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عليها؟الهجره القسريه:_ ماهي التبعات المترتبه   

 

على  اجبرومليون شخص. حيث أ   60ه الهجره القسريه العالميه لقد تجاوزت عتب

 الفرار من بلدانهم األصليه ألسباب مختلفه أهمها:

يه،الكوارث البيئيه،وأسباب أخرى.الحرب،اإلضطهاد السياسي،المالحقه السياس  

الكثير من لى إبعدها أثناءها و،، سواء قبل رحله اللجوءيتعرض المهاجرون

سلبيه عليهم.  ا  هذه المخاطر واألهوال قد تترك آثار ،المخاطر  

 يبذل اآلباء قصارى جهدهم لحمايه أطفالهم من تلك التجارب المرعبه.

من تجنيب أنفسهم وأبناءهم من  غالبا  أثناء رحله الهروب اآلباءال يستطيع 

  اآلباءوهذا ليس ذنب لتعرض للتجارب المؤلمه ،

من ؤالء األشخاص في بلدانهم األصليه قبل الهروب القسري لكثير لقد تعرض ه

حداث المرعبه. سواء كانت إنتهاكات تعرضوا لها  بأنفسهم أو التى كانو شهود األ

عيان عليها،.هذا و إن قرار هجرتهم  كان في أغلب األحيان نتيجه لتعرضهم  

 لتلك اإلنتهاكات الجسيمه.

للجوء الى حوادث مختلفه، تهديدات وإنتهاكات يتعرض المهاجرون أثناء رحله ا 

تؤدي إلى ترك آثارا  عميقه لدى المهاجرين. اليتمكن  هده العواملكل متنوعه. 

 المهاجر من نسيانها بسهوله. قد تكون هذه الذكريات مؤلمه جدا .

تنتهي رحله اللجوء فور وصول المهاجر إلى البالد الجديده اآلمنه، لكن يتوجب 

د )معظم وجب عليه اإلستقرار في تلك الباله تحديات جديده حيث يتعليه مواجه

 البالد غريبه غير مألوفه بالنسبه له(.



 يتوجب عليه تعلم لغه جديده، ويجب أن يتعايش مع القيم الجديده للمجتمع الجديد. 

هذه التحديات الكثيره، الناتجه عن رحله اللجوء وماقبلها ومابعدها تؤدي إلى 

. يحدث مع هجر لفتره طويله األمد. وهذا أمر طبيعي في هذه الحالإرهاق المها

 الكثير من االشخاص.

،تختلف من شخص آلخرل األشخاص حيال آثار الهجره افعأهذا وتختلف ردود 

و اإلجهاد و الضغوط النفسيه المختلفه. بعض أ المواقف المؤلمهبإختالف 

ثار النفسيه، البعض اآلخر المهاجرين ال يحتاجون الى مساعدات لتجاوزهذه اآل

يحتاج إلى القليل من الدعم النفسي أو المشوره لبعض الوقت، والبعض اآلخر 

النفسي  المعالج زياره فسي طويل األمد. على سبيل المثال،يحتاج الى دعم ن

على إداره حياته اليوميه. إلستعاده قدراته  

 

 

؟ تالنفهم مثل تلك الرح كيف يمكن لنا أن  

 

كريم، طفل عمره تسع سنوات، أففاني األصل.. هذا هو 

مع  في أفغانستان عاش كريم سنواته الثالثه األولى

 أبويه وأخته الصغرى " سونا"..

كانت العائله تعيش في قريه صغيره هناك، في مقاطعه 

"فارياب". كانت طفوله كريم، طفوله سعيده للغايه، كان 

 يلعب كره القدم مع األطفال اآلخرين.. 

قبل الهجره: ما   

والده  في وقت ما، بدأ كريم يشاهد بإستمرار، كيف كان

يتعرض للتهديد، الضرب والتعذيب من قبل حركه "طالبان"..كان كريم دائم القلق 

على والده. لقد إضطر للفرار مع عائلته  فجأه من القريه، عندما هاجم "طالبان" 

 القريه فجأه تلك الليله..



