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ق األوسط:  ي ال�ش
ل�ة �ف ف  ال��ارات الم�ف

وع   Reach Up and Learn تواصل وتعلم آراء حول تطبيق م�ش
Katelin Swing Wilton, Aimée Vachon, Katie Maeve Murphy , 

Ayat Al Aqra, Abdullah Ensour, Iman Ibrahim, Anas Tahhan, 

Kayla Hoyer, and Christine Powell 

 

 ملخص

 

ي هذە المذكرة الم�دان�ة األسان�د الم��دة لتكي�ف  
ل�ةReach Up and Learnنورد �ف ف ،  األدلةقائم ع�  ، وهو تدخل لل��ارات الم�ف

ي األردن ولبنان  
اعات �ف ف رة من ال�ف ي األما�ن المت�ف

ف اآلخ��ن �ف ف والسكان المستضعفني ف الداخليني ف والنازحني بما �الئم احت�اجات الالجئني
الُمحققة   ي ذلك النجاحات 

الثالثة، و�ستعرض مالحظاتنا، بما �ف البلدان  ي 
ح تنف�ذ هذا التدخل �ف ق سور�ا. نتناول بال�ش وشمال �ش

ي  والتحد
ي واجهتنا �ف ف �ات اليت ف األولني وع متعدد السنوات.   )2017و  2016(  العامني كذلك نقدم رؤى حول تطور هذا    من هذا الم�ش

ي كل بلد ع� حدة، ونقارن مناهج التكي�ف و 
وع �ف ا إ� التعقيبات    نباين الم�ش ي ذلك تحد�د�

ز االبتكارات مستندين �ف ي كل بلد، ون�ب
بينها �ف

نتطر  البلد. كذلك  داخل  ي  من 
�ف من خاللها  وع  الم�ش �ساهم  ي  اليت الطرق  إ�  و�ش�ي  تكلفته،  التدخل وحساب  ق�اس  مناهج  إ�  ق 

ي هذە المنطقة. نقدم توص�ات محددة بم��ٍد من األبحاث إل�جاد أدلة حول تنم�ة الطفولة المبكرة  
المجموعة المحدودة من األدلة �ف

امج اإل�سان�ة، ونختم بنظرة عامة ع� الم ي إعداد ال�ب
وع  �ف ا من مبادرة Reach Up and Learnرحلة التال�ة من م�ش ، الذي �مثل جزء�

ف  ا لتحسني
�
ي المنطقة.  باألزمات وال�اع المتأث��ن التنم��ة لألطفال النتائج  أوسع نطاق

 �ف

 

 مقدمة

 

ي عام  
ي حاالت  29، ُوِلَد ما ي��د عن  2018�ف

ي حاالت  2019(يون�سف    نزاع مليون طفل �ف
ا ما �حصل مقدمو الرعا�ة �ف اع). نادر� ف ، ال�ف

ي تتسم بمست��ات  ي تقد�م رعا�ة التنشئة ألطفالهم الصغار. برنامج  عال�ةاليت
 Reach Up andمن التوتر وانعدام األمن، ع� دعٍم �ف

Learn    نامج ي هذە الوث�قة ب�ب
م مReach Up(الذي ُ�شار إل�ه ف�ما بعد �ف   ز�ارات )، هو برنامج  IRCن لجنة اإلنقاذ الدول�ة () الُمقدَّ

ل�ة   ف م لدعم إمكانات مقد�ي الرعا�ة من أجل إتاحة مقد�ي الرعا�ة لهم  سنوات و   3أشهر إ�   6لألطفال من سن    م�ف نامج ُمصمَّ . هذا ال�ب
ي دعم تنم�

ا �ف نامج مدخً� جد�د� ة الطفولة المبكرة عن ط��ق دمج  فرص أفضل للتعلم القائم ع� اللعب لألطفال، و�أخذ هذا ال�ب
ا االستجابة اإل�سان�ة.  ي �شتمل عليها حال�� ل�ة لتنم�ة الطفولة المبكرة بالخدمات اليت ف  ال��ارات الم�ف

ي 
�ف المبكرة  الطفولة  تنم�ة  برامج  إعداد  إ�  والحاجة  السور�ة  األزمة  موجزة حول  استعراض خلف�ة  و�عد  المذكرة،  هذە  ي 

�ف نقدم 
ي لـ  المنطقة، نظرة عام ام�ب ي كل  Reach Upة ع� المنهج ال�ب

ي حدثت �ف ا لعمل�ة التكي�ف والتنف�ذ الف��دة والمتكررة اليت ، وتوص�ف�
التال�ة   ي األجزاء 

التنف�ذ. نناقش �ف ف من  ف األولني ي العامني
نامج �ف الثالثة. كما نقدم تفاص�ل مهمة حول تطور ال�ب البلدان  بلد من هذە 

ي الوقت  نبثقةلما الدروس الُمستفاَدة والنتائج
ي كل بلٍد (انظر شكل رقم  �ف

نامج �ف ي 1الحا�ف من ال�ب
)، ونقدم توص�ات تتعلق بالعمل �ف

 المستقبل. 

 Reach Up: خ��طة سور�ا ولبنان واألردن �شمل مواقع تنف�ذ برنامج لجنة اإلنقاذ الدول�ة 1شكل رقم 
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 لجنة اإلنقاذ الدول�ة �شاو/  سونغ �ي المصدر: 

 

 السور�ة واحت�اجات مقد�ي الرعا�ة لألطفال الصغار األزمة 

 

ف شخص داخل البلد،  6مليون �سمة، من بينهم أ��� من    11إ� حركة نزوح هائلة قار�ت الـ  2011أدت األزمة السور�ة منذ عام  ماليني
ي مخ�مات أو مستوطنات  5وأ��� من  

ف اآلخ��ن �ف ف والنازحني ئ سوري. عادة ما �ع�ش الالجئني ف ال�ب �ة عشوائ�ة أو    ماليني   بيئات شبه ح�ف
ف   ). 2019(المفوض�ة السام�ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئني

األطفال خط�ي  ها ع�  تأث�ي ة، ل�نَّ  ف واضح ألسباٍب كث�ي السور�ني ف  الالجئني أزمة  (�شكل خاص تأث�ي  ف  45؛ فنحو نصف  الالجئني  (%
ف من   ي األطفال  السور�ني

ي سبتم�ب   15.7ون الخامسة  ، بينما شكل األطفال دأو أقلعام    17سن    �ف
ف �ف ف السور�ني بالمائة من الالجئني

ف    2019 وح ع� 2019(المفوض�ة السام�ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئني ف ). تم توثيق اآلثار السلب�ة للحرب و/أو العنف و/أو ال�ف
الثالثة، بصورة ج�دة. �ش�ي اإلحصائ�ات إ� أن األ  ي بيئات األطفال الصغار، الس�ما األطفال دون سن 

