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مساحات صديقة للطفل :تعزيز دورها يف تحسني نتاجات التَّع ُّلم
غورفيندر سينغ وتشارلوت توكتيش

ميكن من خالل توفري الدعم النَّفيس-االجتامعي لألطفال من خالل مساحات صديقة للطفل تحسني
نتاجات التعلم لألطفال ،إ َّال َّأن ذلك يتطلب زيادة التوطني املحيل للمقاربات املبنية عىل الرشاكة
واملستجيبة للجندر وتعزيز عملتي الرصد والتقييم.
يرتبط الرفاه النفيس-االجتامعي لألطفال مبارش ًة بقدرتهم عىل
التع ّلم .ويف سياقات ال ِّنزاع واألزمات اإلنسانية ،ميكن للمساحات
الصديقة للطفل أن تعزز الرفاه النفيس-االجتامعي كام تق ّدم
لألطفال مساحات آمنة للتع ّلم .ومع ذلك ،أظهرت األبحاث
وجود تباين كبري بني تلك املساحات من حيث جودتها ومالءمتها
وف ّعاليتها ودميومتها1.فغالباً ما ُت َن ّف ُذ لفرتات طويلة دون إلغائها
تدريجياً أو تحويلها إىل أشكال مستدامة ومالمئة .وإضافة لذلك،
ميكن لتلك املساحات أن تتحول بسهولة إىل أماكن يكون هدفها
الوحيد لعب الكرة والرسم بدالً من التفكري ملياً بالدعم النَّفيس-
االجتامعي ا ُمل َر َّكز والقائم عىل األبحاث .كام ميكن استبعاد
أصحاب املصلحة املعنيني من التخطيط مثل املعلمني املحليني
ومديري املدارس وأولياء األمور وقادة املجتمع املحيل مام يؤدي
إىل إضعاف العالقة بني املساحات الصديقة للطفل وتحسني
نتاجات التَّعلم.

ومع َّأن املساحات الصديقة للطفل ال ُتعدُّ ح ًال شام ًال ،فبمقدورها
أن تكون أدوات مه ّمة للنهوض بنتاجات التَّع ُّلم ،إذ ّإن الخربات
التي اكتسبتها جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر يف
السياقات الخاصة لكل بلد تسلط الضوء عىل عد ٍد من الدروس
ا ُملستَفادة التي تؤ ّكد الحاجة إىل مقاربات محلية قامئة عىل
الرشاكة تستند بدورها إىل القدرات املوجودة وتق ّدم لألطفال
مساحات آمنة .ومي ّكن ذلك األطفال من بناء صموهم وقدرتهم
عىل مقاومة الظروف كام يوفر لهم ما يكفي من االستقرار
ليتم ّكنوا من الرتكيز عىل التعليم خالل األزمات اإلنسانية.

اليمن

منذ عام  ،2015أجرب االنفالت األمني وعدم االستقرار يف اليمن
 2.8مليوناً من املدنيني تقريباً عىل الفرار من ديارهم ،وكانت
تبعات ال ِّنزاع صعبة خاصة عىل األطفال .إذ يروي املتطوعون
املحليون َّأن ّ
الطلب يف اليمن يشعرون باالنقطاع عن املدرسة
وأ ّنهم غري متح ّمسني لالستمرار يف تعليمهم .فاألطفال مسحوقون
تحت وطأة ال ِّنزاع وال يشعرون باألمان يف أثناء سامعهم أصوات
القنابل والطائرات الحربية .كام أ ّنهم يتعرضون لخطر القتل
وهم يف طريقهم إىل املدرسة وكثري من أولياء األمور يفضلون
إبقاء أطفالهم يف البيت.

