
العمل مع األطفال قبل سن الدراسة
مجموعة أدوات إلكترونية تتعلق بمرحلة الطفولة المبكرة
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فرانسيسكا باالرين

بـدعـم مـن 

(ECHO)المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية 
Terre des hommes ltalia (TDH-IT) منظمة أرض اإلنسان - ايطاليا  



منظمة أرض اإلنســـان-ايطاليا 

(ITھي منظمة دولية غير حـكومية تعمل في اثنين وعشـرين بـلدا منخفض الدخل ً
في مجال الدفاع عن حقوق األطفال٬ بـصرف النظر عن أية اعتبـارات سياسـية أو 

عرقية أو دينية.

تعمل المنظمة في األراضي الفلسطينية المحـتلة منذ عام ٬٢٠٠٠ حـيث تنفذ بـرامج تهدف إلى االستجابـة لعدد من االحـتياجات األساسـية 
لألطفال والفئات المعوزة في المجتمع الفلسطيني٬ وتقـوم في الوقـت ذاته بـتعزيز الحقـوق األساسـية لألطفال والمعوزين كما تنص عليها 
المواثيق الدولية؛ وھي أساسـا الحـق في الصحـة والتعليم والتعبـير٬ وكذلك الحـق في التطور النفسـي واالجتماعي المتوازن. ومن شــأن 
إحقـــــاق ھذه الحقـــــوق أن يؤدي إلى تمكين األطفال والمعوزين من أن يصبحـــــوا مواطنين فاعلين في مجتمعاتهم. وتنفذ المنظمة ھذه 
االستراتيجية في إطار الشراكة مع منظمات فلسـطينية غير حـكومية٬ مسـاھمة في بـناء قـدرات ھذه المنظمات وفي تطويرھا المؤسسـي 

عبر تزويدھا بالقدرات التقنية والمالية.

وتعمل المنظمة في قطاع غزة منذ عام ٬٢٠٠۸ حيث نفذت في إطار شراكة مع جمعية اإلغاثة الطبية الفلسـطينية العديد من المشـاريع في 
المحافظة الشمالية٬ مركزة على الوقاية والعالج من سوء التغذية ومرض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.ّ
كما نفذت المنظمة أيضا منذ أيلول / سبتمبـر عام ٬٢٠٠۹ بالشـراكة مع اإلغاثة الطبــية الفلســطينية وبــتمويل من المفوضية األوروبــية ً

)٬ مشـروعين في مجال المسـاعدة النفسـية - االجتماعية في محـافظتي قــطاع غزة   (ECHOللمسـاعدات اإلنسـانية والحـماية المدنية
ً ً الجنوبــيتين (خان يونس ورفح)٬ حــيث يلعب عنصر التغذية دورا ھاما٬ وإن يكن مســاعدا٬ في دعم رفاه األطفال. وتلتزم المنهجية التي ً

اعتمدتها المنظمة خالل المرحلتين األولى والثانية من العمل٬ وھي "الدعم التغذوي والنفسي-االجتماعي لألطفال وأشقائهم في مرحـلة ما 
قبل سن الدراسة في قطاع غزة"٬ بنظم الدعم المتكامل ومتعدد الطبقات التي تنص عليها توجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بـين الوكاالت 
المعنية بالصحـة العقـلية والمسـاعدة النفسـية واالجتماعية في حـاالت الطوارئ٬ وذلك بـإعطاء دور بــارز وأھمية للقــائمين على رعاية 

األطفال في التعامل مع سلوكيات األطفال الصعبة واحتياجاتهم الخاصة.

١۹۷۹“جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية" مؤسسة صحية مجتمعية فلسطينية مستقلة تأسسـت عام  من نواة 
صغيرة من المتطوعين الصحيين الساعين لتلبية االحـتياجات الصحـية المتفاقـمة في المناطق المحـرومة٬ 
وتطورت إلى أن أصبحت مؤسسة أھلية صحـية مستقـلة رائدة في فلسـطين ولها فروع في كافة محـافظات 
الضفة الغربية وقطاع غزة تتبني مبـادئ الرعاية الصحـية األولية وتعتمدفي عملها علي مشـاركة المجتمع 
وتعمل على بناء نماذج صحية تنموية متميزة ورائدة مالئمة لواقعنا المحـلي ٬ وتركز في عملها علي خدمة 
الفئات السكانية المحـرومة٬ وتهدف إلي تكوين األرضية الصلبـة لرعاية صحـية عالية الجودة تتجاوب مع 

احتياجات السـكان٬ وتوفير خدمات الصحـة األوليةللفئات األكثر احـتياجا٬ والجمع بـين الخدمات الوقـائية ً
والعالجية بهدف رفع المستوي الصحي في المجتمع الفلسطيني.

وتعمل "جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية" من خالل مراكز الصحة المجتمعية الثابتة والعيادات المتنقلة الموزعة في مختلف أنحاء البـالد 
على تنفيذ برامج شمولية في الرعاية الصحية األولية٬ وتركز خدماتها الصحـية العالية الجودة على احـتياجات األفراد األكثر انكشـافا في ً

المجتمع الفلسطيني: النساء واألطفال والفقراء في القرى والمخيمات والمراكز الحضرية المحرومة.

