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لمحة عن أبعاد
إحقــاق  إلــى  تهــدف  ربحيــة  وغيــر  طائفيــة  غيــر  مدنيــة،  مؤسســة  هــي  أبعــاد 
مســاواة النــوع االجتماعــي لتعزيــز التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة المســتدامة 
فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. تســعى أبعــاد إلــى تعزيــز المســاواة بيــن 
المــرأة والرجــل وتفعيــل مشــاركة النســاء مــن خــال تطويــر السياســات، واإلصــاح 
القانونــي، وإدمــاج مفهــوم النــوع اإلجتماعــي، وتعزيــز إشــراك الرجــال فــي هــذه 
العمليــة، وإلغــاء التمييــز  و تمكيــن النســاء وتعزيــز قدراتهــن للمشــاركة بفعاليــة 
فــي مجتمعاتهــن. كمــا وتســعى  أبعــاد إلــى التعــاون ودعــم منظمــات المجتمــع 

المدنــي المعنّيــة ببرامــج المســاواة بيــن الجنســين وحمــات المناصــرة.

لمحة عن المجلس الدنماركي لالجئين
المجلــس الدنماركــي لاجئيــن، منظمــة انســانية غيــر حكوميــة ال تبغــي الربــح 
تعمــل فــي لبنــان منــذ العــام 2004. وفــي أيــار/ مايــو 2011، اســتجاب المجلــس لنــداء 
بــدء  مــع  تزامــن  الــذي  الاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة 
األزمــة الســورية ودخــول أول مجموعــة مــن الاجئيــن الــى لبنــان. ويؤمــن المجلــس 
الــى  الوصــول  مــن  الاجئيــن  تمكيــن  الضــروري  مــن  بأنــه  لاجئيــن  الدنماركــي 
الحمايــة والحلــول المســتدامة، وبالتالــي يعتبــر ان الهــدف مــن االســتجابة الطارئــة 
هــو تقديــم اإلغاثــة الفوريــة والحمايــة لاجئيــن المشــردين والمجتمــع المضيــف 
الهــش بطريقــٍة محايــدٍة وشــاملٍة وفقــً لمدونــة قواعــد ســلوك الصليــب األحمــر 
والهــال األحمــر. وتركــز اســتراتيجية المجلــس لحــاالت الطــوارئ علــى أربعــة قطاعات 
أساســية للتدخــل وهــي: تأميــن الحمايــة والمــواد الغذائيــة وغيــر الغذائيــة والملجــأ 

وســبل العيــش.

أعدت هذا الكتيب:
مــاري آديــل ســالم خــوري، معالجــة نفســية وخبيــرة استشــارية فــي مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفســي 

واالجتماعــي.
بمشــاركة مــن فريــق عمــل الوقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي العامــل فــي المجلــس الدنماركــي 

لاجئيــن فــي لبنــان.

قام بالمراجعة التقنية:
غيــدا عنانــي، إختصاصيــة فــي العمــل الصحي-اإلجتماعــي وفــي اإلرشــاد العيــادي، وخبيــرة فــي قضايــا العنــف 

القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي.

تصميم وطباعة:
Limelight Productions | www.limelightprod.com
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حاالت الطوارئ المعقدة...
خــال حــاالت الطــوارئ المعقــدة، يــؤدي انهيــار هيكليــات الدولــة والســلطات، إضافــًة الــى العوامــل اإلجتماعيــة 
– السياســية واإلقتصاديــة، الــى ظهــور أشــكال مختلفــة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ونقــص حــاد فــي 

اإلنســانية. االحتياجــات 

العنف القائم على النوع اإلجتماعي في حاالت الطوارئ المعقدة...
ُيعتبــر العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي انتهــاكً لحقــوق اإلنســان ُيهــدد الحيــاة ويســتدعي تأميــن الحمايــة، 
خاصــًة وأّن رقعتــه تتوّســع فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة. وُيعتبــر العنــف الجنســي أخطــر أنــواع العنــف القائــم 
علــى النــوع اإلجتماعــي واألســرع حدوثــا ً خــال حــاالت الطــوارئ – فيؤثــر علــى النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان 1. 

وقد تظهر خال حاالت الطوارئ األشكال التالية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي:
• العنف الجنسي – األسرع واألخطر  

• االستغال واإلساءة الجنسية – بسبب األزمة واالختال في ميزان القوى  
• عنف العشير قد يزداد بعد األزمة  

• اإلتجار والبغاء القسري  
• الزواج القسري / المبكر  

• ممارسات تقليدية مضرة 2  

إدارة الحالة مقابل مجموعة الدعم في حاالت الطوارئ المعقدة....
ــد احتياجــات  ــد مــن األشــخاص والمنظمــات مــن أجــل تحدي ــة ينخــرط فيهــا العدي ــة عمليــة إفرادّي إن إدارة الحال
الشــخص المعنــي ووضــع كّل الخيــارات المتاحــة أمامــه ودعمــه فــي ســد احتياجاتــه، مــن خــال اســتخدام نقــاط 
قوتــه ومــوارده. وقــد يتطلــب ذلــك التحــدث مــع الشــخص المعنــي والتنســيق مــع منظمــاٍت أخــرى وإقنــاع جهــات 

مختلفــة )حمــات مناصــرة( األمــور، الــى حيــن تأميــن احتياجتــه قــدر الممكــن.
مجموعة الدعم والعنف القائم على النوع اإلجتماعي...

فــي حيــن تســاعد إدارة الحالــة النســاء والفتيــات فــي تحديد الخيارات المتاحــة والوصول الى الخدمــات المطلوبة، 
تؤمــن مجموعــة الدعــم مســاحًة للتعبيــر عــن الــذات، تتلقــى مــن خالهــا النســاء والفتيــات المعرضــات لخطــر 
العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي أو الناجيــات منــه علــى الدعــم النفســي واإلجتماعــي المباشــر بهــدف 

الســماح لهــن بالعمــل علــى: 
1 ( مستوى فردي وتطوير اإلدراك الذاتي وقدرات المساعدة الذاتية.

2( مستوى العاقات من أجل بناء شبكة إجتماعية داعمة.
3( مستوى التكيف األوسع من أجل التعامل مع الضغوطات اليومية.

وغيــر  المرّكــز  النشــاط  هــذا  خــال  مــن  اإلنســانية  الفعاليــات  بإســتطاعة  ذلــك،  الــى  باإلضافــة 
 : لمتخصــص ا

- العمل على الوقاية من أي ضرر إضافي أو مستقبلي.
- ضمان رصد دائم لمسائل العنف القائم على النوع اإلجتماعي مع تطور حالة الطوارئ.

- ضمــان تقييــم دائــم لاحتياجــات والمــوارد الموجــودة علــى المســتويات الفرديــة والمجتمعية ووفقً للســياقات 
المرتقبة.

ومــن شــأن هــذا الكتيــب أن يســلط الضــوء علــى بعــض التوجيهــات النفســية - اإلجتماعيــة،  وتوجيهــات 
الســامة التــي يمكــن للميســر/ة أخذهــا بعيــن اإلعتبــار عنــد تقديــم أي دعــم غيــر متخصــص الــى مجموعــات 
ــه. النســاء والفتيــات الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي، أو الشــاهدات عليــه أو المعرضــات ل

ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــاالت العن ــة ح ــم لمعالج ــات الدع مجموع
ــدة ــوارئ المعق ــاالت الط ــي ح ــي ف اإلجتماع

1  المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت حول التدخالت في حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي في األوضاع اإلنسانية
2  إدارة الحالة في حاالت الطوارئ، أبعاد والهيئة الطبّية الدولّية
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استقطاب المشاركات في مجموعات الدعم
تطويــر  فــي  الدعــم  فــي مجموعــات  المشــاركات  اســتقطاب  مثــل مؤشــرات  العوامــل  بعــض  تســاهم  قــد 
ديناميكيــة احتوائيــة فــي المجموعــة. فبالنســبة لهــذا النشــاط غيــر المتخصــص، ال ُيعتبــر اســتقطاب نســاء 

وفتيــات تعرضــن للتجربــة المؤلمــة نفســها )كالطــاق أو خســارة أحــد األحبــاء مثــًا( إلزاميــً: 

التوصيــم  الــى  مباشــرة  غيــر  بطريقــٍة  ذلــك  يــؤدي  قــد   •
مــن  مجموعــة  أو  األرامــل  مــن  مجموعــة  )مثــًا:  والتمييــز 

) . . المطلقــات.
• قــد يــؤدي ذلــك بطريقــٍة غيــر مباشــرة الــى تأجيــج المعانــاة 
بســبب تســليط الضــوء علــى هويــة مجموعــة معينــة )“لقــد 

اختبرنــا جميعــً التجربــة نفســها واأللــم نفســه...”(
ــد  ــث” المجموعــة وق ــى “تلوي ــة ال ــؤدي المشــاعر القوي ــد ت • ق
يكــون مــن الصعــب علــى الميســرة غيــر المتخصصــة فــي 

مجــال الصحــة العقليــة معالجــة ذلــك. 

ــى تجــارب مؤلمــة مختلفــة إال ان النقــاط المشــتركة بينهــن هــي:  قــد تعرضــت النســاء والفتيــات الســوريات ال
المعانــاة اإلنســانية والحاجــة للدعــم اإلنســاني والمــوارد البشــرية. تســاهم مجموعــات الدعــم التــي تنجــح فــي 
اإلضــاءة علــى هــذه النقــاط المشــتركة والتعبيــر عنهــا، فــي تبــادل تجــارب إنســانّية مختلفة ودروس مســتخلصة 

مــا ُيتيــح بالتالــي الفرصــة للتحــدث عــن المــوارد والتشــجيع علــى تعزيــز القــدرة علــى التكّيــف.

من المستحسن ان يكون للمشاركات في 
المجموعة نفسها اهتمامات أو مشاغل 
حياتّية مشتركة إال أنه من غير الضروري 

أن تكن قد تعرضن للتجربة المؤلمة 
نفسها نفسها. 

عند استقطاب النساء والفتيات إلى مجموعة دعم، تأكد/ي من ان المشاركات في المجموعة نفسها:

   هن من الشريحة العمرّية نفسها،

   ال يعانين من صدمة مستجدة )أي نوع من الصدمات “المستجدة” ومنذ متى... ألّنه في حال اعتبرنا 
مجموعة الدعم جزء من استجابة الدعم النفسي واإلجتماعي، فإن هذه اإلستجابة وبحسب تعريف 

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت هي “ أول أمر يجب القيام به بعد” أي صدمة، أزمة...( أو من أي 
مرض عصابي. وقد تحتاج بعض المشاركات الى دعم متخصص على مستوى الصحة العقلية ضمن 

إطاٍر فردي وسري قبل اإلنخراط في المجموعة.

  لديهن اإلهتمامات والمشاغل الحياتية نفسها )صعوبات بسبب التشرد، لديهن أوالد، وصلن في 
الفترة نفسها الى لبنان، إلخ...(

عرض النشاط وأهدافه
يكمــن دور الميســرة خــال فتــرة االســتقطاب وخــال الجلســة األولــى مــن جلســات مجموعــة الدعــم فــي تفســير 
النشــاط وأهدافــه. وتهــدف هــذه الخطــوة األولــى الــى تحفيــز المشــاركات وحثهــن علــى االلتــزام فــي مجموعــة 
الدعــم علــى الرغــم مــن كّل التحديــات التــي يواجهنهــا وعلــى الرغــم مــن احتياجاتهــن الماديــة اليوميــة. 

ــي، علــى الميســرة أن: وبالتال
 ُتعبر للمشاركات بتعاطف عن إدراكها لمعانتهن اليومية.

 ُتفسر أهمية هذه المجموعة والهدف األساسي منها.
 ُتقدر الجهود التي تبذلها النساء والفتيات من أجل القدوم والمشاركة في مجموعة الدعم.

 ُتعطي المشاركات الخيار في المشاركة أو عدم المشاركة.
 ُتفسر لهن أهداف مجموعة الدعم

 ُتفسر مدى أهمية المشاركة في الجلسات الستة.
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ُتعبر للمشاركات بتعاطف عن إدراكها لمعانتهن اليومية.

يمكنــِك القــول علــى ســبيل المثــال: “مــا أســمعه مــن النســاء والفتيــات اللواتــي يــزرن المركــز هــو ان هنــاك نقٌص 
فــي االحتياجــات والخدمــات األساســّية وهــذا هــو الضغــط األساســي الــذي يواجهنــه يوميــً هنا فــي لبنان.”

فّسري أهمية هذه المجموعة والهدف األساسي منها

ُيمكنــِك القــول علــى ســبيل المثــال: “فــي حــاالت الطــوارئ والنــزوح، تكثــر االحتياجــات وتــزداد المعانــاة مــع كّل 
يــوٍم تقضيــه العائــات واألفــراد بعيــدًا عــن الوطــن. وال تؤثــر الحــرب فقــط علــى البنيــة التحتيــة للبــاد )أي المبانــي 
والطرقات،إلــخ...( بــل تؤثــر أيضــً فــي عاقاتنــا ببعضنــا البعــض وخاصــًة فــي عاقتنــا بأنفســنا، هــل توافقــن 
علــى هــذه النقطــة؟ هــل مــن أمثلــٍة ُتجســد ذلــك؟ مــن شــأن هــذه المســاحة المخصصــة للتعبيــر عــن الــذات 
أن ُتتيــح أمــام كّل مشــاركة فرصــة إعــادة بنــاء عاقتهــا بنفســها مــن خــال االهتمــام بنفســها ومــن ثــّم، إعــادة 
بنــاء عاقاتهــا مــع اآلخريــن.” )وبإســتطاعتِك إعطــاء أمثلــة عــن قصــص نجــاح صادفتهــا خــال مجموعــات الدعــم 

الســابقة(.

قّدري الجهود التي تبذلها/ قد تبذلها النساء والفتيات من أجل القدوم والمشاركة في مجموعة الدعم

ُيمكنك القول مثًا: “أقدر كثيرًا أنه وبالرغم من كّل التحديات، اخترتي القدوم الى هنا واالهتمام بنفسِك.”

اعطــي المشــاركات خيــار المشــاركة أو عدمهــا وفســري أهــداف مجموعــة الدعــم مــن خــال صــورة مجازيــة إضافــًة 
الــى أهميــة المشــاركة فــي الجلســات الســت.

الصورة المجازية:
ــة تجســد  باســتطاعتِك تفســير أهــداف مجموعــة الدعــم والطلــب مــن المشــاركات التفكيــر فــي صــورٍة مجازي
العمليــة. وباســتطاعتِك إعطــاء أمثلــة اســتقيتها مــن مجموعــات أخــرى لتفســير وجهــة نظــرِك والطلــب مــن 

ــة أخــرى خاصــة بمجموعتهــن. ــة ايجــاد صــورة مجازي النســاء عنــد انتهــاء الجلســة األولــى محاول

مثال حول كيفية العمل من خالل الصورة المجازية مع المجموعة:
من الممكن تحويل الصورة المجازية عمليً الى روتين ُيستخدم خال جلسات مجموعة الدعم كّلها.

