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                                                                                      شكروتقدير

 

من قبل مجموعة “ 19-كوڤيد ”تعديالت بناء القدرات خالل عن طريق تم تطوير سلسلة دراسة هذه الحاالت 
  عمل 

  وبمساهمة التعلم والتطوير التابعة للتحالف من أجل حماية الطفل ف 
عدة وكاالت. عىل وجه   العمل اإلنسان 

 نود أن نعرب عن امتناننا لـ:  الخصوص نحن 

  حاالت  
كة بير  الوكاالت للتعليم ف  چير  )الشبكة المشير لوس  الينچري )أمانة(, حجر زرهون )أمانة(, شارلوت بير

“ الدولية(, رابيندرا  الطوارئ(, لوسيا ك   الخدمة الدولية(, جوي تشينچ )”وورلد ڤيجير 
استيىل  )رابطة المتطوعير  ف 

  مايرينك )طفل الحرب هولندا(, عالء مغربيه )شبكة حراس(, أجز  
چاوتام )منظمة أنقذوا األطفال الدولية(, ليون 

  الهند(, مريآنا نره  )طفل الحرب هولند
   نجار )منظمة أنقذوا األطفال ف 

ا(, مايا ريشدين )رابطة المتطوعير  ف 
يو )طفل الحرب هولندا(, نيرسين     الهند(, ساره ڨالير

الخدمة الدولية(, نيڨيديتا سينچ )منظمة أنقذوا األطفال ف 
ياسير  )طفل الحرب هولندا(, ماريآن عبود )طفل الحرب هولندا(, أسماء شاليل )طفل الحرب هولندا(, هبه  

ناشينال(. غااليين   )طفل الحرب هو  ناشينال(, رودا نياكاتو )پالن إنتير   )پالن إنتير
 لندا(, إيليسا الحرصون 

  من الشعب األمريك  من خالل
الوكالة األمريكية للتنمية  أصبحت هذه السلسلة ممكنة بفضل الدعم السخ 

  الشؤون اإلنسانية. جميع
ورةالمحتويات ه  مسؤولية التحالف وليست ب الدولية: مكتب المساعدة ف  تعكس   الرص 

 وجهات نظر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الواليات المتحدة. 
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                                                                                              المقدمة
أن تقدم هذه المجموعة من لحماية الطفل في العمل اإلنساني   مجموعة عمل التعلم والتطوير التابعة للتحالفيسُُر 
-يدڤ”كوفي سياق  رص بناء المهارات عن بعدالتي تحدد ممارسات واعدة وطرق مبتكرة لتوفير ف الحاالت ةدراس

19“. 

تسلط األمثلة الضوء على كيفية تعديل ممارسي حماية الطفل للنُهج التقليدية للتدريب لتلبية احتياجات بناء القدرات  
 للعاملين في الخطوط األمامية والشباب ومقدمي الرعاية ضمن القيود التي يفرضها الوباء. 

األفرادنشكر جميع   والمنظمات الذين قدمو من خبراتهم، لدعم هذه الفرصة لتقاسم القدرات. نحن ممتنون بشكل   
خاص للمشاركة الصادقة لكل من التحديات التي نواجهها، والتوصيات لآلخرين الذين يتطلعون إلى تكييف بناء  

"قدراتهم خالل  19-يد ڤكو " درات األقران وتطوير مبا، والتي تدعم بقوة التعلم من    
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التوصيات  ملخص   
تأمالت وتوصيات لآلخرين الذين قد يتكيفون مع بناء القدرات للنُهج البعيدة. فيما يلي على هذه المجموعة من تتضمن كل دراسة حالة 

 ملخص للتوصيات:

 

 ضع في اعتبارك سياقك وجمهورك: 

 .للمشاركين المستهدفينحيثما أمكن، اختر تقنية مألوفة بالفعل ومتاحة بسهولة  •
قرر ما إذا كانت الجلسات الحية أم ذاتية الحركة هي األنسب لجمهورك. في حالة تقديم جلسات مباشرة ، فكر جيدًا في التوقيت  •

 .األنسب وقم بتوضيح ذلك مسبقًا ، وكذلك من خالل التذكيرات المنتظمة
 الكاملة لجميع أعضاء المجموعة. المشاركة إعرض المعلومات على مجموعات صغيرة وذلك لتسهيل  •

 خطط مسبقا! 

 .سيوفر الوقت على المدى الطويلمما قبل البدء في تصميم المحتوى خصص وقتاً كافياً لتنظيم هيكل منهجك  •
•  ً  .لتطوير وبناء القدرات عن بُعد الخاصة بك كرس وقتاً كافيا
لالختبار بلغات أخرى ، خاصة عند استخدام التكنولوجيا  ضع في اعتبارك اللغة واحتياجات الترجمة من البداية ، وعامل الوقت •

 الجديدة.

 قم بإشراك المرشدين: 

هذا وأو الجلسة عبر اإلنترنت أو البرنامج. (WhatsApp) “  پال”واتس آ اثنين على األقل في مجموعةمرشدين تأكد من وجود  •
 .طوال الوقتاوسع سيساعد على ضمان مشاركة 

 .إمكانياتهالمشاركين الستخدامه بكامل مساعدة على كيفية استخدام النظام األساسي الذي اخترته ، وكيفية المرشدين قم بتدريب  •

 بسط المحتوى واالرشادات: 

تقليل عدد الموضوعات. قم بإشراك جمهورك المستهدف في تحديد أولويات   ,مثالً  قم بتبسيط المحتوى الخاص بك وتحديد أولوياته •
 .الموضوعات

 .تبسيط الرسائل بحيث تكون واضحة وقصيرة وموجزة •
 .األجهزة المحمولةعن طريق دقائق( ، خاصة إذا كانت ستتم مشاركتها  3اجعل ملفات الفيديو والصوت قصيرة )أقل من  •
 . ال تحاول تغطية كل شيء دفعة واحدة.قم بتحديد االولويات في المحتوى •
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                                                                                      االختصارات
CPHA - Child Protection in Humanitarian Action              حماية الطفل في العمل اإلنساني     

CSO - Civil Society Organization               منظمة المجتمع المدني  

CPWG - Child Protection Working Group            فريق عمل وهمي لحماية الطفل       

HRS - Hurras Network                 شبكة حراس   

INEE - Inter-Agency Network for Education in Emergencies       ين الوكاالت للتعليم في حاالت الشبكة المشتركة ب
 الطوارئ

SC - Save the Children               أنقذوا األطفال   

UNICEF - United Nations International Children’s Emergency Fund             منظمة األمم المتحدة للطفولة
 )اليونيسيف( 

WCH - War Child Holland     طفل الحرب هولندا   

WV - World Vision                   يجينڤمنظمة وورلد    

CP - Child Protection                                                                                                         حماية الطفل       

CPIE - Child Protection in Emergencies      ت الطوارئحماية الطفل في حاال    

EIE - Education in Emergencies                                                                       التعليم في حاالت الطوارئ      

GBV - Gender Based Violence                 العنف القائم على النوع )الجندر( االجتماعي   

PwV - Parenting without Violence                   األبوة واألمومة دون عنف 

CSI - Caregiver Support Initiative                                                                  مبادرة دعم مقدمي الرعاية    

SM - Social Mobilizers                                                                                               محفذات اجتماعية 

BLP - Blended Learning program                                                                           برنامج للتعلم المدمج  
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، لبنان. برمجة المهارات الحياتية عبر  AVSIمؤسسة 
 ال"واتس آپ" 

 

ي عام  تقوم المنظمة غبر الربحية    (AVSI). الدولية   
ي تأسست ف  ي  1972 الت 

  بتنفيذ مشاري    ع إنمائية ومشاري    ع للمعونة اإلنسانية ف 

ي ذلك إيطاليا33
ي الخدمة الدولية   رؤية . بلدا، بما ف 

 هي العمل من أجل عالم حيث الشخص هو أساس(AVSI) رابطة المتطوعير  ف 

ي سياقات األزمات
ي من مجتمعه، حت  ف   التنمية المتكاملة الخاصة به وتلك الت 

ي عام  . والطوارئ 
ي الخدمة الدولية   ، ساعدت 2019وف 

ن خمسة  م أكب   من خالل برنامج الدعم عن بعد (AVSI) رابطة المتطوعير  ف 

 .طفل23,872 ماليير  محتاج، من بينهم 

والسياق  القدرات  بناء  إىل  الحاجة تفاصيل  
آذار/مارس    ي 
ي فرضتها  2020ف  الت  تداببر اإلغالق  انتشار ، وبسبب  اللبنانية الحتواء  تعليق معظم  “, 19-كوڤيد “مرض    الحكومة  تم 

ي خطة االستجابة لأل
كاء ف  ي يقوم بها الشر ي لبناناألنشطة الميدانية الت 

  Lebanon Crisis Response Plan (LCRP).زمات ف 

 

 

 هي خطة مشتركة بين الحكومة اللبنانية وشركأيها الدوليين والوطنيين .ويهدف إلى االستجابة للوضع والتحديات في لبنان بطريقة شاملة وشاملة ومتكاملة من خالل.
  * LCRP تخطيط طويل األجل ومتعدد السنوات
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ي الخدمة  للتكّيف مع الوضع المتغبر 
واالستجابة لالحتياجات النفسية واالجتماعية الناشئة للشباب الضعفاء، قررت رابطة المتطوعير  ف 

نت حول مهارات الحياة    (AVSI)الدولية  اح دورة عىل اإلنب  ي البداية الشباب الذين سبق لهم أن إنضموا اىل  . اقب 
وع ف  استهدف المشر

ي الخدمة الدولية دورات مهارات ا
ي االعتبار مدى أهمية وفائدة (AVSI)لحياة وجها لوجه مع رابطة المتطوعير  ف 

تحديث   ، مع األخذ ف 

ة المحددة تها التنظيمية . معرفتهم بهذه المهارات خالل هذه الفب  ونظرًا للحاجة إىل االستجابة الشيعة، اعتمدت المنظمة عىل خبر

 .إبراز احتياجات الشباب خالل هذا الوباء لتصميم المضمون الواسعة، وعىل بعض المقاالت، عىل

 :وعليه، قررت اللجنة أن تعطي األولوية الستجاباتها الشباب 

ة خلق فرص للتواصل •  .مع شخص آخر من شبكة أخرى غبر عائلته المباشر
 

ل • ي المب  
ي أنشطة تنموية للمساعدة عىل قضاء الوقت ف 

 .االنخراط ف 
 

كبر  عىل نقاط القوة المعروفة   • ي (الب 
ي يمكن أن تدعمهم لمواجهة الوضع الحاىلي ) الوعي الذات   واكتشاف نقاط القوة األخرى الت 

 .والغبر عادي
 

ي عواطفهم ومدى أهمية التعرف عليها •
 .التفكبر ف 

 
ي وعىل المستوى  مناقشة ضغوط الوضع الراهن؛ •

، وكيف يؤثر هذا عىل سلوكياتهم  أي كيف يشعرون عىل المستوى البدت  النفسي
 .وكيف يمكنهم إدارتها بطريقة صحية

 

ي تنظيم  •
 .الوقت وكيفية استخدامه بكفاءة التفكبر ف 

 

ي  •
ي شبكة عالقاتهم؛ عىل سبيل المثال، كيف تتحدى عمليات التواصل الخاصة بهم من خالل الحفاظ عىل بعد جسمات 

التفكبر ف 
ي ذلك االستجابة الحتياجات  كذلك من المهم   .بير  المشاركير  

كبر  عىل أهمية التعاطف مع مواصلة التواصل بفعالية، بما ف  الب 
 .اآلخرين وعدم الرد عىل ذلك

 

 .تطوير مهارات حل المشاكل وصنع القرار، وال سيما الستخدامها أثناء الوضع الراهن  •
 

ة بطريق • ًا، مراجعة قدرة كل شخص عىل الصمود للتغلب عىل هذه الفب   .ة إيجابيةوأخبر
 

ي 
 :تعلم مسار المهارات الحياتية عن بعد، سوف يكون الشباب قادرين عىل من خالل المشاركة ف 

 .أو اكتشاف المهارات الحياتية بطريقة جذابة ونشطة /تحديث و  •
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 .تعميق معرفتهم بأنفسهم وقدراتهم ومواردهم ومواقفهم وسلوكياتهم  •
 

 .الظروف الضاغطه وإدارتهاممارسة الكفاءات األساسية للتعامل مع  •
 

أو التفاعل   أتيحت لهم الفرصة للتواصل، من خالل هذا المسار، مع أقربائهم الذين ال يستطيعون زيارتهم  :التواصل مع اآلخرين  •
دين   .معهم شخصًيا، ومع أحد المشر

 

القدرات   بناء   مع  التكيف  
اوح أعما نت للشباب الذين تب  ا 25و15 رهم بير   كان تقديم دورات التعلم عبر اإلنب  وا قط  فبعض. سنة تحديا كببر الشباب لم يختبر

ي تسمح لهم بمتابعة الدورات الدراسية عىل النحو الصحيح   . التعلم عن بعد و/أو يفتقرون إىل األجهزة الت 
ً
قد يكون لدى البعض أيضا

   معرفة قليلة بمحو األمية الرقمية و/أو محدودية االتصال نظرًا ألن الكهرباء لم تكن 
ً
ي متناول    .متاحة دائما

نت ف  كذلك لم تكن بيانات اإلنب 

( حيث أصبح   Microsoft Teamsأي أفرقة مايكروسوفت(عندما ال يمكن الوصول إىل منصة تعليمية مناسبة    ,ومن هنا  .الجميع

 .استخدام تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي و/أو تطبيقات االتصال جزءًا من الحل

وقد تم اختياره كحل   .كان تطبيًقا شائع االستخدام بير  الشباب، تم تثبيته عىل أجهزتهم  ( WhatsApp) ”الواتس آب“ بما أن تطبيق  

ي 
وت  التأمل والتفكبر   ,لقد تم تصميم الفعاليات لتحقيق أقىص قدر من مشاركة الشباب من حيث التوقيت . لتسهيل هذا المسار اإللكب 

ي 
 .الذات 

ي  وكان بناء ا
 ألداة عبارة عن جهد جماعي شارك فيه جميع مرشدي المهارات الحياتية الخمسة ف 

ي الخدمة الدولية
ي حماية الطفل  (AVSI)رابطة المتطوعير  ف 

ي لبنان مع أخصات 
ي اختيار الرسائل الرئيسية لكل جلسة   .ف 

كذلك شاركوا ف 

ي تصميم كل نشاط
بة لمشاركة الشباب، فقد اتصل موظفو المهارات الحياتية أما بالنس. استغرقت مرحلة التصميم شهرا ونصف. وف 

ي دورات سابقة تتعلق بمهارات الحياة
، أحالوا128 وبعد أن حصل هؤالء الشباب عىل موافقة    .بالشباب الذين كانوا قد شاركوا ف 

ً
 شابا

تدريبية سابقة  38 دورات  أي  ي 
ف  يشاركوا  لم  ان    . ممن  جبر أو  أقارب  أو  أشقاء  المسار وكانوا هؤالء  من هذا  جزًءا  يكونوا  بأن  مهتمير  

ي 
وت  ي األسبوع. وقد نسقت معهم مواعيد اللقاءات المتاحة. اإللكب 

 .وكان تواتر الدورات يحدد عادة لثالث دورات غبر متتالية ف 

ي  
يمات، مما يسمح لهم  وتعل)  صورة أو ڤيديو(بدأت الدورات اليومية بإرسال المرشد رسالة إىل مجموعة الشباب باالضافة اىل سند مرت 

ي ستناقش خالل الدورة/ركزت كل رسالة عىل إحدى مواضيع  .بالتفكبر بأنفسهم  نت""كان هذا هو . المهارة الت   الجزء غبر المتصل باإلنب 

 .ألن الشباب لم يكونوا يتفاعلون مع بعضهم البعض ولكنهم يرون المواد بشكل فردي، حسب اوقات فراغهم الشخصية
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ي الوقت المحدد، عىل مجموعة  يبدأ الجزء اإلل
ي يتم خاللها ربط جميع الشباب عىل هواتفهم بعد الظهر، وف  ي من الجلسة الت 

وت   كب 

 :من خالل (WhatsApp”الواتس آب“ )

 مشاركة صوتية  •

 تبادل رموز للمشاعر •

 أخذ وإرسال صور تمارين تم إكمالها  •

ته  ‘للمهارات الحياتيةدليل المرشد  ’تم تكييف المحتوى بشكل رئيسي من  ي الخدمة الدولية الذي نشر
ي   (AVSI) رابطة المتطوعير  ف 