 Terre des hommes Italia (TDH - 



وتسعى "جمعية اإلغاثة الطبية الفلسـطينية"  إلى التأثير االيجابـي على السياسـات الصحـية الوطنية وتهدف إلى تحسـين السـالمة البـدنية 
والنفسية واالجتماعية العامة لكل الفلسطينيين بصرف النظر عن الخصائص العرقية أو السياسـية أو االجتماعية أو االقـتصادية أو الدينية 

أو الجنس. 

وتعمل "جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية" على المسـاھمة في بـناء مجتمع مدني فلسـطيني قـادر على الحـياة وعلى المسـاھمة في تحقـيق 
ھدفنا الوطني بناًء على أسس العدالة االجتماعية والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسـان ومجتمع يخلو من التمييز واالنتهاكات بـأي شـكل 

كانت. وتعمل اإلغاثة الطبية على تحقيق الرفاه البدني والنفسي واالجتماعي للفلسطينيين.

. ) منذ عام  ٢٠٠٨وجمعیة اإلغاثة الطبیة الفلسطینیة شریك لمنظمة أرض اإلنسان-ایطالیا ( TDH - IT

عملت فرانشيسكا باالرين كمستشارة في مجال المساعدة النفسية-االجتماعية لتطور الطفولة المبـكرة لدى منظمة أرض اإلنسـان-ايطاليا 

. ولديها خبـرة واسـعة في تطوير وإدارة ورصد مشـاريع وبـرامج المسـاعدات اإلنسـانية التي تركز على ّ ) منذ عام  )٢٠٠۹ TDH - IT

حماية وتعليم األطفال. وقد عملت في السنوات الثالث عشرة الماضية في حاالت طوارئ وبيئات ما بعد نزاعات في بلدان عدة٬ من بـينها 

أفغانستان واألردن والعراق واألراضي المحتلة في فلسـطين وباكسـتان وسـوريا والسـودان. وتحـمل بـاالرين درجة الماجسـتير في علم 

النفس مع التركيز على علم النفس العيادي٬ كما أنها مدربة مؤھلة معتمدة من الشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ.

(الترجمة من اللغة اإلنجليزية للغلة العربية: فلورا ھندي , بدعم من ريما الحاج عبد)

إخالء مسؤولية
" أعدت ھذه الوثيقـة بمسـاعدة مالية من إدارة المسـاعدات اإلنسـانية والحـماية المدنية في المفوضية األوروبــية. وال ّ

ينبــغي لآلراء التي أعرب عنها ھنا أن تؤخذ٬ بــأي شــكل من األشــكال٬ على أنها تعكس الرأي الرســمي للمفوضية 
األوروبية”

?
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رصد التطور لدى األطفال في مرحلة ما قبل سن الدراسة

١



تصدير
ھناك في العالم اليوم ١.۸٥ مليار طفل دون سن الخامسة عشـرة. ويحـيا عشـرات الماليين منهم وينمون في بـيئات تعاني الفقـر والحـرب 

والعنف واألزمات التي طال أمدھا. وتعمل منظمة أرض اإلنســان-ايطاليا٬ التي تأسســت عام ٬١۹۹٤ في ٢٢ بــلدا٬ لتســاعد وتحـــمي ً
١٠٠,٠٠٠١۹۷۹ طفل من بـين الفئات األكثر حـرمانا. وقـد قـدمت جمعية اإلغاثة الطبــية الفلســطينية منذ عام  خدمات طبــية للشــعب ً

الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة٬ مع التركيز بشكل خاص على صحة األطفال.

وعلى الرغم من أن البرامج اإلنسانية تكون مّوجهة عادة إلى جميع األطفال بالتساوي٬ إال أن التجربـة تدل على أن تقـديم الرعاية لألطفال ّ
في مرحلة ما قبل سن الدراسة أكثر صعوبة. فهم في عمر أكبـر من عمر األطفال الذين توفر لهم الرعاية من خالل بـرامج رعاية األمومة 

والطفولة وفي عمر أصغر من عمر األطفال الذين يمكن أن يحـصلوا على الرعاية من خالل المدراس التي يلتحقـون بـها٬ وھكذا نادرا ما ً
يتم توجيه رعاية لألطفال في الفئة العمرية ۳-٥ سنوات تحديداً.

وتقدم تجربة منظمة أرض اإلنسان-ايطاليا وجمعية اإلغاثة الطبية الفلسـطينية في غزة فرصة اسـتثنائية للعمل مع األطفال في مرحـلة ما 
قبـل سـن الدراسـة في إطار نهج تطور الطفولة المبـكرة. وفي محـاولة لتقاســم وتبــادل الدروس المســتفادة وأدوات العمل والمنهجيات٬ 
صممت ھذه األدوات اإللكترونية لتوفير إطار شـامل وأمثلة لالسـتراتيجيات واألدوات التي تبــّين أنها مفيدة في معالجة بــعض القــضايا 

المتكررة عند التعامل مع األطفال في ھذه المرحلة من العمر.

