
 مقدمة

منظمة للنازحین داخلیاً،  5قدمت، من خالل عملھا في مخیم جدة 
Nonviolent Peaceforce (NP ( عدة مالحظات رئیسیة فیما

وقد اتضح أن العدید من . بسالمة األطفال واألسر وأمنھم یتعلق
المواجھات الجسدیة بین العائالت داخل المخیم كانت نتیجة 
لنزاعات بین األطفال تصاعدت وجّرت العائالت األكبر إلى 

وقد أدت ھذه النزاعات األكبر إلى مزید من العنف، أو . النزاع
ي أثرت على سالمة التوترات، أو المشكالت بین العائالت الت

وقد دعم قادة . المجتمع المحلي الذي یعیش في المخیم بأكملھ وأمنھ
الذین رفعوا  –أفراد المجتمع المحلي أنفسھم  –قطاع المخیمات 

) Nonviolent Peaceforce (NPھذه النقطة إلى منظمة 

 . مباشرةً ھذا االستنتاج

لمشاركة ) Nonviolent Peaceforce (NPخططت منظمة 
أكبر مع األطفال في المخیم بھدف تعبئة مجموعة سالم لألطفال 
یمكنھا التفاعل مع األطفال اآلخرین في المخیم وكذلك مع اآلباء 
واألمھات، واألسر، والمدارس حول المشكالت التي یواجھھا 
األطفال، وذلك باالسترشاد بالحمایة المدنیة غیر المسلحة 

)UCP ( التابعة لمنظمةPeaceforce (NPNonviolent  (

وأعرب . التي تساھم في حمایة األطفال والتماسك االجتماعي
العدید من األطفال عن اھتمامھم بالمشاركة مع منظمة 

Nonviolent Peaceforce (NP ( واالنضمام إلى جلسات
النقاش والدورات التدریبیة لمناصرة التماسك االجتماعي 

. مختلفة من األنشطةوالحمایة بین األطفال اآلخرین في أنواع 

مجموعة ) Nonviolent Peaceforce (NPوأشركت منظمة 
للسالم، مجموعتین فتاة لتشكیل  20فتى و 20واسعة ومتنوعة من 

بما في ذلك األطفال الذین لم یتمكنوا من الوصول إلى التعلیم 
النظامي بسبب عدم وجود وثائق قانونیة، واألطفال المنتمین 

ووضعت منظمة . ، واألطفال ذوي اإلعاقةلخلفیات اقتصادیة أقل
Nonviolent Peaceforce (NP ( منھجاً لألنشطة التشاركیة

لألطفال یركز على حل المشكالت، وحل النزاعات، والتنمر، 
. ورسم خرائط السالمة والمخاطر، وسرد القصص المجتمعیة

 Nonviolent، بدأت منظمة 2022وفي أوائل عام 

Peaceforce (NP (سات مع أول مجموعتینعقد جل . 

 االستجابة المجتمعیة

ذھب أولیاء أمور المشاركین، أثناء التدریبات وبعد االنتھاء منھا، 
أثناء دوریاتھا ) Nonviolent Peaceforce (NPإلى منظمة 

أو في مكتبھا للتعبیر عن مدى سعادتھم بالجلسات والتغییرات 
وة على ذلك، غالباً وعال. اإلیجابیة التي شھدوھا في سلوك األطفال

 Nonviolentما ذھب األطفال أنفسھم إلى منظمة 

                                                           

 ُغیّرت األسماء لحمایة ھویة األطفال المعنیین. 1

Peaceforce (NP ( بین الجلسات األسبوعیة للتفكیر في كیفیة
تطبیقھم لما تعلموه في حیاتھم الیومیة، على سبیل المثال، تقدیم 
الدعم لألطفال الذین یتعرضون للتنمر أو التحدث مع أصدقائھم 

 .لتي تجعل التنمر أمر غیر مقبولوأقرانھم عن األسباب ا

 السالم نادي من جزء ألنني جداً  سعید أنا”

 تخرج حفل یوم حتى االنتظار یسعني وال لألطفال

 تعلمناه ما ممارسة في والبدء مجموعتنا

 أحد ،1أحمد“.اآلخرین األطفال مع ومشاركتھ

 لألطفال السالم نادي أعضاء

 