 

 خالل رحله الهجره:

لم تملك العائله الوقت الكافي لجمع  

األمتعه أو األموال. لقد هربوا بالثياب 

التي عليهم فقط. حاولت العائله 

 مغادره البالد بأسرع مايمكن.

أغلب األحيان  في إعتمدت العائله

على المسير الليلي ، حيث كان الليل 

معينهم على اإلختباء. وصلت العائله 

يه، بعد إلى الحدود اإليرانيه الترك

 رحله طويله وخطيره، إضطروا خاللها إلى ركوب الحافالت سرا .

القليل من الطعام والشراب ، حيث عانى كريم في  أثناء رحلتهم كان لدى العائله

أغلب األحيان من الجوع والعطش. إلتقت العائله في بعض األحيان عائالت 

أخرى، قدموا لهم القليل من الطعام والشراب، لكنه لم يكن كافيا  في أغلب 

 األحيان.



 

 

سافرت العائله في تركيا سرا  إستقلت العائله 

سرا  ، حيث مكثت  شاحنه إلى إسطنبول

هناك سرا  في  هناك لمده عام. إختبأت العائله

حيث كان يتوجب  غرفه صغيره للغايه،

عليهم جميعا  العمل سرا  لدفع اإليجار. عمل 

كريم طوال اليوم مع أطفال آخرين. في 

 مصنع لألحذيه.

لم يتمكن كريم من النوم ليال  بشكل جيد، كان 

  شف أمرهم.تكدائم الخوف من أن ي  

جمع المال الكافي من  العائله بعد عام تمكنت

لمتابعه المسير. تمكنت العائله بمساعده المهربين من عبور البحر األبيض 

 المتوسط حيث إستقلت العائله قارب إلى اليونان 

حيث  ، ينخراآلص اشخاأل من مع عشرينذلك القارب الصغير العائله  تشاركت

ا أثناء هبوب العاصفه.تهاوى البعض منهم في المياه وغرقو  

 تمكنت عائله كريم من الوصول إلى اليونان،كانوا سعداء لوصولهم سالمين.

التسول، في العراء . توجب عليهم خاللها إلى  شهرأ بضعة هناكثت العائله مك

 لتأمين لقمه العيش. 

. وصلت العائله إلى ألمانيا بعد عامين، عبر ركوبهم إحدى المقطورات  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد انتهاء الرحله:

يذهب كريم اآلن إلى المدرسه، هو اآلن في الصف الثاني اإلبتدائي. إستطاع كريم 

،وعلى الثقافه الجديده، إال أنه ال زال تدريجيا   أن يعتاد على قساوه الطقس هنا

ولزمالء الدراسه.  فهمه للمدرسينيعاني قليال  من صعوبه   

ال يستطيع كريم النوم ليال  بشكل جيد، كما أنه يعاني من صعوبات في التركيز 

والتعلم،إضافه إلى شعوره أحيانا  بالحزن الشديد، والرغبه في البقاء بمفرده في 

أحيان أخرى. أما عندما يكون على مايرام، تجده يشعر بالسعاده ويشارك االطفال 

ل، عندما كان في أفغانستان.. في لعب كره القدم، تماما  كما كان يفع  



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهي الصدمه النفسيه؟

 

 

 

ه في ثاربقاء آ مع ،في الماضي مرعب حدث  حدوث هيالنفسيه الصدمة  

نفسي عميق، قد إلى حدوث ضرر أو أذى  الصدمه  تشير.المستقبلو الحاضر
 يكون له تبعاته على كل من العقل

 .(Liedl, Schäfer &Knaevelsrud, 2013) و الجسد.

 

 



 

التام. قد بالعجز اإلنسان خاللها  شعريحيث  اً،مرهقة جدتكون بعض الحاالت 

كان خاللها  وأحادث قد تعرض له الشخص ، على سبيل المثالتكون تلك الحاالت 

 .و هجوم عنيفأكارثة طبيعية، كشاهد عيان ، قد تكون 

 طوارئ"ال"حالة د، حيث يعلن الجسد  الجس ترهق ذه التجارب المؤلمهمثل ه

 ليستطيع التجاوب والتعايش مع تلك الحاله.