نأمل أن تكون ھذه األدوات اإللكترونية قّيمة ومفيدة لجميع المهنيين الذين يرغبون في استكشاف كيفية تحـويل مبـادئ التطور في مرحـلة 
الطفولة المبكرة إلى مشاريع وأنشطة قد تعزز من فعالية البرامج الموجهة إلى األطفال في حاالت الطوارئ المعقدة.

٢

ييرا ريديللي 

منظمة أرض اإلنسان-ايطاليا

الـدكـتـور عـائـد ياغــي

 جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية



۳

بـيـيـرا ريـديـلـلـي
مسؤولة مكتب برامج الشرق األوسط 
بمـنـظـمــة أرض اإلنـسان - إيـطـاليا

شكر وتقدير
لم يكن لهذه األدوات اإللكترونية أن ترى النور دون تصميم وإصرار فرانشيســكا بــاالرين٬ المستشـــارة في مجال المســـاعدة النفســـية 
االجتماعية للتطور في مرحلة الطفولة المبكرة لدى منظمة أرض اإلنسـان -ايطاليا٬ ودافيد أموري٬ مدير مشـاريع المنظمة في غزة. فقـد 
استوعب كل منهما أھمية توثيق تجربة عامين من العمل مع األطفال في مرحلة ما قبل سن الدراسة في المحـافظتين الجنوبـيتين في قـطاع 

ـ وھي المنظمات والمؤسسات الفلسطينية والدولية. غزة للجهات العاملة مع األطفال في غزة ـ

كما تثمن منظمة أرض اإلنســان-ايطاليا كثيرا مثابــرة وتفاني جميع أعضاء الفريق العامل في مشــروع منظمة أرض اإلنســـان-ايطاليا ً
وجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية. ويجدر التنويه بشكل خاص بعمل ريما الحاج عبد٬ منسقة المشروع٬ لقيادتها الميدانية اليومية الدؤوبة 

لتنفيذ أنشطته.

وفي الختام٬ تشعر منظمة أرض اإلنسان-ايطاليا باالمتنان العميق لشريكها الفلسطيني٬ جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية في غزة٬ 
ً ً التي جعلت من المشروع أمرا ممكنا٬ وخصوصا مديرھا٬ الدكتورعائد ياغي٬ على استمرار دعمه ومساعدته. ً

نتقدم بالشكر أيضا لجميع من زودوا الصور لمجموعة األدوات اإللكترونية ھذه٬ وبشكل خاص للمصور أليسيو رومينزي٬ الذي ً
وثق أنشطة المشروع.ّ



٬ كنت وفرانشيســـكا بـــاالرين معا نعد العرض النهائي لـنتائج مشـــروع "الدعم النفســـي-ًّ ٢٠١٠في حــزيران / يونيو 
االجتماعي والتغذوي لألطفال في مرحـلة ما قبـل سـن الدراســة وأشقـائهم في قـطـاع غزة". لقــد كـان الهـدف دعــم نمو 
ونمـاء األطفـال بشـكـل سـليم من خالل تمكين القـائمين على رعايتهم من تلبــية احــتياجات األطفال الجســدية والعاطفية 
ـ  والمعرفيـة واللغـوية واالجتماعية٬ وتشجيـع أنماط الحيـاة الصحية في أسرھم ومعالجة مرض فقـر الدم وسـوء التغذية ـ
بــــــــــــــــــــاالرتكاز على رؤية شــــــــــــــــــــاملة للتطور في مرحــــــــــــــــــــلة الطفولة المبـــــــــــــــــــــكرة. 

ً ً أردنا أن نوفر للجمهور عرضا مّصورا ومباشرا لنهج واستراتيجية المشروع بأكمله٬ وتوصلنا إلى ما يلي:ً

مقدمة

النقـطة الرئيسـية في تحقـيق البـيئة الواقـية المناسبــة للتطور المتوازن للطفل ھي العمل مع الوالدين والمعلمين ومديرات 
روضات األطفال في تحسين معرفتهم لمبادئ النماء في مرحلة الطفولة المبكرة وتوجهاتهم وممارساتهم٬ في سياق قطاع 

غزة الذي يمر بأزمة إنسانية طويلة ومعقدة. وقد وسمت االستراتيجية نفسـها كال من مرحـلتي العمل:  فقـد اتبـعت كل من ً
منظمة أرض اإلنسان-ايطاليا وجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية ھذه االستراتيجية من خالل برنامج للتدريب والمتابـعة٬ 

مستخدمتين مواد وأدوات توعية لرصد التأثير الفّعال والتقدم المحرز في المجتمع 

 / ١EHO / - ME المشروع ھو دعم نفسي – اجتماعي وتغذوي لألطفال في مرحلة ما قبل سن الدراسة وأشقائهم في قطاع غزة (-
BUD/2009/01045) بتمويل من المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية. المشروع ھو األول من مرحلتين انتهى في حزيران / 

-/ECHOيونيو  ٬ والثاني ھو الدعم النفسي - واالجتماعي والتغذوي لألطفال في مرحلة ما قبل سن الدراسة وأشقائهم في قطاع غزة ( ٢٠١٠
. ٢٠١١) الذي انتهى في حزيران / يونيو  ME/BUD/2010/01041