ف 

تها اليونيسف    ‘وحدة التوظيف اإليجابية’و  ‘وحدة القيادة اإليجابية ’، مع مداخالت من 2017عام   ي نشر منظمة األمم المتحدة    -الت 

انو”و – للطفولة ياة كانوا عىل دراية بهذه الموارد، لم تكن هناك حاجة مهارات الح وبما أن جميع مرشدي“ (SERANON99). 99سبر

ي هذه المرحلة
ي ف 
 .إىل تدريب إضاف 

نت عىل المشاركير  لضمان قدرتهم عىل الوصول إىل المحتوى    ومن حيث التكاليف ذات الصلة، من المهم توزي    ع بطاقات شحن اإلنب 

 .المطلوب 

التخفيف   وتداببر   التحديات  
كذلك تبادل اآلراء ووجهات النظر وطرق التفكبر لتمكير    ,تية عادة إىل درجة عالية من التفاعل والمشاركةتحتاج برامج المهارات الحيا

ة  .التعلم الذي يستند إىل الخبر

نت وعدم موثوقية الشبكة نت قيوًدا عىل المشاركة من خالل نقص الكهرباء وتكاليف اإلنب  أما بالنسبة للحواجز   . يفرض اإلعداد عبر اإلنب 

ي  نت عىل بعض المشاركير  الت  نت، أمكن معالجة هذه المسألة من خالل توزي    ع بطاقات شحن اإلنب  ض الوصول إىل اإلنب  أما بالنسبة .  تعب 

نت"حت  لو لم يكونوا مشاركير  خالل  - لتعذر الوصول إىل الشبكة خالل وقت الجلسة، فقد تمكن المشاركون   من “ – الجزء عبر اإلنب 

ي  الصو(مراجعة المحتوى  
بمجرد اإلتصال  WhatsApp), ) عبر محادثات مجموعة ”الواتس آب“ إرساله الذي تم   )الرموز /الصور /ت 

 .بها مرة أخرى

 

 
ً
 كامال

ً
نت تفاعال ي  . وجماعًيا للتمرينات أثناء الدورة التدريبية ديناميكًيا حقيقًيا  ,من ناحية أخرى، ال يمكن أن يضمن اإلعداد عبر اإلنب 

ف 

ي أو مكالمة فيديو كان محدودا النهم  كان الشباب هناك مع هواتفهم خالل الدورة، فالتفاعلالواقع، حت  لو  
 لم يكونو عىل إتصال هاتف 

ي يرسلها مرشد.  المجموعة، ويجيبون عليها من خالل تسجيل إجاباتهم الصوتية ثم إرسالها فهم ال يسمعون سوى الرسائل الصوتية الت 

ك المرشد الجميع باإل   . قد تكون هناك صور ورموز . وكذلك يفعل كل مشارك من أجل سماع ردود أقرانهم   .جابات الصوتيةبعدها يشر

كة بير  المشاركير  بخالف الردود اللفظية  ي هذا السيناريو، إذا تم ضمان التفاعل، فإنه يقترص عىل الصوت  . مشاعر مشب 
أي إمكانية  (ف 

ة وإرسال صور أو بعض اإلتصاالت الغبر لفظية، إجراء محادث  ).أو القيام بأي فعالية أخرى غبر تقاسم أمام المجموعة بأكملها /ة قصبر
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وطلب منه مراجعة جميع اإلجابات المرسلة خالل . لقد تم التخفيف جزئيا من هذا التحدي الكببر من خالل وجود المرشد ومهاراته

نت، وأن يكون لديه   ا دائما خالل الجزء عىل اإلنب   معدة  الجزء األول، ليكون حاض 
ً
بالفعل تسجيالت صوتية مسجلة محددة مسبقا

ات و/أو رسائل رئيسية، وأن تضع أقىص قدر من االهتمام عىل مداخالت الشباب   .تتضمن تفسبر

 االستنتاجات والتوصيات 
الصمود نفسية تساعد األطفال عىل تطوير مواردهم وبناء قدرتهم عىل  الحياتية هي مهارات  تتيح هذه   .المهارات  المهارات وسوف 

 :للشباب 

 

 أو غبر  •
ً
ي ذلك إذا/عندما يلجأون إىل العنف، وإىل أي مدى يمكن أن يكون ضارًا أو مهينا

ي مواقفهم وسلوكياتهم، بما ف 
أن يفكرو ف 

م لآلخرين   .محب 

 

ي ذلك هو انهم كانوا قد طوروا مهار  .أن يكونوا أكب  استعدادًا لمواجهة العنف عندما يكونون ضحايا له •
ات هامة مفيدة والسبب ف 

ي ذلك االتصال الفعال
ي مثل هذه الحالة، بما ف 

 (وإدارة الجهد ,التعاطف ,العالقات الشخصية ,اتخاذ القرارات  ,حل المشاكل ,ف 

 .دون اللجوء إىل ممارسات إيذاء النفس(

 

ي نشاط يومي لعدة ساعات خالل النهار، وبذلك يكونون أقل عرضة للشخص الذي قد  •
ي أشتهم أن ينخرطو ف 

 .يرتكب إساءة ف 

 

النتائج أن  أثبتت  الذي أجري،  للتقييم   
ً
المجيبير   ووفقا لغالبية  بالنسبة  الحياتية مفيدة جدًا  المهارات  المئة 61, دورة  ي 

لمواجهة   ,ف 

المهارات الحياتية كما وجدت الغالبية العظىم من المجيبير  أن دورة  ). ، اإلغالق، األزمة المالية، إلخ19-كوڤيد(تحديات الوضع الراهن  

 (%73).كانت مفيدة لتوسيع معارفهم ومهاراتهم 

ي كان مفيدًا حت  للشباب الذين  
وت  ، أن هذا المسار اإللكب  ي وع التجريتر الحظت المنظمة من خالل التجربة ومن خالل تقييم هذا المشر

ي برنامج مهارات الحياة
ي كانت جذابة ومسلية عىل حد بالنسبة لهم، كانت هذة طريقة للتع. لم يشاركوا من قبل ف  رف لهذه المهارات، الت 

ل ي المب  
ي حير  أنهم بحاجة إىل البقاء ف 

 .سواء، ف 

ي الخدمة الدولية 
، أضافت رابطة المتطوعير  ف  ي وع التجريتر ي بعض األنشطة المأخوذة من (AVSI) وبعد هذا المشر

وت  اىل المسار اإللكب 

تها اليونيسيف“ 19-كوڤيد ”ار المتكيف مع حزمة الموارد من أجلمجموعة أدوات المراهقير  مثل التعببر واالبتك ي نشر منظمة األمم    ,الت 

ي عقدت للشباب . المتحدة للطفولة حت هذه األنشطة، المأخوذة من دليل األنشطة والبطاقات الملهمة، بعد الدورات الت   وقد اقب ر
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ة ومرتبطة بمواضيع  . وبمجرد االنتهاء من ذلك، تقاسم المشاركون ما فعلوه مع أقرانهم اآلخرين  . الدورةوكانت هذه المواضيع ذاتية الوتبر

ي المجموعة
 .ف 

ة الحجر تتناقص وبدأ الناس العودة إىل امهم للتداببر الوقائية، أصبح أمام الشباب  “ الحياة الطبيعية”واآلن بعد أن أخذت فب  مع احب 

النهار فيها خالل  للمشاركة  أخرى  ي هذ. أنشطة 
نتوف  باإلنب  المتصل  غبر  ”الجزء  وري فحص جدوى  الرص  من  يكون  قد  السياق،   ا 

 .واألنشطة المخطط لها بعد الدورة“

المهم   ,باإلضافة إىل ذلك يكون من  الوجه، قد  تعاببر  التعرف عىل  أهمية  البداية، ومع مراعاة  الشباب منذ  اك  بأهمية إشر العلم  ومع 

ي الدور Zoomاستخدام اجتماع "زووم" )
من التفاعل مع الشباب مع مراقبة مواقفهم  وب  هذه الطريقة، سيتمكن المرشدون. األوىل ة ( ف 

نت  .بطريقة أكب  دقة، وسيتمكن الشباب التعرف واالجتماع مع أشخاص جدد، حت  وإن كان ذلك عبر االنب 
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ي  
ن فن شبكة حّراس، سوريا. تعزيز قدرات المتطوعي 

 المجتمع من خالل ”چوچل مييت“

 

المتعاقدين335 أكثر من  “ حراس ”تدير شبكة  ز  ز والمدربي  المتطوعي  ايد من  ز  باإلضافة إىل عدد مث 
ً
الذين   موظفا

ة عملية استثنائية ونجحوا " حّراس"واكتسب موظفو    .يعملون داخل سوريا خالل أسوأ مراحل الرصاع الداخل   خثر
  تقديم خدمات حماية الطفل الشاملة والمتعددة القطاعات ألكثر من

 .طفل سوري  40,000  فز

فالسياق  القدرات  بناء  إىل  الحاجة  تفاصيل  
  سوريا كان مفهوم

. ولكن بعد تصاعد األعمال العدائية  المجتمع المحل  لمبادئ حماية الطفل قبل الرصاع فز
ً
بسيطا

  بناء لجان  
ونظرًا للطبيعة المزمنة لألزمة، أصبح من الواضح أن تعزيز أنظمة حماية الطفل يتطلب بذل جهودًا فز

  مثل هذة البيئة الغث  مستقرة )يونيسف،  
ز فز (. 2018محلية لحماية الطفل للحفاظ عل حماية األطفال السوريي 

  شمال سوريا منذ عام  HRSاس“ )تقدم شبكة ”حر 
  محاولة    2013( التدريب للمجموعات واللجان المجتمعية فز

فز
 . 2018لتعزيز أنظمة حماية الطفل. وتركز هذه المنظمة عل إنشاء وتعزيز شبكات حماية الطفل منذ عام 

  بداية مارس   19-لـكوڤيد  مع اإلعالن عن االستجابة الطارئة
  شمال غرب سوريا فز

  تحويل   بدأت ”حراس“  ،2020فز
فز

نت ازية تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية   أنشطتها إىل فعاليات عثر اإلنث   وعن بعد، واتخاذ تدابث  احث 
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(WHO)  وعثر نت  اإلنث  عثر  التدريب  بإجراء  التوصية  التجمعات، كانت  من  وللحد  المنطقة.    
فز الصحة  ومديرية 

نت، عل الرغم من أن أو   " لم تظهر حت  يوليو من نفس العام. 19-ل حالة مؤكدة من "كوڤيدمنصات اإلنث 

القدرات   بناء   مع  التكيف  
لبناء   المحلية  الجماعات  الذين يعملون مع  المجتمع  ز من أفراد    سوريا من متطوعي 

الطفل فز تتكون لجان حماية 
ز واصح اب وظائف مهمة أو نشطاء أنظمة حماية أفضل داخل مجتمعاتهم. وعادة ما يكون األعضاء من أناس قياديي 

  هذه اللجان عل مجموعة متنوعة من المواضيع، 
ز فز   مجتمعاتهم المحلية. يتم تدريب المتطوعي 

بشكل خاص فز
  حاالت الطوارئ، تحديد الهوية واإلحالة بأمان، مهارات التواصل مع األطفال، وإجراء 

  ذلك حماية الطفل فز
بما فز

وغث   االجتماع   النفس   الدعم  المجتمعات  أنشطة  داخل  التوعية    
فز هام  بدور  اللجنة  وتقوم  المواضيع.  من  ها 
 .  المحلية، وأصبح هذا امرًا مهم للغاية، خاصة مع انتشار الوباء عل الصعيد العالم 

  ”حراس“
 ( Google Meet)“ ”چوچل مييت عل أوىص خبث  تكنولوجيا المعلومات فز

نت. و  ه  متاحة بالفعل للمنظمة، وبالتاىل  ليس لها أي تكلفة إضافية مرتبطة كمنصة أكثر أماًنا لالستخدام عثر اإلنث 
 مستخدًما مجاًنا.  50إمكانية تنظيم مكالمات تصل إىل  ( Google Meet) ”چوچل مييت“ باستخدامها. عرضت 

حقة،  تم جمع وتحليل جميع سجالت التدريب وجًها لوجه الت   تم الحصول عليها )االختبار المسبق واالختبارات الال 
ا" ) ( باستخدام "فورمث   

  والتقييم النهائ 
، Formeraوورقة الحضور، واالختبار النهائ  ز (، الت   تتبع تسجيل المشاركي 

تسمح المعرفة. كما  ومكاسب  التقدم،  معدالت  ) حضورهم،  ا"  ها  (Formera"فورمث  الت   حرصز الجلسات  بتتبع 
  تحليل وتقييم االحتي

  كل لجنة. المشاركون مع ”حراس“ للمساعدة فز
 اجات لبناء القدرات فز

ات إضافية، مثل الغرف الجانبية.  ز  من هذه العملية، أصبح من الواضح أنه كان من الجيد أن تكون هناك مث 
ً
الحقا

اتها لتشمل ما وراء الغرف الجانبية  (Google Meet) ”چوچل مييت“ ولكن لحسن الحظ، قامت ز أيًضا بتحديث مث 
نامج ةوتفعيل قسم األسئلة واالجوب  .من الثر

ونية،   ز قبل التحول إىل طريقة إلكث  ز المجتمعيي  لقد تم بالفعل وضع مجموعات من حزم بناء القدرات للمتطوعي 
  األنشطة دون أي تحضث  

  البداية، تم الزج بالمرشدين فز
نت. فز لذلك تم تكييفها من قبل المرشدين للتعليم عثر اإلنث 

ال البداية بشأن  تقريبا، ولكن تم تنظيم تدريب عل    
 فز
ً
ز حقا المرشدون متفائلي    مايو. وبينما كان 

تعليم عن بعد فز
ة، أدركوا فيما بعد أن العملية تتطلب الكثث  من العمل، ولم تكن  ونية برسعة كبث  قدرتهم عل التحول إىل طريقة إلكث 

  هذه الطريقة
ز ونشاطهم فز الجديدة. اآلن يتوفر الدعم   لديهم كل األدوات الالزمة للحفاظ عل مشاركة المتطوعي 

 . ز   الحفاظ عل إهتمام المشاركي 
 للمرشدين باستمرار حت  يتمكنوا من استكشاف التحديات الت   تواجههم فز

 التخفيف وتدابير التحديات 
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األخطاء وإصالحها من خالل إجراء دراسة مع ثالث مجموعات   ( عل الفور إستكشاف HRS”حراس“ ) حاولت شبكة
  اعقاب انخفاض

  طريقة التعليم. لقد اتخذت الشبكة كان ذلك فز
  التدريب بسبب التحول فز

اك فز التدابث   اإلشث 
 التالية: 

  بناء عالقة تشجع عل المشارك •
ز للمرشدين بشكل غث  رسم  قبل التدريب للمساعدة فز ة تم تقديم المتطوعي 

  
ز عل االستمرار فز  عملهم.  ولتشجيع المتطوعي 

 

ز لم يجدو   • ز أن الكثث  من المتطوعي  يل واستخدام التطبيق، حيث تبي  ز تم إنشاء دليل مخترص لتسهيل تثز
  استخدام التطبيق. 

 صعوبة فز
 

ز يخشون   • ونية نظرا ألن العديد من المتطوعي    استخدام التطبيقات اإللكث 
من المهم أيضا بناء مزيد من الثقة فز

نت   اع. انخفضت مخاوفهم عل سالمتهم تدريجيا كما أصبح العمل عثر اإلنث  ز من أن تتجسس عليهم أطراف الثز
ز عل ا ,تجربة "طبيعية" أكثر   ستخدام المنصات. باإلضافة اىل تزايد قدرة المتطوعي 

 

ز الذين أكملوا سلسلة   • ز بأن شهادات اإلنجاز لن تمنح إال للمتطوعي  ية المتطوعي  أبلغت دائرة الموارد البرسى
 التدريب بأكملها. 

