.
ويعد هذا الوقت م�ؤمل بالن�سبة للكثريين يف
باك�ستان .فقد ت�ضرر العديد منهم جراء
الفي�ضانات وا�ضطروا �إىل افرتا�ش الأر�ض
والتحاف ال�سماء� ،إنهم بحاجة للم�ساعدة لبناء
بيوتهم من جديد�.أما على م�ستوى القرية ،فهم
بحاجة �إىل دعم لبناء املرافق الطبية واملدار�س
واجل�سور واملمرات .وال نن�سى� ،أثناء عملية �إعادة
البناء هذه ،عملية تعايف ونقاهة عقول وقلوب
القرويني املت�ضررين .وب�أن م�س�ألة الدعم والراحة
قد ت�ستمر طوي َال.

�إنها ال�ساعة 11:15
�صباحا يف مدر�سة
قرية �إبراهيم ت�شانا.
لقد بد�أت مباراة كرة
قدم جماعية ،ال يوجد
هنالك فرق متناف�سة
�أو �أهداف وا�ضحة �أو
مواقف حمددة ، ،ولكن
هنالك كرة قدم واحدة
ي�سعى �إليها كل طفل
يف املدر�سة ويطاردها
ب�إحلاح ،ويتناوب الفريق
ال�ضربات يف امللعب
وبجانب الزاوية واىل
اخللف بجانب اجلدار،
ال يهم �أين الهدف� ،إنها
لعبة عظيمة.
يف اجلانب الآخر ،هنالك �ألعاب الكريكيت
وكرة الطائرة وغريها من �ألعاب ومتارين .بيد بيني �سيم�س ،ال�صليب الأحمر الربيطاين
ويف منطقة �أخرى يقوم متطوع بالتو�ضيح
للأطفال كيفية �صنع فرا�شات ملونة من �أجل التخطيط للم�ساعدات ،بل اهتممنا
الق�صا�صات الورقية.
بالأثر النف�سي الناجم عن الفي�ضانات
�أي�ض ًا .لقد كان النا�س يتحدثون عن
م�سكون بالأ�صوات
معاناتهم من الكوابي�س و�سماعهم لأ�صوات
تعد الألعاب جزء ًا من برنامج الدعم النف�سي الفي�ضانات التي تالحقهم يف �أحالمهم،
االجتماعي يف ال�صليب الأحمر والهالل مما �أثر �سلب ًا على طريقة العي�ش والتعايف».
الأحمر ،والتي ترافق توزيع امل�ساعدات يف دخلت جمعيتي ال�صليب الأحمر الأملاين
منطقة كن �شاه يف حمافظة ال�سند.
والدمنركي يف �شراكة مع جمعية الهالل
« نحن نخطط لدعم � 63،000شخ�ص يف الأحمر الباك�ستاين .ويعمل ال�صليب
هذه املنطقة» يقول الدكتور �سوال جني الأحمر الأملاين على توزيع امل�ساعدات مثل
زي�شان ،م�ست�شار برنامج الدعم النف�سي لوازم الإيواء و�أقرا�ص تنقية املياه وغريها
االجتماعي.
من املواد .يف حني يقدم ال�صليب الأحمر
ويو�ضح قائ َ
ال« :عندما و�صلنا لتقييم الدمنركي والهالل الأحمر الباك�ستاين
الو�ضع يف هذه املنطقة ،مل ننظر فح�سب التدريب على الإ�سعافات الأولية والرتويج
�إىل االحتياجات اجل�سدية للمت�ضررين من للنظافة ال�شخ�صية وتقدمي اال�ست�شارات

والألعاب من �أجل ت�شجيع
الأطفال يف املجتمعات
على اللعب.
اخلوف من مغادرة املنزل
يقول الدكتور �سوالجني
« لقد �أثرت الفي�ضانات
على النا�س بطرق
خمتلفة ،فهناك �أ�شخا�ص
الكوابي�س
تطاردهم
والأ�صوات ولديهم ردود
�أفعال قوية .يف �إحدى
احلاالت ،كان لدى �إحدى
ال�سيدات اقتناع تام بعودة
الفي�ضانات فلم ت�سمح لأي
فرد من عائلتها مبغادرة
املنزل» ،وي�ضيف « نقوم بتعليم النا�س على
اال�سرتخاء من �أجل الت�أقلم والتعامل مع
الأزمات ،مثل متارين التنف�س وتدريبهم
على طرق التعامل مع �أفكارهم .ومن املهم
توفري الطم�أنينة لهم ،والتو�ضيح لهم ب�أنه
من الطبيعي �أن ي�شعروا بهذه الطريقة و�أن
هذه املرحلة �سوف تزول يف نهاية املطاف».
الفن واللعب
يتحدث املتطوعون يف برنامج الدعم
النف�سي االجتماعي مع الأ�شخا�ص
املت�ضررين ويقومون بتنظيم الأن�شطة.
كما يوفرون املعدات الريا�ضية للمدار�س
املحلية ،ويجرون الرتتيبات مع املعلمني ملنح
الأطفال �أوقات لعب منتظمة .ويعمل �أحد
املتطوعني على ت�شكيل �إبداعات فنية مع
الأطفال فرييهم كيفية �صنع �ألعاب من مواد
ب�سيطة مثل الورق والألوان واملل�صقات .
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الدموع والأمطار
ال تزال �صور الأمطار الثائرة واملنازل العائمة و القوارب التي ت�ساعد ب�إخالء ال�سكان مغروزة يف �أذهاننا ،وكذلك ال�سماء امللبدة بالغيوم التي
�سبقت «�أمطار الدموع» حني �شاهدت �أعيننا الدمار الناجم عن الفي�ضانات .يجب �أال نن�سى ال�صور الأخرى� ،صور �أولئك املنقذين املحرتفني
واملتطوعني الذين قاموا مب�ساعدة ال�سكان يف التعامل مع عواقب الكارثة .ومن بني �أولئك املتفانني� ،أع�ضاء وحدة اال�ستجابة الطارئة اخلا�صة
بال�صليب الأحمر الت�شيكي.

بيد كاريل كون�شناي ولو�سي بارلونوفا ،وحدة اال�ستجابة الطارئة لل�صليب الأحمر الت�شيكي.
يعد تقدمي الإ�سعاف الأويل النف�سي االجتماعي من
�أهم �أن�شطة وحدة اال�ستجابة الطارئة يف جمعية
ال�صليب الأحمر الت�شيكي .ويف�سر ذلك على �أنها
اال�ستجابة الفورية مبا يف ذلك تلبية االحتياجات
الأ�سا�سية للبقاء على قيد احلياة و �إمكانية الو�صول
�إىل املعلومات العملية وت�أمني االت�صال مع الأقارب.
ويحدث ذلك من خالل االحرتام والتعاطف
واالهتمام من قبل املعنيني بالأمر والتي تعك�س كيفية
حت�سن الأمور� .إن وحدة اال�ستجابة الطارئة التابعة
جلمعية ال�صليب الأحمر الت�شيكي تقوم جنب ًا �إىل
جنب مع زمالء عمل �آخرين وغريهم من املنظمات
غري احلكومية بتقدمي امل�ساعدة يف الأماكن املنكوبة
بالتعاون مع نظام الإنقاذ املتكامل جلمهورية الت�شيك.
التجربة الأوىل
�إن �أول جتربة حقيقية لوحدة اال�ستجابة الطارئة،
جاءت من خالل الفي�ضانات يف �شمال مورافيا-
نوف�شن�سكو يف  .2009حيث ت�ضافرت جهود �شعبنا
لتقدمي امل�ساعدات الأولية الطبية والنف�سية
االجتماعية .وكانت فرق ال�صليب الأحمر تتفقد
الأرا�ضي املنكوبة وحاجات املت�ضررين ،وتعالج
الإ�صابات احلادة وتقدم الإ�سعاف الأويل النف�سي
االجتماعي .يف البداية ،كانت الإ�سعافات الأولية
الطبية �أكرث �أهمية لأنها « مهدت الطريق» للمقابالت
الداعمة التي تلت ذلك والتي قدمت ب�شكل منتظم.
وعند ال�ضرورة ،يتم ا�ستدعاء فريق التدخل عند
الأزمات للحاالت ال�صعبة .حيث يتم الرتكيز على
كفاءة اخلدمات اللوج�ستية لتغطية املناطق املنكوبة
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مما ميكن الفرق املنت�شرة من تغطية منطقة وا�سعة
يف فرتة زمنية ق�صرية .ويعود جزء من الكفاءة �إىل
التخطيط امل�سبق اجليد للطرق ،الفرق املخ�ص�صة
ملناطق معينة مبعدل فريق واحد لكل منطقة،
وتتوا�صل الفرق مع بع�ضها البع�ض ويتم تقدمي
الطعام واملواد ال�ضرورية الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل
حتديد دور م�سبق لكل ع�ضو يف الفريق لتجنب
االزدواجية يف جهود العمل .و�أخريا ولي�س �آخر ًا،
مت الرتكيز ب�شكل كبري على جودة االت�صاالت
وا�ستمرارها.
في�ضانات وا�سعة النطاق
يف العام املا�ضي ،اجتاحت في�ضانات وا�سعة مناطق
خمتلفة من البالد خالل فرتة ثالثة �أ�شهر.
قام �أع�ضاء وحدة اال�ستجابة حلاالت الطوارئ
لل�صليب الأحمر الت�شيكي بامل�ساعدة يف مرتني من
هذه احلوادث ،وذلك ب�إدارة مراكز الإخالء وتوزيع
امل�ساعدات الإن�سانية و�إدارة املراكز العالجية
امل�ؤقتة .وقد �أجري الدعم النف�سي االجتماعي حتت
�إ�شراف املر�شدين النف�سيني يف دائرة احلرائق،
مما �ساعدنا على �ضمان كفاءة اخلدمات املقدمة.
عندما انتهت التدخالت ،خ�ضع كافة الأع�ضاء
امل�شاركني �إىل عناية متخ�ص�صة.
خربات التعلم الأوىل
مت جمع خربات ال�سنوات الأوىل من العمل مع وحدة
اال�ستجابة الطارئة ومن التقارير النف�سية االجتماعية
للمتطوعني ومن�سقي الطوارئ وقادة الفرق.