 

شرحت شقیقة أحمد وخالتھ األمر، حیث أشارتا إلى أنھ كان قد 
تنمر على زمالئھ في الفصل في الماضي لدرجة أنھ كاد أن یُفَصل 
وتحرش لفظیاً بالنساء في المخیم، لكنھما اآلن شھدتا نمواً إیجابیاً 

یة مشاركة ما كما شعرتا أن مطالبتھ بتحمل مسؤول. في شخصیتھ
. تعلمھ مع اآلخرین في المخیم قد أثرت علیھ في اتجاه إیجابي

ً لمشاركة كل ما تعلمھ  وأوضح األقارب أن أحمد یكون متحمسا
 .مع عائلتھ كلما عاد من الجلسات

ً  كانوا ألنھم الجلسات حضور أحببت”  جمیعا

 أكن لم لالھتمام ومثیرة جدیدة تقنیات یناقشون

 خرائط ورسم المشكالت حل مثل أبداً، أعرفھا

 مرة ذات رأیت المثال، سبیل فعلى.المخاطر

 صندوق بجوار الظالم في یلعبون األطفال بعض

 من ویقفزون السیاج یتسلقون وكانوا كھربائي

 المخاطر، رائطخ رسم جلسة وبسبب.فوقھ

 السالم عناصر من عنصر بصفتھم األطفال

ً  للنازحین 5 جدة مخیم في لألطفال سالم نادي إنشاء  العراق في داخلیا

 



 مكان في واللعب المنطقة ھذه بمغادرة نصحتھم

 أحد ،2محمد“.لألذى یتعرضون قد ألنھم آخر

 لألطفال السالم نادي أعضاء

ً لدى  ً في الشخصیة ونضجا الحظت جدة محمد تطوراً إیجابیا
ً في حیاتھ الیومیة  حفیدھا، مشیرةً إلى أنھ أصبح أكثر سالما

ً أكثر إیجا بیة مع أسرتھ، وھي النقطة التي أكدھا ویقضي وقتا
كما أضافت جدتھ أنھ كان . معلموه من منظمة غیر حكومیة أخرى

عدوانیاً للغایة مع إخوتھ الصغار في السابق وكان یضربھم أحیاناً، 
لكنھ توقف عن استخدام العنف الجسدي ضدھم منذ حضور 

جداً جعلني سعیدة ”وقالت إن ھذا التغییر في السلوك . الجلسات
وأنا ممتنة لكونھ عضواً نادي سالم األطفال مع منظمة 

Nonviolent Peaceforce (NP .“( 

فقد . لم تكن أسرتا أحمد ومحمد وحدھما من شھدتا تغیرات إیجابیة
 : أوضحت إحدى عضو نادي السالم لألطفال للفتیات

Nonviolent  منظمة مع الجلسات حضور قبل”

(NP Peaceforce(، وقتي ممعظ أقضي كنت 

ً  أفعل ال الخیمة داخل  المنزلیة األعمال سوى شیئا

 كنت ألنني جداً  سعیدة أنا السبب لھذا.والدراسة

 لي أُتیحت قد ألنھ لألطفال السالم نادي من جزءاً 

 مثیرة جدیدة أشیاء وتعلم مفید، شيء لفعل الفرصة

 تعلمت وقد.جدیدة صداقات وتكوین لالھتمام،

 من الكثیر اكتسبتو الطفل حقوق عن الكثیر

 وأنا.المشكالت حل مثل الشخصیة المھارات

ً  السالم نادي فیھ یبدأ الذي الوقت إلى أتطلع  رسمیا

 من االستفادة من اآلخرون أصدقائي یتمكن حتى

“.اكتسبتھا التي والخبرات المعلومات جمیع

 لألطفال السالم نادي عضوات إحدى ،3فاطمة

 للفتیات

نھا شجعت ابنتھا على حضور الجلسات أضافت والدة فاطمة أ
) Nonviolent Peaceforce (NPألنھا نثق في منظمة ”

، لكن األھم من “ونعرف الموظفین، ولھذا ستكون في مكان آمن
ألنني أرید أن تثق ابنتي بنفسھا ویمكنني أن أعرف مدى ”ذلك، 