 

ــخ المحددين لكل دورة أرسلت بانتظام رسائل تذكث   • ز للوقت والتاريــ  .لضمان عدم إغفال المتطوعي 
 

، تمكنت الموارد  ية من زيادة المشاركة بنسبة   ومن خالل هذه التدابث    المائة.  60البرسى
 فز

التدريب الت   واجهت  التحديات األخرى  ز  العام والمدارس يدفعا  ,بي  ز أن اإلغالق     تبي 
النساء اىل االنخراط اكثر فز

  أنشطة أخرى. فقد حاولت دائرة حقوق 
لية وبالتاىل  فلن يتبق  الكثث  من الوقت لديهن للمشاركة فز ز

االعمال المثز
اك ضمن النساء  ا ات زمنية مختلفة، ولكنها لم تكن جميعها مناسبة لزيادة اإلشث    فث 

إلنسان تنظيم دورات تدريبية فز
نت     هذا األمر. وباإلضافة إىل ذلك، ال يزال ضعف البنية التحتية لإلنث 

  إجراء مزيد من البحث فز
بنسبة عالية. وينبغز

  بعض انحاء البالد
 ”حراس“.  ا ليس تحت سيطرة شبكةمع ذلك، هذ .يمثل مشكلة فز
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والتوصيات  االستنتاجات   
ي   ز التحفث  الدعم  التماس    

التدريب فقط. وينبغز القدرات مداخالت ونقاش اوسع من محتوى  بناء  تتطلب عملية 
أفضل   نتائج  إىل  والتوصل  القدرات  بناء  مبادرات  لتكملة  فيها  والنظر  واالقتصادية  االجتماعية  العوامل  من  ه  وغث 

  مجتمعاتهم المحلية.  للتعلم. 
ز نتائج حماية األطفال فز  هذا بدوره سيؤدي إىل تحسي 

 

المرتبطة   بالفوائد  ًا   كبث 
ً
اهتماما ز  المتطوعي  من  الكثث   لدى  لوجه، كان  التدريب وجها  أنه خالل  ذكرُه  الجدير  من 

  التدريب نفسه  
  التدريب عل اإلنث    )مثل المرطبات(. بالمشاركة فز

ز فز مون حقا بحماية غث  أن المشاركي  ز نت اآلن ملث 
 األطفال. 

  جلسة تدريبية مرشدة
نت:  قبل المشاركة فز  عثر اإلنث 

ز عل اإلرشاد •   تدريب الموظفي 
عن بعد والتعرف عل اكتشاف   خذ وقتك لالستعداد بشكل مناسب: ينبغز

 .التقنية البسيطة وإصالحها المشاكل 
 

ونية المحددة. كذلك يجب دعم  يجب أن يتلق  المتطوعون تعليمات حول كيفية  • استخدام المنصة اإللكث 
نت مع حزمة   ونية )أي توفث  بطاقة إنث    الوصول إىل المنصات اإللكث 

ز من خالل الوسائل المناسبة فز المتطوعي 
 بيانات مناسبة(. 

 

ز وإرسال تذكث  منتظم.  •  يجب التأكد ان يكون جدول األنشطة واضح للمتطوعي 
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ناشينال", لبنان. تدريب عىل المهارات   "پالن إنتير
 الحياتية عن طريق ال"واتس آپ"

 

ناشينال  تواجدت منظمة ”  إنتير لبنان منذ عام  Plan International)“ پالن  ي 
وحصلت عىل تسجيل   2017( ف 

ي عام  
اكة مع منظمات مجتمعية  2019رسمي ف  ومحلية ووطنية ودولية  . تعمل منظمة "خطة لبنان الدولية" بالشر

ي  
ي لبنان، وتمكينهم من احقاق حقوقهم والمشاركة بشكل هادف ف 

لتلبية احتياجات األطفال والشباب الضعفاء ف 
 المجتمع. 

الفتيات والشابات. وتشمل  الجذرية للتميير  ضد  المساواة بير  الجنسير  من خالل معالجة األسباب  كما أنها تعزز 
 : مجاالت عملها الرئيسية ما يىلي 

 تعزيز التعليم الميشر والمأمون والجيد؛  •
 ضمان حماية األطفال من جميع أشكال العنف؛  •
 واإلنجابية للفتيات؛ النهوض بالصحة والحقوق النسائية •
 إتاحة الفرص لألطفال والشباب المعرضير  للخطر لقيادة التغيير داخل مجتمعاتهم المحلية.  •

ي  القدرات  بناء  إىل  الحاجة تفاصيل
السياق ف   

ي لبنان  
ئ سوري وفئات نازحة أخرى،    1.5يعيش ف  . وجدت   18٪ منهم أطفال ومراهقون دون سن  55مليون الج 

ً
عاما

بها   قامت  ي  الت  اجريت   ”بالن “الدراسة  ي  ي  الت 
األرس    2018سنت    ف  ي 

ف  اللبنانيير   السوريير  والمراهقير   الالجئير   أن 
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وعد المدارس،  من  التشب  مثل  ة  مخاطر كبير يواجهون  الجسدي  الضعيفة  والعنف  الخدمات،  عىل  الحصول  م 
، وعمالة األطفال وزواج األطفال. كذلك يؤدي وباء "كوڤيد " وما يتصل به من قيود إىل تفاقم هذه  19-والجنسي

 .  المخاطر عىل المراهقير 

ي برامج ”
 ف 
ً
ناشينال ُتعد برامج المهارات الحياتية عنرصًا مهما ي  Plan International) “پالن إنتير ( لبنان األوسع الت 

ي حاالت األزمات. يمكن تصميم برامج األبوة واألمومة الستهداف اآلباء ومقدمي الرعاية  
تهدف إىل دعم المراهقير  ف 

 للمراهقير  المعرضير  للخطر. 

ي لبنان برامج المهارات الحياتية واألبوة واألمومة بالتوازي 
ي أن المرشدين  مع فئات عمرية مختلفة، وهذا ي تعمل ف  عت 

يعملون مع كل من المراهقير  وآبائهم/مقدمي الرعاية. وهذا نهج فعال لتوفير الدعم عىل مستوى األرسة، حيث يمكن  
كاء   ي لبنان، يتم تسهيل دورات المهارات الحياتية واألبوة من قبل الشر

تعزيز المعلومات والمعرفة والمهارات الهامة. ف 
، وبدعم من موظفير  فنيير  من ”المنفذين والمرشدين االجتماع ناشينال“ )  يير  إنتير (  Plan Internationalپالن 

 لبنان. 

من   لتمكينهم  المراهقير   لدى  الكفاءات  ي  يبت  الذي  واالجتماعي  النفسي  الدعم  الحياتية عىل  المهارات  برامج  تركز 
ي لبنان، يشارك ا

، واعتماد سلوكيات صحية. وف  ي اختيار التعامل مع الشدائد، والبقاء آمنير 
دورة من  12لمشاركون ف 
 . ي جلسات أسبوعية لمدة ساعتير 

. ثم يتم تقديم هذه الدورات وجها لوجه ف 
ً
 منهاج أوسع نطاقا

هم من مقدمي الرعاية للمراهقير  لممارسة الرعاية الذاتية وتعزيز مهارات األبوة   تدعم برامج األبوة واألمومة اآلباء وغير
ي حاالت ا

ي لبنان، ُتعقد واألمومة اإليجابية ف 
ي تستغرق ساعتير  بالتوازي مع   ألزمات. وف  جلسات األبوة األسبوعية الت 

 جلسات المهارات الحياتية. 

القدرات   بناء   مع  التكيف  
ي آذار/مارس 19-لقد حال ظهور وباء "كوڤيد

  2020" ف 
ً
امج وجها وما يرتبط به من إغالق الطرق دون إدارة هذه الي 

ي قائمة الخدمات األساسية من لوجه، عىل الرغم من أن الدع 
م النفسي االجتماعي وبرامج األبوة واألمومة أدرجت ف 

ي لبنان. وردًا عىل ذلك، قامت منظمة
الطفل ف  المعنية بحماية  العمل  ناشينال“ ) قبل مجموعة  إنتير  Plan”پالن 

Internationalآب ( لبنان بتكييف برامج التعليم عن بعد عي  المكالمة الجماعية و”الواتس “(WhatsApp .) 

الجلسات من   الجديد  10إىل    12تم تخفيض عدد  التعليم  ليتناسب أسلوب  تم تخفيض عدد    . جلسات  كذلك 
ي ال دقيقة لكل جلسة. ولم تشمل دورات التعليم جميع  45الجلسات من ساعتير  إىل   يمكن تقديمها عي   األنشطة الت 

ل طبيعة الجلسات إىل بناء المهار  نت، مما حور  تقليص ات والتغيير السلوكي نحو التوعية التفاعلية. كذلك تماإلني 
ي  ي األسبوع لمدة  ُتعقد  عدد الجلسات الت 

 أسابيع.   10مرة واحدة ف 

ي تضم   شخصا إىل مجموعات أصغر تضم خمسة مشاركير    20-15تم تقسيم مجموعات المراهقير  والوالدين الت 
أقىص االنضم  .كحد  إىل  المشاركير   المرشد هؤالء  المرشد  ودعا  استخدم  الجلسات  الدورة. خالل  إىل  الواتس ”ام 

للبقاء عىل اتصال مع المجموعات أو لتبادل المعلومات. كما سجل المرشدون مقاطع ڤيديو    “ (WhatsApp)آب
ة من   الجلسات.  للمشاركير  لمشاهدتها قبل أو بعد إنعقاد ثانية مع رسائل مهمة 60إىل  30قصير

 

thomas sanderson
18



 

ة جديدة: جلسات مسجلة مع أنشطة مهمة وخالل عملية نامج مير  وتعليمات واضحة تم   التنفيذ، أضيفت إىل الي 
نت. تمت مشاركة  ها للمراهقير  واآلباء/مقدمي الرعاية الذين لم يتمكنوا من االنضمام إىل الجلسات عي  اإلني  توفير

الجلسات عىل ي دي ”هذه 
ي دي “ (DVD)دي ف 

(“، مع األرس للمشاهدة DVD) ، جنبا إىل جنب مع مشغل ”دي ف 
ل.  والتتبيق ي المي  
 ف 

ناشينال“ والذي تم تدريبهم اجتماعيون  وقد قاد هذه المجموعات مرشدون   Plan)   من قبل منظمة ”پالن إنتير
Internationalلتنفيذ حزمة المهارات الحياتية المنتظمة واألبوة. وتلق  الميشون 19-( لبنان قبل مؤتمر "كوڤيد ،"

ي برنامج ”
نت لمدة ساعة واحدة بمساعدة المتخصصير  التقنيير  ف  پالن   دورة تدريبية لتجديد المعلومات عىل اإلني 

ناشينال“ )  لية: ( لبنان، وضمت المواضيع التاPlan Internationalإنتير

نت؛  •  مهارات اإلرشاد عي  اإلني 
نت؛ • ي ذلك السالمة عىل اإلني 

 حماية األطفال والشباب، بما ف 
نت؛  •  تحديد الهوية واإلحالة اآلمنير  عي  اإلني 
 تحديث خدمات الكشف.  •

ي هذة الخطة يؤخذ رفاه المرشدين عىل محمل الجد، ويتوىل موظفو الخطة بانتظام التواصل معهم. 
 ف 

التخفيف   وتدابير   التحديات  
كان التحدي الرئيسي هو محدودية الوقت المتاح لإلعداد والتنفيذ لتكييف المحتوى وطريقة التعليم. استنادًا إىل  

نامج، ضيفت مواد  التعلم المكتسب من األسابيع األوىل من الي 
ُ
عىل سبيل   .خالل مرحلة التنفيذ أخرى إىل المنهاج  أ

ي   سائل المهمة إضافة مالحظات صوتية مسجلة للر , المثال 
وتوفير النسخة المسجلة من الجلسات ومعدات ”دي ف 

نت. DVD)“ دي  ة إىل اإلني   ( ألولئك الذين ال يستطيعون االنضمام مبارسر

 بالنسبة لألرس ذات وسائل االتصال المحدودة  
ً
نت أمرًا صعبا ويمكن أن يصبح تقديم الجلسات عن بعد عي  اإلني 

والتلفزي المحمولة،  الهواتف  إىل )مثل  للوصول  الفردية  األرس  بدعم  المرتبطة  والتكاليف  نت(  باإلني  واالتصال  ون، 
بالنسبة لبعض   الذين ال يحملون هواتف محمولة دون دعم. اما  ك أولئك  نت. يجب أال ُيي  المجموعات عي  اإلني 

ل كي يتمكنوا من استعمال  
ي المي 

وري أن يكون اآلباء ف  ، من الرص  ة. ومع ذلك، فقد أثر  الهواتف المحمول المراهقير 
اتهم خالل الجلسات.  ي التعبير عن أنفسهم وتبادل خي 

 ذلك عىل خصوصية المراهقير  وحريتهم ف 

ي منع 
عىل الرغم من عدم اإلبالغ عن أي حاالت مهمة، فإن وجود آليات للحماية واالستجابة الرجعية أمر أساسي ف 

نت والتصدي لها. قبل تشكيل مجموعات ”الواتس آبالمخاطر الوقائية والتحرش الجنسي و/أو التنمر عي  اإل   ني 
“(WhatsAppتم إبالغ جميع المشاركير  بغاية ،) بعد ذلك . تم   المجموعة، وتم الحصول عىل موافقة المشاركير 

 بفعالية.  بأمان و (WhatsApp) ”الواتس آب“ إنتاج أداة توجيه للمرشدين حول كيفية استخدام

االحتياجات النفسية االجتماعية للمرشدين والموظفير   للخطر، يجب عدم إغفالعند دعم المراهقير  المعرضير   
. وبما أن  .  تؤثر "19-أزمة "كوڤيد الداعمير  وري إعطاء األولوية لرفاه الموظفير   عىل الجميع، لذلك من الرص 
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والتوصيات   اإلستنتاجات  
ناشينال إنتير الدولية ”پالن  المنظمة  ة  نت خي 

ّ
لبنان من Plan International)“ لقد مك ي 

ف  التنفيذ  ي 
ف  كاء  ( والشر

 ". 19-"كوڤيد القدرة عىل االستجابة اإلنسانية لعملية تكيف رسيعة منذ بداية وباء

ي أجراها المراهقون والوالدان ومقدموا الرعاية  ي عملية التكيف المشاورة األولية الت 
وكان من بير  النجاحات المهمة ف 

والمفضلة، فضال عن تحديد الزمن المناسب لهم لالنضمام إىل الدورات. لقد أدى هذا   بشأن سبل االتصال المتاحة
نامج.  النشاط إىل اختيار طرق ي جميع فعاليات الي 

نت وإىل ارتفاع معدل الحضور ف   فعالة وسهلة التنفيذ عىل اإلني 

التعليم نت طريقة 
ّ
) لقد مك ناشينال“  إنتير بعد منظمة ”پالن  استمرارية Plan Internationalعن  كاء من  ( والشر

 تقديم الخدمات والدعم األساسي للمراهقير  وتجنب فقدان االتصال باألرس المعرضة للخطر. 

التجارب أثبت  النقاش لقد  هو  أن  هذا  أن  لألرس. كما  مجانية  ألنها كانت  الجلسات،  لتقديم  فعالة  أداة  الجماعي 
 ل 
ً
ل، كما أن التغطية األسلوب األكي  جدوى، حيث أن األرس األكي  ضعفا ي المي  

ديها هاتف محمول واحد عىل األقل ف 
ي معظم المناطق النائية. 