طفال الصغار الذين ولدوا �ف
الفرص، أ��� احتمال�ة لمكابدة نتائج صح�ة سيئة    غ�ابأو   المرض المزمن�مرون فيها بتجارب سلب�ة متنوعة مثل التعرض للعنف أو  

ي ظل غ�اب تفاعFelitti et al. 2019ومستوى من الرفاە يتناسب مع مستوى الصدمة الذي تعرضوا له (
الت  ). �مكن لألطفال �ف

إجهاد سام ، و�ي عبارة عن اختالل    كالفقر والعنف، أن تتولد لديهم استجابة  إجهاد متجاو�ة متكررة مع مقد�ي الرعا�ة ووجود عوامل
ة  ي سن� مبكرة تبعات خط�ي

ي عمل�ات حي��ة وعصب�ة مهمة أثناء المراحل التأس�س�ة من التنم�ة. �مكن أن �كون لإلجهاد السام �ف
�ف

، و نتائج سيئة ع� الصحة البدن�ة والعقل�ة و تعرضهم ل تنم�ة األطفال ت��د من مخاطر ع�  ع� المدى البع�د   القصور اإلدرا�ي
ي المكاسب

ا انخفاض �ف  ). Shonkoff et al. 2012(  الحق�

وح ع�    أدلة  كذلك ثمة ف مقد�ي الرعا�ة، الس�ما ف�ما يتعلق بقدرتهم ع�   رفاه�ةع� وجود تأث�ي ملحوظ للحرب و/أو العنف و/أو ال�ف
ا ع� مقد�ي    فعالة/ مستجيبةتقد�م رعا�ة   ي تؤثر سلب� م. هناك عدد من العوامل واألحوال اليت

�
تعل ي أ�شطة 

ألطفالهم، والمشاركة �ف
ي أجواء ا

ي الصحة البدن�ة والعقل�ة، الروابط المجتمع�ة ل�اع، مثل فقدانالرعا�ة الذين �ع�شون �ف
، والصع��ات المال�ة، ومشكالت �ف

ي ع� ممارسات مقد�ي الرعا�ة    األدلة بيئ�ة. لُحسن الحظ، ُتظِهرالتحد�ات  الو  التنشئة أن �كون لها تأث�ي إ�جاىب أنه بمقدور برامج 
ي أجواء ال�اع ع� التأقلم (ودعم قدرة كل من مقد�ي الرعا�ة واألطفال الذين  

 Murphy, Yoshikawa, and Wuermli�ع�شون �ف
2018 .( 

ي مرحلة الطفولة المبكرة  للتنم�ة اإطار رعا�ة التنشئة تحق�ق� أقر  
) بأن تقد�م خدمات تعل�م�ة مبكرة 2018(منظمة الصحة العالم�ة    �ف

الذين   الثالثة  سن  دون  لألطفال  ا  أساس�� ا  احت�اج� ُ�َعد  اع.  يتأثرونمتكاملة  ف مثل    بال�ف التنشئة   Families Make theتدخالت 
Difference  و�ي عبارة عن جلسة جماع�ة آلباء األطفال من الوالدة وحيت سن الثامنة، تأث�ي مؤكد (األ� تصنع الفرق ،Puffer 
et al. 2015 امج يتعامل مع االحت�اجات الخاصة لألطفال من الوالدة وحيت سن الثالثة وأ�هم، الس�ما أولئك    )، ل�ن القل�ل من ال�ب

ي 
�ف ال�اع الموجودين  البلدان    27.  أما�ن  وحكومات  الصلة  ذات  المتحدة  األمم  وكاالت  وضعتها  فقط  إ�سان�ة  استجابة  خطة 

ي تتطلب مساعدة إ�سان�ة دول�ة �شمل تنم�ة الطفولة المبكرة األدلة  ، لم يتم جمع إال القل�ل من  لالستجابة لألزمات المفاجئة اليت
ي الس�اقات اإل�سان�ة (

نامج، ولم ُتجر إال أر�عة تقي�مات لألثر لتدخالت التنشئة �ف ؛ Murphy et al. 2018حول التصم�م الفعال لل�ب
ي نمو أطفالهم. ). 39- 138، 2018يون�سكو 

ة األ��� أهم�ة �ف ك العائالت النازحة بدون دعم حاسم خالل الف�ت  ونت�جة لذلك، ُت�ت

 

 Reach Up and Learn تواصل وتعلم 

 

Reach Up   م ل�ساعد مقد�ي الرعا�ة ع� دعم التنم�ة الصح�ة ي مرحلة الطفولة المبكرة ُمصمَّ
ل�ة �ف ف عبارة عن برنامج لل��ارات الم�ف

نامج الج نامج ع� واحد من تدخالت تنم�ة الطفولة المبكرة ُ�عَرف باسم ال�ب ل�ة الاألطفالهم. �عتمد ال�ب ف ذي ُوِضَع ما��ي لل��ارة الم�ف
ل�ة ع� الدعم النف�ي   ف ي لل��ارة الم�ف ي جاما�كا األثر اإل�جاىب

ج��ت ع� هذا التدخل �ف
�
ي أ َقت الدراسات اليت

َّ
ي جامعة و�ست إنديز. وث

�ف
ي لدى األطفال من سن  

ف المعر�ف ل�ة أسبوع�ة، إال أنهم   24أشهر إ�    9االجتما�ي والتحف�ي ف ا. مع أن الدراسات أوصت ب��ارات م�ف شهر�
ف   حظوا أن ال��اراتال  ي (  �مكن أن  كل أسبوعني ا تأث�ي إ�جاىب  Grantham-McGregor et al. 1991; Powell and�كون لها أ�ض�

Grantham-McGregor 1989  ي الملحوظ التأث�ي اإل�جاىب أبحاث الحقة شملت دراسات متابعة طول�ة لتوثق  ف جاءت  ي حني
). �ف

نامج ع� القدرة المعرف�ة والصحة العقل�ة   ). خضع برنامج Gertler et al. 2014; Walker et al. 2011وعوائد سوق العمل (لل�ب
Reach UP  ي أ��� من  التنف�ذ منذ �شأته للتكي�ف و

ا.  13�ف  بلد�

، و�شمل مجموعة األدوات   Reach UPتوفر مجموعة أدوات   ف ليني ف ي أن �صبحوا زائ��ن م�ف
ا ألفراد المجتمع الذين يرغبون �ف دل�ً� تدر�ب��

ا   ا منهج� ا قائم� ف ُجُدد يتولون توج   منظم� ليني ف ي الق�ام  الرعا�ة  مقد�ي �ه  ع� اللعب يهدف إ� إعداد زائ��ن م�ف
بأ�شطة تعل�م�ة مبكرة    �ف

ف فيها ع� اللعب و�ناء  ك�ي ل�ة أسبوع�ة أو نصف شه��ة مدة كل منها ساعة واحدة، و�تم ال�ت ف نامج من ز�ارات م�ف مع أطفالهم. يتألف ال�ب
ي نفسه. يتم التع��ف باأل�شطة التعل�م�ة المبكرةثقة مقدم الرعا�

