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أدت االضطرابات األخرية يف املنطقة العربية ،وال سميا احلرب يف سوريا،
إىل جلوء املاليني من الناس إىل البلدان املجاورة أو نزوحهم داخل بلداهنم.
يعيط الهنج اإلنساين األولوية لالحتياجات العاجلة مثل املأوى والغذاء
واخلدمات الطبية؛ فميا عدا ذلك ،ال حتظى األرس بالعادة بالدمع الدامئ
لتوفري الرعاية املناسبة ألطفاهلا الصغار .وللتصدي هلذه الفجوة ،سيمت
تعزيز برناجم رعاية والدية يف جمال الصحة والتعلمي املبكر وامحلاية،
وذلك بعد تقيمي منوذج حديث يف لبنان واألردن.
يبدأ تارخي تطوير برناجم الرعاية الوالدية يف جمال الصحة والتعلمي املبكر وامحلاية
بسنوات من العمل من قبل ورشة املوارد العربية 1عىل مفاهمي ومبادئ تمنية الطفولة
املبكرة ،واملامرسات اجليدة مثل الدجم ودور اللعب يف التعمل .عىل مدى العقود الثالثة
منذ تأسيهسا ،حجنت ورشة املوارد العربية يف استيعاب مقاربة اللغة العربية بأسلوب
شامل ومتاكمل يف مرحلة الطفولة املبكرة .تستضيف ورشة املوارد العربية اآلن الشبكة
العربية لتمنية الطفولة املبكرة ،وتضم أعضاء من املسؤولني احلكوميني الوزاريني
واألاكدمييني واملنمظات غري احلكومية واخلرباء واملامرسني من مجيع أحناء املنطقة.
تعــي لكمــة "مشوليــة" اعتبار الطفل ككيان موحــد ،ويعين "التاكمل" معاجلة احتياجات
األطفال بطريقة متســقة .يســتند هنج ورشــة املوارد العربية الشــامل واملتاكمل عىل
مبــادئ بيئــة الطفــل وعمل النفس التمنــوي وحقوق الطفل ،مبا يف ذلك تطوير قدرات
الطفــل اجلســدية والعاطفية واإلدراكيــة واالجمتاعية وغريها كقدرات مرتابطة .أن
الطفولــة يه مرحلــة اكملــة من التطور حبد ذاهتا؛ وهذا التطور حيدث يف تسلســل
معــروف جيـدًا ،عــى الــرمغ من أن وترية ذلك ختتلف من طفل إىل آخر.
مت تقريــب الهنــج الشــامل واملتاكمــل يف تعلــم الكبار واألطفال  ،2وهو دليل مت نرشه
باللغــة العربيــة يف عام  .2002ويف الســنوات التاليــة ،انتقل برناجم تطوير الطفولة
املبكــرة للهيئــة العربيــة لتطوير الطفولة املبكرة لتطوير مــوارد تدريبية إضافية باللغة
العربيــة للوالديــن والعاملــن يف جمال مرحلة الطفولة املبكرة ،ســواء املوارد املرتمجة
واملكيفــة أو الــي مت إنتاجهــا مــن قبل فرق حملية مــن املهنيني ،تمشل مناذج يمت تنفيذها
بشــل مبارش يف مشــاريع بناء القدرات مع املســتفيدين املسهتدفني.
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"حجنت ورشة
املوارد العربية
يف استيعاب
مقاربة اللغة
العربية بأسلوب
شامل ومتاكمل
يف مرحلة الطفولة
املبكرة"
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تعلمي الكبار
واألطفال :هنج شامل
ومتاكمل لرعاية
الطفولة املبكرة
وتطورها (صفري
وآخرون،)2002 ،
دليل معيل يف ثالثة
جملدات :املجلد
األول :املفاهمي
واملبادئ ،املجلد :2
األنشطة والمتارين
املجلد  :3القراءات
 .مت نرشه من
قبل ورشة املوارد
العربية وصندوق
منمظة أنقذوا
األطفال (اململكة
املتحدة) بدمع من
مؤسسة برنارد فان
لري وصندوق املجمتع
– جملس اليانصيب
الوطين للجمعيات
اخلريية.