ً .التجربة ، عندها يتمكن المرء من التعامل معكل شيءنتهي عندما ي  ما يدرك  غالبا

المرء من التعامل مع  مكنتقد ال ي. فقط ما حدث بالفعل إنتهاء األحداثالمرء بعد 

.عدد المرات التي واجه فيها قف ذلك على.حيث يتوهذه األحداث بشكل طبيعي

 له  سببتنها تإثم  .أو مدى سوء الحدث بالنسبة للشخص ،حدثمثل تلك األنسان اإل

في  صعوبات شخاصلدى األ ، ويكونمن الزمن.قلق لفترة طويلة بظهور ال

 ه.مواصلة حياتهم الطبيعية المعتاد

الكثير من الناس  يعرفمؤلمه، حيث مر طبيعي بعد األحداث اليعتبر هذا األ 

يقال إن هؤالء األشخاص "يعانون من  مثل هذه اإلستجابات. عندها المتضررين

 "نفسية صدمة

 

 

 

 



 :حوالصدمة كجر

التي خبرها في الماضي.  حوالجر والصدمة  بين يمكن للمرء أن يقارن  

(aus Liedl, Schäfer &Knaevelsrud, 2013( 

 الصدمه النفسيه جروح مفتوحه

ن جراحه نسان، فإجرح اإلعندما ي    

 الحاليه تنزف
لخبره الشخص  يتعرض عندما

 يتأذى،يكون لديه خوف كبير ومرعبه

 ً بشكل كبير. نفسيا  
ن يهمتم بالجرح أومن ثم على المرء 

، به يتوجب عليه اإلعتناء ،بشكل جيد

 دهيضمتو فهينظت

ً أن يتيمكن للمرء  . رك الصدمة مبدئيا

في أمرها أوالً ، ومن  النظريمكنه كما 

 ثم تركها وشأنها، عندما تشفى.  

لتئم لت الجراح إلى وقت كاف   حتاجت

لتئام: اإل،.مما يساعدها على بالكامل

في الفراش.،تنظيف  التامه الراحة

المساعدة من  ح والحصول علىوالجر

 الطبيب

وقت حتى إلى ال كذلك  تحتاج الصدمة 

شفى ت  

مفيد من ال حيان يكونفي بعض األ

وهذا يكون )وتنظيفه  إعادة فتح الجرح

 ً (مؤلما  

حيان التشفى الصدمة من في بعض األ

للحديث  ءالمر حتاجي. قد تلقاء نفسها

وهو أمر يمكن أن )خرى أعنها مرة 

 ألنه سيسترجع سبب للشخص األلم.ي

، ولكن بعد ذلك من جديد(الخوف  حاله

 ً  أفضلمور بشكل ماتسير األ غالبا

ثر جيد ،فمن أجتماعية  لها الرعاية اإل

 به. المفيد وجود شخص يهتم

 

 ً الرعاية   في حاله الصدمه، فإنأيضا

 خرين،آلا ه.التحدث إلىاإلجتماعية مفيد

، أوإحتضان الشخص ، نتباهصرف اإلي

األمر الذي يساعد الشخص في حاله 

الخوف، أو عندما يشعر بمشاعر 

  غريبه.
قد تبقى بعض  ،لتئام الجرحإحتى بعد 

 الندوب
التغلب ، عندما يتم ندوب يمكن أن تبقى

تم ي ، أنه قدهذا يعني، على الصدمة

 للشخص يسبب ،مما قدتذكر الصدمة 

ً مالآ ً  ا .أيضا  
. 