 ع� مدار سلسلة من ال��ارات.  دعمها ة و المرح ة �ف
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ي الوقت الذي �مارس ف�ه مقدم الرعا�ة هذە األ�شطة مع  
ل مقدم الرعا�ة، ثم �قوم �ف ف ي م�ف

�ي بتوضيح هذە األ�شطة �ف ف �قوم الزائر الم�ف
مقدم    كل من  الذي �قوم ع� "التوضيح والممارسة والثناء" إ�جاد بيئة �شعر فيها  طفله بتقد�م الدعم والثناء. من شأن هذا النهج

ي الوقت الذي يتعرفان ف�ه ع� فرص جد�دة للتعلم. من أهم خصائص هذا المنهج القائم  
ي ت�فاتهما �ف

الرعا�ة والطفل بالدعم �ف
ف مقدم الرعا�ة، وهو األمر الذي يؤسس ألن �ك ل�ة تمكني ف ع� األ�ة ككل كما تعكسه نظ��ة    تأث�ي ط��ل األمد   ون لهع� ال��ارة الم�ف

نامج (انظر شكل رقم   ). 2التغي�ي لل�ب

نامج 2شكل رقم   Reach Up: نظ��ة التغي�ي ل�ب

 

 أ�شطة  أ�شطة 

أدوات   • لتالئم    Reach Upتكي�ف مجموعة  وتنق�حها 
 منصات تقد�م: حما�ة الطفل والتعل�م والصحة.  3

ل  توظ�ف وتدر�ب • ف ف و  زوار الم�ف فني  . الم�ش
أ�شطة   • ي 

�ف الوالدين  توج�ه  ليون  ف الم�ف الزائرون  يتو� 
/اللعب المبكرة.  ف  التحف�ي

ي تصم�م/تحد�د نطاق ورش   •
�كة �ف االستعانة بوكاالت �ش

 العمل والتحقق من صالحيتها. 
 .  التكال�ف واالستعداد لتقي�م التدخلإجراء دراسة  •
ي ضوء ما ُ�سِفر عنه نتائج   •

تنقيح الخطة أو تغي�ي نطاقها �ف
الوكالة/الحكومة   توفرها  ي  اليت والمدخالت  التقي�م 

�كة.   ال�ش

 و...  إذا... 

المبكر   التعلم  وأ�شطة  اللعب  ي 
�ف الرعا�ة  مقدمو  �شارك 

 .و�دعمونها
الطفولة   تنم�ة  بدمج  �كة  ال�ش والحكومات  الوكاالت  تقوم 

 . القوى العاملة الحال�ةالمبكرة ضمن 

 حينئٍذ... 

) المهارات المعرف�ة واالجتماع�ة العاطف�ة الالزمة لنجاحهم األ�اد��ي المستقب�ي 3إ�    0�كتسب األطفال الصغار (من سن  
 ورفاههم بحسب قدراتهم التنم��ة. 

 Katelin Wilton, Sunghee Cho/IRCالمصدر: 

 

ي جرت ع� برنامج  ة اليت ق األوسط،  Reach UPرغم عمل�ات التكي�ف ال�ث�ي ي ال�ش
ف �ف قبل تكرارە هذە المرة ع� مجتمعات النازحني

ة السابقة، ل�ن جر  نامج �ستف�د من الخ�ب التكرار الحا�ي لل�ب أن  ذ كجزٍء من استجابة إ�سان�ة من قبل. مع  ُينفَّ أنه لم  ى تكي�فه  إال 
ق األوسط. كان برنامج  ي ال�ش

ف �ف ا مع االحت�اجات الف��دة لألطفال ومقد�ي الرعا�ة المستضعفني السب�ل   Reach Upليتعامل تحد�د�
ة لجنة اإلنقاذ الدول�ة ( ي توف�ي رعا�ة التنشئة ألطفالهم بالنظر إ� خ�ب

ي  IRCاألمثل لدعم اآلباء �ف
ي دعم اآلباء واألطفال �ف

) الواسعة �ف
ي الس�اقات الطارئة. 

ف وندرة برامج تنم�ة الطفولة المبكرة �ف ف السور�ني رة من ال�اعات ومدى فداحة أزمة الالجئني  المناطق المت�ف

 

 Reach Upالمرحلة األو� من 
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ي  والنموذج تمه�ديالبحث ال
ي �ف  األردن التج��يب

ي عام  IRCبدأت لجنة اإلنقاذ الدول�ة (
التعامل مع احت�اجات   2016) �ف ي كلٍّ من األردن ولبنان لتحد�د ك�ف�ة 

ب�جراء بحث أو�ي �ف
ي أعقاب  مقد�ي الرعا�ة لألطفال 

ي عمل  �ف
، وركزت �ف ف ف السور�ني ها ع� الوقوف ع� مدى االهتمام بدعم التنشئة وتوافرە  أزمة الالجئني

إ� تكي�ف نماذج الحاجة  وح، ومدى  ف ي مناطق ال�ف
ف �ف الرعا�ة السور�ني امج  لمقد�ي  األدلة  ال�ب تقبل   القائمة ع�  بهدف دعم نطاق 

نامج ونطاق وصوله، وتحد�د تكال�فه المحتملة. لم �سفر النتائج فقط عن وجود فرص لدعم مقد�ي  ا  ال�ب الرعا�ة، ل�نها أسفرت أ�ض�
ف األ� السور�ة.  امج بني نامج  كانت النتائج ذات الصلة �شكل خاص بـ   عن وجود طلب ع� تلك ال�ب ي أظهرت    Reach Up�ب �ي تلك اليت

ف  ي ترح�ب المجتمع بال��ارات الم�ف ي تعتمد ع� األ�ة واألعراف الثقاف�ة لالستضافة تعيف  ل�ة. أن الشبكات االجتماع�ة الق��ة اليت

نامج    ،كجزٍء من هذا البحث ي ل�ب ي سبتم�ب    Reach Upجرى اختبار تج��يب
ي شمال   2016امتد لشه��ن �ف

ف �ف ي مخ�م األزرق لالجئني
�ف

ن التوع��ون �جرون بالفعل ز�ارات م�دان�ة للتوع�ة �شأن خدمات حما�ة الطفل. تم إجراء تدر�ب قص�ي  و األردن ح�ث كان المتطوع
ي االختبار 

وع �ف ف  قبل ال�ش ي زار أثنائه ثمان�ة متطوعني أ�ة للوقوف ع� جدوى هذا النموذج ومدى قبوله وأوجه التكي�ف   16التج��يب
ي ع� ، تم توز�ــــع استب�ان تعقييب ي ي نها�ة االختبار التج��يب

�روا ف�ه    الرعا�ة  مقد�ي جميع    المطل��ة لتنف�ذە، و�ف
َ
أطفالهم: "أحبوا    أن ذ