3

سند هو مصطلح
عريب ُيرتمج كـ
"مستدام".

برناجم الرعاية الوالدية يف جمال الصحة والتعلمي املبكر وامحلاية :التعامل
مع اآلباء واألمهات معًا
قــام فريــق مــن خرباء الطفولــة املبكرة ،واألاكدمييني والعاملني يف املجال من مرص
وفلســطني ولبنــان ،بتطويــر برناجم الرعاية الوالديــة يف جمال الصحة والتعلمي املبكر
وامحلايــة وجتربتــه ألول مــرة يف املراكــز املجمتعية يف لبنان ومرص بني عايم  2012و
 .2014اتبــع اآلبــاء واألمهــات التدريب م ًعا كوحدة عائلية مع أطفاهلم .مت تقســم اآلباء
املشــاركني إىل مجموعتــن وفقا ألمعــار أطفاهلم ،ومجموعة واحدة للحوامل واألطفال
إىل ســن  3ومجموعة أخرى لعمر .6-4
تك ّون المنوذج من مجموعة منمظة من  15جلســة تدريبية تفاعلية أســبوعية ،تســتغرق
لك مهنا ســاعتني إىل ثالث ســاعات ،وتتناول موضوعات عدة اكمحلل؛ الرضاعة
الطبيعيــة؛ التغذيــة املتوازنة؛ املشــالك الغذائيــة ومؤرشاهتا؛ النظافة الخشصية ،مبا يف
ذلك كيفية تدريب األطفال عىل اســتخدام املرحاض؛ الســامة واحلوادث؛ التطعميات؛
والعــدوى واألمــراض؛ العدالة واإلدمــاج؛ والتواصل بني الوالدين؛ والتواصل مع
األقران؛ تعزيز الســلوك اإلجيايب؛ "لك طفل لديه ذاكء حمدد– ما هو ذاكء طفلك"؛
اللعــب؛ التفكــر النقدي ،ومهارات التعمل واالســتعالم ،واجلاهزية للحضانة ورياض
األطفال واملدرسة.
توفــر هــذه الــدورات م ًعا إطا ًرا من املفاهمي واملهــارات والتدريبات لتعزيز معرفة الوالدين
بأمهية الســنوات األوىل؛ ورعاية هنج لكي وشــامل جتاه تربية األطفال؛ وتجشيع
احــرام إماكنيــات ومهارات ووترية التمنية املتنوعة لألطفال؛ وتطوير املامرســات اجليدة
يف جمــاالت الصحــة والتغذيــة والتعلمي املبكر وإدارة املخاطر؛ وتعزيز ممارســات الرعاية
اإلجيابيــة ،واحلــد مــن التوتر وجتنب العنف؛ وحتســن تأثري املجمتع عىل حصة األطفال
وتعلميهــم وأماهنــم؛ وبنــاء قدرة الوالديــن بأن يصبحوا قدوة ويدمعوا األهايل اآلخرين.
برنــاجم الرعايــة الوالديــة يف جمال الصحة والتعلــم املبكر وامحلاية مبتكر يف املنطقة
العربية ألنه:
ال ومتاكم ً
يعمتــد هنجــا شــام ً
ال ولكيًا يمشل الصحــة والتغذية والتعلمي املبكر والرعاية
االجمتاعيــة وامحلاية املادية بطريقة متســقة وتفاعلية.
يعاجل اســمرارية الطفل من قبل الوالدة إىل معر  6ســنوات.
يتعامــل مــع حتديــات إرشاك اآلباء واألمهــات كزوجني معا مكقديم الرعاية واملربني
األساسيني.