 الهاتفية متاحة ف 

للتواصل  ( وسيلة فعالة بير  جلسة واخرى WhatsApp) بالنسبة لبعض المجموعات، كان تطبيق ”الواتس آب“
ثقة  المجموعة   وزاد من غير رسمي اتصال  والمجموعات، وكذلك بير  أعضاء المجموعة. فقد خلق هذا بير  المرشد

ية، والمالحظة الصوتية، والدردشة.   لتبادل المعلومات باستخدام أدوات مختلفة: الرموز التعبير

ي بداية أزمة "كوڤيد
" كانت بعض المجموعات قد تشكلت  19-يعزى نجاح عملية التعليم عن بعد جزئيا إىل أنه ف 

. وقد عملوا من خالل بضع جلسات معا قبل أن  اجتمعوا قد  بالفعل، وأن المشاركير  والمرشدين كانوا بشكل شخىصي
نت.   تستمر الجلسات عىل اإلني 

ي 
ي المجتمع بدور رئيسي ف 

فع القيود المفروضة عىل التنقل جزئيا، سيقوم أعضاء لجنة حماية الطفل ف  عندما سي 
نامج.  والمراهقات الضعفاء التوعية وتحديد المراهقير   ي الي 

 للمشاركة ف 
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ي حاالت الطوارئ, 
ن الوكاالت للتعليم فن كة بي  الشبكة المشتر

نت للمعايت  الدنيا  عتر ,عالمية.  تدريب عن طريق األنتر
  ."زووم"

 

حق وذلك لضمان    ةوتنموي  ةطر إنسانيفي االذين يعملون معا  مجموعة اشخاص  من  مكونة  هي شبكة عالمية مفتوحة  
إلى الحق األساسي في التعليم. لمعرفة المزيد،  INEEجميع األفراد في تعليم جيد وآمن ومالئم ومنصف. ويستند عمل 

 .  inee.org موقعيرجى زيارة 

السياقف   القدرات  بناء  إىل  الحاجة تفاصيل  
 للتعليم: التأهب واالستجابة والتعافي" هي اإلطار العالمي لتقديم التعليم الجيد في حاالت الطوارئاالساسية  "المعايير  

.(EiE - Education in Emergencies)   في  هذة المعايير من قبل الجهات العاملة  وفي محاولة لمواصلة استخدام
الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت قدمت    “, 19- كوڤيد  ”وباءخالل   التعليم في حاالت الطوارئمبادرة  

. وقد أُجري التدريب باللغات “ (Zoom)زووم” تطبيق التواصلالتدريب على هذا اإلطار العالمي عن طريق   الطوارئ
مهارات بلدا. يطور المشاركون    63مشاركا من    224ليزية والفرنسية والبرتغالية، وشارك فيه حتى اآلن  جالعربية واإلن 

للشبكة  ت االساسية  المعايير  تطبيق  في  الطوارئساعدهم  حاالت  في  للتعليم  الوكاالت  بين  يتعرف   .المشتركة  كذلك 
التعليم في حاالت  المهارات الالزمة لتكييف وتطبيق المعايير في تصميم برنامج  نامج و المشاركون على اهداف البر

بناء القدرات بما يتجاوز بكثير األزمة   علىة من هذه التجربة  الدروس المستفادتساعد  وتنفيذه ومراقبته. وسوف   الطوارئ
 الصحية العالمية. 
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القدرات   بناء   مع  التكيف  
الشبكة المشتركة بين الوكاالت   تفي المستقبل المنظور، اتخذ ستكون محدودة   وجها لوجه جتماعات  اال السفر و بما ان  

ختار  إ.  االساسية للتعليم عن بعدقراًرا بتكييف تدريبها التقليدي الشخصي للمعايير   (INEE) للتعليم في حاالت الطوارئ
الطوارئفريق   حاالت  في  للتعليم  الوكاالت  بين  المشتركة  ”زووم(  INEE)  الشبكة  التواصل   (Zoom)“ تطبيق 

أن هذ الشبكة وتطبيق  ال  اللتدريبات، حيث  قبل  بشكل متكرر من  التفاعل.  ي المستخدم  لمستوى عال من  لتحديد  سمح 
دراسات استقصائية لمعرفة الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ    ت، أرسلاالهتمام بهذا الموضوع 

عضو عن    400عدد األعضاء المهتمين والمتاحين للمشاركة في الدورات التدريبية الرائدة األولى. وأعرب أكثر من  
لسة التجريبية وحدها. وبعد حلقات العمل التجريبية، قام معهد التدريب الدولي بتحديث التدريب، ثم تم تنفيذ  اهتمامهم بالج 

 . 2020سلسلة من التدريبات بلغات ومناطق زمنية مختلفة بين أغسطس وديسمبر 

 يسمح للمشاركين بما يلي: ، مما  التعليم في حاالت الطوارئمن إطار الكفاءة في   1مستوى متطلبات  يلبي هذا التريب

 .المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ للشبكةاالساسية معايير واهداف التعلم أهمية  •
بما يناسب  للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ االساسية البدء في تكييف وتطبيق المعايير  •

 .عملها الخاص 
للشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت  الذين يستخدمو المعايير الدنيااعضاء اخارين االتصال مع  •

 .في سياقات اخرى الطوارئ

 كيف يعمل التدريب؟ 

 .بادارة الدورة واالرشاد اثنين من الممارسين ذوي الخبرة لتعليم في حاالت الطوارئيقوم  •
 

( لمدة أربع ساعات كل يوم على مدى ثالثة أيام متتالية  Zoomيتم استضافة التدريب عن طريق ”زووم“ ) •
. كما تستخدم ”چوچل  مالحظة: يلزم وجود اتصال ثابت باإلنترنت والوصول إلى جهاز مزود بكاميرا(. 12)مجموع ساعات 

( لدعم العمل التعاوني خالل  Google Docs( ومحرر مستندات چوچل )Google Jamboard) “جامبورد
 .التدريبات

 
التدريب قائم على المشاركة والتفاعل، حيث يُتوقع من المشاركين أن يتعاونوا في العمل الجماعي، وأن يعملوا   •

 الحالة الواقعية وأن يتبادلوا خبراتهم ووجهات نظرهم.تحليل على 

 من يمكنه المشاركة؟ 

 . ي حاالت الطوارئالشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم فجميع أعضاء متاح لالتدريب  •
 ليزية والفرنسية والبرتغالية واإلسبانية. جباللغات العربية واإلن  يجري التدريب •
 للسماح بمستوى عاٍل من التفاعل.وذلك مشارًكا تقريبًا في كل تدريب  20تقتصر الفصول الدراسية على  •

 

 ماذا يحدث بعد التدريب؟ 
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يتوقع من المشاركين إعداد دراسة حالة قصيرة لتوضيح كيفية تطبيقهم لمعارفهم الجديدة في عملهم.   ,بعد التدريب •
 وعند االنتهاء بنجاح من مهمة ما بعد التدريب، يتم منح شهادة.

 يمكن للمشاركين أيضا الحصول على دعم األقران بعد التدريب. •

 

إلى جانب مما2020في نهاية عام   تقييم شامل،  النتائج، تخطط  ، أُجري  إلى هذه  المستفادة. وباالستناد  للدروس  رسة 
شهرياً   (INEEالشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ) على تعرفللشبكة اآلن لتقديم التدريب ل ا

الشبكة  هذا التعديل لضمان إتاحة التدريب لجميع أعضاء    جاء )بما في ذلك ما وراء القيود المفروضة على السفر(. و 
وإدماجه في مبادرات التطوير المهني   طاقم العمل  إلعدادو (INEEالمشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ ) 

في    دة المستفادروس  ال  (INEEالشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ )ستخدم  تالمستمرة. كما س
لسياقات قطرية  موضوعية  تطوير وإدارة دورات تدريبية   بطريقة مماثلة، وتوفير دورات تدريبية مصممة خصيصاً 

 محددة. 

التخفيف   وتدابت    التحديات  
التحديات التي أبلغ عنها المشاركون تدور حول التكنولوجيا وغيرها من التحديات التي تواجه العمل عن بعد. ومع   معظم

"قاموا بعمل جيد للغاية  المرشدين  وأن  الجهد المبذول  ذلك، أفاد العديد من المشاركين بأن التحديات "تستحق في النهاية"  
 في التعويض عن صعوبات منصة افتراضية".

 تباط االر

 الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئلمجموعة متنوعة من أعضاء  عن بعد  يمكن، أن يقدم التدريب  
أن بعض المشاركين لم يتمكنوا من المشاركة الكاملة في التدريب بسبب محدودية االتصال   في جميع أنحاء العالم. غير

الكتروني  .  باالنترنت المشاركة على اإلطالق. وانعدام وجود حهاز  اتصال ثابت باإلنترنت منع بعض األعضاء من 
بيئات   في  سيما  ال  كبير،  قلق  الحاجز مصدر  هذا  الطوارئويشكل  في حاالت  أكثر  ح التعليم  االتصال  يكون  قد  يث 

على  بتجربة التدريب   الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئمحدودية. ولمعالجة هذه المشكلة، تقوم  
الواتس   ”الند للند باستخدامومنهاج  وحدة التعلم اإللكتروني دون اتصال    كذلك استعمال  .المشاركينأشكال متعددة لزيادة  

 . (WhatsApp) “آب

 التكنولوجيات الجديدة 

التكنولوجيا.    هنا المشاركين في مجال  الجانبية  (  Zoom) “”زوومالفريق في الغالب غرف  لذا استخدم  تباينت خبرة 
( جامبورد“  چوچلGoogle Jamboardو”چوچل  مستندات  ومحرر   ) (Google Docs)  مع( للتفاعل  للسماح 

المشاركة في جلسات   ، حاول (. ومع ذلكمشتركوتطوير عرض آراء  ، وانشطة مطابقة  استثارة األفكارالمشاركين 
فريق   المرشدون قام  أخرى.  تطبيقات  استخدام  الطوارئتجنب  حاالت  في  للتعليم  الوكاالت  بين  المشتركة   الشبكة 
(INEE)   الدعم   المناهججميع  ببناء وقدم  التدريب  من  األول  اليوم  بين ترغب    .للجميع الالزمفي  المشتركة  الشبكة 

الطوارئ للتعليم في حاالت  المستقبل  تقدم  ان   (INEE) الوكاالت    “(Zoom)‘ زووم’ل مقدمة ”ةاختياري دورةفي 
 التدريب.  بدءفي معرفة ذلك قبل  من المشاركين للراغبين

 قيود الوقت 
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المشاركين  زم لومع ذلك، فإن الدورة ال تزال ت .عن بعد ليتالئم مع منهاج التعليمتم تكثيف محتوى التدريب بشكل كبير 
لمدة أربع  ( Zoomاستعمال "زووم" ). وأفاد بعض المشاركين أنه كان من الصعب أن يكون على لتكريس وقت طويل

اجتماعات طارئة من قبل  حضور  واضطر البعض إلى المغادرة من أجلساعات في اليوم والبقاء على اتصال كامل،  
الشبكة المشتركة بين المديرين والبعض اآلخر انضم بعد ساعات العمل )في بعض األحيان في منتصف الليل(. قامت  

 كاحدى المحفزات  استراحة مناسبةف خطة التدريب لتشمل فترات  بتكيي (INEE) الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ
الـ فقد حاولت  منشطينوزادت من ذخيرة من  الشهادات،  الكاملة ضرورية إلصدار  المشاركة  أن  الشبكة  . وفي حين 

قت اإلمكان كلما نشأت حاالت طوارئ )على سبيل المثال، مما يتيح للمشاركين تعويض الو أن تكون مرنة قدر  المشتركة
واستكشاف   لتحليل االنشطة ومن المثير لالهتمام أن المشاركين طلبوا في الوقت نفسه المزيد من الوقت   في تدريب آخر(.

تجاربهم المختلفة وقصصهم الخاصة بالسياق بمزيد من التعمق. وعندما طُلب منهم تقديم تعليقات بشأن كيفية تحسين  
بدء الدورة  (INEE)   الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئالتدريب، اقترح المشاركون أن تقوم  

 الدورات التدريبية، مع تدريب على المتابعة في وقت الحق. تصال باإلنترنت أو بين اال دون بالتعليع المسبق  

 السياق القطري والمجتمع العالمي 

اال أخيرا،   احدى  عادةعالميج  امنه"موضوع    هيالرئيسية  هتمامات  كانت  يكون  للتدريب  مع    سياق  في "  مقارن 
المشاركين من مجموعة متنوعة من السياقات والمنظمات واألدوار. التسجيل المفتوح  وشجعت عملية    .مجموعات محددة

. وكثيراً ما أفاد المشاركون عن فائدة القدرة على  المنهاجبعض اإليجابيات المثيرة لالهتمام لهذا  ومع ذلك، كانت هناك  
في جميع أنحاء العالم" في وقت يشعر   (EiE)التعليم في حاالت الطوارئااللتقاء والتعاون مع المهنيين اآلخرين في  "

استمرت بعد الدورات التي  بين المنظمات والقطاعات،  عالقات مهمة  فيه الكثيرون بالعزلة. وباإلضافة إلى ذلك، تم إقامة  
إنشاء مجموعات من النظراء  هذا الموقف  ، وقد دعم  أخذ المجتمع العالمي باالعتبار هدفاً غير مقصودالتدريبية. كان  

تخطيط  في   (INEE) الشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئبعد التدريب. في الوقت نفسه، بدأت  
 . 2021، بدءاً من برنامج تجريبي لمجموعة سوريا في ينايرتدريبات السياق القطري المحدد

 

والتوصيات   االستنتاجات  
لشبكة المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت  لـ  االساسيةفي التدريب على المعايير  حتى اآلن،  مشاركاً    224شارك  

بلداً مختلفاً. من خالل التقييمات، أصبح من الواضح أن المشاركين  63منظمة و 130من أكثر من (INEE)  الطوارئ
االساسيةقد   المعايير  باستخدام  الطوارئلـ  اصبحوا واثقين  للتعليم في حاالت  الوكاالت  بين  المشتركة  أن   لشبكة  )أي 

بنسبة   المشاركين بينمعدل زيادة الثقة    كان ي الواقع عند إتمام التدريب(. فارتفاع ثقتهم  ٪ من المتدربين أبلغوا عن  93.5
التدريب على عملهم،   تطابقمدى   ركزوا على٪ في ثقتهم. وعندما سُئل المشاركون عن الجوانب اإليجابية للتدريب،  85
سياقات مختلفة جداً. وقال أحد المشاركين: "لقد جعلني ]التدريب[ أرى وجود   من  ءضالً عن تمتعهم بالتواصل مع زمالف

. وبحلول غنيا بالمعلومات وتمحور حول المتعلمالمعايير في كل شيء أقوم به في العمل إلى حد كبير! أعتقد أنه كان  
 نهاية األيام الثالثة، يبدو أن وجهة نظري قد تغيرت". 

 من هذه التجربة: االستنتاجات  عن العديد من    (INEE)  االت للتعليم في حاالت الطوارئعبرت الشبكة المشتركة بين الوك

قادرة   المنظمة يسمح لنا بالوصول إلى العديد من األعضاء الذين لوال ذلك لن تكونلالتصال عن بعد  البرنامج •
، حتى عندما يستأنف عملنا  البرنامج للتعليمعلى الوصول إلى التدريب الشخصي. ونحن نخطط لمواصلة هذا 
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للممثلين للتعليم  نأمل أن نقدم دورات تدريبية في أشكال متعددة لتلبية االحتياجات المختلفة   .شخصياالتدريب  
 .نصل الى اكبر عدد ممكن من األعضاءوذلك كي  ,في جميع أنحاء العالم  (EiE)في حاالت الطوارئ

 
التي تركز على برامج التعليم عن بعد بتقديم التدريبات يمكن أن تسمح  الصحيحمع التخطيط الدقيق والتحضير •

، وتبادل الخبرات، والمناقشة المفتوحة  تحديد وقت معين للعمل التعاونيالمتعلم والنهج التربوية الفعالة. إن 
ويضمن أن يكون التدريب أكثر   المرشدينالجهد فريق من اثنين على األقل من أمر أساسي. ويدعم هذا  

 ديناميكية. 
 