(. الصدمة بعد ما ضطرابإ) تدعى الصدمه بعد تظهر التي النفسيه األمراض

 األحداث تلك لمثل ومستمره متأخره استجابه هو الصدمه مابعد إضطراب

 .المجهده

 

 كيف يبدو  إضطراب ما بعد الصدمة ؟

 

ون أنماط محدده من السلوك أو األشخاص الذين يعانون من الصدمه النفسيه،يظهر

عالجه هذه  األحداث ل، يرجع السبب  إلى أن الدماغ، اليستطيع مافعاأل ردود

.المرعبه بشكل جيد  

ذكر األحداث. بدقه. هذه من ت قد اليتمكن المرءالطارئة للدماغ، تلك الحاله نتيجه ل

اليمكن معالجتها عقالنيا  وعاطفيا  بما فيه الكفايهاألحداث   

. عندها يمكننا وصفها على في بعض األحيان، اليمكن تذكر الحدث بشكل كامل

من األلم فقدان الذاكرة المؤقت،هذا الفقدان للذاكره هو بمثابه حمايه للذاكره  أنها

.إلرهاق النفسي.وا  

)على سبيل المثال،   في الدماغ اجئقد يتم إستدعاء صوره أو ذكرى بشكل مف

أنه يعود لعيش تلك  ،نفسيهضجيج(. عندها يشعر المصاب بصدمه رائحة أو 

لمه مره أخرى. قد تظهر هذه األحداث أيضا  على شكل كوابيس، األحداث المؤ  

.لافعاألوهي ترتبط مع اإلجهاد وردود   

ة النفسيه ما يتجنب األشخاص الذين يعانون من الصدم عالوه على ذلك ، غالبا  

األحداث المؤلمه، أوحتى إلى تكرار  تلك إلى تكرار التي قد تؤديالمحفزات 

ذكرى منها.  على سبيل المثال، أن يأخذ الشخص طريق معين، ليتجنب مروره 

الشخص ذكرى معينه أو  يتجنب كأن، أويذكره بحدث معين آخر من طريق

 مشاعر، مرتبطه بتلك الصدمه.

هي عن طريق محاولته البقاء في حاله من اليقظه  الشخص و لحمايهطريقه أخرى 

.القصوى  



مما يعني أن الجسم يكون دائما  في حاله  تأهب قصوى، هذه الحاله تجعله على 

لحظه.  إستعداد تام لمواجهه الخطر في أي  

اليقظه المفرطه مع:غالبا  ماتترافق تلك   

أضطرابات في النوم   

 التهيج

 العدوانيه 

 عدم الهدوء

 الرعب 

 مشكالت في التركيز

 

 

 لمحه عن أعراض إضطراب ما بعد الصدمه

 تكرار األحداث

 سلوك التجنب

 أعراض تتعلق بالمشاعر

 أعراض فيزيولوجيه

 

 

 

 

 



 إضطراب مابعد الصدمه لدى األطفال والمراهقين

 

األعراض لدى األطفال والمراهقين الذين عاشوا تجربه الهجره تظهر هذه 

القسريه، تلك الهجره التي سببت لهم الصدمه النفسيه. هناك أعراض مميزه، 

 نستطيع من خاللها التمييز بينها وبين تلك التي تصيب الراشدين.

) األعراض التي تصيب األطفال والمراهقين تختلف عن تلك التي تصيب 

 الراشدين(

 في الذين يعانون من الصدمات النفسيهغالبا  مايواجه األطفال  في المدرسه: 

نتباه. السبب في ظهور هذه األعراض, هو المدرسه  صعوبات في التركيز واإل

اإلسترجاع المتكرر لشريط  الذكريات الهائجه والمخيفه. لذلك قد يحصل األطفال 

في المدرسه.بعد تعرضهم للخبرات السيئه على عالمات متدنيه   

الصدمه وكأنه أصغر بعد  فجأه في بعض األحيان، يتصرف الطفلعمليه النمو:  

كذلك قد يحدث أيضا  أن يتصرف  من عمره الحقيقي. وكأن النمو قد تراجع لديه.

 الطفل كما لو أنه شخص راشد.

على با  خبراتهم خالل اللعب والرسم.يستخدم األطفال غال السلوك أثناء اللعب :

المثال،. يلعب األطفال لعبه الحرب, أو يقومون برسم رسومات تحتوي  سبيل

 على تفاصيل مؤلمه.