ذكر   ل�ة". كما  ف الم�ف بال��ارات  يتعلق  ما  م�ً�  أ   رعا�ةال  مقد�ي كل  أ���  نامج كانوا  ال�ب ي 
�ف مشاركتهم  بعد  (لمد نهم  أطفالهم  %)، 94ح 

) معهم  (81والحد�ث  ل�ة  ف الم�ف األ�شطة  ي 
�ف أطفالهم  اك  و��ش  ،(%68) أطفالهم  مع  واللعب  الذي حققه %62)،  النجاح  بعد   .(%

ي تطبيق االختبار ا
، تم التوسع �ف ي ي   Reach Upلتج��يب جري بعد ذلك اختبار تج��يب

�
ي مخ�م األزرق من خالل قطاع حما�ة الطفل. أ

�ف
ف األ� وطاقم   ي لبنان من خالل قطاع التعل�م، الذي استفاد من العالقات القائمة بني

ي عكار والبقاع �ف ي محافظيت
مدته ثالثة أشهر �ف

َخت من خالل ال�ب  ي ترسَّ  امج المجتمع�ة لمرحلة ما قبل سن الدراسة. العمل اليت

نامج  ف وتكي�ف ال�ب  تدر�ب المدر�ني

ف ألعضاء ف��ق    Reach Up and Learnأجرى أعضاء ف��ق   ا للمدر�ني ي جاما�كا تدر�ب�
اير    Reach Up�ف ي ف�ب

إلعدادهم إلطالق   2017�ف
نامج ل�الئم األ� السور�ة.  ي عمل�ة تكي�ف ال�ب

وع �ف نامج وال�ش نامج  ع  ركزت  ال�ب مل�ة التكي�ف ع� التعرف ع� منصات تقد�م ال�ب
)، والتخط�ط لوضع س�اق للمواد الُمستخَدَمة مثل ال�تب القصص�ة، وتقي�م مدى المالءمة الثقاف�ة  IRCداخل لجنة اإلنقاذ الدول�ة (

 .المناهجأل�شطة 

ي تلك المنطقة، وقد تمت ترجمته بط��قة  ترجمة المنهاج إ� اللغة الع���ة، و�ي ال كانت الخطوة األساس�ة األول�ة �ي 
لغة السائدة �ف

ي هذە 
اف�ة إ� الع���ة الفص�، ومراجعته بواسطة ورشة الموارد الع���ة العتبارات تتعلق بالدقة الفن�ة واللهجة الُمستخَدَمة �ف اح�ت

ة والمالءمة الثقاف�ة بواسطة ف��ق لجنة اإلن ا، تم تكي�فه من ح�ث الن�ب � ي المنطقة. IRCقاذ الدول�ة (المنطقة، وأخ�ي
 ) �ف

ي لجنة اإلنقاذ الدول�ة (
لIRCقامت ِفَرق العمل �ف ا  ف    �ل من) باختبار المحتوى بعد تكي�فه وتأ��د مالءمته ثقاف�� ف السور�ني الالجئني

ات اشتملت ع� إضافة توجيهات ح  ظروفهم المع�ش�ةوالمجتمعات المض�فة، ول ي بعدٍد من التغي�ي ول العمل . مر الدل�ل التدر�يب
ل، وهو أمر شائع   ف ي الم�ف

ون �ف ة العدد لديها أطفال كث�ي ي المنطقة، وقد اشتمل ذلك ع� التعامل مع أ� كب�ي
ف �ف مع مجتمعات النازحني

ض�ف إ� التدر�ب محتوى جد�د بما �عكس االحت�اجات الخاصة للمجتمع للتعامل مع  
�
ي المجتمع السوري. كذلك أ

  رفاه�ة الحدوث �ف
) الرعا�ة  و مقدم  المواجهة  ات�ج�ات  واس�ت اإلجهاد  التعرض    رسائلإدارة  والتعرف ع� عالمات  األطفال،  وحما�ة  الذات�ة)،  الرعا�ة 

.  االنضباطلإلساءة (الس�ما العنف ضد النساء أو األطفال)، و�حالة األ� إ� خدمات الحما�ة، واستخدام  ي  اإل�جاىب

ي    Reach Upعملت لجنة اإلنقاذ الدول�ة مع ف��ق  
ف ع� تكي�ف الصور وال�تب القصص�ة المستخدمة �ف ف أردنيني الجاما��ي وفنانني

ا. واحدة من الس�اق المحدد   المنهاج لتناسب ، واشتمل ذلك ع� تغي�ي الرسوم التوض�ح�ة لتظهر فيها عنا� و�يئات مالئمة محل��
ات   ف لة األلعاب، ح�ث �ستخدم  �ي صناعReach Up أهم مم�ي ف ا    زوار الم�ف صناعة ألعابهم الخاصة للذين يزورونهم. لدل�ً� تفص�ل��

ي المنهاج. اشتملت  
خضعت عمل�ة صناعة األلعاب لعمل�ة تكي�ف شاملة، انطوت ع� التعرف ع� المواد المحل�ة ل�ل �شاط وارد �ف

، وشاحنات من الورق المقوى، وعرا�س ع� شكل  �ف الشعر جل تصف  عمل�ات التكي�ف المحل�ة ع� صناعة خشخ�شات من علب
ض�َفت

�
ي المحل�ة المعروفة و المحب��ة أغنام من القطن والورق المقوى. كما أ

ل�ة األغاىف ف  .إ� جدول أعمال كل ز�ارة م�ف

ق سور�ا   التوسع داخل شمال �ش

ي منتصف عام  
ق سور�ا  2017�ف ي شمال �ش

للتعل�م �شأن توسيع نطاق ، تواصل مكتب لجنة اإلنقاذ الدول�ة �ف الفن�ة  مع الوحدة 
ي أواخر عام 

نامج ل�شمل قطاع حما�ة الطفل. و�ف َ�ت تعد�الت  2017ال�ب ج��
�
، و�عدما تل�ت الطاقم السوري لحما�ة الطفل التدر�ب وأ

ف  ف الداخليني ي عدٍد من مخ�مات النازحني
طِلَق برنامج لل��ارة األسبوع�ة �ف

�
ي    إضاف�ة ع� المنهاج والمواد، أ �ة اليت ي المناطق الح�ف

و�ف
أواخر عام   ي 

نامج من    Reach Up، تم توسيع نطاق برنامج  2018�ع�ش فيها سور�ون نازحون. �ف داخل األردن، ح�ث استفاد ال�ب
ل�ة   ف نامجخدمات ال��ارة الم�ف ي تعاون وثيق مع القطاع ال  الصحة المجتمع�ة  ل�ب

نامج �ف ي تقدمها لجنة اإلنقاذ الدول�ة. عمل ال�ب ، اليت ص�ي
ي مجال تنم�ة الطفولة المبكرة وصحة المجتمع. 