ــف مــن ســت جلســات مترابطــة هدفهــا تحقيــق سلســلة  فســري للمشــاركات ان مســار مجموعــة الدعــم مؤل
مــن األهــداف المحــددة مــن خــال العمــل علــى عاقــة المشــاركة بنفســها وعاقتهــا باآلخريــن وتعزيــز مواردهــا 

ــة. الشــخصّية للتكّيــف مــع الضغوطــات اليومّي

فســري الهــدف ُمســتعينًة بصــورٍة مجازيــة: “إن عمــل مجموعتنــا شــبيٌه بصناعــة عقــٍد مــن اللؤلــؤ. وُتضيــُف كّل 
مشــاركة جلســًة بعــد جلســًة اللؤلــؤة تّلــو اللؤلــؤة ليكتمــل العقــد فــي نهايــة الجلســات”.

“ســتحصل كّل مشــاركة خــال الجلســة األولــى علــى خيــط يكــون قاعــدة العقــد. وفــي نهايــة كّل جلســة، ســتجد 
وســط القاعــة ســّلًة فيهــا لؤلــؤ.” اطلبــي مــن المشــاركات تصــّور حبــات اللؤلــؤ علــى أنهــا درجــات الراحــة أو عــدد 
األفــكار الجديــدة التــي اكتشــفنها خــال هــذه الجلســة. اطلبــي اآلن مــن كّل مشــاركة تخيــل أن حبــات اللؤلــؤ 
ُتمثــل درجــة الراحــة أو عــدد األفــكار الجديــدة التــي شــعرت بهــا أو اكتشــفتها خــال هــذه الجلســة إلضافتهــا إلــى 
الخيــط. أطلبــي اآلن مــن كل مشــاركة أخــذ عــدة حبــات مــن اللؤلــؤ التــي تعكــس درجــة راحتهــا أو عــدد األفــكار 

التــي شــعرت بهــا أو إكتشــفتها خــال الجلســة لتقــم بإضافتهــا إلــى عقــد اللؤلــؤ خاصتهــا. 

ــه مــن أجــل اســتكمال صناعــة العقــد،  فســري عــن طريــق الصــورة المجازيــة أهميــة االلتــزام فــي المجموعــة وأّن
نحــن بحاجــة الــى عــدد محــدد مــن حبــات اللؤلــؤ.

ــاء  ــز علــى هــدف “بن ــر هــذا النشــاط فــي منتصــف مســار مجموعــة الدعــم ضمــن إطــار التركي ــِك تطوي ويمكن
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العاقــة مــع اآلخريــن”: اســألي المشــاركات خــال الجلســة الرابعــة إذا مــا كــّن يــردن صناعــة عقــود أخــرى يقدمنهــا 
فــي نهايــة مســار مجموعــة الدعــم الــى نســاء وفتيــات أخريــات فــي محيطهــن يحتجــن الــى الدعــم، وذلــك مــن 
أجــل دعوتهــن الــى المشــاركة فــي مجموعــة الدعــم وتفســير اهدافهــا. كمــا ُيمكــن تقديــم العقــود الــى نســاٍء 

وفتيــاٍت كان لهــن أثــر فــي حيــاة المشــاركات ويعملــن علــى مســاعدتهن وذلــك كعربــون شــكر.

وقــد يصبــح هــذا التشــبيه لمجموعــات الدعــم بالعمــٍل يــدوي كإشــارة مجازيــة للتطــور الشــخصي أو العمــل الــذي 
اتمتــه كل مشــاركة ضمــن إطــار مجموعــة الدعــم. وهــو رمــٌز ملمــوس يمكــن لــكل مشــاركة المحافظــة عليــه 

كذكــرى مــن المجموعــة لضمــان اســتدامة انجازاتهــا. 
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مدة الجلسة وعدد المشاركات
يوصــى ضمــن إطــار األزمــة الحاليــة أن تمتــد الجلســة ســاعة ونصــف الســاعة وأن يتــراوح عــدد المشــاركات بيــن 
8 و10، ويختلــف العــدد حســب الهــدف المحــدد للمجموعــة واحتياجــات أعضائهــا علمــً ان المجموعــات الصغيــرة 
قــد تكــون أكثــر فعاليــة ألّنهــا تســاعد المشــاركات علــى الشــعور باألمــان فــي حــال أردن التعبيــر عــن مشــاعرهن 

وفــي بنــاء عاقــات ثقــة.

خصائص المجموعة
مــن المفيــد بعــد مرحلــة االســتقطاب وتحديــدًا بعــد الجلســة األولــى رســم خصائــص المجموعــة وتكييــف خطــة 
التدخــل علــى هــذا األســاس. وبالتالــي، باســتطاعة الميســرة ان تطــرح علــى نفســها األســئلة التاليــة او تحديــد 

النقــاط التاليــة بصــورٍة غيــر مباشــرة عــن طريــق الحــوار مــع المشــاركات:

 ما هي خصائص هذه الشريحة العمرية وخلفيتها؟

 هل تابعت المشاركات جلسات دعم سابق؟

 ما مستوى ادراكهن للعنف القائم على النوع االجتماعي؟

 ما سبب اهتمام المشاركات بالجلسة؟

 ما هي أهداف المشاركات وتوقعاتهن؟

 ما الهدف الذي يردن تحقيقه؟

 ما هي أهداف الميسرة؟

التنظيم والجهوزّية
على ميسرة مجموعة الدعم أخذ النقاط أدناه بعين االعتبار قبل الشروع في جلسات الدعم:

 إدارة الزمان والمكان وأدوات التوثيق واإلطاع على مختلف أجزاء هذا الكتيب لتكييفها عند الحاجة،

 اإللمام بالمبادئ المحيطة بالعنف القائم على النوع االجتماعي،

 التحلــي بالمرونــة وتكييــف الخطــة وفقــً الحتياجــات كّل مجموعــة ومســتواها المعرفــي لكــي تتمكــن 
المشــاركات مــن االســتفادة الــى أقصــى حــٍد ممكــن،

 توثيــق الــدروس المســتخلصة خــال كّل جلســة ومشــاركة الزمــاء بهــا فالخبــرة فــي الميــدان مــورد أساســي 
للتقــدم المهنــي.

تقييم السامة
خــال العمــل مــع النســاء والفتيــات المعرضــات لخطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو الناجيــات منــه، 
مــن المهــم جــدًا المراجعة/التدقيــق باســتمرار فــي عمــل منظمتــك ومســتواه مــن أجــل ضمــان ســامة النســاء 
والفتيــات المتلقيــات للخدمــات علــى المســتوى النفســي- االجتماعــي والجســدي. وبالتالــي، باســتطاعتِك 

مناقشــة المســائل التاليــة علــى المســتوى الداخلــي مــع زمائــك:

الرصد:
هــل أنــِت وزمائــِك علــى بينــة مــن المســائل المتصلــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والقوانيــن المرعيــة 

االجــراء فــي بلــدِك؟ 

إطالق مجموعة دعم: اإلعتبارات األساسية
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وقــد يكــون مــن المفيــد أيضــً رصــد وتوثيــق المخاطــر التــي تواجههــا النســاء والفتيــات فــي مخيماتهــن والتــي 
تــم ذكرهــا ضمــن إطــار مجموعــة الدعــم. 

وفي حال كانت النساء والفتيات المشاركات في مجموعة الدعم معرضات للخطر:

سامة نشاط مجموعة الدعم:
هل موقع انعقاد الجلسات آمن وهل يضمن سامة النساء والفتيات الجسدّية والنفسّية - اإلجتماعية؟

يتم اختيار مكان وزمان انعقاد جلسات مجموعة الدعم بعد أخذ ما يلي بعين االعتبار: 

 استشارة النساء والفتيات في ما يتعلق بالمخاطر المحتملة التي قد يواجهنها خال المشاركة في 

 مجموعة الدعم.

 واســتنادًا الــى خصائــص كّل منطقــة تدخــل، يجــدر أخــذ العوامــل االجتماعّيــة – السياســّية واألمنّيــة بعيــن 
االعتبــار قبــل التخطيــط لجلســات مجموعــة الدعــم.

تفادي اإلساءة والمشاركة:

 هــل يخضــع الميســرون واألخصائيــون االجتماعيــون للتدريــب المســتمر والدعــم الــازم لضمــان انهــم لــن 
يعرضــوا النســاء والفتيــات لإلســاءة خــال العمــل معهــن؟

 هل يقوم شركاء محليون أو دوليون برصد نوعية الخدمات التي ُتحال إليها النساء والفتيات وتقييمها؟

هــل مــن سياســة و/أو اجــراء واضــح معتمــد لــدى منظمتــِك فــي حــال تعرضــت النســاء أو 
الفتيــات للخطــر إثــر المشــاركة فــي مجموعــة الدعــم أو إذا مــا اكتشــفِت خــال جلســة الدعــم 

أنهــن عرضــة للخطــر؟

هــل مــن شــريٍك محــدد باســتطاعتِك احالــة النســاء والفتيــات المعرضــات للخطــر والمحتاجــات 
الــى ملجــأ للحمايــة؟
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إن الكفــاءات هــي مجموعــة الدوافــع والمعــارف والتصرفــات والمهــارات والســلوكيات المطلوبــة لــألداء بشــكٍل 
فعــال تزامنــً مــع احتــرام مبــادئ عــدم اإلســاءة، خاصــًة خــال العمــل مــع النســاء والفتيــات الناجيــات مــن العنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي ضمــن إطــار النزاعــات المســلحة والتشــريد. وباختصــار، فــإن على ميســرة مجموعة 

الدعــم التمتــع بالقــدرة علــى تطويــر كفاءاتهــا علــى المســتويات الخمســة التاليــة:

علــى ميســرة مجموعــة دعــم أن تكــون قــادرة علــى فهــم األثــر الــذي قــد تتركــه الحــرب والتشــريد علــى الجماعــة 
واألســرة واألفــراد، وأن تكــون علــي بّينــة مــن الديناميكيــات المختلفــة المحيطــة بحــاالت العنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي وتعقيداتهــا فــي أوضــاع الطــوارئ. وتميــل الفعاليــات اإلنســانية خــال حــاالت الطــوارئ المعقــدة 
الــى تبســيط الحالــة الــى حــدٍّ كبيــر والتفكيــر بطريقــة ال تراعــي ســوى الســبب وتأثيــره. وبالتالــي، علــى ميســرة 
مجموعــة الدعــم ان تتذكــر دائمــً بــأن الحالــة معقــدة وبــأن كّل النســاء والفتيــات المعرضــات للعنــف القائــم 
علــى النــوع االجتماعــي أو الناجيــات منــه محاطــات بعوامــل تعرضهــن للخطــر، وأخــرى تؤمــن لهــن الحمايــة، 
وأن لديهــن احتياجــات ومــوارد فــي الوقــت نفســه. ناهيــك عــن ذلــك، علــى الميســرة ان تكــون علــى اضطــاع 

بالمعلومــات األساســّية حــول:

 حمايــة النســاء والفتيــات المعرضــات للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي حــاالت األزمــات أو الشــاهدات 
عليــه أو الناجيــات منــه. 

 الدعــم واالعتبــارات النفســّية - االجتماعّيــة المرافقــة للعمــل مــع النســاء والفتيــات المعرضــات للعنــف القائــم 
علــى النــوع االجتماعــي أو الناجيــات منــه.

 مبادئ التدخل اإلنساني بما في ذلك مبدأ “عدم اإلساءة.”.

  

علــى الميســرة ان تتمتــع بالقــدرة علــى ترجمــة معارفهــا خــال العمــل مــع مجموعــاٍت مــن النســاء والفتيــات 
وذلــك عــن طريــق التخطيــط وتطبيــق األنشــطة ورصدهــا بطريقــٍة خاقــة ومرنــة. ويصعــب تقييــم كفــاءات 
ــر المســتمر  ــي. وعلــي أي حــال، فــإن التطوي ــب الميدان ــة إال مــن خــال مراقبــة العمــل او التدري الميســرة التقنّي

للقــدرات إضافــًة الــى اإلشــراف التقنــي ضــروري خاصــًة فــي مــا يتعلــق بـــ:
 مراحل وتقنيات جلسات مجموعة الدعم والمبادئ التوجيهية.

 إدارة الحالة وتحديد موعد إحالة النساء والفتيات الى خدمات الصحة العقلّية المختصة.

٣- إدراك السياق اإلنساني واإلجتماعي – السياسي وتأثيره في التفاعل مع 
المستفيدات

قــد يتأثــر التفاعــل مــع المســتفيدات فــي حــال انتمــت الفعاليــات االنســانية  الــى المجتمــع المتأثــر بشــكٍل 
ــات اإلجتماعيــة – السياســية المحيطــة. وقــد ُتنســب ادوار المنقــذ  ــر بالديناميكّي مباشــر او غيــر مباشــر، ويتأث

خارطة كفاءات الميسرة

١- “ماذا؟ : “معرفة، معلومات بشأن التقنيات، التفكير النقدي

٢- “كيف؟: “ تقنيات وخبرة عملّية في كيفية تطبيق “ماذا” أو ترجمته 
في أرض الواقع

ُتلخص خارطة كفاءات ميسرة مجموعة الدعم بخمس مستويات
 وهي: ماذا، كيف، السياق، اإلدراك التنظيمي والذاتي 
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والضحيــة والمعتــدي بســهولة لألطــراف المتعــددة المتفاعلــة مــع بعضهــا البعــض )مســتفيدين/ فعاليــات 
الميــدان االنســاني(، مــا يخلــق تحديــات مختلفــة علــى مســتوى تقديــم الخدمــات. وعلــى ســبيل المثــال، قــد 
يتهــم المســتفيدون/ات الفعاليــات االنســانية بعــدم تقديــم المســاعدة المناســبة ألســباٍب سياســية أو بســبب 
ــأن المســتفيدين مســؤولون عــن العــبء  ــات االنســانية ب انتمائهــم السياســي، فــي حيــن قــد تشــعر الفعالي
االجتماعــي واالقتصــادي الــذي يتحملــه البلــد المضيــف. وقــد تؤثــر هــذه االنطباعــات بشــكٍل ســلبي علــى موقــف 
الميســرة مــن المشــاركات. وبالتالــي، تدعــو الحاجــة الــى ان تبقــى الميســرة حــذرة وان تراقــب هــذه الديناميكيــة 
الداخليــة والشــخصّية داخــل مجموعــة معينــة مــن أجــل ضمــان احتــرام مبــدأ عــدم االنحيــاز ضمــن إطــار العمــل 
االنســاني خــال التفاعــل مــع النســاء والفتيــات، وتافــي أي ديناميكّيــة غير صحّيــة داخل المجموعة. وباســتطاعة 

الميســرة طــرح المســائل ذات الصلــة بهــذه الديناميكيــة  ضمــن إطــار مســاحة التعبيــر للرعايــة الذاتّيــة.