يدجم األهداف االســراتيجية لالكتشــاف املبكر والتدخل املبكر والتحفزي املبكر.
ويمتثــل جــزء مــن اخلطة يف توســيع نطــاق التنفيذ من خالل مقاربة األهايل عن طريق
إرشاك مجموعة من األزواج املتخرجني ( ُيطلق علهيم امس ســند  )3يف العمل املدفوع
األجر ،بعد تزويدمه بتدريب إضايف عىل كيفية املســاعدة ،مما مينحهم شــعورًا
بالقمية ،باإلضافة إىل الدخل املتواضع .وهبذه الطريقة ،ســزيد أعداد املســتفيدين
وســتنخفض تلكفة الوحدة بشــل كبري بعد عدة جوالت من التنفيذ.
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واس ُت ِ
مكلت الدروس املستفادة من التجارب األسبوعية واملناقشات مع األهايل املشاركني
يف التجربة بإجراء دراسة لتقيمي فعالية برناجم الرعاية الوالدية يف جمال الصحة
والتعلمي املبكر وامحلاية باستخدام استبيانات قبل وبعد التنفيذ ،ومجموعات تركزي مع
ً
واحضا عىل معرفة املشاركني
األهايل ،والتقارير املقدمة من املدربني .ووجد التقيمي أث ًرا
وممارساهتم ومواقفهم يف معظم املوضوعات ،وحددوا طر ًقا خمتلفة لتحسني الربناجم.
ومشلت هذه املناقشات يف لك جلسة مناقشات أولية مع مجيع االهايل قبل تقسميهم
إىل مجموعتني عاملتني وفقا ألمعار أطفاهلم ،والتأكد من أن لك مجموعة لدهيا مدرب
واحد ومدربة واحدة ،لعرض املساواة بني اجلنسني لألزواج املشاركني.
التك ّيف للعمل مع العائالت الالجئة
يف الوقت احلايل ،أوحضت أزمة الالجئني املتنامية يف املنطقة احلاجة إىل التكيف مع
برناجم الرعاية الوالدية يف جمال الصحة والتعلمي املبكر وامحلاية ً
أيضا لألهايل الذين
مه من الالجئني أو النازحني داخل ًيا أو األخشاص املستضعفني يف املجمتعات املضيفة.
وبالتعاون مع الرشاكء ، 4أضافت ورشة املوارد العربية مخس دورات إضافية لدجم
عنرص الرعاية والدمع النفسيني ملقديم الرعاية ،مبا يف ذلك الصحة العقلية والرفاه؛
اكلكآبة؛ واحلزن؛ واالضطرابات النفسية؛ والعنف.
واكن هنالك تغيري آخر يعكس العمل مع الالجئني وهو فتح الربناجم أمام اآلباء أو
األمهات العزّب وأفراد األرسة املمتدة الذين يعملون مكقديم رعاية .عندما اكن كال
الوالدين متواجدين ،اكن إرشاكهم بشلك متسا ٍو كزوجني ميثل حتد ًيا بالنظر إىل الثقافة
السائدة ،ومع ذلك فقد ثبت أنه ممكن ،ويعزز من األمناط اإلجيابية يف تربية األبناء
وممارسات املساواة بني اجلنسني.
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تمشل مؤسسة
برنارد فان لري،
ومؤسسة املجمتع
املفتوح ،ومنمظة
بالن العاملية.
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ما مجموعه 110 ،من األهايل مت تدريهبم خالل املرحلة األوىل من الربناجم 70 :مهنم
يف أربع مجموعات يف مركزين يف لبنان ،و  40مهنم يف األردن عرب مجموعتني يف
مركز واحد .ومن بني هؤالء ،مت اختيار  12من اآلباء املتخرجني ليصبح لك مهنم سند-
مثانية يف لبنان وأربعة يف األردن  -ومت تدريهبم عىل مهارات املساعدة األساسية .يف
ً
مشارك جديدًا باستخدام مقاربة االهايل.