. هذا الشعور اوقات العزلة االجتماعية يمكن أن يكون الشعور بأنك جزء من مجتمع عالمي مهماً جدا  وفي  •
والمساحة إلجراء  . نوصي بإعطاء الوقت (Zoom"زووم" )جزءًا من فريق ما ال يزال ممكًنا عبر بانك 

 االتصاالت وبناء العالقات أثناء التدريب والمتابعة. 
•  
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ي الهند, التعلم عن حماية  
منظمة أنقذوا األطفال ف 

ي حاالت الطوارئ من خالل مسلسل فيديو 
 الطفل ف 

 

والية    18رائدة في مجال حقوق الطفل في الهند، وتعمل في  مستقلة  هي منظمة غير حكومية  أنقذوا األطفال  منظمة  
حياة أكثر   وقد غير عملها. في الهند، وسجلت باسم "بال راكشا بهارات"  2008في عام  عملها  . بدأت  الهندمن واليات  

فوذ في موقع الن في الهند وفي جميع أنحاء العالم  أنقذوا األطفال  كرور(. تعمل منظمة    1.1مليون طفل )  10.1من  
بداية    االحتياجات الفريدة لألطفال: منحهمبرامجها الرائدة  وتستهدف  كل يوم، وخاصة في أوقات األزمات.    -   الفعلي  

دائماً من بين أول    فإن طاقم أنقذوا األطفالاألزمات،   تقعصحية، وفرصة للتعلم، فضالً عن الحماية من األذى. وعندما  
.  قضاياهملضمان سماع  و،  لمساعدة االطفالأنقذوا األطفال أفراداً مخلصين  المستجيبين وآخر المغادرين. وتضم منظمة  

في المناطق  األطفال  الى الوصول  مثل  أصعب التحديات،  أنقذوا األطفال  قرن من الخبرة الرائدة، تواجه منظمة وبعد  
 بشكل غير عادل من التقدم العالمي.  يينمستثن وخاصة أولئك الالنائية 

   القدرات  بناء  إىل  الحاجة  تفاصيل
السياق ف   

في الهند تخطط للقيام بمبادرات تدريبية لبناء  أنقذوا األطفال ، كانت منظمة  “ 19-يد ڨكو ”الكورونا يروسڨقبل ظهور 
وكان هدف هذة البرامج تدريب   (Child Protection in Emergency - CPiE). القدرات بشأن حماية الطفل في حاالت الطوارئ

تتسم هذه المجموعة    ,. من منظور التأهبالدولةفي الهند في مختلف أنحاء  أنقذوا األطفال  وموظفي منظمة  الشركاء  
في الهند  أنقذوا األطفال  الشركاء المحليين وموظفي منظمة  حيث تمكن  من الدورات التدريبية المتكررة بأهمية خاصة،  

أصبح من الواضح أن الوصول عندما ، مع مراعاة نتائج حماية األطفال.  وإنكشافها االستجابة لألزمات عند ظهورها  
 فيديو. حلقات  في إعداد  أنقذوا األطفال المبادرة  لفترة طويلة من الزمن، قررت منظمة  إلى هذه األمراض سيشكل تحدياً  
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القدرات   بناء   مع  التكيف  
المعايير الدنيا المحلية المبنية على  الفيديو بسيطة جداً وأن تكون النسخة حلقات أن تكون أنقذوا األطفال قررت منظمة  
فرق  وقد اختيرت ستة مواضيع بناء على صلتها بالسياق وبعد التشاور مع الالفيديو.  حلقات هي أساس  لحماية الطفل  

 : الميدانية 

  (CPiE)حماية الطفل في حاالت الطوارئمقدمة إلى  .1
 تقييم االحتياجات السريعةوحماية الطفل في حاالت الطوارئ  .2
 حماية الطفل في العمل اإلنساني  .3
 الهند دمج وتعزيز نظام حماية الطفل في  .4
  الصحة النفسية والدعم اإلجتماعي النفسي .5
 تنسيق في العمل اإلنساني  .6

 و  .بتطوير السيناريو لكل شريط من أشرطة الفيديو الستة وعلى مدى شهر تقريبا،  ، في الهندأنقذوا األطفال قام فريق 
ا صورا من حاالت الطوارئ  ، التي تشمل أيضللرسوم المتحركةتم التعاقد مع وكالة تقنية لتطوير أشرطة الفيديو   قد

وسجل باللغتين اإلنجليزية والهندية. تكلفة    تقريباً دقائق    ةإلى ست  ةخمس ما بينكل فيديو  يتراوح طول  .  الهندالسابقة في  
أنقذوا األطفال دوالر أمريكي. وتعتزم منظمة    9,000  فيديو الرسوم المتحركة لجميع أشرطة الفيديو الستة بلغت حوالي

 في الهند. أنقذوا األطفال منظمة   لفعليات الميدانيأيضا ترجمة أشرطة الفيديو إلى لغات إضافية ذات صلة بالسياق 

 

من خالل شبكات  أصغر حجماً تم تطوير نسخة   .الهند  - نقذوا األطفالاالنترنيت أل أُتيحت أشرطة الفيديو على موقع و
وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي أو من  ( WhatsApp) ”الواتس آب“ ليتم تداولها عبر  ، أنقذوا األطفال الداخلية

خالل قرص صلب خارجي. وفي حين أنه من غير المتوقع بالتأكيد أن تحل هذه الفيديوهات الستة محل تجربة التدريب  
حاالت  أعقاب  في  وتوجيه  كتجديد  الستخدامها  لالنتقال"  "جاهزة  أداة  هي  الفيديو  سلسلة  فإن  لوجه،  وجها  الكاملة 

للمستخدمين النهائيين بناًء على تجارب  ااِلستيعاب  يدة. يتم إثراء مقاطع الفيديو بأمثلة سياقية تجعلها سهلة  الطوارئ الجد 
 حاالت الطوارئ األخرى في سياقات مماثلة. 

 .في بناء القدرات عملية تدريب مكثفة الفيديو هذه كجزء من حلقات استخدام أيضاً أنقذوا األطفال تخطط منظمة 

توصيات وال  االستنتاج  
في الهند لمعرفة المزيد أنقذوا األطفال  ، وتخطط منظمة  2021ومن المقرر إطالق سلسلة الفيديو في منتصف يناير

هو فهم السياق من بين التحديات التي واجهت مرحلة التنمية    و في الربع األول من العام. عن استخدام مقاطع الفيدي
أطول مما  ، حيث استغرق  المحلي كان متصوراً في األصل. ولذلك، فإن التوصية هي أن تأخذ ذلك في األمر وقتاً 

االعتبار دائما عند التخطيط. كما يوصى بإجراء تحليل للثغرات في القدرات يشمل الجمهور المستهدف من مبادرة  
 بناء القدرات المزمعة. 
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بية   منظمة أنقذوا األطفال الدولية، نيبال، برنامج التر
البث اإلذاع    دون عنف عتر

  

في نيبال وفي جميع أنحاء العالم. تلبي    وخاصة في أوقات األزمات  - كل يوم   - تعمل منظمة أنقذوا األطفال في الميدان  
ناجحة، وفرصة للتعلم، فضال عن الحماية من األذى. وعندما  برامجها الرائدة احتياجات األطفال الفريدة، إذ تمنحهم بداية  

المنظمة هم  العاملون في  المغادرين.  المستجيبين وآخر  المنظمة هم دائماً من بين أول  تحدث األزمات، فإن مرشدوا 
لالطفال، مما يضمن سماع أصواتهم وأولوية قصوى لقضاياهم المنظ  أنصاراً  الرائدة، تواجه  الخبرة  مة  مع قرن من 

ابعد االماكن لمساعدة االطفال   الى  التحديات، حيث تصل  المستبعدين بشكل غير عادل من    - أصعب  وخاصة أولئك 
 التقدم العالمي. 

   القدرات  بناء  إىل  الحاجة  تفاصيل
   السياق ف 

المئة من    في  81.7يتعرض عدد كبير جدا من األطفال في نيبال للعنف واإليذاء. ووفقاً ألحدث البيانات الرسمية، فإن  
سنة تعرضوا لعقوبة بدنية أو اعتداء نفسي، في حين أن المجتمع المحلي   14األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و

 يتقبل وعلى نطاق واسع، بعض أشكال العقاب البدني، مثل استخدام القوة فيما يتعلق بالتعليم أو التدريب. 

أن يكون األطفال   رس وهنالك إمكانية ضئيلة إلعادة فتح أبوابها. يجبغالق المداإ"، الى  19- أدى إنتشار وباء "كوڤيد
والشيوخ   واألمهات  اآلباء  أن  جدا  المرجح  من  كذلك  أطفالهم.  سلوك  من  للضغوط  اآلباء  يتعرض  وقد  المنزل،  في 

 يستخدمون العنف إما للحفاظ على األطفال األصغر أو ضبط سلوكهم. 

thomas sanderson
28

thomas sanderson
28



 

 األبوة واألمومة دون عنف ( دورة تدريبية عنSave the Children Nepal)  “سيڤ ذا تشيلدرن نيبال ”لقد طورت
.(Parenting without Violence) عادة من خالل جلسات مباشرة لآلباء واألطفال من قبل  يتم تقديم هذه الدورة

 أخصائيين شبه اجتماعيين مدربين، باإلضافة إلى المشاركة مع أعضاء المجتمع المحلي ذوي النفوذ. 

 أدى إلى إزدياد المصاعب  مما  ,والتنقل على الصعيد الوطني في نيبال على اإلغالقوقد أدى هذا الوضع إلى فرض قيود  
أنقذوا األطفال المجتمعات النائية. وقد حال ذلك دون قيام منظمة  العديد من  إلى  بتنفيذ أنشطة   في الوصول  نيبال  في 

ذلك دورة برنام بأعداد منتظمة بما في  المتزايدة في  األبوة واألمومة دون عنفج  قياسية،  أهميتها  الرغم من  ، على 
 السياق الحالي. 

استجابة  وذلك    .لتصبح دورات إذاعية األبوة واألمومة دون عنفقامت المنظمة في النيبال بتكييف جميع دورات برنامج  
الواسعة النطاق لإلذاعة كشكل من   بالشعبيةللقيود المفروضة على الحركة، والوصول إلى المجتمعات النائية، واعترافاً  

 .اإلتصالأشكال 

وا إن والثقافية  الجغرافية  الحدود  تتجاوز  عالمية  ظاهرة  المنزل  في  األطفال  ضد  واالقتصادية العنف  الجتماعية 
أول تجربة للعنف التي يتعرض لها األطفال تحدث في بيوتهم، وغالباً ما تكون العقوبة بدنية تكون  . وعادة  ةواألخالقي

ومهينة. والعقوبة البدنية والمهينة لألطفال تشكل انتهاكا لحقوقهم وتقوض كرامتهم وحمايتهم ونموهم ورفاههم. لذلك، 
المشتركة   النهج/الدورة  أنها واألمومة دون عنفلألبوة  تم تصميم  اآلباء    على  يستهدف جميع  برنامج وقائي عالمي 

ومقدمي الرعاية في كل من السياقات اإلنمائية واإلنسانية بهدف تحسين القدرات اإليجابية للوالدين لدعم التغيير اإليجابي  
 للسلوك. 

الجديدان الحوامل، بزيادة فهمهم  ، يقوم اآلباء واألمهات ومقدمو الرعاية، بمن فيهم الوالدان  البرنامجومن خالل تنفيذ هذا  
الطفل، وحقوق الطفل، والتنشئة اإليجابية، فضال عن ضمان تعزيز العالقات بين الشريك والوالدين والطفل القائمة   ولنم

عن آرائهم ومشاعرهم التعبيرالفتيات واألوالد   كذلك يمكن هذا التمييز والمساواة بين الجنسين.    على مبادئ الالعنف وعدم
 منزل، ويعرفون كيف يلتمسون المساعدة عندما يشعرون بعدم األمان. في ال

البرنامج مع   المحليةاألشخاص  ويعمل  المجتمعات  االجتماعية   المؤثرين في  المجتمعي والحمالت  الحوار  من خالل 
يع أنواع العنف  العقاب البدني والمذل لألطفال في المنازل. وال يتناول البرنامج مباشرة جم تغييرواإلعالمية، من أجل  

يتعلم   كذلك  .مخاطر التي يتعرض لها األطفالالضد األطفال في المنزل، مثل العنف الجنسي، ولكنه يعزز المعرفة بشأن  
أين وكيف يلتمس المساعدة إذا ما احتاج األطفال والوالدان ومقدمو الرعاية إلى هذا الدعم، ويحدد األطفال   المشارك

على نطاق أوسع والدعوة لزيادة حماية األطفال من جميع  تعزيز الوعي  الى هذا البرنامج يؤديكما  المعرضين للخطر.  
 أشكال العنف في المنزل. 

القدرات   بناء   مع  التكيف  
الريفية في الحصول على المعلومات في نيبال. ويوجد اعتراف   ا أن اإلذاعة وسيلة رئيسية لألسرسلم به عموممن الم

لتقديم المساعدة   النطاق  وبالدراما بوصفها طريقة  المحليةال فيلها جاذبية واسعة  لتنفيذ  وهي كذلك    .مجتمعات  وسيلة 
األبوة واألمومة دون  دورات  غالل هذة الوسيلة في تطوير  تإسمبادرات التغيير االجتماعي والسلوكي. وقد تم بالفعل  

 .في هذا المجال إقامة تعاون حكومي جيد مع عنف

.  هذة الجلسات  علىات  تعليق، ثم تم تسجيل  األبوة واألمومة دون عنفجلسات  بناًء على  تم إعداد سيناريو الدراما اإلذاعية  
لتوعيتهم بهدف   اإلذاعة  اإلذاعيين ومحطات  الصحفيين  بعد مع  االجتماعات عن  التحضير، عُقدت بعض  إطار  وفي 

 الدورات ومضمونها.

thomas sanderson
29

thomas sanderson
29



 

ق  فعالية الدورات اإلذاعية. وكان فريكانت وظيفته دراسة  المحاورين االجتماعيين  بنفس الوقت، تم تشكيل فريق من  
 على اتصال منتظم باآلباء واألطفال عن طريق المكالمات الهاتفية. الخبراء االجتماعيين 

الخبراء االجتماعيين ردود   ان   ة إيجابيتلقى فريق  اإلذاعة  أثبتت برامج  الوالدين واألطفال على حد سواء، حيث  من 
مع اآلباء له  فعال جداً بفضل المتابعة المنتظمة  فريق  الالدراما جذابة للغاية. وعالوة على ذلك، فقد ثبت أن دور هذا  

 .ةاألََساِسيّوالعبر طريق المكالمات الهاتفية بشأن أهداف الدورات وذلك عن واألطفال 

التخفيف   وتدابي    حدياتالت  
لم يكن لدى جميع المجتمعات المحلية إمكانية للوصول إلى أجهزة الراديو )أو الكهرباء في بعض الحاالت(، لذا ينبغي  

شديد في االتصال نقص  أخذ ذلك في االعتبار. بل إن األمر األكثر اهمية هو أن العديد من المجتمعات المحلية تعاني من  
عقد جلسات متابعة مع األسر المعيشية عبر الهاتف. تمت معالجة هذه المشكلة يصعب  المتقطع، مما    االتصالالهاتفي أو  

في الدرجة األولى من خالل محاولة إجراء المزيد من جلسات المتابعة الجماعية لتزويد مجموعة من األسر بإمكانية 
 أمكن.  الوصول إلى هاتف واحد يعمل و / أو عن طريق المتابعة وجهاً لوجه إن

والتوصيات   االستنتاجات  
 .كان البرنامج فعااًل تجربة جديدة وإيجابية بالنسبة للجنة أنقذوا األطفال في النيبال. من حيث التكلفة  البرنامج  كان هذا  

ومل بطريقة جذابة  المحتوى  قدم  األطفالواآلن  .  سقةنقد  أنقذوا  منظمة  دراسة   تخطط  االنشطة إلجراء  لتقييم   قصيرة 
، التي تم تنفيذها خالل هذه األزمة. والغرض من الدراسة األبوة واألمومة دون عنفالمكيّفة، بما في ذلك دورات إذاعة  
، ومن ثم االسترشاد بها في األعمال التحضيرية لألنشطة والمقترحات  التي تم إستعمالهاهو معرفة فعالية وكفاءة األنشطة  

 المقبلة. 

 :جه الى المخططين لتطوير مناهج لبناء مهارات عن بعدموفيما يلي بعض التوصيات ال

 ومن الضروري القيام برصد ومتابعة منتظمة مع المشاركين عندما يتم تنفيذ األنشطة من خالل المنصات الرقمية.  •
 

األعمال   مراعاة ساعات الذروة في. على سبيل المثال، للمشاركينتأكد من أن المكالمات تكون في ساعات مناسبة   •
 المنزلية عند محاولة الوصول إلى النساء. أيضا، ضمان بث جلسات الراديو في وقت مناسب للجمهور المستهدف. 

 
فكر في توفير أجهزة راديو تعمل بالطاقة الشمسية و/أو الوصول إلى المجتمعات المحلية من خالل جلسات   •

 .ي إنقطاع الكهرباءفي المناطق النائية التي تعاني من مشاكل ف  خاصةً  , مسجلة
 

•  ً  جلسات التفاعل.في  لتوسيع نطاق البرنامج وزيادة عدد المشاركين من المفضل تشجيع مجموعات االصغر حجما
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استخدام  . منظمة "طفل الحرب هولندا"، غزة
ال"واتس آپ" للتدريب عىل السالمة عبر دورة الرسائل 

 (SMS)النصية  

  

كذلك تقوم  في الحرب.  عن حقوق األطفال المحاصرينحماية والدفاع  على”وور تشايلد“  - تعمل منظمة طفل الحرب 
دولة   17، وتعمل في  1993”وور تشايلد“  في عام   تأسست منظمة. بزيادة الوعي والتثقيف في موضوع حقوق االطفال

على حماية الطفل والتعليم   ( هولندا War Childطفل وبالغ. يركز عمل ”وور تشايلد“ )  250,000لدعم أكثر من   سنويا  
 والدعم النفسي واالجتماعي.