٢ أنظر الهامش ١
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المحـلي المسـتهدف ولدى األطفال في ھذا المجتمع الذين تصل أعمارھم إلى سـت سـنوات. وبحــلول منتصف المرحــلة 
الثانية٬ أدركنا أن المواد التي جمعها فريقـنا حـتى ذلك الحـين كانت تستحـق أكثر من مجرد مشـروع تدريب بســيط وأداة 

رصد وتقـييم٬ وأنها بـدال من ذلك يمكن أن توفر قـاعدة قـوية لبـناء وتطوير وتقاســم مجموعة أدوات تتعلق بــالتطور في ً
مرحلة الطفولة المبكرة٬ يحتمل أن يكون تطبيقها مناسبا في جميع أنحاء قـطاع غزة٬ بـل٬ أبـعد من ذلك٬ يحـتمل أن يكون ً

من المناسـب نسـخها وتكييفها في ســياق األزمات / ما بــعد األزمات خالل العمل مع مجتمعات محــلية مماثلة في أماكن 
أخرى. ولذا قـررنا تنظيم ومراجعة العمل٬ وذلك لالسـتفادة من فرص التشبــيك والمشــاركة المســتخدمة في بــناء نظام 
الرصد والتقييم لبـرامج الصحـة العقـلية والنفسـية-االجتماعية في األراضي الفلسـطينية المحـتلة٬ الذي تنسقـه المجموعة 

المعنية بـنظام تنسـيق العمل اإلنسـاني والوزارات التنفيذية (يجري القـيام بـه حـاليا). وإضافة إلى ذلك٬ كنا مدفوعين من ً
٢٠٠۹واقع أن العمل الذي بدأناه عام  يعالج إحـدى الفجوات الرئيسـية التي تم تحـديدھا في ھذه البـرامج (أي االفتقـار إلى 
أدوات رصد وتقييم مناسبة لألطفال حتى سـت سـنوات من العمر). فالمواد الموجودة في ھذه األدوات اإللكترونية تسـتند 
جميعها إلى ھذه الخبرات٬ وتتضمن المعايير الدولية للنماء في مرحلة الطفولة المبـكرة والتعاون بـين المنظمتين (منظمة 
ـ  أرض اإلنسـان-ايطاليا وجمعية اإلغاثة الطبـية الفلسـطينية) وأصحــاب المصلحــة اآلخرين  وعمل فريق المشــروع ــ
ـ الذي بـنى واختبـر  المكون من مجموعة من المربين وعلماء النفس والمستشـارين واألخصائيين االجتماعيين المحـليين ـ
ونقح ھذه المواد التي نسقها خبراؤنا في مجال العمل النفسي-االجتماعي. وقد اخترنا أن نقـدم موادنا كمادة إلكترونية بـدالً 

ً ـ آلنها تمثل عمال مستمرا ووثيقـة حـية يمكن تكييف إطارھا لسياقـات أخرى غير سـياق ًً من أن تكون مجموعة من األدلة ـ
قطاع غزة.

 
منظمة أرض اإلنسان - ايطاليا

مـــديـــر الـــمـــشروع
 

دافيدى أموري

۳ ضمن إطار نهج المجموعة في قطاع غزة بدعم من المفوضية األوروبية للمساعدة اإلنسانية والحماية المدنية

۳



١مقدمة 

٢. ممارسات مقترحة مناسبة لدعم التطور  

ً يلعب اآلباء واألمهات دورا أساسيا في تطور ونمو أطفالهم. غير أن٬ القدرات الوالدية ليسـت فطرية٬ إذ يتعلم الكبـار كيفية تنشـئة أطفالهم ً
من تجاربـهم كأطفال وبمراقبـة العالقـات في أسـرھم وفي أســر أصدقــاء مقربــين لهم٬ كما يتأثرون أيضا بــالظروف والبــيئة الثقــافية ً

واالجتماعية التي يعيشون فيها. عالوة على ذلك٬ تواجه التربية الوالدية باستمرار تحديات من خالل التفاعل الفعلي مع الطفل.
إن تزويد اآلباء واألمهات بالمفاھيم األساسية لتطور األطفال في مرحلة الطفولة المبـكرة يدعمهم في تحقـيق احـتياجات أطفالهم ويجعلهم 

قادرين أكثر على تهيئة بيئة التنشئة الحاسمة األھمية للتطور األمثل لألطفال في إطار األسرة.

تماشيا مع ذلك٬ تؤكد تجربة العمل مع األطفال في مرحلة ما قبل سن الدراسة في قطاع غزة أنه عندما يفشل القائمون على رعاية األطفال ً
في فهم احتياجات تطورھم٬ فإنهم ال يستطيعون توفير الرعاية الكافية والتحـفيز وفرص التعلم المناسبـة الحاسـمة األھمية لنجاح التطور. 

باإلضافة إلى ذلك٬ فإن التوقعات الخاطئة من القائمين على رعاية األطفال تؤثر سلبا على العالقـة مع الطفل٬ وفي كثير من األحـيان تولد ً
حلقة مفرغة من اإلحباط الذي قد يحّول مسار تطور الطفل.\

ولتشـجيع ھذا الفهم يمكن لآلبـاء واألمهات أن يرجعوا مباشـرة إلى الكتيب ٬١ "رصد تطور األطفال في مرحـلة ما قبـل ســن الدراســة"٬ 
للحــصول على وصف دقــيق للتغييرات األساســية في مجاالت التطور الخمســة (الجســـدي / الحـــركي والمعرفي واللغوي والعاطفي 

واالجتماعي) التي يبديها األطفال الذين تتراوح أعمارھم ما بين ثالث وخمس سنوات.