٤- الشق التنظيمي: التفاعل مع الموظفين اآلخرين وموظفين من منظمات 
غير حكومية أخرى

على الميسرة وبفعل انتمائها الى فريق متعدد االختصاصات ان:

 تكــون علــى بّينــة مــن أوجــه التكامــل بيــن مختلــف األدوار والخدمــات التــي يقدمهــا المجلــس الدنماركــي 
لاجئيــن، ومــن كيفيــة التمييــز بيــن مختلــف التدخــات التــي قــد تحتــاج إليهــا المســتفيدات. ويتضمــن ذلــك 

أيضــً القــدرة علــى التعريــف بمختلــف الخدمــات التــي يقدمهــا المجلــس. 

ــة المســتفيدات إلــى جهــة   تكــون علــى بّينــة واطــاع علــى الخيــارات المتاحــة فــي حــال اســتدعى األمــر احال
ُأخــرى والخدمــات المتوفــرة فــي منطقــة عملهــا.

 تكون قادرة على إدارة الوقت والموارد بنفسها.

 تكــون مرنــة لتكييــف التدخــل واألولويــات مــع الحقيقــة المتغيــرة فــي الميــدان خــال حــاالت الطــوارئ، مــع األخــذ 
بعيــن االعتبــار الشــق التنظيمــي العــام واألهــداف التــي وضعتهــا مجموعــة الدعــم للتدخل.

٥- اإلدراك الذاتي: الدوافع الذاتية والمراقبة الذاتية المستمرة
علــى ميســرة مجموعــة الدعــم ان تتمكــن/ ترغــب فــي تطويــر نفســها علــى المســتوى الشــخصي. لذلــك، مــن 
شــأن اهتمامهــا بنفســها وتطويــر قدراتهــا وإتمامهــا تماريــن التعبيــر قبــل تطبيقهــا مــع النســاء والفتيــات، 
الســماح لهــا بتطويــر نفســها. وفــي كل الحــاالت، لــن تتمكــن الميســرة مــن العمــل بفعاليــة مــع النســاء 

ــة. ــة جــدًا وفردي ــزة ذاتي ــك-  وهــي مي ــٌع شــخصي لتحقيــق ذل ــات إالّ إذا كان لديهــا داف والفتي

بعــض خصوصيــات العمــل مــع النســاء والفتيــات المعرضــات لخطــر العنــف 
القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي أو الناجيــات منــه

الثقة والسيطرة
مــن أجــل ضمــان التــزام النســاء والفتيــات المعرضــات لخطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وخاصــًة 

الناجيــات منــه فــي نشــاطات مجموعــة الدعــم واالســتفادة منهــا، ُتعتبــر العناصــر التاليــة ضروريــة:

ــم علــى النــوع  ــات المعرضــات لخطــر العنــف القائ ــة بالميســرة والمجموعــة: قــد تكــون النســاء والفتي  الثق
االجتماعــي وخاصــًة الناجيــات منــه قــد أدركــن مــن خــال تجاربهــن فــي الحيــاة ان الوثــوق باآلخريــن ليــس دائمــً 
بالخيــار األمثــل. إن بنــاء عاقــة ثقــة مــع المجموعــة والميســرة قــد يحصــل تدريجيــً وعلــى الميســرة ضمــان احتــرام 
هــذه الثقــة وتقديرهــا مــن أجــل مســاعدة النســاء والفتيــات علــى إعــادة بنــاء مبــادئ التفاعــل الصحــي مــع 
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اآلخريــن. باإلضافــة الــى ذلــك، إن العمــل علــى بنــاء عاقــة ثقــة ضــروري، خاصــًة وان مــن شــأن التفاعــل داخــل 
ــات المؤلمــة التــي قــد يتــم الكشــف عنهــا خــال  ــارزًا فــي احتــواء المشــاعر والذكري المجموعــة ان يلعــب دورًا ب

نشــاطات المجموعــة وتحويلهــا. 

 الشــعور بالســيطرة علــى العمليــة/ معرفــة مــا المتوقــع منهــا: فــي حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي، تفقــد النســاء والفتيــات قــدرة الســيطرة علــى الشــعور باألمــان وعلــى اجســادهن وعقولهــن 
وبيئتهــن. ويبــدأ تمكيــن المــرأة أو الفتــاة علــى تطويــر قــدرات الرعايــة الذاتيــة مــن خــال تطويــر قدراتهــا التــي 
تمكنهــا مــن اختيــار االمــور التــي تريدهــا، وتحديــد الوقــت المناســب، أي “متــى تريدهــا”. أي وبكلمــاٍت اخــرى، 
تســتطيع المــرأة او الفتــاة اختبــار معنــى حريــة االختيــار مــن خــال مجموعــة الدعــم أوالً. ومــن أجــل مســاعدة 

المشــاركات فــي المجموعــة علــى الشــعور بالســيطرة، علــى الميســرة أن: 

 تحيــط المشــاركات علمــً بجــدول الجلســات العــام ومحتــوى النشــاطات واهدافهــا منــذ البدايــة وســؤالهن 
إن كــن موافقــات عليهــا. 

ــذي ســيتم مناقشــته فــي الجلســة القادمــة وعــدد  ــة كّل جلســة بالموضــوع ال  تذكــر المشــاركات فــي نهاي
الجلســات المتبقّيــة.

 تحيط المشاركات علمً بالتفاصيل اللوجستية والتنظيمية )الموقع، الوقت، وتيرة الجلسات، إلخ.(.

 تحيط المشاركات علمً بهدف التوثيق والتقييم.

 تؤكــد للمشــاركات بــأن قــرار اإلفصــاح عــن قصصهــن امــام المجموعــة ام اإلحجــام عنــه يعــود لهــن، وكذلــك 
القــرار بالمشــاركة فــي نشــاطات التمكيــن التــي تنظمهــا مجموعــة الدعــم.

ــز شــعور المشــاركات بالســيطرة مــن خــال  ــك لتعزي ــة لبــدء الجلســة وانهائهــا وذل  اعتمــاد طقــوس معين
ــة ضمــن مجموعــة الدعــم. الروتيــن. التعامــل مــع الكشــف عــن األحــداث الصادمــة والمشــاعر القوي

قــد تشــعر النســاء والفتيــات المعرضــات للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو الناجيــات منــه بالحاجــة الــى 
اإلفصــاح خــال جلســات مجموعــة الدعــم عــن تفاصيــل األحــداث المأســاوية التــي اختبرنهــا. وُيعتبــر اإلفصــاح 
مرحلــًة طبيعيــة مــن العــاج النفســي إال أن هــدف مجموعــة الدعــم ليــس دعــوة المشــاركات الــى اإلفصــاح عــن 
هــذه األحــداث. وال يجــوز أبــدًا للميســرة ان تحــث المشــاركات علــى الكشــف عــن جراحهــن إذ قــد يكــون لذلــك 
تأثيــرًا ســلبيً علــى الفــرد والمجموعــة فــي حــال لــم يتــم احتــواء عمليــة التعبيــر عــن المشــاعر وفــي حــال لــم 

تأخــذ عمليــة المعالجــة مســارها الطبيعــي.

كيفية التعامل مع اإلفصاح عن المشاعر داخل المجموعة؟
النقــاش  بــأن دورهــا يقضــي بتســهيل  علــى الميســرة ان ُتعلــم أعضــاء المجموعــة منــذ بدايــة الجلســات 
والتعبيــر، مــع اإلشــارة الــى أنهــا قــد تلجــأ فــي بعــض األحيــان الــى إدارة عمليــة التعبيــر هــذه طالبــًة مــن إحــدى 
المشــاركات التوقــف عــن التحــدث عــن نقطــة معينــة ضمــن إطــار المجموعــة، علــى أن يتــم الكشــف عنهــا 
ــة  ــذاك هــو حماي وبلورتهــا ضمــن إطــاٍر ســري وفــردي. وعلــى الميســرة اعــادة التأكيــد ان الهــدف مــن القيــام ب
الشــخص المعنــي مــن التعــرض الــى مزيــٍد مــن األذيــة النفســية، إذ قــد يشــعر بالســوء إثــر التحــدث عــن ظــروٍف 
ــة  ــات الصعب ــي، فمــن المستحســن التحــدث عــن الذكري ــع. وبالتال ــم يتلقــى الدعــم المتوق ــة فــي حــال ل صعب

ضمــن إطــاٍر فــردي حيــُث ُيتــاح للميســرة دعــم المشــاركة كمــا ينبغــي. 

وقــد تصــر امــرأة أو فتــاة علــى االفصــاح عــن قصتهــا فــي حــال شــعرت بــأن المجموعــة و/أو الميســرة غيــر 
متعاطفــة معهــا أو ان الحديــث يــدور حــول “أمــوٍر ســطحية” ال عاقــة لهــا بالماضــي او الواقــع األليــم الــذي 

تواجهــه، وبالتالــي مــن المهــم تفــادي هــذا النــوع مــن اإلفصــاح عبــر:
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 تفــادي تماريــن أو تعليقــات “التفكيــر اإليجابــي” بعــد التحــدث عــن مشــاعر قويــة وذكريــات مؤلمــة ضمــن 
المجموعــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد ُتشــجع الميســرة المشــاركة علــى “النظــر الــى نصــف الكــوب الممتلــئ 
عــوض التركيــز علــى النصــف الفــارغ”، أو تشــجيع اللواتــي يشــتكين باســتمرار مــن حياتهــن علــى التفكيــر 
بالجانــب المشــرق للحيــاة. كمــا قــد تحــاول الميســرة التخفيــف مــن معانــاة المشــاركات مــن خــال دعــوة أرملــة 
ــخ. وقــد تدعــو  ــى التفكيــر بأوالدهــا اآلخريــن، إل ــى التفكيــر بأوالدهــا أو دعــوة أم خســرت أحــد أوالدهــا ال مثــًا ال
ــى القيــام ببعــض تماريــن اإلســترخاء . قــد ُتترجــم المشــاركات هــذه التعليقــات  الميســرة أيضــً المشــاركات ال

والتماريــن بعــدم تعاطــف الميســرة أو قلــة ادراكهــا لخطــورة الوضــع الــذي تواجهنــه.  

 ابــداء التعاطــف أو تبــادل بعــض عبــارات التعاطــف مثــل: “ تأثــرت كثيــرًا بقصتــِك/ حالتــِك”. فهــذا مهــم جــدًا 
فــي حــاالت الطــوارئ إذ ان ابــرز دور قــد تلعبــه الفعاليــات اإلنســانية خــال هــذه األوقــات هــو “الترحيــب بالناجيــن 
فــي األســرة البشــرية” بعــد الوضــع غيــر اإلنســاني الــذي وجــدوا أنفســهم فيــه، خاصــًة فــي مناطــق النزاعــات 
ــه  المســلحة. لذلــك، قــد يظهــر “الموقــف المحايــد” المطلــوب ضمــن اإلطــار التنمــوي أو القطــاع الخــاص علــى أّن

قلــة تعاطــف فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة.

وفي حال جرى اإلفصاح ضمن نطاق المجموعة، فمن األفضل:

1 شكر الشخص المعني على ثقته وشكر المجموعة على تقبلها واحتوائها ما سمعته.

ــة منــع الشــخص المعنــي مــن االســتفاضة بالحديــث وتذكيــر المجموعــة بمــا وافــق عليــه الجميــع فــي  2 محاول
بدايــة الجلســات )أنــه يعــود للميســرة الحــق فــي توقيــف شــخص عــن الحديــث لمصلحتــه(، واعطــاء بعــض 
االمثلــة لدعــم وجهــة النظــر هــذه. وبإســتطاعتِك القــول مثــًا: “شــكرًا علــى وضــع ثقتــِك فــي مســاحة التعبيــر 
هــذه وعلــى مشــاركتنا هــذه الذكــرة األليمــة. شــكرا ً للمجموعــة علــى اإلصغــاء لقصتــِك وعلــى دعمــِك، إال أننــي 
ســأطلب منــِك عــدم البــوح بالمزيــد حرصــً علــى ســامتِك النفســية- االجتماعيــة. فيمكننــي القــول اســتنادًا الــى 
تجربتــي الخاصــة، ان المــرء ينــدم فــي بعــض األحيــان عندمــا يبــوح بــكل شــيء دفعــًة واحــدة، أو يبــدأ بالتفكيــر 
ــه. تحتــاج بعــض النســاء الــى مشــاركة اآلخريــن قصصهــن  بمــا دفعــه الــى القيــام بذلــك وبنظــرة المجموعــة ل
وهــذا مــن حقهــن لذلــك، بعــد الحصــول علــى موافقتكــن، ادعوكــن الــى اإلفصــاح عــن قصصكــن علــى انفــراد 

عنــد نهايــة الجلســة.”

3 الطلب من المجموعة التعبير عن دعمها للمشاركة التي عبرت عن حادثة مؤلمة ومأساوية. 

4 التأكــد مــن إغــاق الحالــة خاصــًة إذا مــا شــعرتي بأنهــا أثــرت علــى المجموعــة: فــي حــال الحظتــي تأثــر المجموعــة 
بموضــوع حســاس تحدثــت عنــه إحــدى المشــاركات أو يتــم التــداول بــه ضمــن إطــار المجموعــة )ســكوت، ردود 

فعــل غاضبــة أو حــزن شــديد أو رفــض الــكام....( باســتطاعتِك اللجــوء الــى تمريــن “الرمــز”.

يتــم التعريــف بــأداة “الرمــز” فــي بدايــة الجلســات الســتخدامه فــي مــا بعــد عنــد الحاجــة. ويمكنــِك القــول: “يصعب 
عــادًة التعبيــر عــن المشــاعر واألفــكار بالــكام، خاصــًة عندمــا نتذكــر لحظــاٍت صعبــة. هــل تعرفــن مــا هــو الرمــز؟” 
وبعــد النقــاش حــول تعريــف الرمــز، يمكنــِك إعطــاء تعريــف موجــز ودعمــه باألمثلــة: “إن الرمــوز صــورة بســيطة 
قــد تترجــم دون الحاجــة الــى كلمــات أو تفســير مشــاعر وأفــكار معقــدة جــدًا. فالرمــز هــو كالعلــم الوطنــي 
ــى جلســات مجموعــة الدعــم لدعــوة  ــخ.” وبإســتطاعتك اســتخدام أداة الرمــز خــال أول ــزواج، إل ــم ال ــًا  أو خات مث
المشــاركات الــى تقييــم الجلســة وذلــك مــن خــال القــول: “كيــف كانــت الجلســة األولــى برأيــِك. هــل لــِك أن تجــدي 
رمــزًا ُيعبــر عــن مشــاعرِك وأفــكارِك فــي مــا يتعلــق بهــذا اللقــاء األول؟” وقــد يتبــع ذلــك نقاشــً حــول الرمــوز التــي 

ذكرتهــا المشــاركات والتقييــم فــي مــا بعــد، وهكــذا تتأكــدي مــن ان جميــع المشــاركات فهمــن هــذه األداة.