   القدرات  بناء  إىل  الحاجة  تفاصيل
   السياق ف 

 Caregivers( مبادرة دعم مقدمي الرعاية )War Child Holland - WCHأنشئت منظمة ”وور تشايلد“ هولندا )
Support Initiative - CSI بشكل تقليدي وجها  لوجه، في   . يتم تقديمبرنامج يقدم الدعم النفسي واالجتماعي(، وهي

 آلباء واألمهات على حٍد سواء.لبنان وأماكن أخرى، ويستهدف ا

تم تصميم البرنامج للمساعدة في تقليل التوتر وتحسين رفاهية البالغين الذين يقومون بتربية األطفال. وبشكل أكثر تحديد ا،  
 بالراحةوإيجاد المزيد من الدعم حتى يشعروا  إرهاقهمالهدف هو مساعدة اآلباء ومقدمي الرعاية اآلخرين على تقليل  
 من خالل هذه البرامجتهدف منظمة ”وور تشايلد“   كذلك.  مما يزيد من طاقات اآلباء ليؤدوا دورهم االبوي بشكل أفضل

 إلى: 
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 .الوالدين وتحسين رفاه الوالدين إرهاقاألبوة واألمومة بشكل غير مباشر عن طريق الحد من تعزيز  •
 الوالدين مباشرة من خالل التدريب على تقنيات األبوة الفعالة.  دعم •

دعم اآلباء  من اولويات اصبحا ، فضال  عن الوضع االجتماعي واالقتصادي في لبنان،  “19- كوڤيد ”جائحة إن انتشار
اية عن  مقدمي الرعاية واألطفال، أعرب معظم مقدمي الرعشعور  تقييم  عند  .  ”وور تشايلد“ هولندافي برامج منظمة  

. مما أدى الى صعوبة تعاملهم مع اطفالهم  المشاعر غير المريحة،  شعورهم بالتوتر الشديد وعدم قدرتهم على التعامل مع  
العمل الذي يتم القيام به مباشرة  وبموازات ذلك اهمية  . الحاجة الفورية لتقديم الدعم لمقدمي الرعايةهذه النتائج حددت  

قيود   األطفال. حالت  التي مع  لـ  التجمع والتباعد  استجابة  برنامج “19- يدڤ” كوتم وضعها  تشغيل  مبادرة دعم   ”دون 
الرعاية ا لوجه  (CSI)  “مقدمي  للبرنامج بدال  من لبنان بإجراء  ”وور تشايلد“ هولندا في  لذلك قام فريق    .وجه  تغيير 

ا لوجه  عن بُعد.الى التعليم  وجه 

   التكيف
القدرات  بناء  ف   

منظمة وجها  لوجه كأساس لتصميم البرنامج عن بعد. تشاورت  ( CSI”مبادرة دعم مقدمي الرعاية“ ) تم استخدام دليل
برنامج ومقدمي الرعاية لتحديد الموضوعات ذات األولوية القصوى لتضمينها في  المحلي  مع المجتمع  ”وور تشايلد“  
 ال يمكن أن تشمل كل جانب من جوانب اإلصدار وجها  لوجه.  ,لمقدمي الرعاية  الوقتبسبب قيود  ذلك  ، والتعليم عن بعد

بتنسيق ملف ا صوتي ا  تطوير خمسة عشر  بي ثري" تم  الى   (MP3)  "إم  ذات أولوية   تتطرق  تم  سبعة مواضيع  والتي 
من ( WhatsApp) ب“ ”الواتس آمحتوى الموجود في دليل البرنامج. تم إنشاء مجموعات ووفقا  لل التوافق عليها مسبقا  

 وكان من ضمن االرشادات  .موضوع واحد في األسبوع  يبحثاملفين صوتيين،    افراد كل مجموعة  ىتلق مقدمي الرعاية.
خالل التفكير في محتوى األسبوع وطرح األسئلة    وذلك من والمرشدينالمجموعة   افراد على التفاعل مع   المشاركين حث

 وتقديم التعليقات. 

ا حول االستعداد الستخدام األجهزة واإلنترنت، لذلك تمكنوا من تحديد   تقد أكملمنظمة ”وور تشايلد“  تكان سابق ا تقييم 
ا ألن   كمنهجبسرعة  (  WhatsApp) ”الواتس آب“ فريق لبنان لديه  مفضل للجمهور المستهدف. عالوة على ذلك، نظر 

، فقد  هذا البرنامجالحالي وكان يقود بحث ا تفصيلي ا حول   (CSI)”مبادرة دعم مقدمي الرعاية“  معرفة واسعة ببرنامج  
 .االبداع والتكيف لالتصال عن بعدتمكنوا من 

التعامل معه في الوقت   المتعلمينيمكن   مما ،  التعليم الذاتي منهاج كانت األولوية القصوى في عملية التكيف هي توفير  
لديهم مسؤوليات تقديم الرعاية والذين يجدون أن تحديد   خاص ألولئك الذينالذي يختارونه. هذه المرونة مهمة بشكل  

ا. يضمن   الفرصة للتفاعل مع (  WhatsApp)  “ ”الواتس آبستخدام مجموعات  إوقت محدد للجلسة يمثل تحدي ا كبير 
 . كانوا حاضرين على الرغم من البعد الجغرافي واالجتماعيالذين المرشدين ومع اآلخرين 

إيجابي  تكان المشاركين  فعل  أ  ةردود  )انظر  بللغاية  يتعلق  فيما  أدناه(.  األمثلة  تعليقات  البرنامج محتوى حد  أبرزت   ،
،  ناحية الطريقةمن  .  عُرضد خالل البرنامجأعربوا عن تقديرهم الخاص لتقنيات االسترخاء التي  كذلك    .المشاركين أهميته

المشاركين عن شكرهم ألفقد عبر   متاحا  في اي وقت يناسب اآلباءن  غالبية  التسرب من نسبة   كانت.  البرنامج كان 
 للغاية. منخفضة  (WhatsApp) “”الواتس آب مجموعات

سماع ما أعاني منه. جربت التقنيات وكنت أنتظر   وكانك كنت تعرف كان أول تسجيلين يصفان ما كنت أعاني منه،
 ( CSI  -برنامج مبادرة دعم مقدمي الرعاية بفارغ الصبر. )مشارك في اآلخرين
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التخفيف   وتدابي    التحديات  
 تم تحديد ثالثة تحديات رئيسية: 

اإلنترنت. في بعض المناطق، لم يتمكن مقدمو الرعاية من تنزيل المواد. تم وضع البدائل، مثل  ، الوصول إلى  أوال  - 
 .وتسليمها إلى مقدمي الرعاية (MP3"إم بي ثري" ) توفير بطاقات اإلنترنت أو تنزيل المواد بتنسيق

ذلك  للمساعدة األساسية وأثر كانت هناك حاجة كبيرة ، بسبب الوضع االجتماعي واالقتصادي الصعب في لبنان، ثاني ا- 
ودعوة المانحين لمعالجة هذا األمر، مثل اإلحاالت بين الوكاالت،   حلول متعددةعلى رفاهية مقدمي الرعاية. تم وضع  

 .لتغيير سياسة دعمهم بسبب الحالة الطارئة

دعم فريق إدارة الحالة. والذي استدعى  األبوة واألمومة  فيما يخص  بعض مقدمي الرعاية تحديات محددة   واجه ،  ثالث ا  - 
معالجة حاالت عالية الخطورة، ولكن االرتباط بخدمات إدارة  ( CSI”مبادرة دعم مقدمي الرعاية“ )برنامج ستطيع يال 

ا بالغ األه  مية للكشف المبكر.الحاالت الداخلية والخارجية كان أمر 

والتوصيات   االستنتاجات  
في لبنان جهود ا مشتركة بين هيئات التنسيق “ 19- يدڤكو ”السياق المحدد في لبنان. تضمنت استجابة  في دعم التدخل

بين المنظمات غير الحكومية الدولية التي تتصدى للوباء. كان هناك حزم الرفاه  بقيادة اليونيسف ووزارة الصحة لضمان  
 هذه المبادرة. يتماشى الكثير من العمل المشترك بين الوكاالت فيما يتعلق بمقدمي الرعاية والتكيف عن بعد، وهو ما 

ان دمج  البرامج    اتضح  تقبل هذا  األخرى  بعض  تسليم  يزيد من  تم  الرعاية“ برنامج  البرنامج.  ”مبادرة دعم مقدمي 
(CSI) ذين يشاركون في التعلم عن بعد لـألولياء أمور األطفال ال(  “وور تشايلد”War Child)  . لم يكن المقصود و

 .من ذلك ان يستخدم البرنامج وكانه تدخل منفرد

ا. يلبي تصميم  متعلقة  كان استخدام األساليب غير   ا بالغ األهمية أيض  للسماح بالمشاركة الذاتية المنهاج  باإلنترنت أمر 
وغير المتصلة باإلنترنت عن كثب حاجة الجمهور المستهدف إلى المرونة فيما يتعلق بتوقيت مشاركتهم. تعتزم منظمة 

البناء على هذه التجربة واالستمرار في توفير خيارات غير متصلة باإلنترنت للتدخالت  (War Child) ”وور تشايلد“
 ث عن بُعد. األخرى التي تحد

، حيث يكون اآلباء أكثر قدرة على عن بعدبين الهوية الجنسية بين المستخدم ومنهاج التعليم  عالقة ايجابية  قد يكون هناك  
المحددة. سيتم    التعليمالمشاركة مقارنة ب لوجه في األوقات  ا  قبل   الموضوع التحقيق في هذا   مواصلةوجه  ”وور  من 

 . تقييم البرنامجعند ( War Childتشايلد“ )

 تشمل التوصيات لآلخرين الذين يطورون مناهج بناء المهارات عن بعد ما يلي: 

 .التركيز على العناصر الرئيسية: رسائل سريعة ومباشرة •
 .ذات أهمية كبيرة للجمهور والسياق مواضيع اري اخت •
 .م لغة بسيطةااستخد  •
 .لكل منهاال تزيد عن ثالث دقائق   كيالتسجيالت الصوتية  قصيرت •
 المتابعة مع المتعلمين. •
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 اإلشارة إلى الموارد األخرى ومصادر الدعم.  •
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ي لبنان. دعم التدخل   منظمة "طفل الحرب هولندا"
ف 

 لمقدمو الرعاية عبر ال"واتس آپ"

  

والدفاع عن حقوق األطفال المحاصرين في الحرب.   ,تثقيف, على حماية وور تشايلد“ ”- طفل الحرب   تعمل منظمة
طفل  250000سنوياً لدعم أكثر من دولة  17وتعمل في ، 1993في عام وور تشايلد“ ” - منظمة طفل الحرب تأسست 
 . إجتماعي-على حماية الطفل والتعليم والدعم النفسي المنظمة. يركز عمل وبالغ

السياق  في  القدرات   بناء  احتياج تفاصيل  
التقنيين هوالندا ”وور تشايلد“  - منظمة طفل الحرب  أنشأت   الخبراء  إلدارة استجابتها لطوارئ   مجموعة تنسيقية من 
من هذه المجموعة، تم تحديد أولويات بناء القدرات. نظًرا للقيود المفروضة على التنقل والتجمع ، يجب  “. 19- يدڤ”الكو

اإلنترنت عملية تستغرق وقتًا   تعليمية جديدة عبر  تطوير وحدات  يعد  بُعد.  اإلنترنت وعن  التعلم عبر  إيجاد خيارات 
القدرات المحدودة   .طويلً  إلى  ورغم  المطورة حديثًا.  ، كانت هناك حاجة  الدورات  إلى  كذلك  خيارات بديلة باإلضافة 
 لتوفير منظمة طفل الحرب  من  عدة اشخاص   بتنظيم فعاليات بمشاركة  ”وور تشايلد“ هولندا  - منظمة طفل الحرب   قامت

 فرص التعلم الخارجية عبر اإلنترنت المتعلقة باالحتياجات المحددة. 

للموظفين   وبالنسبة  االتصال  تحديات  أدت  الشريكة،  والمنظمات  أخرى  الميدانيين  إلى  عوائق  الوصول  إلى صعوبة 
الدورات التدريبية عبر اإلنترنت. بدأت المكاتب القطرية بالفعل في االستجابة لذلك من خلل إعداد ردود سريعة جدًا  

النهج.  (WhatsApp) “ ”الواتس آبباستخدام   المستخدمين بطرق  تساؤالت أمان النظ واثار هذا  ام األساسي ووعي 
 المشاركة وتبادل المعلومات بأمان بما يتماشى مع بروتوكوالت حماية الطفل. 
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”الواتس آب“ حدد الفريق في غزة حاجة تعليمية محددة حول كيفية التواصل اآلمن عبر اإلنترنت باستخدام مجموعات 
(WhatsApp)  لبناء المهارات.أصبح هذا أساس التكيف و. المهنية 

   التكيف
القدرات  بناء  ف   

الحرب    تأدرك طفل  تشايلد“ - منظمة  في   ”وور  الخيارات  من  مجموعة  تقديم  جانإستجاباتهاأهمية  إلى  لذلك،  ب  . 
، سعت إلى تطوير دورة تدريبية نصية بعنوان "االتصال اآلمن عبر اإلنترنت باستخدام الخيارات المتاحة عبر اإلنترنت

 . (WhatsApp)  ”الواتس آب“

البداية تعرفت الحرب في  الكترونية“ (Arist)اريست ”على  منظمة طفل  اساسي وهو منصة   للتعليم تستعمل كنظام 
هذا النظام  استخدام   عليهاعُرض  الحقا   “. 19- يدڤكو ”تعليمية في فترة والذي تم اعداده كدورةالرسائل النصية  بواسطة  

بمجرد وضع اتفاقية الخدمة وتوقيعها، يمكن أن يبدأ العمل في الدورة. تم تطوير االتصاالت وشهًرا.    12لمدة    اً مجاني
 . ةقع تجريبياداخليًا لكسب التأييد وزيادة الوعي. ساعد هذا أيًضا في تحديد مو

نظاًما أساسيًا إلنشاء دورات المراسلة النصية وإدارتها. يمكن تصميم طول ومحتوى الدورات   (Arist)“ ”اريستيوفر  
طلقها وسيتلقون نبناًء على احتياجات التعلم المحددة الخاصة بك. يمكن للمتعلمين التسجيل وبدء الدورة في أي وقت بعد إ

كن للمتعلمين أن يقرروا في أي وقت من اليوم يريدون جزًءا محددًا من المحتوى التعليمي كل يوم طوال مدة الدورة. يم
من خلل أسئلة مفتوحة أو   والملحظات عليهاتلقي نصوصهم ويمكنهم أيًضا المشاركة في عمليات التحقق من المعرفة  

تدريبية،  نترنت للشتراك األولي في الدورة الباإل  الربط يجبالدورة التدريبية.   خللمتعددة الخيارات أو ملء الفراغات  
 . (WhatsApp) ”الواتس آب“أو  SMS, الـ ,التدريبية عبر الرسائل القصيرة المواد تلقيويمكن بعد ذلك 

من  (  Arist) ”اريست“  منصةتوفر   بعض النماذج  مجموعة  إلى  باإلضافة  التدريبية،  الدورة  لتطوير  واإلرشادات 
بنقاط    ”وور تشايلد“   - منظمة طفل الحرب  . على سبيل المثال، كما في هذه الحالة، بدأت  الخطوات التعليمية المقترحة

في غزة على ”وور تشايلد“   - طفل الحرب ثم استخدمت دراسة حالة للنظر في تطبيق هذه األفكار. اعتمد فريق مهمة 
استخدام   آب“ تجربتهم األخيرة في  تم    (WhatsApp) ”الواتس  التدريبية.  الدورة  في  لتطوير دراسة حالة إلدراجها 

كمصدر رئيسي  في اإلعدادات المهنية أيًضا    (WhatsApp)  ”الواتس آب“استخدام اإلرشادات التنظيمية حول استخدام  
 .في عملية التطوير

الدورة المشارك في    بعد تطوير المحتوى، تجري عملية مراجعة وترجمة واختبار. باستخدام النظام األساسي، سيتمكن
 على أسئلة التحقق من المعرفة.واإلجابة التدريبية من مراقبة المشاركة 

التخفيف   وتدابي    التحديات  
الجديدة التي لم يتم استكشافها  المتطلبات  بعض  عن  هذا المشروع  كشف  قد  ل  .منصة جديدة نسبيًا هي (Arist)  “اريست”