ل�ة �ف ف ا متكامً� لل��ارة الم�ف وتم توسيع نطاقه ل�شمل محافظة المفرق بوصفه نموذج�
ل�ة لمدة عام واحد حيت يونيو  ف ق األوسط.   Reach Up، ح�ث انتهت المرحلة األو� من تنف�ذ 2019تواصلت ال��ارات الم�ف ي ال�ش

 �ف
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برنامج   تنف�ذ  تنف�ذە    Reach Upتمخض  ف مواقع  الشاسع بني للفارق  ا  الدروس نظر� من  ال�ث�ي  المختلفة عن  البلدان  ي عدد من 
�ف

ق سور�ا.  ي حالة شمال �ش
ف �ف ف خلف�ات المشاركني  المختلفة، وعدد األفراد الذين تم الوصول إليهم، والتباين بني

 

 التنف�ذ 

 

ا أثناء تنف�ذ  ي عدٍد من البلدان أن المنهاج وتقد�مه يتطلبان الم��د من التكي�ف؛ فع� سب�ل المثال، جاءت  Reach Upاتضح جل��
�ف

الصحراو�ة،  والنباتات  شقق،  ي 
�ف والمع�شة  الخ�ام  تحا�ي  إقامة  ظروف  لتعكس  القصص�ة  ال�تب  ع�  ت 

�
دِخل

�
أ ي  اليت ات  التغي�ي

نامج   ا ألن ال�ب ي والحيوانات والمنتجات المحل�ة. نظر�
�ة  �عمل �ف مخ�مات، كان  الخ�ام، وأجواء  ال، ومستوطنات  المناطق شبه الح�ف

ا    إ�شاء ا المحتوى الب�ي المناسب ع� نطاق واسع �مثل تحد�� ر برنامج شمال  خاص�
�
�

َ
جمة تمت ع� أفضل وجه، وذ ، ل�نَّ أعمال ال�ت

نامج.  َجَمة سهل بدء ال�ب ق سور�ا أن توافر مواد ُم�تَ  �ش

نامج واستخدامها . ظلت   ف امسألة مستنفذة لوقت أن صناعة األلعاب   تعلمنا   التحد�ات تدور حول صناعة ألعاب لل�ب ليني ف  لزائ��ن الم�ف
ا من الوقت �ي يتمكنوا من إعداد اللعب ل��اراتهم. كذلك وجدنا أن جمع  ي األصل؛ لذا كان علينا أن نمنحهم م��د�

أ��� مما توقعنا �ف
ي  لم �كن بال  المواد بعض  

ات �ف ي األردن؛ فع� سب�ل المثال، أدى حدوث تغي�ي
ا �ف ي توقعناها، ألن إعادة التدو�ر لم �كن شائع� سهولة اليت

ي صناعة
ي استخدموها �ف ي زجاجات الشامبو اليت

ي مخ�م األزرق إ� نقص �ف
، ل�ننا حللنا هذە المشكلة غ�ي س�ارات اللعب   التوز�ــــع �ف

ي إعادةالمتوقعة عن ط��ق �شجيع طاقم لجنة اإلنقا
.  ذ الدول�ة ع� المشاركة �ف ي  التدو�ر المكتيب

ق سور�ا ي سكان ال �شعرون باألمن    ،  جاء أحد أ��� الدروس إثارة لالهتمام من شمال �ش
ح�ث دفعتنا التحد�ات الف��دة المتمثلة �ف

ل�ة و�نخفض بينهم مستوى اإللمام بالقراءة وال�تابة إ� إ�شاء دل�ل مدعم بالرسومات التوض�ح�ة للوال ف ح منهاج ال��ارة الم�ف دين ��ش
ا.   أي  من دون استخدام ي   تم تصم�م  كلمات تق��ب�

ي األصل  هذا الشكل المرىئ
�طة إمكان�ة  كحل مؤقت �حل محل ال��ارات    �ف طباعته  �ش

ق سور�ا اختبارات تج��ب�ة ع� هذا المنَتج بالتعاون مع لجان تنم�ة الطفولة المبك ي  رة  بتكلفة منخفضة. �جري ف��ق شمال �ش اليت
 �قودها المجتمع. 

ي استخدام برنامج
، ح�ث  Reach Upلتقد�م    الحواس�ب اللوح�ة قائم ع�  ثمة تكي�ف آخر يتمثل �ف ي

ي قطاع الصحة األردىف
 قام  �ف

ي األصل
م �ف ي ضوء السن لمتطو�ي صحة المجتمع الحاسوب اللو�ي الُمصمَّ

ا للنشاط المالئم للطفل �ف ف تلقائ�� ليني ف   بتنب�ه الزائ��ن الم�ف
ل له. قام النظام بجمع عدد من نقاط الب�انات نامج.  الُمسجَّ ل�ن قبل أن نتوسع   الرئ�س�ة، مما سمح بتجميع أسهل لب�انات أداء ال�ب

ي استعمال الحواس�ب اللوح�ة،
 سنحتاج إ� حل بعض تحد�ات التصم�م العالقة.  �ف

ي 
امج �ف ي كل ال�ب

ا ع� س�اقات بعينها، إال أن ثمة تحد�ات أخرى ظهرت �ف ا من التحد�ات المتعلقة بالتنف�ذ كان مقت�� مع أن عدد�
ل�ة. استمر التدر�ب   ف اف ع� ال��ارات الم�ف األردن وسور�ا ولبنان، كتلك المتعلقة بمشكالت التدر�ب واالحتفاظ بطاقم العمل واإل�ش

ة  Reach Upع�  ام هذە المرة كان ع�ش ف اف دوري. ل�نَّ االل�ت ل�ة مع وجود إ�ش ف ف بعدها الق�ام ب��ارات م�ف أ�ام، أصبح بوسع المتدر�ني
ي س�اقات متعددة  

ة متنافسة؛ ف�ف امج كث�ي ف الذين يتحملون مسؤول�ات إدار�ة ل�ب ا ع� المدر�ني كان الزائرون    -ع� سب�ل المثال-صعب�
ا من الحكوم ليون يتقاضون أجر� ف ف بدً� من أن �صبحوا ضمن أفراد طاقم  الم�ف ة المض�فة �سبب قيود العمل المفروضة ع� الالجئني

ي ارتفاع معدل دوران
، وخلق الحاجة إ� تدر�ب مستمر. لمكافحة معدل دوران العمالة المرتفع،    العمل، وهو ما ساهم بدورە �ف ف العاملني

ي    ملتع
ف الجاه��ن لالستعانة بهم حسب الحاجة.   ع� تط��ر قوائم احت�اط�ة  Reach Upِفَرق العمل �ف �ني ف الُمدرَّ ليني ف من الزائ��ن الم�ف

ي االفتقار إ� اإلخالص لمنهج�ة  
اف  Reach Upأما عن األثر األ��ب لدوران العمالة فتمثل �ف . للمساعدة  عا�ي الجودة   وصع��ة توف�ي إ�ش