بشكل طبيعي ويبدو سعيدا ، بالرغم من  من الممكن أن يتصرف الطفلالتراجع: 

الخبرات السيئه التي عاشها. يحدث ذلك عندما تتالشى تلك الذكريات المؤلمه. 

الذكريات فجأه، حيث يعيش الطفل أحداثها  لكن تكمن الصعوبه عندما تظهر تلك

 السيئه والمؤلمه جدا  

تصور سلبي عن  الصدمات النفسيهبعد  لدى الشباب غالبا  يصبح المستقبل: 

رهقون من التخطيط لمستقبلهممستقبل. يصبحون بال أمل وأحيانا ي  ال  

 

يحدث األمر ل تلك تعتبر مظاهر طبيعيه بعد الصدمه. هذا كما أنه افعاأل كل ردود

 نفسه لدى معظم األطفال والمراهقين الذين يعانون من أعراض مابعد الصدمه.



 متى تحدث هذه األعراض؟

 

.حيث يخلط الدماغ قد ال يستطيع الدماغ التعامل مع الصدمات النفسيه بشكل جيد،

ويقوم بربط أجزاء من الذاكره  .مع بعضها البعض أجزاء متبعثره من الذكريات

.البعض. مشاعر و أفكار التنتمي لبعضها مع  

لذلك يمكن أن يحدث أن بعض المحفزات )أحداث، أصوات، روائح ،الحاله 

أثناء الصدمه  تحفز الفيزيولوجيه  مثل الجوع ،العطش ،نقص النوم(، التي كانت

 النفسيه ، قد تستمر بالتحفيز فيما بعد الصدمه النفسيه.

 يشعرحيث وف والتوتر مع بعضها البعض. بط المشاعر السلبيه .مثل الختتر

،  من جديد األحداث المؤلمه تلك األشخاص المتضررون وكأنهم عادوا ليعيشوا

 وقد يفقدون اإلتصال مع الواقع.

 

 

 الذاكره  كخزانه.   

 

 

  

. 

يقوم الدماغ عادتا  بتخزين  الذكريات بشكل  

مكن أن يصف المرء ذلك  وكأنه منظم جدا . ي

الذكريات  يتم ترتيب ،سبيل المثال ه. علىخزان

األكثر قدما   في األعلى. ويتم ترتيب الذكريات 

الحديثه في األسفل عندما يفتح المرء الخزانه 

،يكون كل شىء مرتب. يستطيع المرء إخراج 

 شىء معين، وإغالق الخزانه من جديد. 



 

 

 

 

  

لدى األشخاص المصابين بإضطراب مابعد 

. حيث جيد الترتيب بشكلالصدمه.اليحدث ذلك 

يقوم الدماغ بوضع الذكريات المتعلقه بالصدمه 

بمكان ما، دون أن يقوم بترتيبها. مما يجعل 

الخزانه بحاله فوضى. عندما يفتح المرء الخزانه، 

تلقى جميع الذكريات خارجها. فال يتمكن ‘قد 

 يبقىقد غالق الخزانه مره أخرى. المرء من إ

لق خارجا . لذلك من بشكل عرضي أو مع شىء ما

األهميه بمكان أن يتم ترتيب تلك الذكريات ، حتى 

تغلق.‘تفتح و‘تعود إلى مكانها المخصص وتستطيع الخزانه أن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

؟لمرء أن يتصور حدوث ذلك كيف يمكن ل  

 

 و حديقه الحيوان. لكنإلى م برحله مدرسيه مع زمالئه قام كري

يعود من الرحله حتى وقت أنه لن بلسوء حظه أنه قد نسي 

قد أخذ معه القليل من الماء وقطعه واحده من الخبز. ل. متأخر

و كذلك الطعام.  فتره مابعد الظهيره في منه نفذ الماء  

شعر كريم بالجوع والعطش. أبدى كريم رد فعل غريب عندما 

حاول صديقه توماس إخافته على سبيل الدعابه. لقد بدأ 

بضرب توماس. حيث تعرض كريم  باإلرتعاش والصراخ وقام

 للتوبيخ الشديد من قبل المعلمه.