ترسب ما ال يقل عن نصف
ومنذ تصاعد ال ِّنزاع يف عام ّ ،2015
مليون طفل من املدرسة .وعالوة عىل ذلكّ ،مثة نقص حاد يف
أعداد املعلمني كام ال ميكن استخدام  2500مدرسة تقريباً إما
أل ّنها ُد ِّم َرت بفعل الحرب أو نظراً الستخدامها لغايات عسكرية
للمه ََّجرين .كام دفع ُّ
تعذر الوصول إىل التعليم
أو َكدور إيواء ُ
كل من األطفال والعائالت إىل بدائل خطرة مبا فيها زواج األطفال
وعاملة األطفال وتجنيدهم كمقاتلني.
ويف محاولة ملعالجة غياب فرص الوصول إىل التعليم ،بدأت
جمعية الهالل األحمر بتقييم الحاجات بالتشاور مع وزارة
ثمُ ،د ِّر َب  118متطوعاً من الهالل األحمر
الرتبية والتعليم .ومن ّ
و 133معل ًام من أربعني مدرسة عىل توفري الدعم النَّفيس-
االجتامعي ،كام ُط ِّو َرت مساحات صديقة للطفل يف كل واحدة
من هذه املدارس ُبغية توفري مكان يتمكن فيه الفتيات والفتيان
من الوصول إىل الدعم النَّفيس-االجتامعي واللعب وتع ّلم
مهارات الحامية كالوصول إىل املساعدة والحصول عىل الحامية
كام ُيد َّر ُس فيها مواضيع تتعلق بحقوق الطفل والحيلولة دون
ينصب الرتكيز
زواج األطفال .ويف املساحات الصديقة للطفل،
ُّ
عىل التعليم عن طريق األقران وذلك نظراً إلميان كل من
املدارس وجمعية الهالل األحمر ّ
بأن النشاطات التي يقودها
الشباب هي أفضل طريقة ملضاعفة األثر .فعىل سبيل املثال،
يرتأس األطفال يف املساحات الصديقة للطفل اجتامعات املدرسة
ويقيمون املرسحيات لتسليط الضوء عىل قضايا الحامية والدعم
النفيس-االجتامعي .وباإلضافة إىل ذلك ،عقد املتطوعون جلسات
للدعم النَّفيس-االجتامعي لألطفال من مختلف الفئات العمر ّية.
إذ أمكن الوصول إىل ما يقرب خمسة آالف من الفتيات والفتيان
(و 350من البالغني) من خالل املرشوع الذي بدأ يف عام 2016
وما زال مستم ّراً حتى اليوم.

كينيا

يعيش املهاجرون والالجئون م ّمن يقطنون يف التجمعات غري
الرسمية يف مراكز كينيا الحرضية حياة صعبة ورمبا يكون
األطفال خصوصاً هم أكرث املتأثرين بذلك ،إذ يعيشون يف ظروف
فقرية ومكتظة ويكافحون من أجل الوصول إىل املدرسة كام
يضط ُّر بعضهم إىل العمل باإلضافة إىل أ ّنهم يواجهون خطر
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العنف القائم عىل الجندر باستمرار .واستجاب ًة لذلك ،تشاركت
جمعية الصليب األحمر الكيني مع  30مدرسة من أجل
تنظيم مساحات صديقة للطفل داخل املدارس حيث يتم ّكن
فيها الفتيات والفتيان يف الفئة العمرية ما بني  14–11عاماً
من تع ّلم مهارات جديدة والتخطيط لألنشطة االجتامعية كام
ميكنهم الوصول إىل الدعم النَّفيس-االجتامعي الذي يقدمه 40
متطوعاً تقريباً من الصليب األحمر .ويجدر بالذكر ّأن املتطوعني
مستشارون محرتفون م ّمن يديرون أنشطة ُمص ّمم ًة لتعزيز كل
من تقدير الذات والوعي بال ّذات والثقة .كام يقدمون لألطفال
أشخاصاً يتحدثون إليهم ويعرضون النصيحة واملساعدة الالزمة
من أجل الوصول إىل الحامية والصحة والخدمات االجتامعية
من خالل املنظامت املحلية غري الحكومية .إذ أمكن الوصول إىل
ما يزيد عن ثالثة آالف طفل سنوياً من خالل هذه الرشاكات
مع املدارس.
و ُي َك ِّمل املتطوعون الشباب عمل املستشارين عن طريق التشارك
باملعارف واملهارات وذلك من خالل ورشات العمل واألنشطة
املدرسية مثل إرشاد ما بعد املدرسة الذي يساعد األطفال عىل
أن يصبحوا أكرث أمناً وأكرث قدرة عىل مقاومة الظروف .كام يعمل
املتطوعون بوصفهم حلقة وصل بني جمعية الصليب األحمر
واملدارس وأولياء األمور ويشتمل ذلك عىل تنظيم االجتامعات
املدرسية مع أولياء األمور وغريهم من مقدمي الرعاية من
أجل املساعدة عىل إرشاكهم يف العثور عىل طرق لتحسني تع ّلم
األطفال ورفاههم النفيس-االجتامعي.