ي التخف�ف من هذا التحدي، أ�شأت لجنة اإلنقاذ الدول�ة 
ي تعل�  حلقات�ف ، و�ي عبارة عن نموذج للتط��ر المهيف ف ليني ف م�ة للزائ��ن الم�ف

ف   فني الم�ش استضاف   . ف المعلمني األصل مع  ي 
النظراء ُ�ستخَدم �ف ف  ف ع� تق��ة    حلقاتبني ليني ف الم�ف الزائ��ن  تعل�م�ة شه��ة لمساعدة 

ي تواجههم، ودعم اإلحساس باالنتماء للمجت التعل�م�ة   الحلقاتمع. استمر تنف�ذ ممارساتهم، و�شج�عهم ع� مشاركة التحد�ات اليت
ق سور�ا واألردن.  ي شمال �ش

ي لبنان، و�جري تعم�مها �ف
 بصورة غ�ي رسم�ة �ف

ف   كان ا  استقطاب المشاركني ا آخر   تحد�� ي    عالم��
ف الس�اقات المختلفة؛ ف�ف ا بني ا طف�ف�

�
، وذلك رغم اختالف الدوافع الجوه��ة اختالف

ي دفعت بالناس إ� اعتبار التعل�م   إ� ز�ادة االقتصادي لتدهور ا أدى لبنان واألردن،  تقار�ر مقد�ي الرعا�ة حول الضغوط المال�ة، اليت
ليون الذين  أول��ة أقل   المبكر ف ي تواجههم. تمكن الزائرون الم�ف ا أل�هم مقارنة بالتحد�ات المال�ة اليت متواصلة للتغلب ع�    بذلوا جهود�

اك تحد�ات انهم   اإلستقطاب من خالل إ�ش نامج  أو�ً  ج�ي ال�ب ي 
، و�سج�ل    ،�ف أ��ب اجتماع�ة  بناء ِصالت  ف المن  كانوا    الذين  مشاركني

ي البدا�ة. 
ف �ف  مشككني

 

 الناشئةالنتائج 
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ي   4025طفً� و  4399أ��� من    2019حيت د�سم�ب    Reach Upبلغ برنامج  
ي البلدان الثالثة: خدمت ِفَرق الصحة �ف

مقدم رعا�ة �ف
ق سور�ا    320مقدم رعا�ة، وخدم ف��ق لبنان    1669طفً� و  1725األردن     1530طفً� و  1748مقدم رعا�ة، وخدم برنامج شمال �ش

 مقدم رعا�ة. 

: أدوات تنم� غ عنها من جانب مقدم الرعا�ة (استخدمنا ثالثة تقي�مات، و�ي
�
)، و�ي عبارة عن نموذج CREDIة الطفولة المبكرة الُمبل

ي طورتها لجنة اإلنقاذ  قص�ي لق�اس تنم�ة الطفل، واستب�ان لمقدم الرعا�ة �ط�ح أسئلة حول معارف مقدم الرعا�ة والممارسات اليت
الزائ�� أداء  تقي�م  بغرض  ف  للم�ش المرجع�ة  والقائمة  ف��ق  الدول�ة،  طورها  ي  اليت القائمة  و�ي   ، ف ليني ف الم�ف من    Reach Upن  كجزٍء 

 ب�انات من األردن ولبنان.  2و 1مجموعة األدوات. �عرض الجدوالن 

 من األردن ولبنان CREDI: ب�انات 1جدول رقم  

يوليو  -2018األردن، د�سم�ب  2018يوليو -لبنان، مايو 
2019 

ف   307 312 إجما�ي عدد المجيبني

خط  �سبة   ف  بني درجاتهم  تحسنت  الذين  ف  المجيبني
 األساس وخط النها�ة

92 82 

ف خط األساس وخط   ي الدرجات بني
متوسط التحسن �ف

 النها�ة
7 13 

 ) IRCالمصدر: لجنة اإلنقاذ الدول�ة (

 

ي لبنان، مايو2جدول رقم  
ي عنا� محددة من واقع استب�ان مقد�ي الرعا�ة �ف

 2018يوليو  -: األداء �ف

ي �ستخدمها مع طفلك لدعم التعلم والتنم�ة   األسال�ب اليت
 لد�ه

ي  ي   أعط�تكتب األطفال أو ال�تب المصورة اليت
للطفل �ف

ي 
ل األسب�ع الما�ف ف  الم�ف

ي     األسال�بعدد 
ف �ف �سبة المجيبني

 خط األساس 
ي  

ف �ف �سبة المجيبني
 خط النها�ة

ي   عدد ال�تب
ف �ف �سبة المجيبني

 خط األساس 
ي  

ف �ف �سبة المجيبني
 النها�ةخط 

0 26 0 0 87 12 

1 11 8 1 7 47 

2 12 30 2 3 24 

3 51 62 3 2 17 

 ) IRCالمصدر: لجنة اإلنقاذ الدول�ة (

 

�ي ع� مستوى المقاي�س الثالثة ؛ فقد  ف ي أداء الطفل ومقدم الرعا�ة والزائر الم�ف
ي لبنان وجود تحسن ك�ي �ف

ي �ف أظهر االختبار التج��يب
ي عدد من العنا�، مع وجودتحسنت ممارسات مقدم 

ملحوظة عند أدىف مستوى من المشاركة.  طفرات الرعا�ة بصورة ملحوظة �ف
(مثل قراءة ال�تب والغناء) لدعم   سال�بمن اآلباء عند مستوى خط األساس استخدامهم أل  فقط بالمائة 26ع� سب�ل المثال، ذكر 

النها�ة، ذكر   ف اآلباء استخدامهم أل بالمائة من    92تنم�ة أطفالهم. ل�ن مع خط  استجابة ممكنة �ي   (أع�  أسال�بأو ثالثة    سل��ني
ف بصورة ملحوظة أثناء مدة االختبار   أبلغت عن استخدام أي  )، مع عدم وجود أ�ةثالث ليني ف أسلوب. كذلك تحسن أداء الزائ��ن الم�ف

لقائمة   ا  ي وفق� الزائ��ن    87.5المرجع�ة، إذ أظهر    Reach Upالتج��يب النها�ة. بالمائة من  ف خط األساس وخط  ا بني ف تحسن� ليني ف الم�ف
ا، أظهر   � ي درجات    92أخ�ي

ا �ف ف خط األساس وخط النها�ة. �ش�ي األداء القوي  CREDIبالمائة من األطفال تحسن� ل�ل من األطفال   بني
ل ف ي التداب�ي الخاصة بهم وزوار الم�ف

 فال وأ�هم. إ� السالمة ال�ل�ة للنموذج وتعامله بفاعل�ة مع احت�اجات األط �ف
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ي األردن،  
ي درجات    82، أظهر  من ناح�ة أخرى�ف

ا �ف ف خط األساس وخط النها�ة، بمتوسط تحسن    CREDIبالمائة من األطفال تحسن� بني
ي لبنان، إال أن متوسط التحسن كان أع�،    اإلجما�ي  بالمائة. مع أن معدل التحسن  13بلغت �سبته  