يستكمل ھذا الكتيب توضيح مجموعة متنوعة من الممارسات الوالدية المناسبة لتطور األطفال في مرحـلة ما قبـل سـن الدراسـة٬ ويصف 
سلسلة من أنشطة توعية معنية بتطور األطفال في مرحلة الطفولة المبـكرة موجهة إلى اآلبـاء واألمهات. ويمكن أن ينفذ ھذه األنشـطة أي 
مهني (عمال اجتماعيون وممرضون ومدرســون وأطبــاء أطفال٬ الخ) على اتصال مع آبــاء وأمهات األطفال في مرحــلة ما قبــل ســن 

الدراسة.

وقد طّورت دورات التوعية ھذه ضمن مشروع منظمة أرض اإلنسان-ايطاليا وجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية في قطاع غزة٬ بدعم من ُ
المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسـانية والحـماية المدنية.  وعلى الرغم من أن أنشـطة التعلم صممت خصيصا لتكون موجهة لآلبـاء ًّ

واألمهات في جنوب قطاع غزة٬ إال أن محتوياتها وأساليبها العامة يمكن تكييفها لتوجه إلى جماعات أخرى في سياقات مختلفة.

في إطار وصف التغييرات األساسية في مجاالت التطور الخمسـة (الجسـدي / الحـركي والمعرفي واللغوي والعاطفي واالجتماعي) التي 
يظهرھا األطفال ما بـين سـن الثالثة والخامسـة٬  يقـترح ھذا الفصل ممارسـات مناسبـة يمكن أن يسـتخدمها اآلبـاء واألمهات لدعم تطور 

أطفالهم.

 /ECHO/-ME ٤  المشاريع ھي: الدعم النفسي-االجتماعي والتغذوي لألطفال في مرحلة ما قبل سن الدراسة وأشقائهم في قطاع غزة٬  (
BUD/2009/01045)  أيلول /سبتمبر ٢٠٠۹ إلى حزيران /يونيو ٢٠١٠؛ والدعم النفسي-االجتماعي والتغذوي لألطفال في مرحلة ما قبل سن الدراسة وأشقـائهم في قـطاع غزة 

 . ٢٠١١(المرحلة ٢)   ٬ آب/ أغسطس  إلى  ٢٠١٠ ( ECHO/-ME/BUD/2010/01041)
 ٥Landers C., "A Basic Course in Early Child Development - Developmental Pediatrics", UNICEF Ed.D, MPH, 2002 مقتبس من٬ 

الكتيب ٬١ " رصد تطور األطفال في مرحلة ما قبل سن الدراسة".٦ 
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 مساعدة األطفال على تكوين صور ذھنية١.٢

 تهيئة بيئة تعلم نشطة ٢.٢

خالل سنوات مرحلة ما قبل سن الدراسة٬ يتعين أن تتوسع وظيفة اآلباء واألمهات األساسية المتمثلة بتزويد أطفالهم باألمان لتشمل تزويد 
الصبيان والبنات على حد سواء بالمحفزات الفكرية. وفيما يلي بعض النصائح المفيدة التي ينبغي تذكرھا:

- ذكر نفسـك أن وظيفة األطفال قبـل سـن السادســة ھي تعلم كيف يمكن فهم العالم٬ وليس الحــفظ عن ظهر قــلب مواد لن يكون لها معنى ّ
بالنسبة لهم قبل أن تتطور لديهم البنى العصبية الضرورية.

- ساعد طفلك على اكتشاف المعاني والعالقات في األحداث اليومية. فأسـئلة "لماذا" المسـتمرة التي يطرحـها األطفال ھي وسـيلة للتعبـير 
عن حاجتهم إلى الربط بين األشياء واألحداث.
ِ- أدخل مهارات تسلسل / ترتيب األشياء وفقا لحجمها ومهارات تذكر كلمات أو أحداث بترتيب معين. ً

- تبـنى األنماط العقـلية على شبـكات روابـط حسـية. إلفت انتبـاه الطفل إلى أنماط في العالم الحســي. على سبــيل المثال٬ "ماذا يشبــه ھذا ُ
المذاق؟" أو "ھل ھذان الشيئان متشابهان؟”

- شّجع األطفال على اكتشاف أنماط في األغاني والقصائد والقصص المألوفة لهم٬ أو في األصوات في أنحاء المنزل. 
ً ً ـ وذلك باستخدام األدوات التي تستخدم يوميا والقص والتقاط الكرة ورميها ولعب ً - التمرين على أنماط الحركة مرارا وتكرارا ضروري ـ

ألعاب النسخ باستخدام أصابع اليدين أو حركات الجسم. ومن المهم جدا أن يتقن الطفل مهارات المساعدة الذاتية واألعمال المنزلية. تنبغي ً
مساعدة األطفال ولكن أيضا تشجيعهم على القيام بهذه األمور من تلقاء أنفسهم.ً

- إذا احتاج الطفل مساعدة ينبغي توجيهه بلطف عدة مرات خالل المهمة التي يؤديها لتهيئة المسار له. ويمكن بطريقة أخرى تقسيم المهمة 
التي يؤديها الطفل إلى سلسلة من األنشطة األصغر حجماً.