�إليكم بع�ض اال�ستنتاجات:
 .1املتطوعون:
يتحتم على املتطوعني �أن يكونوا مكتفني ذاتي ًا
وم�س�ؤولني عن �أعمالهم على الدوام يف جميع
احلاالت ،كما ينبغي لهم �أن ي�ساعدوا فقط عند
قدرتهم على ذلك و�إذا كانوا ميلكون قاعدة
الدعم ،والتي هي بعبارة �أخرى ،حلقة قوية من
الأهل والأقارب.
يجب على املتطوعني االعتماد على �أنف�سهم ،و�أن
يثقوا قدر الإمكان �أي�ض ًا بزمالئهم يف الفريق،
و�أال ي�شعروا �أن كامل امل�س�ؤولية تقع على عاتقهم،
يف بع�ض الأوقات يجب على املتطوعني �أن ي�ستعدوا
ملواجهة الرف�ض مل�ساعدتهم ،و�أال ي�أخذوا ذلك
على حممل اجلد .فاحرتام دور املنظمة �أمر
هام حيث �أنهم ميثلون ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر �أثناء ت�أديتهم لواجبهم.
عالوة على ذلك ،يجب �أال ين�سى املتطوعون �أهمية
التوا�صل ،ذلك �أن التوا�صل اجليد عن�صر هام
يف تقدمي امل�ساعدات الفعالة ،وكمثال على ذلك
التن�سيق ،ولكن يجب على املتطوعني �أن ميتلكوا
القدرة على الإ�صغاء الحتياجاتهم اخلا�صة و�أن
يعلموا متى يتوقفوا عندما ت�ستدعي ال�ضرورة.
 .2املن�سقون:
ينطبق ما ذكر عن املتطوعني على املن�سقني �أي�ض ًا،
ولكن ي�ضاف �أهمية �أن يقوم املن�سقون بتهيئة
مناخ جيد للفريق واالهتمام باحلاجات اجل�سدية

من الأعلى والي�سار )1( :الفي�ضانات يف ج�سينيك  -2009يان بوزوف�سكي -ع�ضو يف وحدة اال�ستجابة الطارئة يتفقد مناطق نائية من القرية ال�صغرية توميكوفي�س بالقرب من مدينة جيزينيك� .صورة بيد دان روثر.
( )2الفي�ضانات يف روبكي  -2010بيان وحدة اال�ستجابة الطارئة مع كارل كوني�سني( ابتداء ًا من اليمني) ،لو�سي باالرينوفا ،مارك بالي�سكي ،رومان فانا ويانا زابليتالوفا يف الو�سط� .صورة بيد الدي�سالف بوهاك.
( )3الفي�ضانات يف ليربيكو  .2010منقذ من ال�صليب الأحمر الت�شيكي يف را�سبينافا .احدى �أكرث القرى ت�ضرر ًا� .صورة بيد كارل كوني�سني )4( .الفي�ضانات يف ليربيكو � .2010آثار الفي�ضانات يف كرا�ستافا� .صورة
بيد كارل كوني�سني.

والنف�سية واملعنوية لكل فرد من �أع�ضاء الفريق.
فهم م�س�ؤولون عن و�ضع اجلدول الزمني وعقد
االجتماعات ب�شكل منتظم مع اجلهات احلكومية
ذات ال�صلة واملنظمات غري احلكومية ( مرة
واحدة يومي ًا� ،إذا كان بالإمكان) من �أجل التن�سيق
الفعال والإطالع على امل�ستجدات.
كما يجب على املن�سقني �أن يكون لديهم القدرة
على تفوي�ض املهام وتعزيز االعتماد على النف�س
وامل�س�ؤولية عند املوظفني واملتطوعني .ويتم العمل
على بناء الفريق وتعزيز الثقة بالنف�س من خالل
ت�شجيع التفاعل بني �أع�ضاء الفريق الواحد والت�أكيد
على احرتام �أنف�سهم والآخرين ،بالإ�ضافة �إىل
�إظهار التقدير والثناء .ومن املهم �أي�ض ًا احلفاظ
على الرتكيز وفهم احتياجات املت�ضررين.
 .3قادة فريق وحدات اال�ستجابة الطارئة:
ما ينطبق على املتطوعني واملن�سقني ينطبق باملثل
على قادة فريق وحدات اال�ستجابة الطارئة،

ولكن ي�ضاف �أنهم يقودوا العمليات ،لذلك فال
بد �أن يكونوا م�صدر �إلهام للفريق .يجب عليهم
اال�ستعداد بعناية وتقييم وجمع وتطبيق اخلربات
املكت�سبة للتعامل مع الأزمات القادمة .ويجب �أن
يتم ذلك بالتعاون مع اجلهات احلكومية ذات
ال�صلة واملنظمات غري احلكومية.
ر�أ�س املال الأكرب
�إن فهم التدخل املهني يف مهمة مل�ساعدة الآخرين
يكون دائم ًا م�شحونا ب�شيء غري ملمو�س مثل
ق�ص�ص املت�ضررين واجلو الفريد وامل�شهد اليومي
« الأ�شياء ال�صغرية» التي تتطلب نوع خمتلف متام ًا
من االهتمام.
فالتعامل مع عواقب الفي�ضانات تطلب وما زال
يتطلب الكثري من املوارد املالية وامل�ساعدات
املادية .ولكن ر�أ�س املال الأكرب يبقى دائم ًا يف
�إرادة الإن�سان الراغبة وامل�ستعدة واملجهزة �أو ًال
وب�شكل رئي�سي بالتعاطف ،وثاني ًا ،عليهم �أن يكونوا

حم�صنني بالقدرات املهنية للتوا�صل والتعاون مع
الأ�شخا�ص لال�ستمرار يف الرتكيز للو�صول �إىل
نف�س الأهداف.
ونعترب ذلك حجر الزاوية يف احل�صول على
امل�ساعدة الناجحة والفعالة ،وهذا غري ممكن
بالطبع ،من دون وجود الكثري من املوظفني و
املتطوعني الذين يكر�سون �أنف�سهم لإجناز تلك
املهام.
وعليه ،ويف هذا ال�سياق ،نود �أن ن�شكر جميع
�أع�ضاء ال�صليب الأحمر الت�شيكي وال�شركاء
املتعاونني من املنظمات احلكومية وغري احلكومية
على تعاونهم �إنهم �أ�سا�سنا.
كاريل رئي�سة وحدة الإنقاذ يف حاالت الطوارئ،جمعية
ال�صليب الأحمر الت�شيكي
()koneecny.karel@cervenykriz.eu

ولو�سي تعمل رئي�سة م�شروع وحدة الإنقاذ حلاالت
الطوارئ يف ال�صليب الأحمر الت�شيكي
(balarinova.lucie@cervenykriz.eu).
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فتاة �صغرية تقف حتت املطر يف املخيم
الذي �أقامه ال�صليب الأحمر /الهالل
الأحمر يف كار�سادا ،باك�ستان .ي�أوي هذا
املخيم  150عائلة بقيت بال م�أوى بعد
الفي�ضانات املو�سمية يف متوز � .2010إنه
يقدم امل�أوى ،الطعام ،الرعاية ال�صحية
والأماكن ال�صديقة للطفل.

«

»

يجب علينا �أن نن�شئ « ثقافة التعلم» بني الوكاالت

عند �إجراء التعبئة املجتمعية ،من املهم حتديد
و�شمل جمموعات فرعية خمتلفة من املجتمع

يجب �أن تكون الربامج �شاملة وت�صل �إىل جمموعة وا�سعة من الأطفال املت�ضررين.
تدعم برامج �إعادة االندماج الفعال الأطفال اجلنود الذين �شاركوا كقوات مقاتلة
�سابقاً وكذلك الأطفال ال�ضعفاء الآخرين.
يجب و�ضع ا�سرتاتيجيات طويلة الأمد لل�شباب الذين فاتهم التعليم والذين هم بحاجة �إىل �أن
يكونوا فعالني اقت�صادي ًا.

�أف�ضل املمار�سات
يف جمال حماية الطفل

نحتاج �إىل برتوكوالت �أخالقية
�صارمة جلمع املعلومات من الأطفال.

نحتاج �إىل تقدمي رعاية �صحية �إجنابية « �صديقة للإناث»
وخدمات ملحاربة العنف القائم على النوع االجتماعي.
نحتاج �إىل و�ضع قاعدة براهني تعمل على توفري رعاية وحماية فعالة للطفل.