ي �ف جاء أقل من النموذج التج��يب
ي المائة 7نسبة بتحسن  طمقارنة بمتوس

ي لبنان.  �ف
ي �ف  للنموذج التج��يب

 

 قصص النجاح 

 

نامج و  ي ال�ب
ف �ف ة من مقد�ي الرعا�ة المشاركني نامج مبا�ش لوردت تقار�ر غ�ي موثقة عن نجاح ال�ب ف أبلغ   زوار الم�ف الذين قدموە؛ فقد 

ف بصورة متكررة عن بهجتهم و  ف بقولهم  لما   تفاجئهم مقدمو الرعا�ة من كال الجنسني نامج، معلقني ي ال�ب
حققه أطفالهم من تقدم ��ــــع �ف

ق سور�ا، ح�ث تعرض بعض األ� للعنف   ي شمال �ش
إن أطفالهم قد تجاوزوا توقعاتهم أو فهمهم العام لقدرات األطفال الصغار. �ف

ليون أن ال�ث�ي من مقد�ي الرعا�ة ف الزائرون الم�ف ا، الحظ  ي ز�ارات عندما رأوا أطفالهم الصغا  ُصدموا  حديث�
ر بدأوا يتحدثون بعد تل�ت

ي  
ليون �ف ف ي تلك المنطقة. أبلغ الزائرون الم�ف

نامج �ف ل�ة، وقد أدى هذا النجاح إ� طلٍب مرتفع ع� ال�ب ف بعد    جميع الس�اقات الثالثةم�ف
ي ز�ارة األ� عن شعورهم بالرضا للعمل الذي قاموا به. بل إن بعض  

ف التدر�ب الذي تلقوە والوقت الذي أمضوە �ف ليني ف الزائ��ن الم�ف
ي مرحلة الطفولة المبكرة، وذكروا بصورة غ�ي موثقة 

ي مرا�ز للتعل�م �ف
ف �ف ي العمل كمدر�ني

ي لبنان �ف
ي �ف  استمروا بعد ختام النموذج التج��يب

 . ا للتعلم والتواصل االجتما�ي عندما دخلوا الصف المدر�ي ل�ة كانوا أ��� استعداد� ف  إن األطفال الذين تلقوا ز�ارات م�ف

 

 حساب التكلفة

 

ان�ةللوصول إ� أ��ب عدد من األطفال ب ف ي تكلفة تقد�م  م�ي
ف النماذج المتكاملة الثالثة:   Reach Upمحدودة، قمنا بتقي�م التباين �ف بني

النماذج   ي -التعل�م وحما�ة الطفل والصحة. تراوحت تكلفة  ف    -فيها نفس المحتوى  وزعت اليت أم��ك�ة إ�    8بني ا   56دوالرات  دوالر�
ا (�سعر الدوالر سنة  أم�  ل�ة (انظر شكل رقم  2019�ك�� ف ي التكلفة إ�3) ل�ل ز�ارة م�ف

الذي حققه كل    حجم العمل   ). يرجع الفارق �ف
ي تم دمج  امج ذاتها اليت ي ال�ب

ي اخت�ار  Reach Upف��ق ول�س إ� أي خاص�ة جوه��ة �ف
فيها. خلصنا من ذلك إ� أن العامل الحاسم �ف

، إال أن "  حجم العمل  هو  Reach Upالوس�لة ال�فء لتقد�م   ف ي س�اق معني
ة. ا�سم ف��ق الصحة    حجم العمل  �ف أبعاد كث�ي " له 

ا ل للعدد ال�ب�ي  بال�فاءة نظر� ف الذين �عملون ع� تنم�ة الطفولة المبكرة وتوص�ل الرسائل الصح�ة. كذلك ا�سم ف��ق    من زوار الم�ف
ا لق�امه بضعف عدد ال��ا ي تنم�ة الطفولة المبكرة. حما�ة الطفل بال�فاءة نظر�

ل�ة حيت يتسيف لهم قضاء م��د من الوقت �ف ف رات الم�ف
ل�ة، سوف تركز القرارات    Reach Upبعدما اتضحت قدرة ف��ق الصحة وحما�ة الطفل ع� تقد�م   ف بتكلفة معقولة ل�ل ز�ارة م�ف

ف  ي لف��ق الصحة ومقدار الوقت الذي    النطاق  المستقبل�ة ع� المفاضلة بني
�ستطيع ف��ق حما�ة الطفل تخص�صه لتنم�ة  الجغرا�ف

 الطفولة المبكرة. 

ل�ة ل�ل نموذج من النماذج المتكاملة الثالثة3شكل رقم  ف  : تكلفة ال��ارة الم�ف

 
 IRCالمصدر: 
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ل�ة مرتفعة بالنسبة للس�اق المح�ي (انظر شكل رقم  ف �ة لل��ارات الم�ف التكال�ف تصاحبها )، فإن هذە 4بينما تبدو تكال�ف الموارد الب�ش
�ة ( ي مجاالت مختلفة من التنم�ة الب�ش

ي األجل البع�د عوائد ع� االستثمار ومكاسب محققة �ف
 Gertler et al. 2014; Richter�ف

et al. 2017  ي األردن
ر العائد ع� االستثمار لرعا�ة الطفولة المبكرة والتعل�م �ف ف  -ع� سب�ل المثال-). ُ�قدَّ اوح بني ا   17و    9بما ي�ت دوالر�

 ً ي  Fink et al. 2017ل�ل دوالر ُمسَتثَمر (  أم���ي
ا فاعل�ة التوسع الضخم �ف ي أم��كا الالتين�ة مؤخر�

). أظهرت الحكومات االتحاد�ة �ف
و.  Cuna Masمثل Reach Upتك�ف�ات برنامج  ي ب�ي

 �ف

 

ل�ة.  : متوسط تكلفة4شكل رقم  ف   النماذج الثالثة المتكاملة لل��ارة الم�ف

 
ل�ة ف  تكال�ف ال��ارات الم�ف

ف  ▪  رواتب المدر�ني

 تكال�ف إدار�ة ومكتب�ة  ▪

نامج ▪  الطاقم الدو�ي لل�ب

نامج ▪  الطاقم المح�ي لل�ب

   مواد  و  تدر�بات و  لوازم ▪

نامج  مصار�ف ▪  سفر طاقم ال�ب

 معدات ▪

 IRCالمصدر: 

 

 أفكار وتوص�ات 

 

ي هذە المذكرة الم�دان�ة إظهار ق�مة تنف�ذ برنامج  
ي تواجه رفاە الطفل ومقدم Reach Up حاولنا �ف ي التعامل مع التحد�ات الهائلة اليت

�ف
نامج من خالل عمل�ة تكي�ف متعددة المراحل   ي تواجه تنف�ذە. نجح ال�ب ، والمشا�ل اليت ف ف السور�ني ي فرضتها أزمة الالجئني الرعا�ة اليت

ي النمو وال
ي يواجهها�ف اعات. جاءت النتائج    اآلباء  تطور �ي يتعامل مع التحد�ات اليت ف رة من ال�ف ي مختلف أنحاء هذە المنطقة المت�ف

�ف
ف   ا�ة بني نامج مشجعة. �جلب برنامج أهً� سمسم، وهو عبارة عن �ش ي أسفرت عنها المرحلة األو� من ال�ب   Sesame Workshopاليت

ي عام   IRCو
ن    ، برامج تنم�ة2018بدأت �ف

�
ق األوسط وُ�مك ا�ة محل�ة بهدف ��ش    IRCالطفولة المبكرة إ� ال�ش من إقامة عالقات �ش

Reach UP    نامج ع� التعرف أ��� ع� الدروس الُمستفاَدة والبناء ي مختلف بلدان المنطقة. سوف تعمل المرحلة الجد�دة من ال�ب
�ف

 عليها. 