- أترك طفلك يختر خيارات معقــــولة كلما كان ذلك ممكنا. إن تعلم اتخاذ قــــرارات بســــيطة وارتكاب أخطاء صغيرة أمر صعب٬ لكنه 
ضروري. ففهم األطفال للواقع بحاجة ألن يشمل الخبرة بالعالقة ما بين السبب والنتيجة.

يستخدم األطفال الصغار قـدراتهم الجسـدية والعقـلية التي تكون قـيد النمو والتطور للتفاعل بشـكل فّعال مع البـيئة. ومن خالل ھذه العملية 
ينمي األطفال مستويات متزايدة التعقيد من القدرات المعرفية واألنماط السلوكية. 

يمكن لآلبـاء واألمهات أن يقـوموا بـدعم ھذه العملية بشـكل كبـير من خالل االعتراف بــنوايا األطفال وأفكارھم وطرق حــلهم للمشــاكل 
ومجاالت إبداعهم وتشجيعها. وللقيام بذلك ينبغي على اآلباء واألمهات أن يقوموا على وجه الخصوص بــ: 

١- إنشاء شراكات مع األطفال: على اآلباء واألمهات أن يضعوا أنفسهم على مستوى الطفل وأن يتتبعوا أفكاره واھتماماته ويتحـدثوا معه 
بطريقة األخذ والعطاء.

٢- استقصاء مقاصد األطفال: على اآلباء واألمهات أن يقّروا بخيارات وأفعال األطفال وأن يستفسروا منهم عن مقاصدھم.
۳- اإلصغاء لألطفال وتشجيع تفكيرھم: على اآلباء واألمهات أن ينصتوا لألطفال حتى وھم يلعبون وحدھم؛ وأن يتحدثوا 

۷

 Hohmann, M. and Weikart, D. P., "Educating Young Children: Active Learning: Practices for Preschool and ۷ مـقـتـبـس مـن٬ 
Child Care Pro grams", High/Scope Press, 1995 (included in the CD-ROM on ECCD of The Consultative Group on ECCD. 

Washington D.C.: World Bank, 1999) 
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معهم حول ما يقومون أو يفكرون به؛ وأن يركزوا على أنشطتهم؛ وأن يصدروا تعليقات تكرر وتضخم ما يقولوه الطفل وتبـنى عليه؛ وأن 
ً يتوقــفوا عن الكالم لبــرھة مرارا أثناء الحــديث مع األطفال إلعطائهم وقــتا للتفكير وتجميع أفكارھم في كلمات؛ وأن يتقبــلوا إجابــاتهم ً

وتفسيراتهم حتى عندما تكون "خاطئة". 
٤- تشجيع األطفال على القيام باألمور ألنفسهم: على اآلباء واألمهات أن يقفوا جانبا وينتظروا بصبر بينما يقوم أطفالهم بأمورھم وحدھم؛ ً

وأن يبدوا تفهما لعثرات األطفال ويشجعوھم على طرح أسئلتهم ويجيبوا عليها.ً

يتعلم األطفال آليات التحـادث من خالل المشـاركة في الحـديث واإلصغاء بانتبـاه٬ واآلبـاء واألمهات كمتخاطبـين ومسـتمعين ومتسـائلين 
ومجيبين ھم األكثر أھمية من بين القائمين على رعاية األطفال فيما يتعلق بدعم تطور لغة األطفال في وقت مبكر.

- على اآلباء واألمهات أن يحاولوا التحدث بشكل أكثر وضوحا وأن تكون ھناك وقفات أطول بين الكلمات مما في الحديث مع الكبار٬ ألن ً
الحديث السـريع وأنماط الحـديث التي تتغير بسـرعة تربـك األطفال. وفي حـين أن تبسـيط الكلمات عند التحـدث مع األطفال الصغار أمر 

ً جيد٬ إال أن التحدث بطريقة تقلد النطق غير الصحيح لدى األطفال الصغار ليس ضروريا.ّ
- ألعاب التكرار تمارين ممتازة. ينبغي أن تبقى ھذه األلعاب بسيطة بما فيه الكفاية ليتمتع بها األطفال. ويستفيد األطفال قبل سـن الدراسـة٬ 

ً وحتى األطفال األكبر سـنا٬ من ألعاب الكلمات التي تسـتند إلى الذاكرة والتكرار. كما يتطلب األطفال كثيرا تكرار نمط ما ويحـتاجون إلى ً
ذلك. فاألنماط المتكررة٬ من مثل األناشيد واإليقاعات التي يكررھا األطفال في الحضانة٬ ھي إحدى أفضل الطرق لتنظيم أدمغة الصغار 