حددت درا�سة �أجريت م�ؤخر ًا بني كبار اخلرباء الدوليني يف جمال حماية الطفل يف حاالت الطوارئ ،عدد من الق�ضايا الرئي�سية التي تو�ضح
ب�شكل وا�سع «�أف�ضل املمار�سات» يف جمال �إعداد الربامج .و�أ�شارت الدرا�سة �أي�ض ًا �إىل بع�ض النقاط الرئي�سية التي ال تزال الآراء متباينة حولها
ومت الإطالع على هذه الوثائق وحتديدها ك�أف�ضل املمار�سات ،وهي غري معروفة من قبل العديد وغري م�ستخدمة من قبل الأكرثية.

بيد �ألي�سرت �أيجر � ،أ�ستاذة بجامعة كولومبيا ،الواليات املتحدة الأمريكية

هنالك اهتمام متزايد ب�ش�أن قاعدة الرباهني
اخلا�صة بالتدخالت الفعالة التي تلبي احتياجات
الأطفال يف حاالت الطوارئ .حيث تهتم العديد
من الوكاالت بتوثيق « ما هو جمدي عمله» وهنالك
العديد من املبادرات لدعم املزيد من �أعمال
البحث والتقييم يف هذا املجال ،مبا يف ذلك املبادئ
التوجيهية اجلديدة امل�شرتكة بني الوكاالت اخلا�صة
بتقييم و�ضع الربامج النف�سية االجتماعية.
ولكن ماذا عن «الربهان» من �آراء ذوي اخلربة
املتمر�سني ،التي ت�شكلت من العمل على الربامج
عرب �إعدادات وظروف متنوعة؟ حيث ت�سعى
الكثري من العمليات امل�شرتكة بني الوكاالت التعلم
من مثل هذه التجربة من خالل التفاو�ض على
التوجيهات واملبادئ .ولكن يعلم ال�شخ�ص امل�شارك
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يف مناق�شات املجموعات مدى �صعوبة التفاو�ض
على «�إجماع» حقيقي بني اخلرباء .فال�شخ�صيات
الفردية حتم ًا ت�شكل مثل هذه النقا�شات ،و�أولئك
امل�س�ؤولون عن تدوين املالحظات وكتابة املهمات
التي ت�ستلزم املتابعة ،لهم ت�أثري قوي على النتائج
النهائية.
احل�صول على الإجماع
يف ال�سنوات الأخرية ،برز عدد من « مناهج الآراء
« ك�أدوات لت�أ�سي�س اتفاقية بني اخلرباء ب�ش�أن
الق�ضايا العملية ،وخا�صة عندما يكون الربهان
من درا�سات الأبحاث الر�سمية غري كايف �أو غري
مالئم لإطالق الأحكام.
�إن �أ�ساليب الإجماع على الآراء حترتم ر�أي اخلبري

كنتاج للخربات متنوعة ،حيث توفر هيكل ر�سمي
يعك�س تلك التجارب ويراعي جماالت التوافق
واخلالف .وب�شكل خا�ص  ،ت�سعى �أ�ساليب الإجماع
على الآراء �إىل التحكم ب�آثار التحيز يف عمليات
مناق�شات اخلربات ،وت�شمل مثل هذه الآثار على
احتماالت ت�أثري ال ميكن تربيرها من �صياغة تلك
اال�ستنتاجات واخل�سارة ال�سابقة لأوانها �ضمن
مناق�شة �آراء « الأقلية».
ومن �إحدى �أقوى �أ�ساليب « الإجماع يف الآراء»
عملية ا�ستعرا�ض دلفي» .وهي تت�ضمن ا�ست�شارة
عدد من اخلرباء خالل عدد من مراحل
اال�ستعرا�ض والتي تنقح من خاللها �آراء اخلرباء
للح�صول على �إجماع يف الآراء .ولقد ذكر فريقنا
يف جامعة كولومبيا يف الآونة الأخرية ا�ستعرا�ض

دلفي الذي �أجريناه على كبار خرباء حماية نحتاج لو�ضع خمطط لإعادة االندماج ،من منظور طويل الأمد مع �إدراك لالحتياجات احلالية.

الأطفال الذين يعملون يف جمال الدعم الإن�ساين يف
حاالت الطوارئ .و�أجريت هذه الدرا�سة كجزء من
برنامج الهجرة الق�سرية والرعاية ال�صحية
وحماية الأطفال يف البلدان املت�ضررة من
الأزمات ،وهي مبادرة بتمويل من الوكالة
الأمريكية لتنمية الأطفال النازحني و�صندوق
الأيتام وم�ؤ�س�سة الآوك واملعهد الأمريكي
لل�سالم.
عملية ا�ستعرا�ض دلفي
لقد مت حتديد اخلرباء امل�شاركني املحتملني
يف عملية ا�ستعرا�ض دلفي وفق �أربع معايري
ت�ضمن ا�ست�شارة كبار اخلرباء ب�ش�أن جمموعة
الإعدادات �أثناء الأزمات .وهم �أ�شخا�ص �إما
من ذوي منا�صب عليا يف جمال حماية الطفل
يف �إحدى الوكاالت املانحة الرائدة التي تعمل
يف جمال حماية الطفل خالل الأزمات� ،أو
�أ�شخا�ص يعملون يف �شبكات /منتديات دولية
ومن ذوي منا�صب عليا حول حماية الطفل
يف الأزمات� ،أو يتقلدون منا�صب مرموقة
كم�ست�شارين يف جمال حماية الطفل �أو ما
يعادل �أو يفوق ذلك� ،ضمن خدمات متخ�ص�صة
للأطفال وذلك يف منظمات حكومية دولية
رائدة �أو منظمات دولية غري حكومية عاملة

نحتاج �إىل و�ضع ا�سرتاتيجيات ملنع انف�صال الأطفال.
تكون اجلهود املبذولة لدعم الأطفال الذين �شاركوا �سابقاً يف قوات مقاتلة �أكرث
فعالية وا�ستدامة ،عندما ترتكز على مواطن قوتهم ومواردهم.
يجب تعزيز حماية الطفل وو�ضعها �ضمن �أولويات عمليات حفظ ال�سالم والعمليات الع�سكرية.
يجب و�ضع ا�سرتاتيجيات حمددة لإ�شراك الفتيات يف الأن�شطة التعليمية والتدريبية.
اجلدول رقم  :1بيانات تلقت دعم  %100من اخلرباء.

يف جمال حماية الطفل �أثناء الأزمات ،و
�أخري ًا� ،أو �أ�شخا�ص مت التعاقد معهم من
خالل املنظمات احلكومية الدولية الرائدة
�أو املنظمات الدولية غري احلكومية للعمل
الفني /اال�ست�شاري منتجني بذلك خم�سة
تقارير فنية �أو �أكرث.
لقد قمنا بتعريف « الوكاالت الرائدة» ب�أنها
تلك التي تقوم بن�شر املنا�صب ال�شاغرة
وامل�شاريع على مواقع الإغاثة وغريها من

املواقع املماثلة .وبعد عدة �أبحاث �شاملة على
�شبكة االنرتنت ،قمنا بتحديد �سبع و�سبعون
م�شارك ًا حمتم ً
ال يتالءمون مع هذه املعايري،
ووافق ثمانية وثالثون منهم على اال�شرتاك
يف الدرا�سة ،وثالثون منهم ا�ستكملوا جميع
مراحل اال�ستعرا�ض.
�أف�ضل املمار�سات
يف املرحلة الأوىل من اال�ستعرا�ض ،ذكر
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اعتربت
ك�أف�ضل
املمار�سات

الوثائق

معروفة

ممتلكة

م�ستخدمة

دليل املبادئ الأ�سا�سية للأطفال املعزولني غري امل�صحوبني داخل الوكاالت ،اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر،
املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ،اليوني�سيف ،اللجنة الدولية للإغاثة� ،أنقذوا الأطفال /بريطانيا ،ر�ؤيا العامل
الدولية /جينيف2003 ،

%60

%73

%67

%60

الأطفال الالجئون :مبادئ احلماية والرعاية ،املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ،جينيف 1994

%47

%87

%53

%50

العمل من �أجل حقوق الأطفال :مبادرة للتدريب وبناء القدرات بالنيابة عن الالجئني من الأطفال واملراهقني،
التحالف الدويل بني املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ومنظمة �أنقذوا الأطفال الدولية ،جينيف 2001

%43

%83

%63

%40

%43

%73

%57

%30

�شبكة التعليم يف حاالت الطوارئ بني الوكاالت ،املعايري الدنيا للتعليم يف حاالت الطوارئ ،الأزمات املبكرة و�إعادة
البناء املبكر
دور التعليم يف حماية الأطفال يف حاالت النزاع� ،سوزان نيكوالي وكارل ترميبليهورن ،ن�شرة �شبكة العمل الإن�ساين
 ،ODI ،42لندن2003 ،

%43

%70

%53

%33

�أطفال ،لي�س جنود ،دليل العمل مع الأطفال اجلنود والأطفال املنخرطني بقوات القتال� ،أ.ماكونان� ،س� .أبراد،
�أنقذوا الأطفال /بريطانيا ،لندن 2001