أسئلة حول املساحات الصديقة للطفل
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تفتقد عنارص نفسية-اجتامعية مهمة وال تعرتف بكامل
حاجات األطفال وبالتايل ميكن أن ُتس ِه َم يف تكريس التمييز
ويتعي تحليل الجندر
وعدم املساواة يف السلطة بني الجنسني.
ّ
لكل من املرشوعات التعليمية والنفسية-االجتامعية يف أثناء
مرح َلتَي التخطيط والتقييم إذا ما ُأري َد معالجة هذه املشكلة.
وط ّور االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر بالرشاكة مع املنظمة الدولية للرؤية العاملية مجموعة
أدوات جديدة للمساحات الصديقة للطفل وذلك باالستناد
إىل سلسلة من التقييامت التي ُأجريت عن طريق منظمة
الرؤية العاملية ومراجعة االتحاد الدويل لجمعيات الصليب
األحمر والهالل األحمر عن الدروس ا ُملستفادَة يف تنفيذ
املساحات الصديقة للطفل يف برامج الطوارئ2.كام نرش
االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
دراسة جديدة تتناول الحاجة إىل تحسني حامية األطفال
غري املصحوبني ببالغني واملنفصلني عن ذويهم من العنف
الجنيس والعنف القائم عىل الجندر يف املناطق التي يصعب
الوصول إليها3.وتعزّز هذه النتائج رضورة ضامن الرفاه
النفيس-االجتامعي لألطفال من أجل متكينهم من الوصول
إىل الخدمات األساسية مبا يشمل الحامية والتَّعليم .إذ يتيح
تعزيز الرفاه النفيس-االجتامعي لألطفال من خالل استخدام
املساحات الصديقة للطفل فرصة قضاء الوقت بالتع ُّلم
تواج ُههُم
وكسب املهارات الرضورية إلدارة التحديات التي ِ
من أجل تحقيق نتائج تعليمية أفضل يف البيئات اإلنسانية مبا
يف ذلك أوضاع التَّهجري.

يبقى األثر امللموس ودميومة مثل هذه املرشوعات موضع
تساؤل .إذ تتضمن العوائق التي تحول دون قياس التدخالت مستشار رئييس يف قسم حامية األطفال العاملي
غياب التخطيط يف بداية بناء التقييم للمرشوع ومحدودية
املوارد املالية داخل املرشوع وشح املحرتفني املحليني ممن تشارلوت توكتيش charlotte.tocchio@ifrc.org
لديهم خربة يف مجال إجراء التقييم باإلضافة إىل الوقت الالزم منسق عاملي للتعليم اإلنساين
لذلك والحركة املستمرة للمشاركني داخل وخارج املرشوعات
فض ًال عن الوضع األمني غري املتو ّقع يف العديد من املواقع االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
التي يصعب الوصول إليها .وإضافة لذلكّ ،
فإن العالقة بني www.ifrc.org
الرفاه النفيس-االجتامعي ونتائج التع ّلم بني األطفال يف
World Vision (2015) Evaluation of Child Friendly Spaces .1
البيئات اإلنسانية ما زالت مبنية عىل املالحظة العامة وتحتاج (تقييم املساحات الصديقة للطفل) bit.ly/WVI-CFS-2015
 .2مجموعة األدوات متاحة عىل الرابط التايل ;bit.ly/IFRC-WVI-CFS-toolkit
إىل مزيد من التمحيص.
ويعدّ غياب الربامج املراعية للنوع االجتامعي من املشاكل
التي تعاين منها كثري من املساحات الصديقة للطفل .فمن
واقع خربتنا ،غالباً ما ُيعا َم ُل األطفال و ُي َ
نظ ُر إليهم من خالل
مقاربة ال تراعي مبا يكفي الجندر .وينجم عن ذلك مرشوعات

غورفيندر سينغ gurvinder.singh@ifrc.org

تقرير الدروس املستفادة متاح من خالل الرابط bit.ly/IFRC-CFS-Lessons-2017
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