ويمكنــِك القــول “اســتنادًا الــى نقاشــنا فــي الجلســة األولــى، حاولــي إيجــاد رمــٍز ُيعبــر عــن مشــاعرِك وأفــكارِك فــي 
هــذه اللحظــة بالــذات. حاولــي االســتلهام مــن مــا هــو موجــود فــي الغرفــة، أو التفكيــر برمــٍز محــدد، وارســميه 
علــى ورقــة وضعيــه أمامــِك فــي مســاحة التعبيــر اآلمنــة الخاصــة بنــا.” كمــا ويمكنــِك اطــاق نقــاٍش حــول كّل 
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رمــز فــي حــال شــعرِت ان المجموعــة جاهــزة لذلــك. اســألي كّل مشــاركة بالتفكيــر بمــا قــد يســمح بتحويــل 
الرمــز إلــى شــعور بالطمأنينــة. ســاعدي أعضــاء المجموعــة علــى االنتقــال بساســة مــن مشــاعر مؤلمــة الــى رصــد 
المــوارد المتاحــة فــي حياتهــن ويمكــن القيــام بذلــك بشــكٍل تدريجــي دون اإلنتقــال ســريعً مــن “الســلبي” الــى 

“اإليجابــي”. وإليكــم هــذا المثــل العملــي:

 فلنتخيــل ان المشــاركات قــد اختــرن الرمــوز التاليــة للتعبيــر عــن مشــاعرهن: النــار )المشــاركة 1(، بيــت مهــدم 
)المشــاركة 2(، عمــود منتصــب وحــده وســط الدمــار )المشــاركة 3( وقلــب يبكــي )المشــاركة 4(.

 اسألي المشاركات أن يقدمن وصفا ً موجزًا عن رموزهن.

 ويمكنــِك القــول بعدهــا: “علــى الرغــم مــن كّل التحديــات واآلالم التــي تواجهنهــا، سأســألِك اآلن )المشــاركة 
1( مــا الــذي قــد ُيســاعد علــى إخمــاد النــار أو أقلــه علــى احتوائهــا؟” انتظــري الجــواب ثــم انتقلــي الــى المشــاركة 
التاليــة )مشــاركة 2(: مــا الــذي ُيبقــي هــذا البيــت صامــدًا علــى الرغــم مــن الدمــار الــذي لحــق بــه؟ أو مــا قــد ُيســاعد 
علــى إعــادة اعمــاره؟” انتظــري الجــواب ثــّم توجهــي الــى المشــاركة التاليــة بالســؤال: “مــا الــذي يمنــع هــذا العمــود 
مــن االنهيــار علــى الرغــم مــن كّل الدمــار المحيــط بــه؟” ومــن ثــم الــى المشــاركة 4: “ مــا الــذي يجعــل هــذا القلــب 

ينبــض علــى الرغــم مــن الدمــوع الحارقــة؟”

 فــي حــال لــم تتمكــن إحــدى المشــاركات مــن اإلجابــة، قولــي لهــا أن ال بــأس فــي ذلــك وبأنــك ســتعطيها 
المزيــد مــن الوقــت للتفكيــر ريثمــا تقــدم المشــاركات األخريــات اجاباتهــن. وبعــد الجولــة علــى المجموعــة، وفــي 
حــال لــم تقــدم المشــاركة المعنيــة إجابــًة بعــد، اســأليها إن اثــرت بهــا إحــدى اإلجابــات أو مــا إذا وجــدت فــي أي مــن 

اإلجابــات مــا ُيعبــر عــن واقعهــا.

ــة: “يســاعدني  ــات تتمحــور حــول مواردهــن الشــخصية أو العائليــة أو العقائدي  تقــدم المشــاركات عــادًة إجاب
التأمــل بأطفالــي”، “التفكيــر بمــن ُيحــارب مــن أجلنــا” إلــخ. ومــن المتوقــع ان تجــد معظــم المشــاركات مــوارد 

مشــتركة بيــن بعضهــن البعــض.

 ُيمكنــِك فــي هــذه المرحلــة القــول “يحتــاج البشــر الــى مــوارد للعيــش خاصــًة فــي الظــروف الصعبــة، ومــن 
المهــم -بفعــل حاجتهــم الــى المــوارد- تمكينهــم وحمايتهــم. أدعوكــن اآلن الــى التفكيــر بطريقــٍة للتعبيــر 
مــن خالهــا عــن شــكركم وكيفيــة تدعيــم المــوارد المتاحــة أو تســليط الضــوء عليهــا. وإليكــن مثــاالً علــى ذلــك: 
ــذي قــد تفعليــه هــذا األســبوع بشــكٍل مختلــف للتعبيــر عــن مــدى  ــأوالدِك ُيســاعدِك، فمــا ال “إن كان التأمــل ب

حبــِك لهــم؟ إلــخ.”

 أنهــي التمريــن بإعــام للمشــاركات انــِك ســتطلبي منهــن فــي الجلســة المقبلــة اخبــارِك كيــف عملــن علــى 
تعزيــز مواردهــن هــذا األســبوع؟

5 احرصــي علــى تنظيــم جلســات فرديــة مــع كل مشــاركة بــدت متأثــرة مــن خــال “دعوتهــن” شــخصيً بالقــول: 
“شــعرُت بأنــِك تأثــرِت كثيــرًا خــال الجلســة، ان كنــِت بحاجــة الــى مســاحٍة خاصــة للتعبيــر أكثــر بعد عن مشــاعرِك، 

اعلمينــي رجــاًء بذلــك.”

6 كونــي دائمــً علــى جهوزيــة إلحالــة المشــاركات الــى اخصائيــي الصحــة العقليــة فــي حــال االفصــاح عــن حــوادث 
مأســوية. غالبــً مــا تحتــاج الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي الــى مســاعدة متخصصــة فــي هــذا 

المجــال إضافــًة الــى جلســات الدعــم. 

مالحظــة: يتــم اتبــاع المراحــل المذكــورة آنفــً فــي حــال أفصحــت احــدى المشــاركات عــن قصــة فيهــا الكثيــر 
مــن المشــاعر. وتهــدف أداة التعبيــر مــن خــال الرمــز الــى تحويــل المشــاعر القويــة مجازيــً وضمــان اغــاق ســليم 

للنقــاش بعــد تجربــة اإلفصــاح عــن الصدمــة ضمــن إطــار المجموعــة. 
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وتتم اإلحالة الى معالج نفسي أو طبيب أعصاب في حال:

 اإلفصاح عن حادث مأساوي.

 أشــارت المشــاركة الــى أنهــا غيــر قــادرة علــى المضــي قدمــً فــي حياتهــا وانهــا تواجــه صعوبــات كثيــرة فــي 
التكييــف مــع الحاضــر.

 ردود فعل جسدية متطرفة كنوبات الهلع الخطيرة، الصرع واإلغماء.

 أفكار انتحارية أو تهديد بإلحاق األذى بنفسها أو باآلخرين.

 األوهام أو الهلوسة.

 شعرت الميسرة بأن المشاركة المعنية منفصلة عن الواقع.
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الجدول العام للجلسة
مــن المستحســن ارســاء روتيــن معيــن لجلســات مجموعــة الدعــم لكــي تعــرف النســاء والفتيــات مــا الممكــن 
توقعــه منهــا، وبالتالــي الشــعور بالثقــة وســط مســاحة العمــل والتعبيــر هــذه. لذلــك، مــن األفضــل المحافظــة 

علــى جــدول عــام واحــد لمختلــف الجلســات:

1 - طقس افتتاح الجلسة.

٢- نقاش الستعراض أبرز مراحل هذا النهار أو تمرين لمساعدة المشاركات على التنبؤ بهدف اليوم.

٣- تمرين لتسهيل عملية التفكير والتعبير عن موضوع اليوم.

٤- نقاش إلغاق الموضوع والتشديد على الرسائل األساسية الواجب اعتمادها.

٥- تقييم تشاركي وذكر عدد الجلسات المتبقّية وموضوع الجلسة التالية.

٦- طقس إغاق الجلسة.

ومــن الممكــن اعتمــاد هــذا الجــدول وتكييفــه مــع ديناميكيــة المجموعــة وماحظــات الميســرة. وباســتطاعة 
الميســرة اقتــراح نشــاطات التنشــيط خــال الجلســة فــي حــال شــعرت ان المجموعــة متعبــة او غيــر مهتمــة 
بالنقاشــات/ التماريــن. وتدعــو الحاجــة الــى اختيــار طقــوس او تماريــن او نقــاط للنقــاش تكــون مترابطــة منطقيــً 
خــال الجلســة. وبكلمــاٍت أخــرى، علــى كل خطــوة مــن خطــوات الجلســة ان تمهــد مــا يليهــا بشــكٍل منطقــي.

ــة.  ــر آمن ــاحة تعبي ــق مس ــل خل ــن اج ــم م ــات الدع ــف جلس ــن لمختل ــن معي ــاء روتي ــم إرس ــن المه م
ويتضمــن ذلــك:

 تكرار الخطوات نفسها قدر المستطاع خال كّل جلسة.

 استخدام الطقوس االفتتاحّية والختامّية.

 وضع قواعد أساسية للمجموعة ودعوة كل المشاركات الى احترامها خال كّل جلسة.

 تذكير المشاركات بامكانية الوصول الى ادارة الحالة الفردّية عند الحاجة.

الطقوس اإلفتتاحّية والختامّية
إن الطقــس سلســلة مــن النشــاطات تشــمل حــركات وكلمــات ورمــوز يتــم أداؤهــا فــي مــكاٍن محــدد وعــن طريــق 
جمــع مجموعــة مــن األشــخاص بهــدف االحتفــال أو العبــادة أو بإطــار حــدث مدنــي أو سياســي إلــخ. ويــرى علمــاء 
األنثروبولوجيــا الطقــوس اإلجتماعّيــة علــى انهــا مســلمات ثقافيــة، ظهــرت كإجابــات اجتماعّيــة ثقاّفيةلــق الــذي 

قــد ينجــم عــن األزمــات أو التغيــرات، مثــل الخســارة أو المــوت أو الحــرب أو الــزواج، إلــخ.

 تهــدف الطقــوس الــى امتصــاص القلــق الناتــج عــن تغييــر طــرأ فــي المجتمــع أو األســرة أو الفــرد فــي أيــة حالــة 
انتقالّية.

ــة  ــط االجتماعّي ــة المشــتركة والرواب ــًة للمجموعــة وشــعورًا باالنتمــاء مــن خــال التجرب ــق الطقــوس هوي  تخل
والعاقــات الشــخصّية التــي قــد تبنيهــا.

ولهــذه األســباب، مــن المهــم جــدًا فــي حــاالت الفوضــى والطــوارئ وفــي حيــن تتغيــر العديــد مــن األمــور فــي حيــاة 
النســاء والفتيــات، مــن المهــم خلــق طقــوس معينــة لــكل مجموعــة دعــم:

مجموعة الدعم في 6 جلسات: أهداف ومراحل التدخل
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 طقــس افتتاحــي وهــو أمــٌر تكــرره المشــاركات عنــد بدايــة كّل جلســة فيكــون بمثابــة رســالة واضحــة مفادهــا: 
“ندخــل اآلن مكان/زمــان الجلســة.” وتتآلــف المشــاركات جلســًة بعــد جلســة مــع هــذا الطقــس . وقــد يكــون 
الطقــس عبــارة عــن لعبــة أو حتــى كلمــات تتبادلهــا المشــاركات بيــن بعضهــن البعــض )مثــًا: كيــف حالــِك 

اليــوم؟( إال أن علــى الطقــس ان يمهــد بطريقــٍة منطقيــة لمــا يلــي.

 طقــس ختامــي يترجــم رســالة معاكســة تمامــً مفادهــا “انتهــى وقــت الجلســة” أو علينــا مغــادرة مــكان 
انعقــاد الجلســة، تمامــا ً كمــا يعلــن الطقــس اإلفتتاحــي بدايتهــا. وُيعتبــر التقييــم التشــاركي للجلســة طقســً 

ختاميــً.

أمثلة عن الطقوس االفتتاحّية:

 نشــاط “المشــي فــي الفضــاء”: اطلبــي مــن المشــاركات الســير فــي مســاحة محــددة وقومــي بقيادتهــن علــى 
النحــو التالي:

“حاولــي شــغل كّل بقعــٍة فارغــة مــن المســاحة بخطواتــك وامشــي فــي كل االتجاهــات. ركــزي علــى نفســِك: 
خــذي نفــس عميــق، شــهيٌق وزفيــٌر بطــيء، وعــاودي الكــرة الــى حيــن تشــعرين بنَفســِك ألطــف واكثــر اســترخاًء. 
تفحصــي اجــزاء جســمِك المختلفــة وحاولــي ايجــاد مصــدر التوتــر... ركــزي علــى األجــزاء التــي تشــعرين فيهــا 
بتوتــر وحاولــي ارخــاء عضاتهــا مــع كّل نفــس... باســتطاعتِك تمديــد هــذه االجــزاء وايائهــا المزيــد مــن األهميــة...
بإســتطاعتِك تحريــك الكتَفيــن والرقبــة.. والســؤال: كيــف أشــعر اليــوم؟ وعندمــا تصبحيــن جاهــزة، انظــري مــن 
حولــِك وحاولــي ايجــاد الموقــع الــذي ُيشــعرِك بالراحــة فــي هــذه اللحظــة. توقفــي هنــاك، تنفســي واجلســي فــي 

المــكان المختــار عندمــا تصبحيــن جاهــزة.”

 وتعتبــر أســئلة مــن قبيــل كيــف تشــعرين اليــوم؟ ومــا هــي توقعاتــِك مــن المجموعــة اليــوم؟ طقوســً 
افتتاحيــة فــي حــال اســُتهلت بهــا الجلســة.

أمثلة عن الطقوس الختامّية:
 ُيعتبــر الطلــب مــن كّل مشــاركة الرســم فــي بدايــة الجلســة ومــن ثــم تطويــر الرســمة ووضــع اللمســات 
األخيــرة عليهــا عنــد نهايــة كل جلســة طقســً ختاميــً )ُيرجــى العــودة الــى فقــرة الصــورة المجازيــة فــي الصفحــة 

5 للمزيــد مــن األمثلــة(.

 وُيعتبــر تقييــم الجلســة الشــفهي التشــاركي طقســً مــن الطقــوس الختاميــة )ُيرجــى االضطــاع علــى 
الصفحــة 30 مــن الوثيقــة(.

عرض خدمات إدارة الحالة الفردية
مــن المستحســن اعــام المشــاركات منــذ بدايــة جلســات الدعــم بــأن ادارة الحالــة وخدمــة الدعــم ُتشــكان 
مســاحة حيــُث باســتطاعة كل امــرأة وفتــاة التعبيــر عــن نفســها فــي إطــاٍر مــن الســرية. وبإســتطاعة الميســرة 
ان تعطــي امثلــة مــن الميــدان واســتعراض قصــص ناجحــة، واصفــًة كيــف ســاعدت خدمــة معينــة نســاًء وفتيــاٍت 
اخريــات دون ذكــر االســماء، والشــرح انــه باســتطاعة النســاء والفتيــات الوصــول الــى هــذه  المســاحة عنــد الحاجــة. 
ــة عنــد الضــرورة  وفــي جميــع األحــوال، باســتطاعة الميســرة ان تقتــرح علــى المشــاركة احالتهــا الــى ادارة الحال

بشــرط ان تعلــن المشــاركة  عــن موافقتهــا بإرادتهــا.