%40

%70

%53

%33

دليل اللجنة الدائمة يف ال�صحة العقلية والدعم النف�سي االجتماعي يف حاالت الطوارئ ،جينيف 2006
%40
الأطفال اجلنود ،مارك لوري� ،أنقذوا الأطفال /الواليات املتحدة ،الأطفال خالل الأزمات� :سل�سلة الدليل امليداين
حلماية ورعاية الأطفال يف حاالت الطوارئ ،وي�ستبورت�،س ت ،وا�شنطن العا�صمة2001 ،

%17

%53

%33

%13

%13

%30

%17

%10

رفع املعايري ،نوعية رعاية الطفولة املتوفرة يف �شرق وو�سط �أفريقيا� ،أنقذوا الأطفال /بريطانيا ،لندن2006
العنف القائم على النوع االجتماعي � ،أنقذوا الأطفال /الواليات املتحدة ،الأطفال خالل الأزمات� :سل�سلة الدليل
امليداين حلماية ورعاية الأطفال يف حاالت الطوارئ ،وي�ستبورت�،س ت ،وا�شنطن العا�صمة2004 ،

%70

%43

%20

%50

%7

%23

بع�ض �أ�شكال التدخل املحددة �أمر ًا جيد َا كخدمات
ال�صحة الإجنابية للفتيات وبرامج �سبل العي�ش
لل�شباب والتوثيق ومتابعة الأطفال املنف�صلني
والت�سريح ونزع ال�سالح ،وتعزيز �إعادة الدمج
لل�شباب املت�ضررين من احلرب .ولكن يعطى
الرتكيز الأكرب �إىل الطريقة التي يتم تخطيط
وتطبيق التدخالت .وتعد امل�شاركة الفعالة للأطفال
وال�شباب �أمر �ضروري ًا ،ويتم الت�شديد على �شمولية
الربامج ب�شكل دائم.
جماالت االختالف الرئي�سية
من �ضمن االهتمامات املتماثلة كانت تلك البيانات
التي تعك�س ما اقرتحه بع�ض اخلرباء ك�أف�ضل
ممار�سة وا�ضحة ولكن اختلف عليه الآخرون
ب�صور �شديدة .وهذه املجاالت الرئي�سية املحتملة
للحوار يف �ش�أن تنمية جمال العمل مع الأطفال
�أثناء الأزمات .وتعترب ثالث من هذه الق�ضايا
موجودة هنا وهي :مواطن ال�ضعف واملقاربات
القائمة على احلقوق الإن�سانية والقيا�س.
�أوال ،يف�ضل بع�ض اخلرباء التدخالت التي
ت�ستهدف الفئات الأ�شد �ضعف ًا ،واهتم �آخرين
بخطر الو�صمة واال�ضطراب املجتمعي عندما
ي�ستند �إدراج املعايري املعينة للربامج �إىل
االحتياجات اخلا�صة �أو �إىل التعر�ض �إىل جتارب

حمددة �سابقة .وقد مت الإعراب عن هذه املخاوف
بتعليقات مثل» ال�ضعف» وهي تقريب ًا �أ�سو�أ كلمة
تدخل يف م�صطلحات التنمية و»مواطن ال�ضعف
هي نتاج احلاالت ولي�س الأفراد».
�إن تبني مقاربة ت�ستند �إىل احلقوق يولد �أي�ضاً
ردود �أفعال متناق�ضة .حيث ينظر البع�ض �إىل
هذا ك�أ�سا�س لأف�ضل املمار�سات  ،بينما يقرتح
�آخرون «تعريفات حمددة» حتدث غالب ًا ،وقد
تكون م�صدر �إلهام للمناهج غري متوازنة تقو�ض
من بناء القدرات �إذا « ا�ستخدمت بدون فر�ض
للحقوق و�أخذ مواقف �أخالقية ،و�إهانة املمار�سات
املحلية».
وهنالك ق�ضية ثالثة �أثارت وجهات نظر وا�سعة
االختالف تتعلق باقرتاح �أن « التدخالت يجب
�أن تكون قابلة للقيا�س» فقال البع�ض « حقيقة
�أن التدخالت ال ميكن تطبيقها على �أكرث من
جمموعة �صغرية ال يحول بال�ضرورة دون تنفيذ
تلك التدخالت» .بينما اتفق �آخرون على �أن «
التدخالت الكبرية التي ال ت�صل �إىل الأغلبية
العظمى ال ميكن اعتبارها ممار�سة فعالة».
ويعترب ر�سم �أنظمة املاء والإ�صحاح ،التزود
بامل�ؤن ، ،توزيع الطعام والرعاية ال�صحية يف
حاالت الطوارئ من النقاط الرئي�سية التي تغطي
هذا املو�ضوع.

توثيق املمار�سة الأف�ضل
ت�شري النتائج اخلا�صة بت�صنيفات املبادئ
التوجيهية للممار�سات القائمة �إىل �أن القراءة
واقعية لأولئك املعنيني بن�شر الوثائق يف القطاع
الإن�ساين .رغم �أن الوثائق املدرجة يف اجلدول
رقم  2ال حتتوي على منتجات منذ عام (2006
العام الذي بد�أت فيه مرحلة اال�ستنباط
ال�ستعرا�ض دلفي) ،حددت التحديات املتعلقة
بتبادل املعرفة يف امليدان بعاملني �أ�سا�سيني:
الأول� ،أنه حتى كبار املمار�سني مل يكونوا على
علم بالعديد من الوثائق التي ذكرها الآخرون
والتي متثل املمار�سة الأف�ضل ،مما ي�شري �إىل
�أهمية التوزيع الفعال لتلك املواد .والثاين ،قامت
�أقلية فقط من امل�شاركني باال�ستخدام الفعال
لهذه الوثائق يف جمال عملهم ،مما ي�شري �إىل
�أهمية يجب و�ضع املزيد من االهتمام يف جمال
تطوير املواد لتي�سري ا�ستخدامها.

�ألي�سرت �أيجر �أ�ستاذة علم ال�سكان ال�سريري
و�صحة الأ�سرة يف برنامج الهجرة الق�سرية
وال�صحة ،واملديرة التنفيذية ملبادرة ال�صحة
العاملية ،جامعة كولومبيا ،الواليات املتحدة
الأمريكية.

%10

اجلدول رقم ( :)2وثائق مقرتحة من قبل اخلرباء على �أنها �أف�ضل املمار�سات( ون�سبة اخلرباء الذي يعلمون وميتلكون وي�ستخدمون هذه الوثائق على التوايل)

امل�شاركون ب�شكل م�ستقل اعتقاداتهم ب�ش�أن مبادئ
�أف�ضل املمار�سات يف املجال ،حيث مت جتميع قائمة
موحدة من  91بيان من اال�ستجابات الواردة.
ويف املرحلة الثانية مت تقدمي هذه القائمة جلميع
امل�شاركني و طلب منهم قيا�س م�ستوى االتفاق مع
كل بيان .ثم طلب من امل�شاركني �أي�ض ًا ت�صنيف
املبادئ التوجيهية الناجتة خالل ا�ستجابات
املرحلة الأوىل حيث �أنها ت�شكل بيانات قائمة
ب�أف�ضل املمار�سات.
وبعد ذلك ،مت �إتاحة الفر�صة لتقدمي تعليقات
موجزة حول ت�صنيف البنود� .أما يف املرحلة
الثالثة ،مت م�شاركة الت�صنيف املجمع عليه
وتعليقات امل�شاركني املتعلقة بكل بيان ،مع كافة
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امل�شرتكني وطلب منهم �إما تعديل �أو ت�أكيد
الت�صنيفات وفق ذلك.
املجاالت الرئي�سية املتفق عليها
نتج عن اال�ستعرا�ض قائمة من  55بيان اتفق عليها
�أكرث من  %90من خربائنا .ويظهر اجلدول رقم 1
البيانات ال  13التي حازت على ن�سبة اتفاق بقدر
 %100والتي قدمت انطباع عن �أنواع الق�ضايا يف
هذه القائمة الكبرية .ويعك�س عدد من البيانات
املبادئ التي �أ�صبحت م�ستقرة يف اجلهود الإن�سانية
املوجهة على نطاق وا�سع ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة
مببد�أ « ال �ضرر وال �ضرار» وتن�سيق الوكالة و ميثاق
ال�سلوك للموظفني وم�شاركة املجتمع املحلي.

من جهة �أخرى ،انعك�ست على �آخرين مفاهيم
معينة الحتياجات الأطفال ،فعلى وجه اخل�صو�ص،
ر�أى امل�شاركون �أن العي�ش الكرمي للأطفال مرتبط
مبجموعة وا�سعة من العوامل االجتماعية والثقافية
واالقت�صادية .و�إن الأزمات قد تعر�ض الأطفال،
ب�شكل مبا�شر� ،إىل ال�صدمات واخل�سارة ،ولكن
تناق�ص موارد املجتمع يقلل �أي�ض ًا فر�ص العي�ش
الكرمي للطفل.
يتم تعزيز احلياة الكرمية للطفل ،على املدى
الق�صري ،من خالل تقدمي اخلدمات املبا�شرة،
ولكن اخلرباء ركزوا على اال�ستخدام ال�صحيح،
عند ال�ضرورة ،لإعادة بناء القدرات يف املجتمع
والبنية امل�ؤ�س�ساتية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تعد

فالينتينا هي متطوعة من ال�صليب الأحمر يف برو�سيا .هنا نراها تهتم ب�أطفال من مركز رعاية الأطفال� .صورة بيد جاكوب دال /ال�صليب الأحمر الدامناركي.
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جيلني خمتلفني من نف�س العائلة يف
منطقة �أبو مني�صر من حي �أبو غريب
على بعد  30كم غرب بغداد .ت�شرين
الثاين( نوفمرب) 2002

دع الكبار
ي�ساعدون ال�صغار
هل ي�ستطيع �أطفالنا التعامل مع حاالت الطوارئ يف امل�ستقبل؟ يحاول ال�صليب الأحمر الفرن�سي وال�صليب الأحمر البلجيكي و ال�صليب الأحمر
البلغاري وال�صليب الأحمر الفنلندي وجامعة باري�س ( امل�شار �إليها بجامعة باري�س  )»5الإجابة عن هذا ال�س�ؤال من خالل م�شروع تقوم
املجموعة الأوربية بتمويله.