 

ي حدث مع كريم ؟ما الذ  

 

الخوف من سيئة. لقد عاش حاله العاش كريم خالل هروبه الكثير من الخبرات 

 الدائمه ، كان يخشى أن تجده حركه طالبان هو وأسرته.

من نقص في  ه بالخوف والتوتر ،عانى كريم وأسرتهئخالل تلك الفتره الملي

من الجوع والعطش.  الطعام والشراب. عانى خالل تلك الفتره   

قد عانى في حديقه الحيوان وكأنه في حاله هروب. ل شعر كريم فجأه أثناء وجوده

 لدماغ كريم بمثابه محفزات من الجوع والعطش . حيث كان الجوع والعطش

كذلك في حاالت ا، من خطر ما. إنهم يقومون بتحذيره قبل وقوع خطر م هلتحذير

  الهروب من الخطر.

المسببات )الجوع والعطش ( يجعالن دماغ كريم يعتقد ، أنه في حاله هرب مره 

من خالل الخوف  على هذه األخطار المحتمله.  أخرى. بدأ دماغ كريم باإلستجابه

عدوانيه وال  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 المسببات

 

يعاني معظم الناس أثناء الهروب من حاله نقص في الطعام والشراب، أو عدم 

الهروب. على  النوم بما فيه الكفايه. هذا ما حدث أيضا  مع كريم وعائلته في أيام

 سبيل المثال، عندما كان عليهم اإلختباء في العراء. 

لهروب، إذا تعرض الشخص فجأه لحاله من الجوع أو العطش أو نقص النوم بعد ا

يمكن أن يسترجع الشخص تلك األحداث المؤلمه التي تعرض لها كذكريات أو 

مؤلم جدا . تختلف المحفزات بإختالف األشخاص ، تلك  كحاله معاشه. هذا شئ

 المحفزات التي تعمل على جعل الشخص يسترجع الذكريات المؤلمه.

يصبح الجوع  لدى األشخاص الذين تعرضوا للصدمات النفسيه أثناء الهروب، قد

 والعطش ونقص النوم مسببات لظهور أعراض إضطراب مابعد الصدمه. 

 الجوع     

 العطش    

 نقص النوم

 

 

 

 المسببات   

قارب في           

 عرض البحر

 

 خطر    

 

 

 عاصفه& بحر

 أناس يصرخون

 مكان ضيق     

 

 ذكريات     

 

 خوف 

 عدوانيه

 إرتجاف

 

 

 أعراض



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ماالذي يمكن للمرء أن يفعله ؟

 المساعدة طلب ضطراب ما بعد الصدمة إن من يجب على األشخاص الذين يعانو

ن يقدمون المساعده لألطفال والمراهقين الذي النفسيه. في ألمانيا يدعى األشخاص 

 " األطباء النفسيين " أولألطفال والمراهقين. "االمعالجين النفسيينفي هذا المجال 

 لألطفال والمراهقين

من تم تقييمها حيث  النفسيه.  لصدماتا تفي حاال طرق العالج النفسي ناجحة جداً 

توافقه محتى لو لم تكن  على أنها فعالة لتحسين األعراض.  بحوثالعديد من ال قبل

 ً ظهر فعاليه ملحوظه مع الالجئين الشباب  على محدده، إال أنها ت  ثقافات مع  تماما

 إختالف مواطنهم األصليه  

    )Anders   & Christiansen, 2016; Eberle-Sejari, Nocon   &

Rosner, 2015( 



 بالعناوين التالية: ل، يمكنك االتصانفسيهبحاجة إلى مساعدة  أو طفلك إذا كنت أنت 

 لألطفال والمراهقين :

 

 

Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie-Ambulanz 

Marburg (KJ-PAM) 

am Fachbereich Psychologie der Philipps-Universität 

Frankfurter Str. 35 

35037 Marburg 

Sie finden uns im 1. Obergeschoss, oberhalb der 

Sparkasse. . 