قواعد المجموعة األساسية
ُتعتبــر القواعــد األساســّية مهمــة لديناميكّيــة المجموعــة ومــن المستحســن وضعهــا مــع المشــاركات فــي 
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بدايــة مســيرة الدعــم إذ تعــزز الشــعور بالمشــاركة وااللتــزام. وُتعتبــر عمليــة وضــع القواعــد االساســّية وســيلًة 
إلشــعار المشــاركات فــي المجموعــة بالســامة والثقــة قبــل االلتــزام بالتفاعــل والمشــاركة. وقــد تتضمــن القواعــد 

االساســّية، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

 االنفتاح على آراء اآلخرين.

 الصدق.

 الصبر.

 احترام السرّية.

 الرغبة في االصغاء. 

 دعم ومساعدة بعضنا البعض.

 العمل حسب وتيرتنا الخاصة.

 االلتزام بالوقت وحضور كل الجلسة.

 تفادي تشتيت االنتباه )عن طريق رنين الهاتف مثًا(.

 حضور كّل الجلسات.

المشــاركات  طــورت  حــال  فــي  المجموعــة  ديناميكّيــة  فــي  اندماجــً  أكثــر  األساســّية  القواعــد  تصبــح  وقــد 
بنفســهن كّل المفاهيــم. فعلــى ســبيل المثــال، بإســتطاعة الميســرة الطلــب مــن المشــاركات العمــل فــي 
مجموعــاٍت فرعّيــة لتحديــد بعــض المفاهيــم األساســّية مثــل مفهــوم الســرّية أو الصبــر أو عــدم اصــدار األحــكام. 
ويمكــن لــكّل مجموعــة فرعيــة تعريــف المفهــوم بشــكٍل واضــح وتفســير أهميتــه عندمــا تعبــر المشــاركات فــي 

المجموعــة عــن مشــاهرهن أفكارهــن.

الجلسات
وتــّم وضــع جــدول مــن ســت جلســات خــال ورشــة العمــل التــي انعقــدت فــي أبريــل 2014 بالتعــاون مــع المرشــدات  
ــى الخبــرة التــي اكتســبتها العامــات  االجتماعيــات  فــي المجلــس الدنماركــي لاجئيــن. وتســتند الجلســات ال
فــي الميــدان، ورصــد االحتياجــات آخــذات بعيــن االعتبــار الخصائــص النفســّية واالجتماعّيــة الخاصــة بالنســاء 

والفتيــات الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو العرضــة لــه والخصوصيــات الســياقّية. 

ــار.  ــر بعيــن االعتب ــة: عنــد تنظيــم جلســات الدعــم، مــن المفّضــل دائمــً أخــذ الســياق الهــش والمتغي مالحظ
وقــد تلجــأ الميســرة الــى تغييــر الجلســة او تبديــل الجلســات 2 و3 و4 أو اســتبدال محتــوى أي جلســة بمواضيــع 
أخــرى قــد تكــون ذات أولويــة بالنســبة للمجموعــة خــال فتــرة تطبيــق النشــاط. ومــن المتوقــع ان ُيعــاد تكييــف 

الجــدول اســتنادًا الــى آراء النســاء والفتيــات بعــد فتــرٍة مــن التطبيــق.
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مقدمة وتحديد الضغوطات والموارد األساسّية 1

مقدمة )5 دقائق(

الترحيــب بالمشــاركات وعــرض الهــدف األساســي لمجموعــة الدعــم بإيجــاز ضمــن إطــار عمــل خدمــات المجلــس 
الدنماركــي لاجئيــن )ُيرجــى العــودة الــى الصفحــة 4 مــن هــذا الكتيــب(

تمرين “اسمي هو” )15 دقيقة(

يمكــن االســتعانة بهــذا التمريــن فــي بدايــة مســار الدعــم مــع كّل المجموعــات. فعندمــا تنشــأ مجموعــة جديــدة، 
يكــون علــى المشــاركات والميســرة معرفــة أســماء بعضهــن البعــض وحفظهــا. إن هــدف هــذا التمريــن هــو 
التعريــف بمفهــوم الهويــة الشــخصّية لــكّل فــرٍد مــن افــراد المجموعــة إذ أن النســاء والفتيــات لســن مجــرد 
مــن  فــرٍد  المجموعــة مســاعدة كل  فــي  الميســرة والمشــاركات  إلــخ. ومــن شــأن  ناجيــات وضحايــا والجئــات 

ــه اســم وماضــي وحاضــر ومســتقبل. ــدة بأنهــا فــرٌد ل المجموعــة لتشــعر مــرة جدي

توجيهات:

اطلبي من المشاركات ان ينقسمن الى مجموعات مؤلفة من شخَصين )ثنائي( وتبادل:

1 - اسَميهما،

٢ - أصل اسَميهما والمعنى،

٣- القصة وراء اإلسم )من اختار اإلسم ولماذا؟( وأي قصة أخرى ذات صلة.

 اطلبــي مــن المشــاركات االصغــاء الــى بعضهــن البعــض إذ ســيكون علــى كل واحــدة منهــن اخبــار المجموعة 
قصــة زميلتهــا. ُيخصــص لهــذا التمريــن 5 الــى 7 دقائق.

 اطلبي من كل ثنائي العودة الى دائرة المجموعة ومشاركة األخريات قصصهن.

نصائح للميسرة

 قــد ُيعيــد هــذا النشــاط احيــاء ذكريــات ومشــاعر أليمــة فكونــي علــى اســتعداد لإلصغــاء بتعاطــف ولشــكر 
المشــاركات علــى البــوح بقصصهــن أمــام المجموعــة.

 وفــي حــال كانــت بعــض المشــاركات ال تعــرف أصــل اســمائهن، احرصــي علــى طمأنتهــن وعلــى تشــجيعهن 
علــى االســتعام عــن ذلــك عنــد العــودة الــى المنــزل، وتذكــري الســؤال مــا إذا كانــت لديهــن معلومــات بهــذا 

الخصــوص فــي الجلســة التالّيــة. 

 يمكنــك فــي حــال كانــت لديــِك أيــه معلومــة عامــة )ايجابيــة أو محايــدة( حــول معنــى/ أصــل اســم معيــن 
مشــاركتها مــع المجموعــة.

قواعد المجموعة األساسية )10 دقائق(

ضعــي مــع المشــاركات قائمــة بقواعــد المجموعــة األساســية ومــن الممكــن إعــادة تكييــف هــذه القائمــة خــال 
الجلســات المقبلــة.

الضغوطات والموارد األساسية )25 دقيقة(

تتعــرض النســاء والفتيــات خــال فتــرات الطــوارئ المعقــدة لاجهــاد مــن مصــادر مختلفــة وبإســتطاعة الميســرة 
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خــال النقاشــات المفتوحــة محاولــة معرفــة مصــادر اإلجهــاد مــن أجــل العمــل فــي فتــرٍة الحقــة علــى تحديــد 
المــوارد إليجــاد اســتراتيجيات التأقلــم والتكّيــف. فعلــى ســبيل المثــال وعلــى مســتوى العائلــة، قــد تواجــه 
النســاء والفتيــات مشــاكل فــي التفاعــل مــع افــراد آخريــن مــن العائلــة فــي حيــن قــد يشــعرن علــى المســتوى 
االجتماعــي باإلهانــة وهــن يمشــين فــي الطريــق. ويمكــن للمجموعــة ان تتحــدث عــن الضغوطــات لمعرفــة مــا 

ــة مــن أجــل معالجتهــا خــال جلســات الدعــم. هــي الضغوطــات المشــتركة أو ذات األولوي

توجيهات:

 مــن أجــل تحديــد أبــرز الضغوطــات:  اطلبــي مــن المشــاركات التفكيــر بأبــرز الضغوطــات التــي تواجهنهــا 
حاليــً بصــورٍة يوميــة. يمكنــِك القــول: “قــد يكــون الســؤال عــن الضغوطــات صعبــً ألنهــا ودون أدنــى شــك كثيــرة 
وُيرجــى مــن المشــاركة التــي تريــد مشــاركتنا قصتهــا ان تحــدد ابــرز عامــل يســبب لهــا االجهــاد والتحــدث عنــه 

أمــام المجموعــة عندمــا تــرى ذلــك مناســبً.” 

ــا يلــي: “ اآلن  ــِك قــول م ــرز الضغوطــات يمكن ــر المشــاركات عــن اب ــرز المــوارد: بعــد تعبي ــد اب  مــن أجــل تحدي
وقــد عبــرت كل واحــدة منكــن عــن الضغوطــات التــي تواجههــا ، انــا واثقــة انــه لــو كان لدينــا متســٌع مــن الوقــت 
لكانــت كّل واحــدة منكــن عبــرت عــن عوامــل إضافيــة تســبب لهــا اإلجهــاد فــي حياتهــا اليوميــة، لكــن أريــد 
منكــن التفكيــر بمواردكــن. فعلــى الرغــم مــن كّل الضغوطــات، مــا الــذي ُيعطيــِك قــوًة للمضــي قدمــً؟ ومــن 

ــِك؟” مــن تســتمدي الطاقــة للنهــوض صباحــً واتمــام اعمال

 فّســري للمشــاركات أن الهــدف االساســي مــن مجموعــة الدعــم هــو اعطــاء كل مشــاركة مســاحة للتعبيــر عــن 
الضغوطــات اليوميــة واكتشــاف كيفيــة تعزيــر مواردهــا وحمايتها.

نصائح للميسرة:

ضغــط  أبــرز  لكونــه  األساســية  واالحتياجــات  الخدمــات  غيــاب  مــن  الشــكوى  الــى  المشــاركات  تميــل  قــد   
يواجهنــه. مــن المهــم التأكــد مــن أن باســتطاعة النســاء والفتيــات المشــاركات فــي مجموعــة الدعــم والوصــول 

قــدر الممكــن إلــى االحتياجــات والخدمــات األساســية مــن خــال تبــادل المعلومــات والتعليــم والتواصــل.

 وقــد تلعــب الميســرة دورًا مــن خــال دعــوة النســاء والفتيــات الــى التعبيــر والعمــل على الضغوطــات والموارد 
الداخلّيــة والشــخصّية ذات الصلــة بالقــول: “إن االحتياجــات االساســّية غيــر متوفــرة ويبــدو ان الخدمــات المقدمــة 
غيــر كافيــة. يمكننــا ان نتحــدث هنــا عــن الضغــط الناتــج عــن ذلــك وعــن عوامــل ضغــط اخــرى تواجهنهــا فــي 

حياتكــن اليوميــة وفــي عاقاتكــن مــع اآلخريــن مــن حولكــن.”

الصورة المجازّية الخاصة بمجموعة الدعم )15 دقيقة(

قدمــي صــورة مجازيــة واطلبــي مــن المشــاركات إيجــاد صــورة اخــرى باإلســتناد الــى توقعاتهــن وعلــى ضــوء 
تقديمــِك لمجموعــة الدعــم واهدافهــا. ومــن شــأن ذلــك، أن يســاعدِك علــى تقييــم مــا إذا كانــت االهــداف واضحــة 

بالنســبة لجميــع المشــاركات ومســاعدتهن علــى تكييــف توقعاتهــن مــع خطــة مجموعــة الدعــم. 

تقديم الطقس والتقييم التشاركي )15 دقيقة(

اطلبــي مــن المشــاركات الّتحــرك فــي المــكان فــي حــال اعتبــرِت هــذا النشــاط مناســبً واطلبــي منهــن محاولــة 
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االســترخاء عــن طريــق التنفــس الخــراج الضغــط.

يمكنــِك أن تطلبــي منهــن وهــن يمشــين التفكيــر فــي جلســة اليــوم وتحديــد نقطــة اكتشــفتها كّل واحــدة 
منهــن عــن نفســها أو تحديــد نقطــة ســمعتها خــال الجلســة اعتبرتهــا مثيــرة لاهتمــام: “حاولــي تحديــد هــذه 

النقطــة وانــِت تمشــين ومــا إن تجديهــا، إمشــي ببــطء وتوقفــي فــي مــكاٍن محــدد تجدينــه مناســبً.”

عندمــا تتوقــف كّل المشــاركات، اطلبــي منهــن العــودة الــى اماكنهــن لمشــاركة المجموعــة ،فــي حــال رغبــن 
بذلــك، 

ومن الممكن تقييم الجلسة بصورٍة تشاركّية من خال سؤال المشاركات عن آرائهن وتوصياتهن. 

 الختام  )5 دقائق(

أنهي الجلسة بـ:

 شكر المشاركات على التزامهن.

 إعام المشاركات أنكن ستعملن معً خال 5 جلسات أخرى.

 تذكير المشاركات بأن مساحة خاصة متوافرة لمن تشعر بأن هذه الجلسة كانت ثقيلة عليها.

 القول بأنِك ستتيحين في الجلسات المقبلة مساحًة للتحدث عن المشاعر وكيفية التعامل معها.
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فــي حــاالت الطــوارئ وفــي حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي بصــورٍة خاصــة، تختبــر النســاء والفتيــات 
خســائر مــن انــواع مختلفــة: خســارة المنــزل واألحبــاء والشــعور باألمــان والهويــة والشــعور بالســيطرة علــى 
الحاضــر واألمــل بالمســتقبل إضافــًة الــى خســارة الثقــة باآلخريــن. وغالبــً مــا تعبــر النســاء والفتيــات عــن حــزٍن 
عميــق بســبب تراكــم الخســائر. وقــد ُيســاهم التحــدث عــن الخســائر وادراكهــا فــي الحــد مــن الحــزن العميــق. 
وعلــى أي حــال، عندمــا ُيطلــب مــن المشــاركات التعبيــر عــن مشــاعرهن، يجــدن صعوبــًة فــي ترجمــة األحاســيس 
بالكلمــات. وغالبــً مــا يتــم الربــط بيــن المشــاعر وردود الفعــل الجســدية، “رأســي ســينفجر” أو “ال أســتطيع النــوم” 
للتعبيــر عــن القلــق، “قلبــي يحتــرق” للتعبيــر عــن الحــزن، “اشــعر بانقباضــات معويــة” للتعبيــر عــن التوتــر، 
إلــخ. وقــد يصعــب مســاعدة النســاء والفتيــات علــى تحديــد مشــاعرهن والتعبيــر عنهــا، إال أنهــا خطــوة دعــم 

اساســّية تســمح باحتــواء المشــاعر وتحويلهــا خــال جلســة الدعــم.

الطقس االفتتاحي )10 دقائق(

 ابدأي بتوجيهات “المشي في الفضاء” )المشي، التنفس، االسترخاء...(

 اطلبــي مــن المشــاركات التفكيــر وهــن يمشــين بمعنــى عبــارة “صبــاح الخيــر” وادعــي كل مشــاركة الــى 
ــك. فعلــى الرغــم مــن اســتخدامنا هــذه  ــات بذل ــه حقــً دون مشــاركة األخري ــارة وبمــا تعني ــر بهــذه العب التفكي

العبــارة يوميــً إال اننــا ننســى فــي بعــض األحيــان معناهــا الحقيقــي. 