بيد امانويال بابود� ،أخ�صائية نف�سية ،ال�صليب الأحمر الفرن�سي

�إن ت�أهب الأطفال من �أحد املوا�ضيع التي
تركز عليها املفو�ضية الأوربية ب�شكل خا�ص.
فخالل املنتدى الثاين للحماية املدنية،
مل يكن ال�س�ؤال فح�سب �إذا كان الأطفال
م�ستعدون للتعامل مع حاالت الطوارئ يف
امل�ستقبل  ،بل على من يعتمدون �أو ًال و�أخري ًا
وكيف ميكن م�ساعدتهم؟
وللبحث عن �إجابات لتلك الأ�سئلة ،على
املرء �أن ي�أخذ بعني االعتبار التنمية املعرفية
والعاطفية للأطفال ،بحيث ال يحملهم عب
امل�س�ؤولية الكاملة ،و ت�ستهدف بع�ض برامج
التوعية من املخاطر الأطفال �آملة منهم ب�أن
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يثقفوا �أهاليهم فيما بعد .غري �أن هذا النوع
من العمليات يولد نوعا من تبادل الأدوار،
وهو لي�س بال�ضرورة يف م�صلحة الطفل �أو يف
م�صلحة �أهله يف هذه امل�س�ألة.
مقاربة خمتلفة
تختلف املقاربة يف هذا امل�شروع عن غريها
وتهدف �إىل تعزيز الثقة عند الأطفال
وكذلك عند البالغني من خالل تعزيز
قدراتهم على حماية �أطفالهم .ويف الواقع،
تعد احلماية التي ي�ستطيع البالغون توفريها
�أثناء الطوارئ هامة ،لعدة �أ�سباب :فمن

وجهة نظر عاطفية ي�ستطيع الأطفال ب�سهولة
االنغما�س يف احلزن عند مواجهة حاالت
الطوارئ ،لذلك تبدو بع�ض العوامل كالدعم
االجتماعي والثقة لبع�ض ممار�سات الأبوة
والأمومة �ضرورية من �أجل تعزيز قدرات
الطفل على الت�أقلم واملقاومة.
دعم الوالدين
كيف ميكن للمرء م�ساعدة الكبار على
تعزيز قدراتهم يف جمال حماية �أطفالهم؟
ففي بع�ض الأحيان يعترب الت�أهب للمخاطر
م�س�ألة تقت�صر على املتخ�ص�صني مثل

رجال الإطفاء �أو عمال الإنقاذ� .إال �أن
هذا امل�شروع ،على العك�س ،ميكن الأهايل
والأجداد واجلدات واملدر�سني من ربط
الأ�سئلة املنا�سبة مع الت�أهب للمخاطر.
ويهدف امل�شروع �إىل تنمية املوارد الرتبوية
للتوعية من املخاطر وذلك للأطفال
والبالغني .والهدف من ذلك تعزيز
االت�صاالت والتفاعالت داخل املجتمع
وال�سيما متكني مقدمي الرعاية واملربني
من التحدث مع الأطفال ومعاجلة م�س�ألة
اخلطر .وال�شك �أن البعد التكاملي بني
الأجيال �أمر هام ،بالنظر �إىل �أن كبار ال�سن
ميثلون ذاكرة املجتمع املحلي اجلماعية ،و
م�شاركة هذه اخلربات قد ت�سهم يف تعزيز
ال�شعور باالنتماء جلميع �أفراد املجتمع.

كيف ندرك املخاطر؟
يف هذا ال�سياق ،قررنا �إجراء درا�سة ملحاولة
الإجابة على الأ�سئلة التالية :كيف يدرك
الأطفال والكبار املخاطر؟ ما هي املمار�سات
التعليمية للكبار ب�ش�أن املخاطر؟ وثالث ًا ،ما
هي املعتقدات املتعلقة بالتعليم؟ لقد كانت

بني خمتلف �أع�ضاء جمتمع معني واملعتقدات
املتعلقة بالتعليم والأطفال.
من يلعب دوراً؟
�أظهرت نتائج الدرا�سة التي مت حتليلها من
قبل «جامعة باري�س � »5أن �أولئك الذين
مت �س�ؤالهم كان لديهم ت�صورات ملخاطر

الر�سائل ال�صحيحة
�إن تثقيف الأطفال حول املخاطر والت�أهب لها
لي�س مو�ضوع ًا ي�سهل التعامل معه .ويف الواقع،
�إن كثري من البالغني غري مت�أكدين من كيفية
التطرق �إليه على الإطالق .وهم ينظرون يف
�إمكانية ترهيب الأطفال دون داع.
وتقوم املوارد الرتبوية املتطورة يف امل�شروع
بدعم املمار�سات التعليمية للكبار فيما يتعلق
بكيفية التوا�صل حول املخاطر ،ويعتقد بع�ض
الباحثني �أن ا�ستخدام ال�صور امل�ؤملة ميكن �أن
يعزز اعتقاد النا�س ب�أن الكوارث خطرة جد ًا
وال ميكن للعمل الفردي �أن ي�ؤثر فيها .وهذا
النوع من التوا�صل قد مينع حتى من وجود
دافع للإعداد والتخطيط امل�سبق� ،إذا �ساد
ال�شعور ال�ساحق بالي�أ�س .
كما يهدف هذا امل�شروع �إىل م�ساعدة العامل
لتغيري �سلوكهم حول ق�ضايا املخاطر من
خالل تعزيز الر�سائل االيجابية ،مثل �إمكانية
م�ساعدة بع�ضهم البع�ض وتعزيز الثقة داخل
املجتمع.

دانييل هو طفل يف الرابعة من العمر حامل لفريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة .توفيت والدته نتيجة الأيدز ووالده مفقود .جدته �أنغن�س وجده �صاموئيل
هما من يقوم بالعناية بالطفل ال�صغري� .صورة بيد بريندان بانون /االحتاد الدويل

�أهدافنا معرفة كيفية دعم ممار�سات الكبار
التعليمية واكت�شاف �أي من التفاعالت ينبغي
تعزيزها بني خمتلف �أفراد املجتمع من �أجل
تكون اال�ستعدادات ملواجهة املخاطر �أكرث
كفاءة.
وقد �أجريت الدرا�سة يف بلجيكا وبلغاريا
وفرن�سا .ومت و�ضع اال�ستبيانات للأطفال
الذين ترتاوح �أعمارهم بني  8و� 11سنة
و�آبائهم و�أجدادهم ومدر�سيهم .وكانت
�أبعاد التحليل جلميع الفئات امل�شاركة هي
�إدراك املخاطر واملعارف العملية ذات
ال�صلة باملخاطر ،بالإ�ضافة �إىل الروابط

كبرية ومتعددة جد ًا ،حتى يف احلاالت التي
تبدو فيها املخاطر �أقل عدد ًا �أو �أقل ت�أثري ًا،
وينظرون �إليها على �أنها حمفوفة باملخاطر.
وتبني �أن املعرفة العملية لدى الأجداد ب�ش�أن
املخاطر مل تقدر ب�شكل جيد يف البلدان
الثالثة  ،وظهر هذا من خالل كافة فئات
امل�شاركني� :أطفال و�أهايل ومدر�سني .فقط
الأجداد اعتربوا �أن با�ستطاعتهم ت�أدية دور
يف حاالت اخلطر.
ومن اجلدير بالذكر �أن معرفة املرء
العملية حول املخاطر تبدو �أقل قيمة عند
امل�ستجيبني من قيمة �إمكانية طلب النجدة
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«الأجداد ،الذين كثرياً ما يعتقدون �أنهم ميتلكون
بع�ض املعرفة العملية التي ميكنهم م�شاركتها ،لكنهم
ال يدركون �أحياناً قيمة مداخالتهم ،دورهم يف مراقبة
الأطفال غري وا�ضح وهذه هي املنطقة التي ينبغي
العمل على تطويرها وتو�ضيحها».