حول اللغة.
- يحتاج األطفال إلى وقت للتفكير في الكلمات الصحيحة وفي نطقها. فال ينبغي إفسـاد فرص تعلمهم بقـول الكلمات نيابـة عنهم. وإذا أخطأ 
الطفل في لفظ كلمة ما٬ ينبغي تكرارھا له بشكل صحيح بلطف. يتعلم األطفال القواعد من الكبار الذين يساعدونهم. ويميل اآلباء واألمهات 

في كثير من األحيان إلى تصحيح المعاني أكثر مما إلى تصحيح النحو٬ ولكن يمكنهم إعادة تشكيل وتوسيع حديث األطفال بلباقة.
- يساعد ربـط تعلم اللغة جميعه باألحـداث اليومية على الفهم والذاكرة. وينبـغي اسـتخدام أشـياء ملموسـة ال ظهار القـصد كلما أمكن ذلك. 
يحـتاج األطفال إلى االسـتماع إلى العديد من األسـئلة لتعلم صيغة االسـتفهام. ولذا من المفيد تمرين األطفال على طرح أسـئلة بـصيغ لماذا 

وماذا ومتى وأين ومن وكيف وتبيان كيفية اإلجابة عليها لهم. وينبغي على اآلباء واألمهات أن يقدروا متى يزيدون تعقـيد الجمل كلما كبـر ّ
الطفل. كما ينبغي للتأكد من فهم األطفال أن يطلب منهم أن يعيدوا قول ما يعتقدون أنه قيل لهم.

ً يحتاج األطفال وقتا طويال لفهم غضبـهم وغيرتهم وخوفهم وأرقـهم والسـلوك الذي يسبـب لهم ھذه العواطف. ويمكن لآلبـاء واألمهات أن ً
يساعدوھم على فهم عواطفهم والتعامل معها كي يصبـح عندھم إحسـاس بالمسـؤولية ويصبحـوا أشـخاصا راشـدين قـادرين على التحـكم ً

الذاتي.
١- تبني توقعات معقولة: يحتاج اآلبـاء واألمهات إلى فهم أنماط التطور المعتادة لمعرفة ما يمكن توقـعه من األطفال. فالتوقـعات الواقـعية 
تساعد األطفال على تنمية ثقتهم بأنفسهم وعلى ائتمان الكبـار. فعلى سبـيل المثال٬ يعتقـد كثير من الناس أن األطفال الصغار أنانيون٬ وأنه 
ينبغي لذلك أن يطلب منهم التشارك مع اآلخرين٬ لكن األنانية أمر شائع لدى األطفال الصغار. وھم يصبحـون أكثر سـخاًء عندما يكبـرون 
في السـن٬ ال سـيما إذا كنا نحـن أسـخياء معهم. ومن المهم تشــجيع األطفال على المشــاركة من خالل إظهار الكبــار للكرم تجاه اآلخرين 

وامتداحهم األطفال عندما يتشاركون مع اآلخرين.
٢- إحترام مشاعر األطفال: األطفال بحـاجة إلى أن يتعلموا من خالل المثال كيف يحـترمون أنفسـهم واآلخرين. ويمكن لآلبـاء واألمهات 
مساعدة األطفال على التعبير عن عواطف إيجابية وسلبية على حد سواء بطرق إيجابية ومقبولة للثقافة السائدة. وسـيكون األطفال لطيفين 

وسخيين ومراعين للمشاعر إذا عوملوا بهذه الطريقة. فالعواطف ھامة جدا بالنسبة لألطفال٬ وإذا ً

ثرية للغة ۳.٢ تهيئة بيئة ُم

 تطور العواطف والحاجة إلى التوجيه٤.٢



۹

ما تجاھلهم اآلبـاء واألمهات أو عاقبـوھم أو ھزؤا بــهم٬ فإنهم قــد يصبحــون خجولين أو متحــديين أو كثيري التطلب. أما عندما تحــترم 
احـتياجات األطفال العاطفية٬ فإنهم سيشـعرون بـالرضا عن أنفسـهم. وعندما ال تفهم عواطف األطفال٬ فإنهم قــد ينفســون عن غضبــهم ُ

باضطهاد األطفال األصغر سنا٬ بل قد يبدو أن بعض األطفال يصبحون غير مبالين تجاه التوبيخ أو العقاب. والواقع أن ھذه ھي طريقـتهم 
للقول للعالم أنهم ال يستطيعون االعتماد على الكبار لمساعدتهم وفهمهم. ويحتاج األطفال الصغار جميعا إلى قضاء وقـت مع الكبـار الذين ً

يهتمون بهم وإلى أنشطة تثير اھتمامهم وإلى مسؤوليات يمكنهم التعامل معها.
ً ١- إعداد بيئة آمنة: على اآلباء واألمهات أن يحاولوا جعل المنزل مكانا آمنا يمكن لألطفال أن يستكشفوه. وينبـغي أن تكون المواد الخطرة ً

جميعها بعيدة عن متناولهم. 
٢- توفير األمن: األطفال الذين لديهم إحساس بالمسؤولية بحاجة إلى شعور باألمن قوي. ومن شأن وضع قوانين وحـدود معقـولة تشـجيع 

األطفال على اختبار مهاراتهم المتطورة حديثا.
۳- إبداء الثقة باألطفال: األطفال الذين يتمتعون بحرية االستكشاف بأمن وسالمة سيصبحـون كفؤين. ويتعلم األطفال بشـكل أفضل عندما 