نامج إ� أن   ي الس�اقات اإل�سان�ة. التوص�ات   Reach Up�ش�ي األعمال المبكرة لهذا ال�ب
امج تنم�ة الطفولة المبكرة �ف نهج واعد ل�ب

:  المستقبل�ة ي
امج �ي ع� النحو اآلىت  بتكرار هذە النوع�ة من ال�ب

ي شأن •
ي الس�اقات اإل�سان�ة.   تقد�م التدر�ب  م��د من االبتكار �ف

ل�ة المتعلقة بتنم�ة الطفولة المبكرة �ف ف مطلوب لل��ارات الم�ف
ي وقت  كذلك  

ي الوقت ذاته ال بد من التوضيح �ف
ي إخضاع عمل�ات التكي�ف بهدف تقص�ي مدة التدر�ب لالختبار، و�ف

ينب�ف
.  Reach Upمبكر أن التدر�ب ع�  ي

ي العمل اإل�ساىف
 عمل�ة أطول وأ��� شموً� مما قد تتوقعه األطراف الفاعلة �ف
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o   ا لمعدل ي أن يتم التدر�ب بصفة منتظمة تحسب�
ف ينب�ف ليني ف ا لطب�عة التنقل    ،  الدوران المتوقع للزائ��ن الم�ف نظر�

اع.  ف ر�ن من ال�ف   العال�ة للسكان المت�ف
o  ي

التدر�ب الجزىئ أو  التدر�ب ع� مراحل  ، مثل  ي  ع�ب   ال بد من إخضاع طرائق تدر�ب�ة جد�دة لالختبار التج��يب
نامج.  نت لتقص�ي الزمن الالزم لبدء ال�ب  اإلن�ت

ل ال بد من تزو�د • ف بأحدث معلومات اإلحالة حيت يتمكنوا من التعامل مع االحت�اجات األساس�ة لمقد�ي الرعا�ة،  زوار الم�ف
ي �كون فيها مقدمو الرعا�ة   ي الس�اقات اليت

وال س�ما االحت�اجات المال�ة، عن ط��ق إحالتهم إ� خدمات أخرى، ال س�ما �ف
 أ��� عرضة للخطر. 

اف والتوج�ه ال • ي أن �عزز اإل�ش
لمبكر لينب�ف ف ف  زوار الم�ف ك�ي ل�ة �شمل ع� تغ�ي سلوك  ال�ت ف مقد�ي الرعا�ة. بما أن ال��ارات الم�ف

ل أن �فهموا أن دعم مقدم الرعا�ة �جب أن �كون محور   التعامل المبا�ش مع األطفال،  ف فقد �كون من الم��ك لزوار الم�ف
ف األسا�ي  ك�ي افال�ت  . الدقيق ، ل�ن �مكن التغلب ع� هذا التحدي من خالل اإل�ش

ورة الحفاظ ع� عدد قل�ل  الغامرة الطب�عة • ي �ف ل�ة لمدة تصل إ� الساعة تعيف ف ي ظل استمرار ال��ارات الم�ف
لهذا النموذج �ف

اليوم-من الحاالت   ي 
أر�ــع ز�ارات �ف ل  للتقل�ل من التعب الذي يتعرض له  -من ثالث إ�  ف والحفاظ ع� جودة   زوار الم�ف

 عملهم. 
ي حالة نهج التسل�م متع •

نامج؛ إذ دد القطاعات�ف ا لنجاح ال�ب ، فإن وجود تعاون وثيق مع القطاعات األخرى أمر حيوي جد�
إنه �ضمن مشاركة الدروس المستفادة والقدرة ع� التعامل مع التحد�ات بصورة تعاون�ة. �مكن لدوائر التعلم أن �ساعد 

ي ت�س�ي هذا األمر وتوج�ه
ل �ف ف ف  زوار الم�ف كة لتحسني  ائج األ�. نت نحو رؤ�ة مش�ت

ل�ة بانتظام • ف امج النظر ف�ما إذا كان من األفضل ، �جب تحل�ل تكلفة ال��ارة الم�ف امج   و�جب ع� مديري ال�ب التكامل مع ال�ب
امج األ���  ، أو مع ال�ب ي األ��ب

ا أوذات النطاق الجغرا�ف
�
امج استهداف ة ال�ب     ح�ث تكون التكلفة أ��ب ل�ل أ�ة.  الصغ�ي

  

امج األ��� فاعل�ة تؤدي عمل�ات التقس نامج، وتوفر معلومات حول طرائق إعداد ال�ب ي�م المستقبل�ة إ� معرفة الم��د حول أثر هذا ال�ب
ي لبنان وجمع الب�انات من األردن فضً�  قابل�ة التوسعمن ح�ث التكلفة و 

ي �ف واالستدامة. إن النتائج المبكرة الواعدة للنموذج التج��يب
ي البلدان الثالثة أرست الدعائم لتقي�م مخطط لألثر �ق�س تنف�ذ القطاع الص�ي  ال  اإل�جاب�ة  عن التعقيبات

ي حصلنا عليها من األ� �ف يت
نامج   ي األردن ل�ب

، ومن شأن هذا التقي�م أن �ساهم بنتائج جد�دة مهمة تض�ف إ� مجموعة األدلة المحدودة حول  Reach Up�ف
ي �س اليت الطوارئ  ي س�اقات 

المبكرة �ف الطفولة  الصغار. وسوف تضطلع هذە األدلة تنم�ة  ع واألطفال  والًرضَّ الرعا�ة  تهدف مقد�ي 
ي من هدفه الجما�ي المتمثل  

ي تق��ب المجتمع اإل�ساىف
ا �ف ي جهود المنا�ة والتم��ل، ل�ن أ�ض�

ا ل�س فقط �ف الجد�دة بدور مهم جد�
ي حاالت

ي �حققها الطفل ومقدم الرعا�ة �ف ف النتائج اليت ي تحسني
اع �ف ف  ات. واألزم ال�ف
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