لديهم .وهذا ينطبق على الأطفال ب�شكل
خا�ص .فامل�شاركني بغ�ض النظر عن البلد،
مل يكن لديهم �شعور بال�سيطرة عند مواجهة
املخاطر وعلى الأغلب �سيطلبون النجدة،
بدال من معرفة كيف يت�صرفون ويتعاملون
معها.
من هو اجلدير بالثقة؟
اعتماد ًا على الروابط بني خمتلف �أع�ضاء
املجتمع� ،أظهرت الدرا�سة يف البلدان
الثالث �أن الآباء والأمهات والأجداد
واجلريان جديرون بالثقة �أكرث من املعلمني
وعمال الإنقاذ .ويخالف املعلمون وجهة
النظر هذه وعربوا عن عك�سها ،يف الواقع
�إن املعلمني وعمال الإنقاذ جديرون بالثقة
�أكرث من الأهايل واجلريان.
وكانت معظم �آراء الأطفال م�شابهة لآراء
املعلمني ،حيث �أن املعلم �أكرث قدرة من
الأجداد على م�ساعدة الطفل يف مواجهة
اخلطر .ويف بلغاريا ،يبدو �أن الآباء
والأمهات جديرون بالثقة �أكرث من املعلمني
حتى لو كان املعلمون ي�شعرون نف�س ال�شعور
بالن�سبة للآباء والأمهات.
كما �أكدت الدرا�سة حاجة الأطفال �إىل
الإ�شراف �أثناء �أن�شطتهم اليومية .وقد
�أعرب الأطفال يف البلدان الثالثة عن
ر�أيهم ب�أنهم ال ي�ستطيعون م�ساعدة
بع�ضهم البع�ض على الدوام و�أن م�ساعدة
الكبار غالب ًا ما تكون �ضرورية .ويبدو �أن
دور الأجداد واجلدات عندما يتعلق الأمر
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بالإ�شراف على الأطفال غري وا�ضح وهذا
حتديد َا يف فرن�سا وبلغاريا.
احلاجة �إىل االطمئنان
بالن�سبة ملعتقدات النا�س حول التعليم،
�أظهرت الدرا�سة يف البلدان الثالثة �أن
الأطفال بحاجة �إىل الإ�شراف ،وبعبارة
�أخرى� ،أن يكون لديهم �شخ�ص ي�ستمع �إليهم
ويطمئنهم عند احلاجة .وت�ستند هذه النتائج
�إىل �أجوبة الأطفال والكبار على حد �سواء.
يعتقد الكبار �أن الأطفال بحاجة �إىل
الإ�شراف ولكن الأطفال �أنف�سهم غري
مقتنعني ب�أن يف �إمكانهم االعتماد على
�أنف�سهم فقط �أو على بع�ضهم البع�ض.
�أما بالن�سبة لإجابات الكبار ،ب�شكل عام،
فهم يعتقدون �أن اخلوف مبد�أ يعتمد عليه
لتي�سري التعليم .ويف الواقع ،يعتقدون �أن
اخلوف ذاته لن ميكن النا�س من تفهم
املخاطر �أو يجعلهم يغريون من �سلوكهم.
ويعتقد الأطفال �أكرث من البالغني ب�أن
اخلوف ميكن �أن يجعل النا�س يت�صرفون
بطريقة خمتلفة.
احلاجة �إىل �إعادة بناء الثقة
�أكدت النتائج احلاجة �إىل �إعادة بناء الثقة
بني خمتلف �أفراد املجتمع املحلي وذلك بني
الأهايل ،و الأطفال والأجداد واملعلمني.
ف�إذا مل يثق يبع�ضهم البع�ض ،فبمن �سيثق
الأطفال بعد ذلك يف حاالت املخاطر؟ �أما
الأجداد ،الذين غالب ًا ما يظن �أن لديهم

معرفة عملية ميكن �أن ي�شاركوا بها ،ال يعتقد
ب�أن معرفتهم ذات قيمة .كما �أن دورهم يف
الإ�شراف على الأطفال غري وا�ضح ،وهذا
هو املجال الذي يجب تو�ضيحه ب�شكل �أكرب.
و �أكدت الدرا�سة �أن دور الأجداد م�ستهان به
وغري معزز كما يجب �أن يكون .عالوة على
ذلك� ،أظهرت الدرا�سة �أن النا�س الذين
يت�أثرون باملخاطر ب�شكل عام ال يعتقدون
�أن ب�إمكانهم التحكم بها .وعليه ،يجب
تغيري هذا املعتقد حتديد َا  ،لأن هنالك
خطوات ميكن للأفراد واملجتمعات املحلية
�إتباعها ل�ضمان �سالمتهم ،بالإ�ضافة �إىل
اال�ستجابات التي من املمكن �أن تخفف من
�أثار الأحداث املهددة جذري ًا.
من الكبار �إىل ال�شباب
يتم تعريف حماية الذات على �أنها �سلوك
يختاره كل مواطن �أو �أ�سرة �أو جمتمع لتبني
ومنع و اال�ستعداد واال�ستجابة واالنتعا�ش
بفعالية �أثناء حاالت الطوارئ .ويعد العن�صر
الأ�سا�سي يف احلماية الذاتية اجليدة هو
دعم الروابط بني جيل الكبار وجيل ال�شباب
بكفاءة ،من خالل التوا�صل اجليد وتبادل
املعرفة عرب الأجيال املختلفة وتعزيز الدور
الذي يلعبه الكبار يف التعليم ،لكي يتم حتقيق
الوقاية واال�ستعداد الفعال .

الرجاء زيارة املوقع االلكرتوين للم�شروع على
العنوان التايل:

www.autoprotectionducitoyen.eu/
enfants

املتطوعون ي�ساعدون
الأطفال على ممار�سة طفولتهم
بيد كاثرين روك�س ،مندوبة االت�صاالت للإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر يف تون�س

يجل�س اثنني من متطوعي الهالل الأحمر
التون�سي بهدوء حتت ظل �شجرة ويلعبان مع
العائلة التي و�صلت م�ؤخر ًا من مدينة زاويا يف
ليبيا.
�آالف النا�س يفرون من العنف وي�صلون �إىل
تون�س �إال �أن هذه الأ�سرة و�ضعها خا�ص ،فلديهم
ثالثة �أطفال؛ هانا ذات الثمانية �أعوام وهيام
�سبعة �أعوام وعبد الرحمن ثالثة �أعوام .ومع
ت�صاعد العنف يف ليبيا ،خاف والدهم علي من
�أن ي�ضطر �إىل القتال حلماية زوجته و�أطفاله،
فهرب مع عائلته �إىل تون�س .وقد و�صلوا �إىل تون�س
ب�أمان �إىل املخيم الذي تديره ال�سلطات املحلية
والإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر وجمعية الهالل الأحمر التون�سي

ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني .
وبينما جتل�س زوجته مرمي وحيدة على كر�سي
جماور ،ي�ستمتع �أطفالها باهتمام متطوعني
اثنني من الهالل الأحمر اللذان كانا يعلمانهم
كيفية حل بع�ض الأحاجي .وكانا يدغدغان عبد
الرحمن الطفل ال�صغري ويتحدثان مع هيام عن
حبها للق�ص�ص الأمريات.
التجريد عند نقطة التفتي�ش
�أ�ضاف علي ومرمي ب�أن كل �شخ�ص تقريب ًا غادر
ليبيا لديه نف�س الق�صة لريوها وهي ب�أنهم
غادروا بالدهم ب�سبب �أعمال العنف ويتم
جتريدهم من �أموالهم وهواتفهم املحمولة
و�أحيان ًا مالب�سهم و�أحذيتهم التي يرتادونها

عند نقطة التفتي�ش قبل عبور احلدود �إىل
تون�س ،وميكن قراءة معاناة ه�ؤالء النا�س وما
مروا به على وجوههم.
ومع ذلك وبالرغم من ما عانت منه هذه
العائلة �أثناء رحلتهم �إىل تون�س� ،إال �أن الدعم
النف�سي االجتماعي الذي قدمه الهالل الأحمر
التون�سي �أعاد بع�ض ال�سالم �إىل قلوبهم .فقد
�ساعد املتطوعون الأطفال على املحافظة على
معنى احلياة الطبيعية وذكروهم ب�أنهم �أطفال،
وهو �أمر حا�سم يف حلظات القلق والإجهاد.
يعلق حممد �إدري�س �شالوله ،متطوع من
الهالل الأحمر التون�سي وهو ي�شري �إىل قلبه «
هذا املكان ي�شعرهم بالتح�سن فقط لر�ؤيتهم
�شخ�ص يبت�سم. »،
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قطار الت�ضامن
بعد الزلزال الذي �ضرب هايتي يف كانون الثاين  ،2010قامت جمعية جنمة داوود احلمراء �إحدى اجلمعيات الوطنية الكثرية ،بتعيني مندوبني
لتقدمي امل�ساعدة الطبية والإ�سعافات �إىل ال�ضحايا والناجني .ف�أن تكون قادرا على تلبية االحتياجات اجل�سدية� ،أمر هام للغاية ،ولكن ال�شيء
الأقل ظهور ًا ولكنه يعد جناح ًا هو قدرتهم على تقدمي الرعاية املعنوية لي�س للناجني فح�سب ،بل لأنف�سهم و�أع�ضاء فريقهم .فما ال�سر وراء
قوتهم هذه؟

بيد كارينا �سورين�سون ،املركز النف�سي االجتماعي للإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
مي�شي القرويون بوهن يف احلر ال�شديد يف املدينة
ال�صاخبة ،وتلمع ب�شرتهم يف ال�شم�س ،يجرون
ظاللهم مثل ال�شال الطويل وراءهم ،وعند ال�ساحل،
الأطفال والرجال والن�ساء الذين بالكاد يرتدون
مالب�س ال�سباحة ميرحون مع الأمواج املتمايلة.
عندما اقرتبت من املنطقة التجارية الرئي�سية،
وم�ضت البدالت وربطات العنق من �أمامي ،يف
حني جل�س الآخرون على الدرجات مع ت�صاعد عبق
الدخان يف ال�سماء .كانت جمموعة من ال�شباب
يتبادلون �أطراف احلديث بحيوية ومرح ويتدافعون
واحدهم الأخر غري �آبهني باالختناق املروري
و�أ�صوات الزمامري التي اخرتقت الهواء ،ومييلون
ميين ًا و�شما ًال بني ال�سيارات لكي يعربوا �إىل الطرف