 اطلبــي اآلن مــن كّل مشــاركة قــول عبــارة “صبــاح الخيــر” بمعناهــا الحقيقــي لنفســها وهــي تمشــي. قــد 
ــاٍل. ــى التحــدث بصــوٍت ع ــك مــن خــال فكــرة او بصمــت دون الحاجــة ال يكــون ذل

 وفــي حيــن ال تــزال المشــاركة تمشــي، اطلبــي منهــا النظــر مــن حولهــا وقــول “صبــاح الخيــر” بمعناهــا 
الحقيقــي لاشــخاص الذيــن تــود تحيتهــم ومــن ثــم اطلبــي منهــا “مــلء الغرفــة بعبــارات صبــاح الخيــر”.

التحضير للتعبير عن المشاعر )20 دقيقة(

التوجيهات:

 فــي حيــن ال تــزال المشــاركات تمشــين فــي القاعــة كجــزٍء مــن الطقــس االفتتاحــي للجلســة، اطلبــي منهــن 
التوقــف والتفكيــر بمعنــى عبــارة “كيــف الحــال؟”: ُنســأل يوميــً هــذا الســؤال إال أننــا عــادًة ال نعطــي الجــواب 
الصحيــح، وحتــى لــو فعلنــا نــادرًا مــا ُيصغــي احــد الــى جوابنــا. أدعوكــن اليــوم الــى التفكيــر بهــذه العبــارة 

ــى انفســكن: “كيــف اشــعر اليــوم؟” ــا تجــدن معنــى لهــا عــاودن المشــي واســألن الســؤال عل وعندم

 اطلبــي مــن المجموعــة المشــي ألقــل مــن دقيقــة والتفكيــر. بعدهــا، اطلبــي منهــن التوقــف واطلبــي 
مــن كل مشــاركَتين واقفَتيــن الــى جانــب بعضهمــا البعــض بتشــكيل ثنائــي واعطــي التوجيهــات التاليــة: 
“سنســتخدم اليــوم عبــارة “كيــف الحــال” بطريقــٍة مختلفــة وادعــو كل ثنائــي الــى اختيــار المــكان المريــح لــه فــي 
القاعــة. بعدهــا، تســأل كل مشــاركة زميلتهــا “كيــف حالــِك اليــوم؟” وُتصغــي إليهــا فتــرة 3 دقائــق قبــل تبديــل 
األدوار، وال يحــق لهــا اســداء النصائــح عنــد اإلصغــاء الــى الشــريكة بــل التفكيــر فقــط كيــف تشــعر وهــي تســتمع 
الــى زميلتهــا. فمــا المشــترك بينكمــا؟ بمــا شــعرِت وانــت ُتصغيــن الــى شــريكتِك؟” ويمكنــِك التفســير أكثــر 
عــن طريــق األمثلــة مــن قبيــل: “إن اصغيــُت الــى شــخص يمــر بالصعوبــات التــي امــر بهــا، سأشــعر بأننــي لســت 

وحــدي وسأشــعر باألمــان. إن اصغيــُت الــى شــخٍص فقــد عزيــزًا، ســأتأثر واشــعر بالحــزن ربمــا”.

 امهلي المشاركات 6 دقائق قبل دعوتهن الى العودة الى دائرة المجموعة والنقاش.

تحديد المشاعر والتعبير عنها 2
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نقاط للنقاش ضمن إطار المجموعة:

 بماذا تشعرين عند اإلصغاء لآلخرين؟

 كيف شعرِت عندما أصغى أحدهم إليِك؟

 ما الفرق بين هذا التمرين والطريقة التي ُتصغين فيها عادًة الى محيطِك وُيصغي إليِك؟

 ما الذي اكتشفته عن نفسِك او عن األخريات لدى القيام بهذا التمرين؟

 تحدثــي مــع المشــاركات عــن صعوبــة تحديــد المشــاعر والتعبيــر عنهــا فــي العديــد مــن الثقافــات، وعــن أن 
النســاء والفتيــات فــي ثقافــات عديــدة ُيعبــرن عــن مشــاعرهن مــن خــال الجســد وآالم الجســد )اعطــي امثلــة(. 
فســري أنــه ومــن خــال تماريــن ســتقومين بهــا خــال الجلســات الاحقــة، ســتتمكن المجموعــة مــن تحديــد 

مشــاعرها والتعبيــر عنهــا.

تقديم تمرين الرمز )10 دقائق(

توجيهات:

ــّم وضعــه أمامهــا فــي  ــع ُيلخــص شــعورها ومــن ث  اطلبــي مــن كل مشــاركة إيجــاد رمــز موجــود فــي الموق
مســاحة التعبيــر اآلمنــة. وفــي حــال كان مــن غيــر الممكــن حمــل الرمــز او االتيــان بــه الــى مســاحة التعبيــر، أو فــي 
حــال اختــارت المشــاركة رمــزًا غيــر موجــود فــي الموقــع، باســتطاعة المشــاركة رســم الرمــز علــى ورقــة ووضعــه 

امامهــا علــى األرض.

ــد الشــعور الكامــن وراء هــذا  ــة تحدي ــى محاول ــى ترجمــة الرمــز ببضــع الكلمــات وال  إدعــي اآلن المشــاركات ال
الرمــز واالحســاس الجســدي المرافــق لذكــر هــذا الرمــز أو الشــعور. إذا مــا اخــذت مشــاركة مــا زجاجــة فارغــة رمــزًا 
لهــا مثــًا، قائلــًة بأنــه لــم يعــد لديهــا قطــرة امــل واحــدة، اســأليها عــن شــعورها إزاء ذلــك ومــا الــذي تشــعر بــه 

علــى المســتوى الجســدي عندمــا تتحــدث عــن شــعورها هــذا. 

 مــن المستحســن دائمــً العمــل علــى اغــاق الموضــوع أو علــى تحويــل الشــعور الســلبي او الثقيــل عندمــا 
يظهــر وســط المجموعــة. فبعــد ان تكــون جميــع المشــاركات قــد تحدثــن عــن رمزهــن، اســألي كل مشــاركة مــن 
خــال الرمــوز مــا الــذي قــد يشــعرها باالرتيــاح. مثــًا: اســألي المشــتركة التــي اختــارت الزجاجــة الفارغــة: “برأيــِك، مــا 

الــذي قــد يســاعد علــى اعــادة مــلء الزجاجــة،” إلــخ.

مالحظة للميسرة:

مــن خــال اســتخدام تمريــن الرمــز فــي كّل جلســة )ايجــاد رمــز يعبــر عــن الشــعور والتعبيــر عنــه وايجــاد المــوارد(، 
تكتشــف النســاء والفتيــات تدريجيــً القــدرة علــى الخــروج مــن وضــٍع صعــب للغايــة عبــر مجموعــة الدعــم. ويمكن 
مناقشــة هــذه النقطــة مــع المشــاركات بعــد مــرور عــدد مــن الجلســات تســتخدم خالهــا هــذه األداة للتأكــد مــن 

أن المشــاركات مــدركات لهــذه العمليــة. 

تحديد المشاعر وربطها بحاالت معينة )20 الى 30 دقيقة(

توجيهات:

 اطلبــي مــن كّل مشــاركة رســم خريطــة تظهــر االنشــطة المختلفــة التــي تقــوم بهــا واألماكــن التــي تقصدهــا 
خــال االســبوع )بيــت، مركــز، ســوق، طبــخ، وقــت مــع الجيــران، إلــخ.(. باســتطاعتها القيــام بذلــك مــن خــال 

تقســيم الورقــة الــى 4 أو 5 خانــات ومــن خــال رســم نشــاط او مــكان فــي كل خانــة.
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 اســألي كّل مشــاركة اآلن عــن شــعورها حيــال مختلــف األماكــن او االنشــطة التــي رســمتها، وباســتطاعتها 
البحــث فــي الموقــع عــن رمــوز تعبــر عــن مشــاعرها ورســم الرمــوز فــي أعلــى كّل خانــة. فســري للمشــاركات بــأن 

المــكان او النشــاط نفســه قــد ينتــج أكثــر مــن شــعوٍر واحــد وبالتالــي قــد ُينســب اليــه أكثــر مــن شــعور.

 اسألي المشاركات في حال كن يرغبن مشاركة المجموعة رسوماتهن والرموز المختارة.

نقاط النقاش:

 تنبثــق فــي بعــض األحيــان المشــاعر الصعبــة مــن مــكاٍن مــا أو مــن حالــٍة معينــة. ويميــل البشــر خــال األزمــات 
الــى الشــعور بــأن هــذا الشــعور الســلبي الغامــر موجــود اينمــا ذهبــوا ومهمــا فعلــوا. حاولــي تحديــد مصــدر هــذا 

الشــعور علــى خريطتــِك ومــا هــو المــكان أو النشــاطات التــي تجعلــِك تشــعرين باالرتيــاح؟

ــِك تشــعرين بالراحــة. كيــف  ــا هــي المــوارد المتاحــة فــي بعــض األماكــن او األنشــطة التــي تجعل  ناقشــي م
ــِك اســتخدام هــذه المــوارد فــي اماكــن اخــرى؟  يمكن

الطقس االختتامي من خالل صورة مجازّية والتقييم التشاركي )15 دقيقة( 
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تجــد النســاء والفتيــات المعرضــات لخطــر العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي أو الناجيــات منــه صعوبــًة فــي 
الوثــوق باآلخريــن خاصــًة فــي حــال تعرضــن لألذيــة مــن أشــخاص وثقــن بهــم أو فــي حــال كــّن ال يجــدن شــخص 
فــي محيطهــن مــن الممكــن بنــاء عاقــة ثقــة معــه. ومــن خــال مجموعــة الدعــم، ســُتتاح امــام النســاء والفتيــات 
فرصــة العمــل علــى عاقاتهــن الشــخصية ومفهــوم الثقــة. وتجــدر اإلشــارة الــى ان الوثــوق بالمجموعــة هــي 
الخطــوة األولــى التــي قــد تســاعدهن فــي مرحلــٍة الحقــة علــى تحديــد مــن قــد يكــون أهــًا للثقــة فــي حياتهــن 
مــن أجــل بنــاء شــبكة اجتماعيــة صحيــة تؤمــن لهــن الدعــم الــازم. وســتتاح أمــام النســاء والفتيــات خــال هــذه 
الجلســة فرصــة التعبيــر عــن الجــروح وعــن الذكريــات الجميلــة لإلحاطــة بمفهــوم الثقــة. وقــد تكــون هــذه 
الجلســة صعبــًة بالنســبة لبعــض النســاء والفتيــات اللواتــي قــد يتذكــرن ِحمــل هــذه الجــروح الكبيــر، لكــن 
علــى الميســرة ان تتذكــر دائمــً بــأن مســاحة التعبيــر هــذه هــي فرصــة مــن شــأنها ان تســمح للفتيــات والنســاء 

التعبيــر عــن انفســهن والبحــث عــن المــوارد المتاحــة فــي حياتهــن وفــي كل وضــٍع مؤلــم.

الطقس االفتتاحي )10 دقائق(

التحضير للتعبير حول مفهوم الثقة )20 دقيقة(

توجيهات:

 إدعــي المشــاركات الــى كتابــة 5 كلمــات يفكــرن فيهــا مــا إن نذكــر كلمــة “الثقــة”. وفــي حــال كانــت المشــاركات 
ال تعرفــن الكتابــة، يمكنــِك إمــا اقتــراح المســاعدة بالكتابــة عنهــا،  إمــا تكييــف التمريــن مــن خــال الدعــوة الــى 

ذكــر 3 كلمــات عــوض 5.

 اطلبي من كل مشاركة ان تذكر امام المجموعة كلمة كتبتها.

نقاط البحث:

 كيف شعرِت وأنت تقومين بهذا التمرين؟

 ما قد تكون مشاعر شخص خسر ثقته باآلخرين؟ لماذا؟

 هــل مــن الممكــن إعــادة بنــاء مفهــوم الثقــة؟ “وكيــف؟” فــي حــال كان الجــواب إيجابي“ولمــاذا؟” فــي حــال كان 
. سلبيً

مالحظات للميسرة:

مــن المستحســن عــدم اإلســراع فــي دفــع المشــتركات الــى الثقــة بمــن حولهــن، ومــن غيــر الممكــن القيــام بذلك 
فــي جلســٍة واحــدة. إن هــدف هــذه الجلســة هــو مســاعدة المشــاركات علــى التفكيــر بهــذه الكلمــة والجــراح 

المرتبطــة بهــا وبإمكانيــة إعــادة بنــاء الثقــة عنــد الحاجــة بينهــن وبيــن األشــخاص اللذيــن يتــم اختيارهــم. 

تمرين “خريطة الثقة” )30 دقيقة(

توجيهات: 

 اطلبــي مــن كّل مشــاركة أن ترســم علــى ورقــة عــدد مــن االشــخاص اللذيــن تتفاعــل معهــم خــال األســبوع، 
“فكــري بأشــخاص تعيشــين معهــم أو تصادفينهــم فــي الســوق أو المركــز، إلــخ. يمكنــِك رســم إذا مــا أردت 20 

شــخصً كحــدِّ أقصــى.”

مفهوم الثقة 3
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 اطلبــي مــن كل مشــاركة ان ترســم علمــً أحمــر الــى جانــب األشــخاص الذيــن تعتبــر انــه مــن غيــر الممكــن ابــدًا 
الوثــوق بهــم، ومــن ثــم علمــً أصفــر الــى جانــب األشــخاص الذيــن قــد يكــون مــن الممكــن الوثــوق بهــم، وعلمــً 

أخضــر الــى جانــب األشــخاص الذيــن تعتبرهــم ودون أي تــردد أهــًا للثقــة.

نقاط البحث:

 “ مــا الــذي يدفعــِك الــى وضــع علــم أحمر/أصفــر/ أخضــر الــى جانــب األشــخاص علــى ورقتــِك. هــل لــِك ان تعطينا 
مؤشــر/ ميــزة تجعلــك تشــعرين بــأن هــذا الشــخص ليــس أهاً ؟”

 “ ما هي النقاط/ المؤشرات التي تجعلنا نثق/ ال نثق بأحدهم؟”

 “ هــل تعتقــدي أن هنــاك شــخص فــي محيطــِك يمكِنــك ان تبنــي معــه عاقــة ثقــة؟ مــا الــذي قــد يعنيــه ذلــك 
وكيــف عســى ذلــك ان ُيســاعدِك؟ ”

الطقس االختتامي من خالل الصورة المجازية الخاصة بالمجموعة والتقييم التشاركي )15 دقيقة(

باإلضافة الى ذلك، احرصي على:

 شكر المشاركات على التزامهن.

 التفسير للمشاركات انكن ستعملن مع بعضكن البعض خال 3 جلسات متبقية.

 التذكير بأن المساحة الفردية متوافرة في حال شعرت احداهن بعبء جراء هذه الجلسة.