 ً وأنا سعیدة بقراري وممتنة للفرصة التي . تأثیر ذلك علیھا إیجابیا
 “. تیحت البنتي، وأنا متأكدة من أن ھذا سیفیدھا في المستقبلأُ 

 

 التي الجلسات، بسبب بنفسي واثقةً  أصبحت”

Nonviolent  منظمة مع أحضرھا

(NP Peaceforce.(أكون أن اعتدت فقد 

 للبشریة، أمل ال أنھ في أفكر وأن للغایة متشائمة

 وأشعر.للحیاة تفاؤالً  أكثر نظرة لدي اآلن لكن
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 یكون أن أرید إذا ألنني اآلن، مسؤولیة أكثر بأنني

 ذلك حیال شيء فعل علي ویتعین أفضل، تمعالمج

Nonviolent  منظمة ساعدتني وقد

(NP Peaceforce(أتدخل بدأت.األمر ھذا في 

.أصدقائي بین نزاعات أي ھناك تكون عندما

 إیقاف وأحاول للتنمر تتعرض فتاة أي عن وأدافع

 وأعرض السلوك ھذا مصدر وأفھم تنمر أي

 السالم نادي عضوات إحدى ،4نور“.المساعدة

 .للفتیات لألطفال

ذكرت والدة نور أن ابنتھا لم تكن نشطة كثیراً وكانت قلیلة الطاقة 
ولكنھا أصبحت أكثر حماساً وأصبح مزاجھا أكثر . قبل الجلسات

نحن فخورون بھا ألننا ”قالت والدتھا . إیجابیة منذ بدء الجلسات
نؤمن بأن للفتیات حقوق مثل الفتیان وقد كانت بحاجة إلى ھذه 

 “. ن الثقةالدفعة لكسب المزید م

 الخالصة

سلسلة التدریب ) الفتیان والفتیات(بعد أن اختتمت المجموعتان 
مع ) Nonviolent Peaceforce (NPاألولیة، عملت منظمة 

األطفال حیث شكلوا من أنفسھم نادي سالم لألطفال رسمیاً، وھو 
ما تضمن تصمیم شعار حتى یتمكنوا من تعریف أنفسھم 

 Nonviolent Peaceforceة وقد زودتھم منظم. كمجموعة

(NP ( بالمواد التعریفیة ونظمت فعالیة لإلطالق الرسمي في
 Nonviolentحیث قدمت منظمة  2022تشرین األول /أكتوبر

Peaceforce (NP ( نادي سالم األطفال وأفرقة حمایة الشباب
والنساء رسمیاً إلى إدارة المخیم، وقیادة المخیم، والجھات الفاعلة 

محلیة، والشركاء اآلخرین من المنظمات غیر الحكومیة، األمنیة ال
والمجتمع المحلي داخل المخیم لتعزیز حضور المجموعتین 

 .وعملھما

بعد االفتتاح، انضم نادي سالم األطفال إلى منظمة 
Nonviolent Peaceforce (NP ( في بعض أنشطتھا، حیث

ناصر ممارسات الحمایة بین األطفال وأظھر دعمھ وقبولھ لبرامج 
 5في مخیم جدة ) Nonviolent Peaceforce (NPمنظمة 

 ً طفالً آخرین من جمیع  20ودعا أعضاء النادي . للنازحین داخلیا
قطاعات المخیم لالنضمام إلى مشاركة تمھیدیة والتواصل مع 

فال اآلخرین للتعریف بأنفسھم، والمجموعتین، وبعض األط
وللمضي قدماً، ستواصل منظمة . األنشطة التي حضروھا

Nonviolent Peaceforce (NP ( تدریب المجموعتین حتى
 Nonviolent Peaceforceتتمكنا من االنضمام إلى منظمة 

(NP ( ومشاركة تجاربھما مع حضور مجموعات جدیدة من
التي أكملوھا سابقاً واالنضمام إلى أنشطة نادي  األطفال الجلسات

وفي وقت الحق، مع نمو ثقتھم، ستنضمان إلى منظمة . السالم
Nonviolent Peaceforce (NP ( إلجراء المناقشات وعقد
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الفعالیات مع أولیاء األمور، والمعلمین، والمجتمع المحلي األوسع 
.لیكونوا مناصرین لألطفال في مخاوفھم في المخیم

 