الآخر من ال�شارع.
مل �أمتكن �إال من التفكري �أن هذه املدينة ميكن �أن
تكون كتلك املدن ال�ساحلية مثل لو�س �أجنلو�س �أو
ميامي �أو �سيدين ولكن هذه املدينة جتاوزت املتوقع
لأ�سباب عدة تتفرد بها ،مثل تلك امل�شاهد التي ال
ميكن جتنبها من البنادق والزي الر�سمي والتي
تبقى يف الذاكرة ،وال�شباب وال�شابات الذين كانوا
قبل ب�ضعة �سنوات يلعبون بالدمى يحملون الآن
معدات �أكرث خطورة وفتك ًا .وحتى مالب�سهم املدنية،
تزينت بالقبعة املقلوبة �إىل الوراء واجلينز الكاكي
وخمزن البندقية امللقى على الظهر – لي�س م�شهد ًا
عادي ًا لبلد ينتمي ملنظمة التعاون والتنمية والتي
�أ�صبحت �إ�سرائيل ع�ضو ًا فيها منذ العام املا�ضي.

« جمعية جنمة داوود احلمراء يف �أ�سرتاليا».
�إن الو�ضع الأمني امل�ضطرب معروف للعامل ولكن
طلبي كان عدم الوقوع يف فخ ال�سيا�سات احلزبية،
بد ًال من ذلك� ،أردت الولوج �إىل قلب �شيء �أكرث عاملية.
بعد عدة لفات وانعطافات و طريق م�سدود واجتاهات
م�ضللة من القرويني ذوي النية احل�سنة ،متكنت �أخري ًا
من العثور على طريقي �إىل املقر الرئي�سي جلمعية
جنمة داوود احلمراء الوطنية الإ�سرائيلية ،اجلمعية
الوطنية التي تقع يف تل �أبيب ،لقد �أح�س�ست �أين يف
االجتاه ال�صحيح ،كما الحظت العديد من �سيارات
الإ�سعاف يف املنطقة املجاورة حتمل �شعار اجلمعية،
كما الحظت �أي�ض ًا �أنه كتب على كل جانب من �سيارات
الإ�سعاف �إما �شعار جنمة داوود احلمراء يف �أ�سرتاليا
�أو يف اململكة املتحدة ،وكنت
�أت�ساءل ملاذا كتبت هذه
ال�شعارات؟ ،ولكنني يف الواقع
كنت �أكرث ف�ضو َال ملعرفة �سبب
وجود هذه ال�سيارات يف املقام
الأول.

الفرق الطبية لل�صليب الأحمر من
الرنويج ،كندا ،ا�سرائيل وهاييتي وهي
تعمل يف العيادات اخلارجية ،الغرف
اجلراحية ،متطوعني مدربني ب�شكل
جيد جاهزين لتغطية االحتياجات
النف�سية االجتماعية لكل من املر�ضى
و العاملني يف امل�شفى على حد �سواء
بعد الزلزال� .صورة بيد �أوالف�.أ.
�سالتبونز /ال�صليب الأحمر الرنويجي
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يف امل�شفى اجلراحي امليداين يف بورت �أو برين�س ،يقوم ع�ساف �شني من جمعية جنمة داود احلمراء التي تعادل ال�صليب الأحمر يف ا�سرائيل بتح�ضري املري�ض ميت�ش ليونارد لعملية جراحية لبرت �ساقه ،فقد ليونارد �أطفاله
الثالث وزوجته يف الزلزال� .صورة بيد تاليا فرينكل /ال�صليب الأحمر الأمريكي

امل�سعفون املتطوعون
ال يوجد يف بلدي الدامنرك �سيارات �إ�سعاف
لل�صليب الأحمر ،ووجدت يف وقت الحق �أن
ذلك هو عامل متكامل لكون جمعية جنمة
داوود احلمراء منا�سبة لتقدمي الدعم النف�سي
االجتماعي كجزء من التدخل واال�ستجابة
حلاالت الطوارئ.
وعلى عك�س معظم اجلمعيات الوطنية الأخرى،
�إحدى �أهم مهام املتطوعني يف جمعية جنمة داوود
احلمراء هي امل�ساعدة والعمل كم�سعفني عند
احلاالت الطبية الطارئة وكنت قد التقيت ب�أحد
ه�ؤالء املتطوعني الذي بلغني �أنه تلقى تدريب ًا
كام ًال وكان غالب ًا ما يلبي نداءات الإ�صابات
واجلروح واملفقودين يف حاالت الطوارئ.
م�ستعد لهايتي
كان مندوبو جمعية جنمة داوود احلمراء يف
هايتي جمهزون ب�شكل خا�ص لتلبية االحتياجات
اجل�سدية واملعنوية ل�ضحايا الزلزال .وحقيقة �أن

جمعية جنمة داوود احلمراء هي فريدة من نوعها
يف هذا ال�صدد ،هي تذكري ب�أن البنية التنظيمية
الالمركزية حلركة ل�صليب الأحمر والهالل
الأحمر تعني انه ميكن لكل جمعية وطنية �أن
متار�س مبرونة كبرية تدريب املوظفني واملتطوعني.
كذلك �إن مقاربة « تق�سيم الكعكة «ب�شكل متماثل
لي�س عملي ًا ،بالنظر �إىل خربات ال�شعوب والبلدان
يف ظروف فريدة من نوعها .وبالتايل� ،إن موظفي
اجلمعية الوطنية ومتطوعيها قد قرروا ب�أنف�سهم
املخاوف الأكرث �إحلاح ًا والطريقة الأف�ضل لتلبية
تلك االحتياجات .
املميزات املعنوية
لقد دعاين حاييم ،من�سق الدعم النف�سي
االجتماعي يف جمعية جنمة داوود احلمراء� ،إىل
مكتبه .وهو رجل مبتهج ومتفائل يج�سد ح�سن
ال�ضيافة واللطف وقبل كل �شيء الروح الإن�سانية.
وبلغني عن �أن�شطة جمعية جنمة داوود احلمراء
وعلى وجه اخل�صو�ص �آخر التطورات النف�سية

االجتماعية يف ملف اجلمعية .بعد ذلك ،متكنت
من ا�ست�شفاف ابت�سامة و�ضحكة من القلب غري
عادية من حاييم والتي كانت مبثابة �إحدى
املميزات يف �أوقات الأزمات ،والتي تعطيه
الأدوات الالزمة ليبقى مرن ًا ومتما�سك ًا وقادر ًا
على نقل هذا الثبات والتما�سك �إىل الآخرين.
كما �سرد يل �أهمية املحافظة على الروح
االيجابية يف �أوقات ال�شدة وكيف �ساعده ذلك
خالل جتاربه ال�صعبة كم�سعف يف هايتي ،بعد
وقت ق�صري من وقوع الزلزال ،حيث كان �أحد
امل�سعفني اخلم�سة الذين �شاركوا يف اال�ستجابة
للكارثة مع الإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر.
القوة الأكرب
واعرتف بفخر يل ،بعينني وام�ضتني بالفرح� ،أن
فريق جمعية جنمة داوود احلمراء كان الأقوى
والأعظم من بني اجلميع ،لقد كانوا ي�ضحكون
ب�صخب لدرجة �أن بع�ض املندوبني طلبوا منهم
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رون روزينتال هو �أحد
املتطوعني يف جمعية جنمة
داود احلمراء ك�سائق
�سيارة �إ�سعاف التي عادة
تكون من �أوائل الوا�صلني
�إىل م�سرح احلادث� .صورة
بيد جاكوب دال /ال�صليب
الأحمر الدامناركي

الدرا�سات العليا

حتريك خيمتهم بعيد ًا قدر الإمكان .على الرغم
من خطورة الو�ضع اليائ�س �إىل �أبعد احلدود
وكونهم يف �أكرث الكوارث تدمري ًا يف العامل �إال �أن
الفريق متكن من احلفاظ على التما�سك والثبات
املعنوي والإح�سا�س باحلميمية .كما �ساهم
الدعم الذي قدموه لبع�ضهم البع�ض يف التخفيف
من الت�أثر العاطفي مل�شاهدة الي�أ�س والعذاب
الذي عانى منه �سكان هايتي .