 اعــام المشــاركات انــك ســتؤمنين خــال الجلســة التاليــة مســاحًة للتحــدث عــن مفهــوم الحمايــة الذاتيــة 
ومعنــى هــذا المصطلــح وكيفيــة إعــادة بنــاء هــذا المفهــوم فــي حياتهــن عنــد الحاجــة.
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غالبــً مــا تشــعر النســاء والفتيــات الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أو المعرضــات لــه بالعجــز 
وعــدم القــدرة علــى الدفــاع عــن انفســهن مــن األذى. وبإســتطاعة الميســرة خــال هــذه الجلســة تنظيــم نقــاش 
حــول الحاجــة الــى الحمايــة الذاتيــة فــي حــال شــعرت بــأن المجموعــة مســتعدة، وإال اســتطاعت اســتبدال الجلســة 
4 بالجلســة 5. ومــن المهــم ان نتذكــر بــأن النســاء والفتيــات قــد يكــن واجهــن ظــروف مؤلمــة، وبالتالــي فمــن 
المستحســن احتــرام مســارهن وتافــي اصــدار األحــكام المســبقة. وســتتيح لهــن هــذه الجلســة فقــط امكانيــة 
التعبيــر عــن انفســهن والتفكيــر بوســائل الحمايــة. ومــن المهــم أيضــً األخــذ بعيــن االعتبــار انــه مــن المفّضــل 
إحالــة النســاء والفتيــات اللواتــي يعشــن حــاالت صادمــة )مثــل العنــف المنزلــي والعنــف الجنســي والمعانــاة 
المبرحــة التــي قــد تــؤدي الــى اضطرابــات عقليــة، إلــخ(  الــى خدمــات الصحــة العقليــة المتخصصــة قبــل المشــاركة 
فــي جلســات الدعــم. وعلــى الميســرة ان تتذكــر فــي حــال توتــرت إحــدى المشــاركات أو انهــارت خــال الجلســة 
بــأن هــذه المجموعــة قــد تكــون المســاحة الوحيــدة حيــُث ستشــعر بمــا يكفــي مــن األمــان للتعبيــر عــن نفســها، 
وبــأن عمليــة التعبيــر هــذه هــي فرصتهــا لكــي تحصــل علــى الدعــم الــذي تحتاجــه ضمــن إطــار المجموعــة أو مــن 

خــال اإلحــاالت.

 الطقس اإلفتتاحي )10 دقائق(

تمرين “التنويم المغناطيسي الكولومبي” )30 دقيقة(

توجيهات:

 بعــد التمريــن االفتتاحــي المعتــاد، اطلبــي مــن المشــاركات المشــي فــي الغرفــة والتنفــس واطلبــي منهــن 
التوقــف بعــد دقيقــة.

 اطلبــي مــن 4 مشــاركات واقفــات علــى مقربــة مــن بعضهــن البعــض ان يفترقــن فــي زوَجيــن واطلبــي مــن 
كل زوج النقــاش واختيــار مــن ســتكون القائــدة خــال التمريــن ومــن ســتلعب دور التابــع. فســري ان القائــدة 
ســتتمتع بقــوة ســحرية فــي كــف يدهــا اليــوم وان هــذه القــوة هــى كالمغنطيــس: تنشــط القــوى الســحرية 

عندمــا تفــرك يديهــا وتصفــق لمــرة واحــدة.

 اطلبي من باقي المجموعة الجلوس على شكل دائرة حول الزوَجين والمراقبة.

 وتضــع القائــدة كــف يدهــا علــى بعــد عشــري ســنتيمتر مــن أنــف الشــريك وتقودها/ترشــدها مــن خــال حركــة 
يدهــا. ويكــون علــى التابعــة متابعــة كــف يــد القائــدة مهمــا كان االتجــاه: الــى خلــف أو األمــام، اليســار أو اليميــن 
ومراعــاة وضعيــة الجســم التــي قــد تتغيــر مــن منخفضــة إلــى متوســطة إلــى عاليــة و المحافظــة علــى المســافة 
نفســها بيــن وجههــا وكــف القائــدة. ويمكنــِك أن ُتفســري للمشــاركات عمليــً مــا المطلــوب مــن خــال تطبيــق 

التمريــن مــع احداهــن.

 فســري قبــل إعطــاء الضــوء األخضــر للبــدء بالتمريــن ان القائــد الحقيقــي هــو مــن يتبعــه اآلخــرون مهمــا كان 
دورهــم للحصــول علــى الحمايــة.

 امنحي وقتً لكل زوج كي يتآلفا وُينسقا قبل ان تطلبي منهما التوقف وتبديل األدوار.

نقاط البحث:

 كيف شعرت أو ما الذي الحظته خال هذا النشاط؟ ما كان الجزء األصعب؟

ــذي تعلمتــه عنــِك )للمشــاركات األربعــة اللواتــي شــاركن فــي اللعبــة(؟ هــل شــعرِت فــي أي وقــٍت مــن   مــا ال
ــن التوقــف واالنســحاب مــن النشــاط؟ ولمــاذا؟ ــِك تريدي األوقــات أن

الحماية الذاتية 4
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 هــل شــعرِت بالحمايــة وأنــِت تتبعيــن القائــدة؟ مــا الــذي فعلتــه لحمايــة نفســِك؟ اطرحــي الســؤال نفســه علــى 
المراقبات  

 علــى الرغــم مــن كّل الصعوبــات التــي قــد تواجــه المــرأة، كيــف عســاها أن تحمــي نفســها مــن األذيــة؟ هــل 
بإســتطاعة أحــد المشــاركات اعطائنــا أمثلــة عمليــة عــن العناصــر التــي قــد تســاعد خــال الحــاالت الصعبــة؟

تحديد المخاطر األساسية وعوامل الحماية في حياة المشاركات اليوم )20 دقيقة(

اســتكماالً للتمريــن الســابق، باســتطاعتِك فتــح بــاب النقــاش والطلــب مــن المشــاركات تحديــد مصــادر الخطــر 
األساســية التــي يواجهنهــا علــى مســتوى العائلــة أو المجتمــع ومــوارد الحمايــة االساســية التــي باســتطاعتهن 
الوصــول إليهــا او تعزيزهــا علــى المســتوى الفــردي أو العائلــي أو المجتمعــي. ومــن المتوقــع أن تســتفيد 

ــة ذاتيــة. المشــاركات مــن خبــرات بعضهــن البعــض وتتعلمــن وســائل حماي

الطقس االختتامي من خالل الصورة المجازية الخاصة )15 دقيقة(

باإلضافة الى ذلك، احرصي على:

 شكر المشاركات على التزامهن.

 التفسير للمشاركات انكن ستعملن مع بعضكن البعض خال جلسَتين متبقيَتين.

 التذكير بأن المساحة الفردية متوفرة في حال شعرت احداهن بعبء جراء هذه الجلسة.

 إعــام المشــاركات انــك ســتؤمنين خــال الجلســة التاليــة مســاحًة للتحــدث عــن مفهــوم الحمايــة الذاتيــة 
ومعنــى هــذا المصطلــح وكيفيــة إعــادة بنــاء هــذا المفهــوم فــي حياتهــن عنــد الحاجــة.

إن الهــدف مــن هــذا التمريــن هــو جعــل المشــاركات مــدركات لشــبكة الدعــم المحيطــة بهــن وحثهــن علــى 
طلــب المســاعدة عنــد الحاجــة والــى توســيع شــبكة الدعــم مــن خــال تحديــد اشــخاص جــدد ُيصادفنهــم فــي 

حياتهــن اليوميــة ويمكــن ادراجهــم فــي دائــرة الدعــم.
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الطقس االفتتاحي )10 دقائق(

التحضير للتعبير حول مفهوم الدعم )25 دقيقة(

التوجيهات:

 ادعــي المشــاركات الــى كتابــة 5 كلمــات يفكــرن فيهــا مــا ان نذكــر كلمــة “دعــم” علــى ورقــة. وفــي حــال كانــت 
المشــاركات ال تعرفــن الكتابــة، يمكنــِك إمــا اقتــراح المســاعدة بالكتابــة بنفســك إمــا تكييــف التمريــن مــن خــال 

الدعــوة الــى ذكــر 3 كلمــات عوضــا ً  عــن 5.

 اطلبي من كل مشاركة ان تذكر امام المجموعة كلمة كتبتها أو فكرت فيها. 

نقاط البحث:

 كيف شعرت وانت تقومين بهذا التمرين؟

 ما هي أنواع الدعم التي نحتاج اليها في الحياة؟

 كيف يشعر المرء من دون الدعم؟ كيف نستطيع ايجاد موارد الدعم في حياتنا والمحافظة عليها؟

تمرين: “دائرة الدعم”  )25 دقيقة(

التوجيهات: 

 اطلبــي مــن المشــاركات رســم دائــرة فــي وســط ورقــة واطلبــي مــن كل مشــاركة كتابــة اســمها او رمــز ُيعبــر 
عنهــا داخــل الدائــرة.

ــرة أو دائرَتيــن أصغــر تمثــان األشــخاص  ــرة التــي تمثلهــا دائ  اطلبــي مــن كل مشــاركة ان ترســم حــول الدائ
الذيــن كانــوا يدعمونهــا فــي الســابق، أو الذيــن ال يزالــون مصــدر دعــٍم لهــا اليــوم وفســري الفكــرة بكلمــاٍت 
بســيطة: “ارســمي دائــرة تمثــل االشــخاص الذيــن ســاعدوِك فــي الماضــي أو الذيــن ُيســاعدونِك اآلن عندمــا تمرين 
بأوقــاٍت صعبــة، وأكتبــي أســماء هــؤالء األشــخاص الذيــن ُيشــجعونِك ويحبونــِك ويدعمونــِك ماليــً ومعنويــً أو 

الذيــن يســتمعون إليــِك، إلــخ. فــي دوائــر مختلفــة. كمــا يمكنــِك رســم هــؤالء األشــخاص...” 

وعنــد االنتهــاء مــن هــذه المرحلــة، اطلبــي مــن المشــاركة رســم ســهم ينطلــق مــن هــذه الدوائــر المختلفــة نحــو 
الدائــرة التــي تمثلهــا فــي الوســط، واطلبــي منهــا ان تكتــب الــى جانــب كل ســهم نــوع الدعــم الــذي ُيقدمــه لهــا 

الشــخص المعنــي: “مــا نــوع الدعــم الــذي قدمــوه أو يقدمونــه؟”

 اطلبــي اآلن مــن كّل مشــاركة رســم ســهٍم جديــد ينطلــق مــن دائرتهــا فــي الوســط نحــو الدوائــر االخــرى 
واطلبــي منهــا ان تكتــب أو ترســم الــى جانــب كّل ســهم نــوع الدعــم الــذي قدمتــه هــي للشــخص المعنــي أو 
الــذي قــد تقدمــه. وتجــدر اإلشــارة الــى ان بعــض المشــاركات قــد تشــعرن بالتوتــر خاصــًة خــال هــذه المرحلــة مــن 
التمريــن فــي حــال أدركــن ان الشــخص الوحيــد الــذي كان يقــدم لهــن الدعــم مــات وانــه لــم يكــن لديهــن الفرصــة 
ــم يعــد الشــخص  ــن: “فــي حــال ل ــة مــن التمري ــي، مــن المهــم دائمــً القــول خــال هــذه المرحل لشــكره. وبالتال
ــِك ألي ســبٍب مــن األســباب، فأنــت تذكريــن جميلــه حتــى اآلن  ــه كمصــدر للدعــم موجــودًا فــي حيات ــذي اخترت ال

جلسة الدعم ٥
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لمجــرد ذكــره فــي دائــرة الدعــم وكأنــِك تعترفيــن بمــا حصلــِت عليــه مــن هــذا الشــخص وتشــكرينه. ويمكننــا ان 
نناقــش هــذه المســألة أكثــر بعــد فــي حــال أردِت بعــد االنتهــاء مــن التمريــن.” 

نقاط البحث:

  كيف شعرِت خال هذا النشاط؟ وما الذي كنِت لتغيريه في حال قمِت به من جديد؟

  هــل كان مــن الصعــب تحديــد األشــخاص الذيــن ُيقدمــون لــِك الدعــم. وهــل كان األمــر ســيان عندمــا فكــرِت 
كيــف باســتطاعتِك انــِت دعمهــم؟

  هــل غالبــً مــا تتذكريــن هــؤالء األشــخاص؟هل مــن عوائــق تمنعــك مــن طلــب الدعــم منهــم؟ وفــي حــال كان 
األمــر كذلــك، مــا هــي هــذه العوائــق؟

  كيف تشعرين عادًة عندما تحصلين على الدعم؟ وكيف تشعرين عندما تقدمين الدعم؟

  هل تريدين توسيع شبكة الدعم المحيطة بِك؟ كيف يمكنِك القيام بذلك؟

  ما الذي تعلمته من هذا النشاط؟

مالحظات للميسرة:

  مــن الطبيعــي ان تتذكــر بعــض المشــاركات احبــاء فقدنهــن وقــد يتســبب ذلــك بالحــزن والبــكاء وقــد 
ــي االســتماع إليهــن بقــدر المســتطاع واســألي ان  ــى الحــداد، فحاول ــن البعــض منهــن عل يســاعد هــذا التمري

كانــت احداهــن تريــد ان تخبــر المجموعــة بالمزيــد عــن هــذا الشــخص الفريــد. 

  إن هــذا التمريــن شــخصي والمشــاركة غيــر مجبــرة علــى اإلفصــاح عــن محتــوى عملهــا مــع المشــاركات 
ــي مــن المهــم جــدًا  ــن خــال النقــاش وبالتال ــر فقــط عــن وجهــة نظرهــا مــن التمري ــات. يمكنهــا ان تعب االخري

تفســير ذلــك قبــل الشــروع بالتمريــن.

  انتبهــي بشــكل خــاص الــى اي مشــاركة قــد تكــون شــبكة الدعــم المحيطــة بهــا ضعيفــة وخــذي علمــً بذلــك 
لمراقبتهــا بصــورٍة أفضــل فــي المســتقبل وتشــجيعها علــى التقدم.

-  ســلطي الضــوء خــال النقــاش علــى اهميــة شــبكة الدعــم فــي حيــاة المشــاركات وركــزي علــى حــق كل انســان 
فــي طلــب الدعــم. وبالتالــي، فــي حــال لــم تجــد مشــاركة أي مصــدر للدعــم فــي حياتهــا، شــجعيها مباشــرًة علــى 

محاولــة إيجــاد هــذا الشــخص مــن محيطهــا الحالي.

الطقس اإلختتامي من خالل الصورة المجازية الخاصة بالمجموعة )15 دقيقة(

باإلضافة الى ذلك، احرصي على:

 شكر المشاركات على التزامهن.

 التفسير للمشاركات انكن ستعملن مع بعضكن البعض خال جلسة واحدة بعد متبقية.

 التذكير بأن المساحة الفردية متوافرة في حال شعرت احداهن بعبء اجراء هذه الجلسة.