، فوق بنك شباركاسهتجدنا في الطابق األول  

Telefon (Sekretariat): +49 6421 28 25096 

Fax: +49 6421 166 72 96 

E-Mail: kiju04@staff.uni-marburg.de 

 

 

 للراشدين :

  

http://mailto:kiju04@staff.uni-marburg.de


 

Psychotherapie-Ambulanz Marburg (PAM) 

am Fachbereich Psychologie der Philipps-

Universität 

Gutenbergstraße 18 

35032 Marburg 

Sie finden uns im 3. Obergeschoss, Aufzug 

vorhanden. 

 تجدنا في الطابق الثالث، يوجد مصعد.

Telefon (Sekretariat): 06421 - 282 – 3657 

Fax: 06421 - 282 - 8904 

E-Mail: pam@uni-marburg.de 

 

 

جهد بسيط: المساعده من خالل بذل  

 قد ظهرت بشكل كامل أم الضطراب الصدمة إ فيما إذا كانت أعراضالنظر غض ب

لذاتيه مسببات االساعد الشخص على أن يكون على دراية ووعي بت المساعده، ف

 للحاله. 

يكون قد   ،الهروبالخبرات المعاشه أثناء  ات النفسيه الناتجه عنلصدما هفي حال

ألولئك األطفال المتضررين من خالل توفير  تلبيه اإلحتياجات األساسيه مفيدمن ال



من خالل تلبية  ان،األمب قد يشعر الطفلكميه كافيه من الطعام والشراب والنوم.

تعود للظهور  نلض الصدمة . ونتيجة لذلك فإن أعراله.  حتياجات األساسيةاإل

 بسهوله.  

 

 

 :نصائح

 

 كميه كافيه من  ويشرب فطورصباحيه كافيهجبة و تناولي .تأكد من أن طفلك

 الماء. 

 

 .أعط طفلك شيئا من الطعام والشراب ليتناوله في المدرسة 
  بشكل النوم: يجب أن ينام طفلك ً . عند .جيد ويذهب إلى المدرسة مرتاحا

 .النوم ،فإن " تعليمات النوم " قد تكون مفيدة لكفي وجود اضطرابات 

 باألمان.  الطفل يشعرسوف من خالل ذلك ،فعط طفلك الدفئ والقربأ 

 

 



 

 الطعام

 الشراب

 النوم

 

ً قد   درس. ال إعطاء ثناءأتوترات  حدوث في يتسبب الالجئون المتضررون نفسيا

ً مما يشكل عب . ولذلك ينبغي على المعلمين أن يأخذوا في تالميذ والمعلمينعلى ال ئا

جئين دون السن لالواضحه وإطار عام واضح  مدرسيهقواعد مهمه تقديم عتبارهم إ

على وكذلك  مان ليحصل األطفال على الكميه الكافيه من األ  القانونية في المدرسة

 .مسبقةالرؤية ال

 

 

 للألطفا تعليمات النوم 



 

 

من  والنصائح التي يمكند من الطرق يعدالهناك 

 وهي: ألطفالا لدى لنعاس والنومان يتحس خاللها 

 تأكد من أن هناك أوقات ثابتة  : نتظاماإل

صباحاً. كذلك  ستيقاظ.للذهاب للنوم و اإل

الروتين اليومي الجيد المنظم والكثير فإن 

 .من الهواء النقي مفيد للنوم الصحي
  •:النوم  الطقوس الثابتة قبل طقوس النوم

ستحمام، القراءة ستماع إلى الموسيقى، اإلقصص ما قبل النوم، اإلقراءه )

تهيئه وم وكذلك بصوت عال، القراءة ، ...( يمكن أن تساعد األطفال على الن

 .الجسم للنوم

  الليل أثناء ال تلعب معه  فضل أن، يليالً  طفلك ال يستطيع النوم في حال أن ،

 فقط للنوم.فالليل 

 هكذا فقط .ستخدم  للنوم ي   تأكد من أنه . للنوممخصص  هو مكان :السرير

يجب على األطفال عدم  .تصال المباشر بين السرير والنوم.ألطفال اإلتعلم اي

 .البقاء في السرير خالل النهار
 

 

 :المراجع
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