االن�سحاب امل�ؤمل
�أخربين حاييم كيف �أن املر�أة ا�ضطرت �إىل
برت �أرجلها .وكيف �أن عليها �أن تبقي طفلها
ال�صغري م�شغول لذلك �أعطته قلم وورقة لكي
ير�سم .وبعد فرتة وجيزة من وفاة الأم ،ي�ستذكر

22

حاييم الأمل الذي عاناه ال�صبي بعد رحيلها.
كان ير�سم �صورة �أمه مبتورة الأرجل ،وير�سم
نف�سه من جهة وع�ضو فريق جمعية جنمة داوود
احلمراء مع قلب بارز على �صدره يف اجلهة
الأخرى  .كانت من �أحدى اللحظات امل�ؤملة التي
يواجهها املندوبون يوم ًا بعد يوم.
جمعية عريقة ون�شاط جديد
اجلمعيات الوطنية يف العامل التي
كانت موجودة حتى قبل �إن�شاء
دولة �إ�سرائيل نف�سها .مت �إن�شاءها
يف  ،1930وهي من �أوىل خدمات
الإ�سعافات العامة والوحيدة
يف البلد ،يف حني تر�أ�س اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر العمليات
يف الأر�ض املحتلة.
رغم العمر الطويل جلمعية جنمة
داوود احلمراء� ،إال �أن الدعم
النف�سي االجتماعي قدم ر�سمي ًا يف
نهايات  2006بعد احلرب اللبنانية
الثانية حيث نا�شد املركز املرجعي
للدعم النف�سي االجتماعي لالحتاد
الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر يف كوبنهاجن امل�ساعدة يف ت�أ�سي�س
برنامج النف�سي االجتماعي.
بعد التفجريات االنتحارية
ظهرت احلاجة �إىل الدعم النف�سي االجتماعي

خالل التفجريات االنتحارية التي بد�أت يف عام
 .1980يف ذلك الوقت ،كان يعترب هذا النوع من
الدعم النف�سي االجتماعي مبثابة خدمات تقدم
للناجني وال�ضحايا يف املقام الأول ،ولي�س جزءا
من منهج �أكرث �شمولية الذي ي�ضم املوظفني
واملتطوعني كمجموعة م�ستهدفة.
لقد اعترب �أنه �إذا مل يتمكن املوظفون واملتطوعون
من الت�أقلم ،عندها ال يجب �أن ي�شرتكوا مبثل ذلك
العمل .حيث مل يتم مناق�شة احتياجاتهم املعنوية
وذلك ل�سبب واحد ،تبع ًا حلد�س حاييم وهو �أن
املدير العام ال�سابق جلمعية جنمة داوود احلمراء
لديه خلفية ع�سكرية.

الدرا�سة يف جامعة �شرق لندن
ماج�ستري يف ا�ست�شارات الدعم النف�سي االجتماعي
الإن�ساين الدويل

للت�سجيل حاليا
ملعرفة املزيد عن هذا الربنامج
والت�سجيل ،الرجاء التوا�صل مع فريق
الدرا�سة عن بعد يف connect UIL:

ت�شكك املوظفني
لقد تغري الزمن ،ويتلقى الآن كافة الـ 1500
موظف والـ  10000متطوع تدريب يف الإ�سعاف
الأويل النف�سي االجتماعي ،يف حني ال يزال
نظام دعم الأقران وفريق التدخل يف الأزمات يف
مراحلهم الأوىل .لقد كانت �إحدى �أكرب عقبات
دمج وتو�سيع نطاق الدعم النف�سي االجتماعي هو
ت�شكك املوظفني ،منذ البداية �شعرت �أن العديد
منهم ي�ستهني بوظيفته.
كما قال حاييم « :اخرتت �أن �أ�صبح م�سعفا ولي�س
عامال اجتماعيا» و بدا وك�أنه م�شبع بالر�ضا،
�أ�صبح يف نهاية املطاف معروفا على انه» قطار
الت�ضامن» وبد�أ متطوعو وموظفو جمعية جنمة
داوود احلمراء ب�إدراك قيمة البناء والتما�سك
والثبات ودعم بع�ضهم البع�ض لأق�صى درجة.

Distance.learning@uel.ac.uk

هاتف+ 44(0)20 8223 2564 :
www.uel.ac.uk/uelconnect

ملزيد من املعلومات املف�صلة الرجاء
التوا�صل مع:

د� .سارة دافيد�سون

هذا الربنامج الفريد من نوعه يجمع اخلرباء املمار�سني ( �أو اخلرباء املهتمني باملو�ضوع)
ومينح العاملني يف املجال الإن�ساين فهم �أعمق لل�سياق الإن�ساين الدويل.
بيل امين�س ،مدير ق�سم الوارد الب�شرية يف م�ساعدة النا�س .

مديرة برنامج ا�ست�شارات الدعم
النف�سي االجتماعي الإن�ساين الدويل
جامعة �شرق لندن� ،شارع رومفورت،
�ستانفورد ،لندن E15 4LZ
s.davidson@uel.ac.uk

هاتف0208 223 4564:

املركز النف�سي االجتماعي
�أن�شئ مركز الدعم النف�سي االجتماعي لالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر يف عام  ،1993بتفوي�ض من االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
وا�ست�ضافة ال�صليب الأحمر الدامناركي الذي يقع يف كوبنهاجن ،الدامنارك� .إن وظيفته الأ�سا�سية
باعتباره «مركز التميز» هي تنمية املعرفة املهمة بالدعم النف�سي االجتماعي ب�شكل �إ�سرتاتيجي وحتديد
�أف�ضل املمار�سات التي �ستكون م�سار العمليات امل�ستقبلية لالحتاد الدويل واجلمعيات الوطنية.
وعليه ،مت �إن�شاء املركز لتعزيز وتوجيه وت�شجيع مبادرات الدعم النف�سي االجتماعي التي تقوم بها
جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر الوطنية على ال�صعيد العاملي .كما �أن نظام �سيا�سة االحتاد
الدويل للدعم النف�سي االجتماعي الذي مت تبنيه يف  2003قد �أن�ش�أ �أ�سا�سيات تداخالت ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر يف عمليات اال�ستجابة حلاالت الطوارئ وتنفيذ برامج التنمية على املدى
الطويل .و�ضمن هذه ال�سيا�سة ،يعمل مفو�ض مركز الدعم النف�سي االجتماعي على توجيه الدعم
النف�سي االجتماعي يف جميع اجلمعيات الوطنية .كما جاء يف امل�شاورات ب�ش�أن مراكز و�شبكات
اجلمعية الوطنية بتكليف من جمل�س �إدارة االحتاد الدويل يف �آذار  ،2007حيث يوفر املركز بنية
خالقة ومرنة لتنمية ون�شر اخلربة.

املبادئ الأ�سا�سية ال�سبعة
�أعلنت املبادئ الأ�سا�سية ال�سبعة يف فيينا عام  1965وهي تربط
بني جمعيات ال�صليب الأحمر و الهالل الأحمر _ اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر واالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر ،وقد كانوا ال�ضمان ال�ستمرارية حركة ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر يف عملها الإن�ساين.
الإن�سانية
لقد ولدت حركة ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر الدولية من
الرغبة يف تقدمي امل�ساعدة دون متييز �إىل اجلرحى يف ميدان
املعارك� ،ساعية بقدراتها الوطنية والدولية �إىل منع وتخفيف
املعاناة الب�شرية �أينما وجدت .وتهدف �إىل حماية احلياة وال�صحة
واحرتام الإن�سان .وتعزز التفاهم املتبادل وال�صداقة والتعاون
وال�سالم امل�ستدام بني جميع ال�شعوب .
عدم التحيز
ال متيز بني ال�شعوب على �أ�سا�س اجلن�سية �أو العرق �أو الديانة �أو
املعتقدات �أو الطبقة االجتماعية �أو الآراء ال�سيا�سية كما ت�سعى �إىل
تخفيف معاناة الأفراد م�سرت�شدين باحتياجاتهم وحدها مع �إعطاء
�ضعفا ً
الأولوية �إىل احلاالت الأكرث ً
وكربا.
احلياد
من �أجل اال�ستمرار يف التمتع بثقة اجلميع ،ال تنحاز احلركة الدولية
لطرف دون �آخر يف العداوات �أو ت�شارك يف �أي وقت يف �أو�ضاع
تخالف الطبيعة ال�سيا�سية �أو العرقية �أو الدينية �أو الأيدلوجية .اقر�أ
املزيد عن مبد�أ احلياد.
اال�ستقاللية
تعد احلركة م�ستقلة ويجب على اجلمعيات الوطنية �أن حتافظ
على ا�ستقالليتها َ
دائما باعتبارها م�ساعدة يف اخلدمات الإن�سانية
حلكوماتهم وتخ�ضع �إىل قوانني بالدهم،وذلك حتى تتمكن من
العمل وفق مبادئ احلركة يف جميع الأوقات.

املركز النف�سي االجتماعي  -االحتاد الدويل جلمعيات
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
عناية /ال�صليب الأحمر الدمنركي
 27بليجدام�شفيج
�صندوق بريد 2600
� 2100أو�سرتوبو
كوبنهاغن
الدامنارك
هاتف 004535259200 :
الربيد الإلكرتوين psychosocial.centre @ ifrc.org :
موقع الإنرتنت http://www.ifrc.org/psychosocial :

اخلدمة التطوعية
تعترب حركة �إغاثة تطوعية ال ت�سعى �إىل �أي مكا�سب .اقر�أ املزيد
حول مبد�أ اخلدمة التطوعية.
الوحدة
يوجد يف كل بلد جمعية واحدة فقط لل�صليب الأحمر �أو الهالل
الأحمر ويجب �أن تكون يف متناول خدمة اجلميع .و�أن تقوم بتنفيذ
خدماتها الإن�سانية يف كافة �أرجاء البلد.
العاملية
�إن احلركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر ت�ضم جميع
اجلمعيات الوطنية التي تت�شارك الواجبات وامل�س�ؤوليات ذاتها
وت�ساعد بع�ضها البع�ض يف جميع �أنحاء العامل.