 إعــام المشــاركات انــك ســتؤمنين خــال الجلســة التاليــة مســاحًة للتحــدث عــن مفهــوم الحمايــة الذاتيــة 
ومعنــى هــذا المصطلــح وكيفيــة إعــادة بنــاء هــذا المفهــوم فــي حياتهــن عنــد الحاجــة.
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أبــرز المواضيــع  خــال الجلســة األخيــرة مــن جلســات مجموعــة الدعــم، ُتقّيــم المشــاركات العمليــة وتتذكــر 
والرســائل التــي عملــن عليهــا خــال الجلســات الخمــس الماضيــة. باإلضافــة الــى ذلــك، باســتطاعة الميســرة ان 
تطلــب مــن كل مشــاركة التفكيــر بنســاء مــن مجتمعهــا قــد يســتفدن مــن مســاحة الدعــم هــذه. ففــي حــاالت 
الطــوارئ، قّلمــا ُيســند لألشــخاص الذيــن يتلقــون الدعــم دورًا فعــاالً فــي جهــود اإلغاثــة مــا يــؤدي الــى شــعورهم 
باإلحبــاط والعجــز بســبب وضعهــم كمتلقيــن أو غيــر فعاليــن، خاصــًة فــي حــال اســتمرت األزمــة فتــرًة مــن الزمــن. 
وتقتــرح التوجيهــات الدوليــة للدعــم النفســي واالجتماعــي ان مــن شــأن اعطــاء المجتمــع المتلقــي للدعــم دور 

فعــال ضمــن إطــار جهــود اإلغاثــة ان يعــزز تطــور آليــات المســاعدة الذاتيــة وبالتالــي قدرتهــم علــى التحمــل. 

الطقس االفتتاحي )10 دقائق(

تمرين: “السلم” )30 الى 40 دقيقة(

التوجيهات:

أرسمي على اللوح “السلم” التالي: 

أين أنا اليوم

 4

 3

 2

 1

أين كنُت عندما بدأت جلسات مجموعة الدعم؟

 فســري للمشــاركات بــأن أســفل الســلم يمثــل بدايــة جلســات الدعــم وبــأن اعلــى الســلم يمثــل جلســة اليــوم 
أي نهايــة الجلســات.

ــرز  ــد ومناقشــة أب ــي( وتحدي ــى مجموعــات مؤلفــة مــن شــخَصين )ثنائ  اطلبــي مــن المشــاركات اإلنفصــال ال
“مراحــل” الســلم الخــاص بهمــا. وقــد تكــون هــذه المراحــل أحــداث أو تماريــن أو مفاهيــم أو تفاعــات، إلــخ. 

اختبرنهــا ضمــن إطــار المجموعــة وأثــرت بهــن بشــكٍل ايجابــي ام ســلبي. 

 اطلبــي مــن كل مجموعــة مشــاركة المجموعــات االخــرى مراحــل ُســلمها وافتحــي مجــال النقــاش حــول مختلف 
المراحــل المذكورة.

مالحظات للميسرة:

ُتذّكــر المشــاركات بعضهــا البعــض خــال هــذا التمريــن بأبــرز مراحــل الجلســات ويمكنــِك بالتالــي تقييــم 
نقــاط التحــول التــي طبعــت جلســات الدعــم التــي ترأســتها ومعرفــة مــا هــي الــدروس المســتخلصة عبــر آراء 

المشــاركات. 

الختام والدور الفعال في المجتمع ٦
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باســتطاعة  الــذي  الفعــال  الــدور  وناقشــي  بالمجموعــة  الخاصــة  المجازيــة  الصــورة  تمريــن  أنهــي 
دقيقــة(  20( محيطهــن  فــي  لعبــه  المشــاركات 

- أمهلــي المشــاركات بعــض الوقــت لانتهــاء مــن الشــغل اليــدوي ذات الصلــة بالصــورة المجازّيــة الخاصــة 
بالمجموعــة واتفقــي مــع المشــاركات علــى مــا ســيفعلن بــه. قــد تــود بعــض المشــاركات تركــه فــي وســط القاعــة 
ــات أخــذه معهــن. فعلــى  كذكــرى/ برهــان علــى مشــاركتهن فــي مجموعــة الدعــم فــي حيــن قــد ترغــب اخري

المشــاركات أخــذ القــرار بهــذا الشــأن.

إلــخ.( والتفكيــر بنســاء وفتيــات أخريــات فــي  الــى تصميــم شــيء آخــر )عقــد، رســمة،  - إدعــي المشــاركات 
محيطهــن قــد يســتفدن مــن مجموعــة الدعــم. تحدثــي مــع المشــاركات عــن هــدف هــذه الخطــوة وهــو: لعــب 

دور فعــال فــي المجتمــع بعــد جلســات مجموعــة الدعــم.

خططي مع المشاركات لعقد جلسة متابعة )10 دقائق(

فســري للمشــاركات أنــه وكمــا تــم اإلتفــاق عليــه منــذ بدايــة الجلســات، هــذه الجلســة هــي الجلســة األخيــرة وبــأن 
ــة اســابيع مــن اجــل الحصــول علــى مختلــف اآلراء المتعلقــة بوقــع جلســات  جلســة متابعــة ســُتعقد بعــد ثاث

الدعــم فــي حياتهــن اليوميــة. 

 الطقس االختتامي )10 دقائق(
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يمكن عقد هذه الجلسة بعد 3 أسابيع على عقد الجلسة 6 والهدف من هذه المتابعة هو:

 الحصــول علــى آراء المشــاركات فــي مــا يتعلــق باســتخدام نتــاج جلســات مجموعــة الدعــم فــي حياتهــن 
ومجتمعاتهــن. اليوميــة 

 تقييــم أي مســألة جديــدة متعلقــة بالنــوع االجتماعــي علــى المســتوَيين الشــخصي والمجتمعــي مــن أجــل 
التدخــل عبــر خدمــة إدارة الحالــة عنــد الحاجــة.

ــد مــن النســاء والفتيــات مــن  ــة المزي ــه باســتطاعتهن لعــب دور فعــال مــن خــال إحال  تذكيــر المشــاركات ان
محيطهــن خاصــًة اللواتــي قــد يحتجــن الــى الدعــم.

التوثيق والرصد والتقييم
مــن الممكــن تقييــم فعاليــة مجموعــة الدعــم بصــورٍة تشــاركّية عنــد نهايــة كل جلســة مــن خــال الطلــب مــن 
المشــاركات تقديــم آرائهــن وتوصياتهــن. ومــن الممكــن القيــام بذلــك عــن طريــق الرســم أو الرمــوز أو التعبيــر 
الشــفهي. ومــن الممكــن اعتبــار التقييــم التشــاركي تمرينــً الختتــام كّل جلســة وباســتطاعة المشــاركات 

ــاه: التفكيــر ببعــض أو كل األســئلة أدن

 ما الذي تعلمُته/ اكتشفُته عن نفسي اليوم؟

 ما الذي تعلمُته/ اكتشفُته عن المجموعة/ اآلخرين؟

 ما كان التمرين/ النقاش الذي أثر فّي )سلبً أو ايجابً(؟

 هل كنُت أفّضل عدم المشاركة في أي جلسة من الجلسات؟ ولماذا؟

 بعد هذه الجلسة، ما الذي قد اقوم به بصورٍة مختلفة:

- لنفسي؟  

- مع عائلتي/ شبكتي االجتماعية؟  

- للتأقلم مع التحديات اليومية؟  

 ما هي توصياتي للجلسات المقبلة؟

على الميسرة في حال أرادت توثيق التقييم التشاركي، ابالغ المشاركات بشكٍل واضح ان:

 الماحظات لن تضم أي اسماء أو معلومات قد تعّرف بالهوية.

 الهدف من الماحظات هو التخطيط للجلسات القادمة.

 الهدف من الماحظات هو تحسين الخدمة أيضً.

جلسة المتابعة
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رفاه الميسرة النفسي واإلجتماعي
يتعــرض الناشــطون فــي الميــدان اإلنســاني وبشــكٍل خــاص اولئــك الذيــن يعملــون خــال فتــرات الطــوارئ 
الــى اإلجهــاد المختلــف المصــادر. وقــد ُتســاهم بعــض عوامــل الخطــر المعروفــة جــدًا، باإلرهــاق والتعــب الناتــج 
عــن التعاطــف، إال أن هنــاك عــدد مــن العوامــل التخفيفّيــة الّتــي قــد تحــد مــن خطــورة ردود الفعــل المتعلقــة 
باإلجهــاد. وتختلــف قــدرة كل شــخص علــى التأقلــم مــع الحــاالت المســببة لاجهــاد بحســب قــدرة كّل شــخص 

علــى التأقلــم وبحســب بعــض العوامــل الخارجيــة أيضــً.

وتتضمن استراتيجيات الدعم لمساعدة العاملين في مجال اإلغاثة ما يلي:

 التوعية بشأن أهمية دعم العائلة والشبكات االجتماعية.

 إجــراءات عنايــة ذاتّيــة وقائّيــة مثــل اخــذ فتــرات اســتراحة بشــكٍل منتظــم والمشــاركة فــي التدخــات الفردّيــة 
او التــي ُتنظــم بشــكٍل منتظــم ضمــن إطــار مجموعــة مــن قبــل مستشــار خارجــي مختــص بالعنايــة الذاتيــة. 

 ُنُظــم دعــم داخــل المنظمــة وبشــكٍل خــاص بنــاء القــدرات والدعــم التقنــي: كلمــا اســتطاع الموظفــون دعــم 
الجماعــة وفهــم ســياق الطــوارئ المعقــد، تقّلــص شــعورهم بالعجــز. باإلضافــة الــى ذلــك، تقــع علــى المنظمــات 
ــة موظفيهــا الذاتيــة. ويهتــم مستشــار مــن خــارج  مســؤولية ضمــان مســاحة آمنــة وســليمة مخصصــة لعناي
المنظمــة بتأميــن هــذه العنايــة بصــورٍة منتظمــة ضمــن إطــار مجموعــات او بصــورة فردّيــة. ويكــون بالتالــي 

للموظفيــن فرصــة العمــل علــى مــا يملكــون مــن ضغوطــات ومــوارد. 

تمرين: “رمز دوري ضمن إطار مشاريع المجلس الدنماركي لالجئين”

الهــدف: تشــجيع كّل عامــل فــي المجــال االنســاني علــى التفكيــر بالتصــور الــذي كّونــه عــن الــدور الــذي يلعبــه 
فــي االســتجابة لحــاالت الطــوارئ وادراك عوامــل الخطــر التــي تحــد هــذا الــدور والمــوارد التــي تدعمــه.

المدة: 30 دقيقة

األدوات: اغراض بسيطة موجودة في الغرفة.

توجيهات:

يمكنِك القيام بهذا التمرين على انفراد أو مع مجموعة من الزماء:

فكــري فــي تعريــف كلمــة “رمــز” فمــا معناهــا بالنســبة لــِك. بعــد التفكيــر بذلــك و/أو مناقشــة تعريــف الكلمــة 
ضمــن إطــار مجموعــة، هــل يمكننــا ان نتفــق علــى ان الرمــز هــو غــرض بســيط او عامــة تمثــل مفهومــً مبهمــً 

وفــي بعــض األحيــان معقــدًا؟

وبعــد النقــاش حــول معنــى الرمــز، فكــري اآلن بعملــِك والــدور الــذي تلعبيــه فــي المجلــس الدنماركــي لاجئيــن. 
ــخ.(،  ــه، إل وعنــد تحديــد الــدور الــذي تلعبينــه فــي المشــاريع )مــا الــذي ُيطلــب منــك، مــا تصــورِك لمــا تقوميــن ب
انظــري مــن حولــك فــي الغرفــة وحاولــي تحديــد شــيء قــد يمثــل دورك. احضــري هــذا الشــيء وضعيــه امامــِك. 

إن كان كبيــرًا أو مــن غيــر الممكــن نقلــه، ارســميه علــى ورقــة وضعيــه امامــِك. 

ُيفتح اآلن باب النقاش: لماذا اخترِت هذا الرمز بالتحديد وكيف تنظرين انت شخصيً الى دورك؟
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دورِك علــى النحــو الــذي تتصورينــه. إذا اختــرِت علــى ســبيل المثــال المصبــاح الكهربائــي كرمــز - إذ تعتبريــن 
أن دورك يكمــن فــي إضــاءة الطريــق امــام االشــخاص ليجــدوا الدعــم الــذي يحتاجــون إليــه أو إذا مــا اعتبــرت بــأن 
دورك كالخليــوي ألنــه يربــط النــاس بيــن بعضهــا البعــض-  حاولــي التفكيــر بصــورٍة مجازيــة بمــا قــد يحصــل فــي 

حــال انقطــع التيــار الكهربائــي أو إرســال الهاتــف؟ كيــف ستشــعرين وكيــف تتصرفيــن؟ 

ناقشــي اآلن: مــا هــي المعوقــات األساســية التــي تمنعــِك مــن الوصــول الــى أهدافــِك فــي مجــال عملــِك ومــا 
هــي الضغوطــات األساســية التــي تؤثــر فــي دورِك وكيــف يمكنــِك تافيهــا او العمــل عليهــا؟ ثــم، فكــري 
ــِك ان تعــززي هــذه العوامــل  ــرز المــوارد وعوامــل الدعــم التــي تســاعدِك علــى تحقيــق دورِك؟ كيــف يمكن بأب

وتحميهــا؟

ُيعتبــر هــذا التمريــن فرصــة مــن شــأنها ان تســمح لفعاليــات العمــل االنســاني التفكيــر بتصورهــم لدورهــم 
ــه سيســاعد عــددًا  فــي حــاالت الطــوارئ: عندمــا يبــدء المــرء العمــل مــع منظمــة غيــر حكوميــة، يخّيــل إليــه اّن
كبيــرًا مــن األفــراد والعائــات علــى التكّيــف مــع الصعوبــات التــي ُيواجهونهــا. لكــن، كّلمــا واجــه الواقــع المريــر 
فــي الميــدان، شــعر بالعجــز واإلحبــاط. ومــن شــأن إعــادة تقييــم دوره بصــورٍة منتظمــة ان ُيســاعده علــى 
التأقلــم مــع الواقــع وعلــى تحديــد الضغوطــات والمــوارد والعمــل عليهــا وبالتالــي الحــّد مــن اإلحبــاط والعجــز 

الــذي قــد يشــعر بــه.
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إن حقوق هذا الكتّيب محفوظة لكن يمكن إستخدام النص دون مقابل من أجل أهداف
تخدم المناصرة، أو التعليم، على أن يتم ذكر المصدر بشكٍل كامل.

يطلب أصحاب حقوق هذا الكتّيب أن يتم توثيق إستخداماته كمرجٍع من أجل أهداف تخدم تقييم األثر.
يجب طلب اإلذن في حال الرغبة بنسخ بعض أو جميع أجزائه بأي ظرف كان،

أو بحال إستخدامه أو ترجمته أو مواءمته.

© جميع حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة أبعاد و المجلس الدنماركي لالجئين ٢٠١٤ 
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