املرحلة الثانية ،قاموا بتدريب 120

"من أجل تكييف
برناجم الرعاية
الوالدية يف جمال
الصحة والتعلمي
املبكر وامحلاية
لألهايل الذين
مه من الالجئني،
أضفنا جلسات
لدجم الرعاية
والدمع النفيس
ملقديم الرعاية"

ً
أوال ،استبيان
مت إجراء تقيمي للكتا املرحلتني ،حيث يتكون هذا التقيمي من ثالثة أجزاء.
مع األهايل مجلع بيانات مكية عن أربعة متغريات :احلالة الصحية العقلية املؤخرة
للوالدين (وف ًقا لقياس مؤرش الرفاه ملنمظة الصحة العاملية )5 -؛ ومستويات التوتر لدهيم
(باستخدام  -مؤرش اإلجهاد األبوي)؛ واألسلوب التأدييب الذي يتبعونه مع أطفاهلم
(استبيان المنط التأدييب)؛ والسلوك العاطيف والسلويك للطفل (الوضع االجمتايع-
العاطيف :استبيان نقاط القوة والصعوبات) .وثانيًا ،مت إجراء ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﯾن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺗرﮐﯾز (ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺑﻌد اﻟﺗﻧﻔﯾذ) ﻣﻊ األهايل ﻟﻟﺣﺻول ﻋﻟﯽ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧوﻋﯾﺔ أﮐﺛر
ً
ﺗﻔﺻﯾﻼ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات احلاصلة ﻲﻓ معرفهتم وﻣﻣﺎرﺳاﺗﮭم.
ريا ،للتحمك يف االختالفات احملمتلة يف املتغريات عرب املجموعات ،استكشف
وأخ ً
ُ
"تقيمي اإلخالص" ما إذا اكنت الرسائل الرئيسية لملرشوع تعىط مجليع املتدربني
بالطريقة نفهسا .وبشلك عام ،خيترب التقيمي فعالية هنج برناجم الرعاية الوالدية يف
جمال الصحة والتعلمي املبكر وامحلاية من خالل قياس التأثري عىل اجلوانب املختلفة
ملعارف األهايل املشاركني ومواقفهم وممارساهتم .يف وقت كتابة هذا التقرير ،يمت
مجتيع البيانات وإعدادها ليمت حتليلها.
خطط مستقبلية
وف ًقا لنتاجئ التقيمي ،سيقوم فريق ورشة املوارد العربية بإعادة زيارة برناجم الرعاية
الوالدية يف جمال الصحة والتعلمي املبكر وامحلاية لتحديد جماالت التحسني من حيث
حمتوى الربناجم ومهنجيته وطرق تسلميه .مكا ستنظر ورشة املوارد العربية يف كيفية
تنقيح أدوات البحث  -عىل سبيل املثال ،لمتكني التقيمي اليمك املنفصل لألمهات واآلباء،
واملزيد من التقيمي اليمك لتمنية الطفل باستخدام استبيان املراحل واألمعار ،وتقيمي
معدل االستبقاء.
ومع ذلك ،فإن قمية الربناجم واحضة بالفعل مبا فيه الكفاية أن املزيد من الواكالت
املاحنة قد تقدمت لدمع ورشة املوارد العربية لتنفيذ برناجم الرعاية الوالدية يف جمال
الصحة والتعلمي املبكر وامحلاية عىل نطاق أوسع .ستعمل الشبكة العربية لتمنية
الطفولة املبكرة كأداة مثالية لتعزيز التوسع بني املزيد من البلدان العربية ،والوصول إىل
الالجئني يف مواقع جديدة وتطوير العدد الالزم من األرس اليت تتعامل مع هنج برناجم
الرعاية الوالدية يف جمال الصحة والتعلمي املبكر وامحلاية.
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