في غزة، إال أن بعض المكونات   بيي التجر  للبرنامجمن قبلهم بعد. كان من الممكن ترجمة الدورة إلى اللغة العربية  سابقاً  
يجب   اإلنجليزية  تبقى  أن  كان  كلمة  لتحقيق  باللغة  كتابة  المتعلمين  يجب على  المثال،  سبيل  المطلوبة. على  الوظيفة 

"Start" باللغة اإلنجليزية للبدء ثم "Next  .لهذه المشكلةلستجابة  ول" باللغة اإلنجليزية لطلب كل يوم الحق من الدورة  ،
على تطوير إرشادات لدعم المتعلمين وتوضيح الخطوات التي يتعين عليهم  “تشايلد  وور” -   الحرب  طفلمنظمة  تقوم  

 اتخاذها. 
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 وخاصة بما يخص عملية التسليم الرسائلاالعتماد على مزودي خدمة الهاتف المحمول لتسليم  وهو  تحد إضافي  وهنالك  
 الواتس ”باستخدام  (  Arist)  “اريست”الواليات المتحدة. يوصي  بالشبكة في  إلى أرقام الهواتف الدولية، فهذا مرتبط  

، ألرقام الهواتف الدولية )غير األمريكية(. هذا بديل مقبول (SMS)، بداًل من الرسائل القصيرة  (WhatsApp) “آب
. ان فريق   (SMS)غير موجودة مع خيار الرسائل القصيرة  WiFiأو    للنترنتمع ذلك، فإنه ينشئ حاجة    .كبيرإلى حد  

الحلول، وتتوقع   (Arist)  “اريست” بإيجاد  ملتزًما  يزال  يتم حل معظم   “تشايلد  وور”  -   الحرب  طفلمنظمة  ال  أن 
 .ولكن هذا يستغرق بعض الوقت ، التحديات في المستقبل القريب

أمًرا  هو  المحتوى وصواًل إلى رسائل قصيرة وبسيطة تتناسب مع بنية الرسائل النصية  وخلل الدورة تبين أن تحسين  
المراجعة واالختبار  وقد  أساسيًا.   تستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، ولكن هذه الخطوة كانت  هذه الخطوات  أثبتت 

 . المنهاج  مستجداتأيًضا مهمة بشكل خاص نظًرا ل

والتوصيات  ستنتاجاتإال  
والمعروف حتى اآلن ستنتاجات والتوصيات ليست متاحة بالكامل.  بعد، لذا فإن اإل تكتمل  لم  المرحلة التجريبية للدورة  

هذا   أن  كحل  إمكانيات  لديه  المنهاج  هو  التقنية  حقيقية  من  منخفض  كبيرة  أعداد  إلى  الوصول  في  يساعدنا  أن  يمكن 
يمكن الوصول إليها   (SMS) أن دورات الرسائل النصية  ( Arist”اريست“ )  تالمتعلمين في المجتمعات النائية. أفاد 

 ٪ لدوراتهم.94٪ من سكان العالم وتبلغ عن معدل إتمام 90من قبل 

تعمق في الرسائل األساسية وأساسيات المحتوى المتعلق بالموضوع فرصة حقيقية لل المنهاجباإلضافة إلى ذلك، يوفر هذا  
قيود صارمة على عدد األحرف، فإن أولئك الذين يطورون الدورة التدريبية  لها  االرسال  طريقة  المطروح. نظًرا ألن  

 يجبرون على أن يكونوا واضحين جدًا بشأن الغرض منها ونقاط التعلم الرئيسية. 

 التوصيات التالية أيًضا من تجربة طفل الحرب: تم تحديد 

 .للختبار بأي لغة مترجمةلشمل الوقت فكر في اللغات والترجمة من البداية وتأكد  •
 

وفكر بوضوح شديد في هيكل الدورة التدريبية قبل البدء في تطوير  النماذج اقض بعض الوقت في استخدام   •
ولوحة العمل سيوفر الوقت على المدى الطويل وسيضمن أن تطوير المحتوى  النموذج المحتوى. التأكد من صحة 

 .التفصيلي يتماشى مع أهداف الدورة وشكلها
 

العمل مع منصة جديدة. بالنسبة  اولويات تطوير االساليب الجديدة وبين ادارة مخاطر ابحث عن توازن بين  •
شهًرا إلى تقليل مستوى المخاطر   12، أدى االستخدام المجاني للمنصة لمدة ”وور تشايلد“ - طفل الحرب  لمنظمة

لك من المهم التفكير في  جديد غير معروف. لم يكن هذا المسار خاليًا من التحديات، لذ منهجالمرتبطة باستخدام 
طرح أسئلة وتحديات غير  ت ؤخرك أو تقد مشاكل فنية ذلك قبل الشروع في مشروع جديد مثل هذا. تذكر أن 

 متوقعة.
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“ الدولية ن التدريب  .  عالمية,منظمة ”وورلد ڤيجي 
ي العمل  

ي مجال حماية الطفل فن
القائم عىل المحاكاة فن

ي 
     .بواسطة "زووم" و "تييمز", اإلنسانن

 

ڤيجين ”منظمة  والدعوة“ (World Vision) وورلد  والتنمية  لإلغاثة  مسيحية  منظمة  عام    .هي  في   تأسست 
 علىهذه البلدان    والهدف مساعدة  .تقريبا بلد 100 األطفال واألسر والمجتمعات المحلية في مع   وتكرس عملها1950

والظلم الفقر  أسباب  معالجة  خالل  من  إمكانياتها  كامل  عددهم . إسغالل  البالغ  ومتطوعونها  المنظمة  موظفو  ويدعم 
التي تركز على    40,000 المتعددة  المجتمعية  المبادرات  تنفيذ  تقريباً  التعليم والصحة والتنمية  موظفاً  الطفل، وتشمل 

كذلك تعمل على حماية الطفل وبناء السالم وتغيير المناخ واألمن الغذائي   .االقتصادية والتمويل للمبادارات الصغيرة
 .والمياه والصرف الصحي

والسياق  القدرات  بناء  إىل  الحاجة  تفاصيل  
أول برنامج عالمي للتعلم المدمج في مجال حماية   World Vision)، أطلقت "وورلد ڤيجين" )2020في أوائل عام  

 Child Protection in Humanitarian Action – CPHA Blended Learning)الطفل في العمل اإلنساني 
Program – BLP)  وورلد ڤيجين"، بهدف تعزيز معارف ومهارات موظفي"  ((World Vision   في برنامج حماية

التعلم المدمج في مجال حماية  إن برنامج . من خالل مناهج منوعة لبناء القدرات (CPHA).الطفل في العمل اإلنساني 
اإلنساني العمل  البيئات   الطفل في  في  الطفل  لحماية  األساسية  بالتدخالت  المعرفة  تأسيسي يغطي  تدريب  برنامج  هو 
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الكفاءة  . اإلنسانية إطار  أساس معايير كل قطاع،  الدورة على  اإلنساني  تم تصميم  العمل  الطفل في  في مجال حماية 
الت بحيث يعد المشاركين المدربين ليس  للتحالف، والمناهج المشتركة المحددة في المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكا

، ولكن ككادر مؤهل من األخصائيين حسب معايير World Vision)داخل "وورلد ڤيجين" )CPHA فقط كأبطال  
 .خارجية

مشاركاً، مع إعطاء األولوية للموظفين الفنيين الذين يعملون في بيئات ضعيغة أو بيئة   25 استهدف البرنامج مجموعه
ن المتوقع أن يكمل المشاركون المسجلون في الدورة النماذج السبع للتعلم عن بعد وأن يحضروا مختلف كان م. إنسانية

وأنشطة االستجابة واسعة   "19- كوڤيد"مع تفشي وباء  . أيام 5 االجتماعات االفتراضية فضال عن حلقة عمل مباشرة لمدة
  2020مارس  (شهرا   11إلى   )2020سبتمبر          -   مارس(النطاق، تم تمديد مدة التدريب من األشهر السبعة األولى 

بحلقة عمل   ).2021يناير   – استبدالها  لوجه، وتم  تنظيمها وجها  المقرر  التي كان من  العمل  أعيد تصميم حلقة  وقد 
 .افتراضية مدتها أربعة أيام ونصف، بما في ذلك المحاكاة على اإلنترنت

القدرات   بناء   مع  التكيف  
الرغبة الرغم من  التَأِهيل  على  للمشاركين في حضور  أنه من المستحيل تنظيم   القوية  الواضح  الشخصي، أصبح من 

 بتحويل تفاعل لذلك، قام فريق االرشاد. "19- ورشة عمل عالمية وجهاً لوجه بسبب القيود المفروضة في اعقاب "كوڤيد
 .الوجهاً لوجه إلى جلسات متزامنة على اإلنترنت

ونية جذابة وتفاعلية، فضالً عن ولجعل ورشة العمل اإللكتر
تلبية توقعات المشاركين، تطلب هذا التكيف درجة جيدة من 

التحضير، بما في ذلك  لوجه  :أعمال  المحاكاة وجهاً  تحويل 
مقاطع  خمسة  تطوير  من خالل  اإلنترنت  محاكاة عبر  إلى 

سيناريوهات على  تستند  التوجيه   فيديو  وتوفير  مختلفة، 
للعب األدوار  للمرشدين  التدريجي وتحضير قائمة مرجعية 
واالرشاد عن بعد وتحديث جدول األعمال لتتناسب مع التعليم 
التوقيط لكل  عبر اإلنترنت مع االخذ بعين االعتبار فوارق 

ة المختلفة وتاثيرها على جدول أعمال تم تنظيم عملية تجريبية مع جميع المرشدين الختبار المنصات التكنولوجي. منطقة
العمل للمحاكاة . ورشة  المستخدمة  الخمسة  الفيديو  مقاطع  فإن  المشاركين،  لبعض  اللغوية  الحواجز  إلى  وبالنظر 

 .والمناقشات مصحوبة بسيناريو لضمان تمكن المتعلمين من متابعة الروايات

للمشاركين في بلد خيالي،  " االنتشار االفتراضي"تعددة إلعداد قبل انعقاد حلقة العمل اإللكترونية، تم إجراء اتصاالت م
أرسلت رسالة إلكترونية منفصلة إلى جميع المشرفين على المشاركين لتأمين  . ، الذي ستجري فيه المحاكاة"زوزوالند"

ت االنضمام تعليما’وقد أرسلت معلومات، مثل. دعمهم بشأن ترتيبات العمل الخاصة والوصول إلى اإلنترنت للمتعلمين
المسبقة‘ إلى المشاركين وهذا أمر مهم  . واثنين من أشرطة الفيديو على خلفية سيناريوهات الطوارئ، كمواد للقراءة 

الذي  النشاط  بشكل خاص لضمان فهم المشاركين لما هو متوقع منهم واستعدادهم للمشاركة في المهام المختلفة طوال  
إلى ذل. مدته أربعة أيام ونصف في خمس منظمات غير حكومية وهمية،  ك، تم تجميع المشاركين ودمجهمباإلضافة 

وقد ثبت أن هذه . وأُسندت مهمة تمهيدية إلى كل مجموعة بدعم من أحد المرشدين .بوصفهم مستشارين لحماية الطفل
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قاد حلقة العمل خطوة حاسمة في السماح للمشاركين ومرشدهم، الذين لم يلتقوا من قبل، بتكوين عالقات تعاونية قبل انع
 .على اإلنترنت

وقد استغرقت كل جلسة حوالي ثالث   . لقد إنكشف سيناريو المحاكاة خالل حلقة العمل التي استغرقت أربعة أيام ونصف
عمل وهمي لحماية  مثالً، فريق   (ساعات يوميه على اإلنترنت وضمت تمارين محاكاة مختلفة عرضت بين الدورات

المتضرر من   تقييم سريع لحماية الطفل في المجتمع ، (Child Protection Working Group (CPWG))الطفل
المدنية األوروبية الحماية  العمليات الكوارث واجتماع مع لجنة  المرشدين). والمساعدات اإلنسانية وممثل   كان على 
للمجموعات   ة محاكاة، قام المرشدونوبعد كل عملي CPHA. مراقبة سلوك األفراد وردود الفعل باستخدام إطار كفاءة 

الخمس الذين لعبوا أدواراً في المحاكاة أيضاً بدعم المشاركين في التفكير في السيناريو في جلسة استخالص معلومات  
مشاركة, قصيرة أن  إلى  اإلشارة  مدتها ثالث   وتجدر  التي  الرسمية  الدورة  بعد  ما  إلى  امتدت  ذلك،  مع  المشاركين، 

تحضيرالوثائق/األدوات التي ستستخدم في المحاكاة   مطلوبا منهم أيضا إنجاز بعض الوضائف مثل ساعات، حيث كان
وطلبت  (“ (Microsoft Teamsأفرقة مايكروسوفت ”تم تنظيم مجموعات للقيام بمهامها على لقد   . في اليوم التالي

يكون عبء العمل متوازنًا بين األعضاء إلى داخل المجموعة لضمان أن  “ من يفعل ما"استخدام صحيفة تتبع لتسجيل  
 .حد ما

 جدول أعمال

التخفيف   وتدابي    التحديات  
التوقيت التدريب عبر اإلنترنت لجمهور عالمي تحديات فروق  تلبية احتياجات مجموعة واسعة من  يقدم  في محاولة 

استخالص المعلومات   الحاجة الىلكن    .في كل يوم بثالث ساعات يخفف من هذا ن الحد من فروق التوقيتإ  . العالم
بالنسبة لبعض المشاركين الذين اضطروا إلى العمل   مشكلة اإلضافية بعد الدورة والوظائف البيتية لكل مشترك كانت
على الرغم من أنه يمكن أيضاً اعتباره تجربة تعليمية هامة . في هذه المهام في أوقات غير مريحة من النهار أو الليل

وبالنسبة للبرامج المستقبلية،    . طرون إلى العمل في سياقات الطوارئ أو في سياقات سريعة الوتيرةألولئك الذين يض
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توزيع  أو  المستوى اإلقليمي  اإلنترنت على  العمل عبر  تشغيل ورشة  إما  المحتملة  التخفيف  تشمل خيارات  أن  يمكن 
أوقات أكثر مالءمة في  الى تحدييد الجماعي بواسطة اللجوءالدورة على أيام/أسابيع مختلفة بحيث يمكن إكمال العمل  

 .األيام التي تكون فيها خالية من الجلسات الرسمية

ومع ذلك، كان . تم إعطاء المرشدين دوراً في مراقبة المشاركين خالل تمارين المحاكاة لتقييم كفاءاتهم التقنية والسلوكية
 لم يكن هناك ما يكفي من الوقت أو أي مجال. يما يتعلق بالكفائات السلوكية هذا صعبًا للغاية في بيئة اإلنترنت، خاصة ف 

وأعرب المرشدون أيضا عن قلقهم إزاء . للسماح للمشاركين بإظهار كفاءاتهم المختلفة خالل عمليات المحاكاة القصيرة
أخذ المحاكاة  المشاركينوقد جعلت اإلعدادات االفتراضية من الصعب على بعض  . التحيز أو االنحياز في مالحظاتهم

 لمعالجة هذه المشكلة تم. يؤثر على جودة التعلم بدوره وجها لوجه، وهذا على محمل الجد كما يفعلون في إطار اللقاء
المشاركة االفتراضية  المرشدين لكل مجموعة في أقرب وقت ممكن لزيادة فرص  اقتراح تشكيل مجموعات وتعيين 

 .والمالحظات الفردية

وعندما لم يكن ذلك ممكنا، شعر . كون أكثر اهتماماً بالتدريب وجهاً لوجه عندما اشتركوا في هذا البرنامجكان المشار
كما كان التحدي الكبير الذي واجهه  . العديد منهم بخيبة األمل أو حتى اإلحباط، معتقدين أن أهدافهم التعليمية لن تتحقق

االرشاد افتراضية هو فريق  عمل  ورشة  وتطوير  الـ    تصميم  عمل  لبرنامج  الرئيسية  المواضيع  جميع   تشمل 
CPHAكان على المرشد). من ورشة عمل لمدة يوم كامل إلى جلسة مدتها ثالث ساعات(في جلسات أقصر بكثير ولكن 

ضية، الرئيسي أن يبذل جهداً إضافياً ووقتاً إضافياً لتكييف حلقة العمل وان ياخذ بعين االعتبارالترتيبات اللوجستية االفترا
 العالمي  االحتياجات التكنولوجية لمختلف األنشطة، التنسيق مع المتحدثين الخارجيين، واإلعداد الفعلي مع فريق االرشاد

للتعلم باستخدام  . لنا فرصة  المتزامنة وفرت  اإللكترونية  العمل  ندرك أن ورشة  أن  المهم  ذلك، من  الرغم من  وعلى 
 ."19- حت ذات أهمية متزايدة في سياق "كوڤيد االفتراضي واإلدارة، والتي أصب االرشاد

والتوصيات   االستنتاجات  
إلى   فيما يتعلق بتنظيم حلقة العمل على نطاق أوسع، كان من الصعب إلى حد ما تنظيمها على الصعيد العالمي نظراً 

في  سيكون من األسهل التفكيرالمقبلة،   اما بالنسبة للبرامج. في جميع أنحاء العالم فروق التوقيت بين منطقة واخرى
يوصى بالتخطيط لحلقة العمل اإللكترونية على مدى عدة . تنظيم هذا النوع من حلقات العمل على المستوى اإلقليمي

دورة لمدة يومين في األسبوع األول، وجلسات مدتها ثالثة أيام في األسبوع  الرجوع الى ,وإذا لم تسمح الموارد(  أسابيع
لقد ثبت أن بناء ورشة العمل حول سياق طوارئ خيالي، بما في ذلك تمارين المحاكاة . حديات التوقيتلمعالجة ت) اآلخر

خالل الجلسات، ناجح أِلنه يقدم خياًرا آخر لمنهجية التدريب بصرف النظر عن العرض وعمل الفريق الفرعي، الذي 
لرسوم المتحركة للفيديو لتقديم سيناريو المحاكاة،  إن استخدام ا. يميل إلى أن يكون غالبًا في ورش العمل عبر اإلنترنت

يسمح للمتعلمين بتطبيق المعارف  والتغيرات أو التحديثات المتطورة في سياق طارئ ينكشف على مدار األسبوع، مما
 .تخاذ إجراءات بناء على قراراتهمإوالمهارات المختلفة على المشاكل/المواقف المحددة، فضالً عن 

ينبغي أن  .اطع الفيديو لجلسات المحاكاة أو المناقشة، فمن المهم مراعاة طول مقاطع الفيديو واستخدامهاإذا تم تطوير مق
على فحوى تلك الفيديوهات التي تحتوي على معلومات أساسية عن السيناريو  ) إلى جانب النصوص (المشاركات   تتعرف
الرسوم المتحركة أكثر من مرة للتعرف على سياق   عمالقد تحتاج الى إست. حلقة العمل كمواد تمهيدية للقراءة قبل بدأ
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بالنسبة إلى مقاطع الفيديو التي سيتم استخدامها خالل الجلسات، يوصى باالحتفاظ بها أقل من . خيالي تم إنشاؤه حديثا
 .عد الدقائق في البرنامج النصي الخاص بك قبل استعمال برنامج تحرير الفيديو .خمس دقائق

 المالحظة االفتراضية لكفاءات المشاركين، وخاصة الكفاءات السلوكية من الصعب جداً التعرف علىكما ذكر أعاله،  
 في بداية أي برنامج تدريبي لمدة ثالثة أشهر أو أكثر لدعم وتدريب افراد من المشاركين من المستحسن تعيين مرشدين.
 .إلجراء المالحظات في البيئات اإللكترونيةويلزم مواصلة استكشاف سبل إضافية ومبتكرة  وهذا يتطلب.

الكافي الوقت  المفضل تكريس  للمحاكاة وجها لوجه، من  بالنسبة  الخيالية لكي يتعرف كي أما  البيئة   المتعلمون على 
يستغرق هذا وقتا أطول في البيئات االفتراضية، والتي ينبغي أن تؤخذ في  . يصبحوا جاهزين في لعب الدور المناط بهم

 التعليمات واضحة وضوح الشمس  على نقيض ذلك على االنترنت، فيجب ان تكون. عند التخطيط لحلقة العمل انالحسب
للجلسات مع جميع المرشدين باستخدام المنصات التي اخترتها  إن وضع خطط تفصيلية للجلسات وجدولة تَشغيل تَجريبي  .

 اإلنتقال كما سيضمن هذا النمط . رتباك والعمل على حلهاسيساعد فريق اإلرشاد على تحديد المشاكل المحتملة ونقاط اال 
في   الجانبية  والغرف  الرئيسية  الغرفة  بين  إعطاء“ (Zoom). زوم"السلس  للمشاركين يجب  الكافي  لتطوير   الوقت 
 .  تعليمات واضحة باإلضافة إلى التَشغيل التَجريبي 
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بناء القدرات لحماية الطفل عبر   ”أمانة“ ,المغرب. 
  
ون   التعلم اإللكبر

  

هي منظمة غير حكومية تأسست   nfantsEos Nvenir pour Aeilleur Mssociation A -(AMANE(”أمانة“  
مكافحة جميع أشكال العنف ضد األطفال، بما في ذلك العنف  هيمهمتها  .  ومقرها الرباط، المغرب  2009في فبراير  
 مجاالت رئيسية:  3على  . تركز ”أمانة“خصائص جنس الفردالقائم على 

بناء قدرات الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل لتحسين الوقاية والرعاية لألطفال المعرضين للخطر و / أو   •
 .الناجين من العنف

 .ايا العنفتوعية الجمهور العام بقض •
 تحسين آليات حماية األطفال من جميع أشكال العنف. النفوذ الى دعوة أصحاب  •

والسياق القدرات بناء  احتياجات وصف  
بما في ذلك إغالق المدارس، وحظر الخروج، وإغالق أو   ، 2020من مارس إلى يونيو  تم فرض إغالق صارم للغاية  

تنظيم دورات تدريبية وجًها   ت. في هذا السياق، لم يعد بإمكان ”أمانة“ إبطاء المؤسسات العامة الرئيسية، وحظر التجمعا
 لوجه لمهنيي حماية الطفل، وال جلسات توعية لألطفال.

المدني   استطاعت ،  ورغم ذلك المعرضين منظمات المجتمع  العالقة مع األشخاص  للحفاظ على  على التكيف بسرعة 
لعبوا  وللخطر.   الك افرادها قد  في  المعلومات، واكتشاف حاالت  دوًرا حاسًما  الى  شف عن  اطفال في خطر وإحالتهم 
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االساسية إلى    .الخدمات  أيًضا  بسرعةكما اضطروا  انفسهم  تنظيم  )سلة   اعادة  األساسية  الضروريات  إلدارة وتوزيع 
الخدمات الغذاء، توزيع األقنعة، وتوفير اتصال باإلنترنت لضمان الوصول إلى المدرسة عبر اإلنترنت، أو االتصال ب

 العامة، والرعاية البديلة ومالجئ الطوارئ(. 

 دعم منظمات المجتمع المدني بمبادرات بناء القدرات.  "أمانة"لذلك قررت 

القدرات   بناء   مع  التكيف  
العاملة في مناطق مختلفة من   مع الطفل  الفاعلة في مجال حماية  الجهات  إجراء مسح هاتفي بين  اإلغالق، تم  بداية 

 المغرب لتحديد احتياجات بناء القدرات وفهم المساهمة الفنية التي يمكن أن تقدمها ”أمانة“. 

 الي: كانت احتياجات بناء القدرات التي نتجت عن هذه االستبيانات على النحو الت 

على حماية الطفل ومعرفة كيفية التعامل مع األطفال أثناء الجائحة، وخاصة أولئك الذين “ 19- كوڤيد ”فهم عواقب •
 .وفي المالجئ رعاية التبنييعيشون في دور 

 
 .تعلم إجراء المقابالت عن بعد مع األطفال الناجين من العنف •

 
في حماية الطفل أثناء اإلغالق، وخاصة أولئك الذين يعملون في مالجئ   مشاكل االخصائيينتعلم كيفية إدارة  •

مفتوحة )مثل الجمعيات الخيرية التي تستضيف األيتام واألطفال من األسر بقيت التي  رعاية التبني حماية الطفل و
المنزل دون بجهد أكبر خالل هذه الفترة ألن األطفال مكثوا في مع هذه الجمعيات، ون المحترف الضعيفة(. عمل

 .الذهاب إلى المدرسة
 

 تكييف األدوات لتوفير بناء القدرات عن بعد. •
 

باإلضافة إلى المشاريع األخرى التي نفذتها ”أمانة“، تم تنفيذ أنشطة بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني العاملة في  
في   19- كوڤيدأثناء األزمة الصحية    مجال حماية الطفل كجزء من المشروع المسمى "تعزيز حماية األطفال من العنف

يونيسف  “المغرب بالشراكة مع  المشروع  تنفيذ هذا  تم  للطفولة,.  المتحدة  األمم  العام منه هو ,   منظمة  الهدف  وكان 
-كوڤيد ”، خالل جائحةعلى خصائص جنس الفردالتخفيف من مخاطر العنف ضد األطفال، وال سيما العنف القائم على  

19“ . 

في الغالب من خالل وجميعًا عبر اإلنترنت،   تنفيذها وقد تمتضمن برنامج بناء القدرات الخطوات الخمس المفصلة أدناه.  
 : ( Zoom"زووم" )برنامج 

 

والمتوفر باللغتين العربية   ”أمانة“ عبر برنامج التعلم اإللكتروني الخاص بـ  تدريب فردي على التعلم اإللكتروني .1
 .والفرنسية
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العنف . عواقب  العنف القائم على خصائص جنس الفرددريب المواضيع التالية: العنف ضد األطفال، وال سيما التيشمل 
على حماية ورفاهية األطفال وممارسات األخصائيين االجتماعيين؛ “ 19- كوڤيد”؛ تأثير  القائم على خصائص جنس الفرد

العنف القائم على  طفل ضحية / ناجٍ من   ,ودعم  ,إلى؛ االستماع  العنف القائم على خصائص جنس الفردتحديد عالمات  
 كان على المشاركين التحقق من صحتها من خالل اختبار عبر اإلنترنت.  ,. في نهاية كل وحدةخصائص جنس الفرد

مهنيًا   60: تم تدريب ( Zoom"زووم" )مهنيًا لكل منطقة عبر برنامج  20من  مكونة التدريب في مجموعات صغيرة .2
مدن مغربية. تمت مراجعة المفاهيم األساسية للتدريب الفردي عبر اإلنترنت ثم   10منظمة مجتمع مدني في  30من 

جلسات مدة   5تطبيقها من خالل دراسات الحالة ولعب األدوار في مجموعات. امتد هذا التدريب على شهرين، بمعدل 
ة هذا البرنامج التدريبي، تتلقى كل منظمة مجتمع مدني دلياًل مرجعيًا يحتوي على دقيقة. في نهاي 30كل منها ساعتان و

الجوانب الرئيسية التي تمت تغطيتها أثناء التدريب. تم تقييم هذا التدريب من خالل اختبار مسبق / الحق لقياس  
 كين في المجاالت التالية: المحتوى المشارإكتفاء المعرفة المكتسبة من قبل المشاركين ومن خالل التقييم العام لمستوى 

 . وآليات العمل ,الموارد ,المناهج,
 

في المرحلة الثانية، تم تدريب منظمات المجتمع المدني وتجهيزها لتسهيل جلسات التوعية حول   التدريب المتتالي. .3
ا البرنامج التدريبي،  ساعات لكل مجموعة. في نهاية هذ 3أو  2العنف لألطفال واآلباء / البالغين، بمعدل جلستين من 

 لجلسات التوعية.مرشد تتلقى كل منظمة مجتمع مدني دليل 
 

 لمهنيي حماية الطفل في إعداد وتنظيم وتقييم جلسات التوعية لألطفال واآلباء / البالغين. الدعم الفردي .4
 

بين منظمات المجتمع المدني والشركاء المؤسسيين حول اإلبالغ عن حاالت  ورشة عمل للمعلومات والمناقشات .5
العنف ورصدها حسب المنطقة. كان الغرض من ورش العمل هذه هو تحسين معرفة منظمات المجتمع المدني فيما  

لمحليين.  من أجل تسهيل التواصل مع شركاء حماية الطفل ا  ,من األطفال يتعلق بنظام الرعاية وإحالة ضحايا العنف
في نهاية ورش العمل اإلقليمية هذه، تم وضع قائمة مفصلة بالجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل للسماح بإنشاء  

 نظام إحالة. 

التخفيف   وتدابي    التحديات  
“ انخفاًضا في مشاركة المهنيين في التدريب عبر اإلنترنت. يمكن تقديم عدة أسباب لشرح ذلك.  الحظت ”أمانة •

نظًرا لإلطار الزمني القصير لهذا المشروع، لم يكن لدى المهنيين سوى القليل من الوقت إلكمال وحدات التدريب  
أيام(. أيًضا، أظهرت  10إلى  7الفردية على المنصة قبل بدء التدريب النظري الجماعي عبر اإلنترنت )من 

التجربة مع المستخدمين السابقين للمنصة أن معظمهم ينفذون هذه التدريبات خالل أوقاتهم الشخصية. لذلك يُنصح 
بتخصيص الوقت الالزم لهذه التدريبات عبر اإلنترنت اعتمادًا على ساعات العمل والتفكير في نهج المتابعة  

 .رةمجموعة صغيالخاصة عندما تكون 
 

عبر االمتحانات ، ملء االلكترونية الصعوبات الفنية / عدم التمكن من األدوات الرقمية: استخدام المنصات •
 .اإلنترنت، مشاكل االتصال أو انخفاض سرعة اإلنترنت
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 صعوبة تقييم أثر التدريب لعدة أسباب:  •
o  ر اإلنترنت. السابقة / الالحقة واستبيانات التقييم عباالمتحانات انخفاض معدل إكمال 

 
o “نفس منهجيات التقييم المستخدمة في التدريب وجًها لوجه، على الرغم من أنها تدرك أنه ال   استخدمت ”أمانة

يمكن تقييم المهارات بطريقة مماثلة في نهاية التدريب عبر اإلنترنت. قد يكون من المفيد أن يكون لديك  
 .إرشادات حول كيفية تقييم الدورات التدريبية عن بعد

 

o  تقييم التأثير الحقيقي للمفاهيم التي تمت   بعد: كان من الصعب على ”أمانة“والتعليم عن محدودية مدة التدريب
مناقشتها. قد يكون من المفيد مشاركة التعليقات حول تقييم المهارات المكتسبة خالل برنامج التعلم عن بعد 

 الذي يتم إجراؤه خالل فترة زمنية قصيرة. 

 

o   ،اضطر اآلخرون إلى   .لحاالت الطوارئ المهنيةمشاركتهم كي يستجيبوا المشاركون أوقف في عدة مناسبات
 استخدام هواتفهم الخاصة باتصال كان في بعض األحيان غير موثوق به للغاية. 

 

التخفيف   وتدابي    التحديات  
لم اإللكتروني الفردي بأثر رجعي. في نهاية تدريب المجموعة الصغيرة، حضر العديد من المشاركين تدريب التع  •

أن يشجع تدريب المجموعات الصغيرة المشاركين على من الممكن سيكون هذا النهج مثيًرا للتجربة في المستقبل. 
 .الشخصيتعميق معارفهم من خالل التعلم اإللكتروني 

 
سهيل جلسات التوعية لألطفال اختيار استخدام نهجين: بناء قدرات المهنيين والتدريب التعاقبي بأدوات مبسطة لت •

هذه اتصال مباشر مع  كانت علىواآلباء. غالبًا ما كانت منظمات المجتمع المدني المنظمات الوحيدة التي 
 “ .19- كوڤيد ”على إدارة بداًل خدمات الدولة وتركيزها  توقفالجماهير في ذروة اإلغالق بسبب 

 
، وبأسعار معقولة )ال توجد تكاليف سفر،  خالل فترة زمنية قصيرةيسمح التدريب عبر اإلنترنت بالتعبئة السريعة،   •

 .إقامة، وجبات طعام( لعدد كبير من منظمات المجتمع المدني المنتشرة في جميع أنحاء البالد
 

مع التنسيق   اوتكييفه اسيتم توصيلهالتي  ةالرسالة الرئيسي، فمن المهم تحديد يدوم لفترة قصيرةنظًرا ألن التدريب  •
عبر اإلنترنت. قد يكون من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تكييف محتوى الوحدات مع  

 .تنسيق التدريب عبر اإلنترنت
 

ين العاملين في مناطق مختلفة وتعزيز تبادل الخبرات ب  منأتاح التدريب عبر اإلنترنت فرصة إلنشاء شبكة  •
 .الذين لن تتاح لهم الفرصة لاللتقاء بغير ذلك ,المهنيين
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 عملها. وضرورةمنظمات المجتمع المدني المحلية على أهمية الذي نتج عن عمل أكد االهتمام والتقدير  •
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