ال يتدخل الكبار. ولكي ينجح األطفال٬ على اآلباء واألمهات أن يثقوا بهم.
ّ ُ ٤- عرض خيارات: يمكن أن يختار األطفال جيدا إذا ما تطابقـت الخيارات المعروضة عليهم مع قـدراتهم. وتعلم الخيارات األطفال كيفية ً

كسب مزيد من السيطرة على حياتهم.
٥- توفير قوانين بسيطة: ينبغي توضيح ما ھي السلوكيات المقبولة وما ھي السـلوكيات غير المقبـولة. وينبـغي أن تسـتند القـواعد على ما 
يمكن توقعه بشكل معقول من األطفال في مراحـل تطورھم. ويشـعر األطفال باالرتبـاك بسـهولة إذا تغّيرت القـوانين من يوم آلخر أو من 

أحد الوالدين إلى اآلخر. ولذا يتعين أن تكون القواعد بسيطة. كما أن األطفال يختبرون الحدود٬ ولذا فإن االتساق ضروري.
٦- التعبـير عن الفخر واالھتمام: األطفال كفؤون إذا توقـعنا منهم ذلك. وتسـاعد المحبـة األطفال على النمو عاطفيا. ويتعلم األطفال الثقــة 
باآلخرين عندما يستطيعون االعتماد علينا. وإذا كانت توقعاتنا منهم معقولة وإذا جعلناھم يعرفون أننا نحبهم٬ فإنهم سيكونون على ثقـة من 

أنهم سينجحون. ويستطيع اآلباء واألمهات أن يعطوا ألطفالهم ھدية ال تقدر بثمن٬ ھي ھدية الصحة العاطفية الجيدة. 

كثيرا ما يسأل اآلباء واألمهات إذا كان نماء أطفالهم يسير بشكل طبيعي. إحدى الطرق للتأكد من ذلك ھي النظر بـعناية إلى سـلوك الطفل. ً
وھنا بعض األسئلة التي قد تساعد اآلباء واألمهات على مراقبـة سـلوك أبـنائهم. وتتصل ھذه بـاللعب والفضول وتقبـل السـلطة والصداقـة 

والمحبة العفوية واالستمتاع.
١. إظهار العواطف: ھل يظهر الطفل مجموعة من العواطف من مثل البهجة والغضب واألسف والحماس؟ قد يعاني الطفل الذي ال يبـدي 

ً ً إال عواطف بـاھتة أو الذي يكون مسـتوى إظهاره لعواطفه متدنيا أو ثابـتا ال يتغير من صعوبــات. وتعني القــدرة على الحــزن٬ من بــين ّ
مجموعة من العواطف٬ أن لدى الطفل عواطف إيجابـية من حـيث االرتبـاط بـاآلخرين واالھتمام بـهم. وابـداء األطفال انواعا مختلفة من ً

العواطف عالمة تطور صحي.
٢. التغيرات في اللعب: ھل يتغير لعب األطفال على مدى أسابيع٬ وھل يضيفون إليه عناصر أو أنشـطة أخرى حـتى ولو اسـتخدموا مواد 
اللعب نفسها؟ يشير تزايد تعقيد اللعب إلى أن لدى الطفل إحساس كاف باألمن الداخلي٬ وذلك أمر ضروري لكي يستكشـف األطفال البـيئة 

بوسائل جديدة ومثيرة لالھتمام.
۳. الفضول: ھل يبدي الطفل فضوال وحماسة الستكشاف أشخاص جدد وأشـياء جديدة؟ ينبـغي أن يبـدي األطفال اھتماما بـمجاالت جديدة ًً

وأن يشعروا بالتحدي إزاءھا. فإبداء الفضول عالمة صحية تدل على أن ثقة الطفل تنمو٬ كما تدل على حاجته إلى تحديات جديدة.
٤. الصداقة: ھل يستطيع الطفل المبـادرة بإقـامة عالقـة مع طفل واحـد أو أكثر والحـفاظ عليها والتمتع بـها؟ أن يلعب الطفل وحـده بـعض 

الوقت أمر مقبول. غير أن ابتعاد الطفل المستمر عن األصدقاء قد يؤدي إلى صعوبات في تطوير المهارات االجتماعية الضرورية.
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٥. تقبل السلطة: ھل يتقبل الطفل عادة سلطة الكبار؟ على الرغم من أن الرفض المبالغ بـه التبـاع تعليمات الكبـار أمر غير صائب٬ إال أن ّ
األطفال الصغار كثيرا ما يبدون مقاومة بين الحـين واآلخر أو يعلنون عن رغبـاتهم الشـخصية أو يعبـرون عن اعتراضهم. وھذا كله يدل ً

على أن تنشئة الطفل االجتماعية صحية سليمة. فالطفل الصغير الذي يتقبل دائما مطالب الكبار وقيودھم قـد يكون يعاني من القـلق المفرط ً
أو الخوف أو حتى من انخفاض الثقة بالنفس.

٦. االھتمام: ھل الطفل قادر على استدامة مشاركته واھتمامه بأمور ال تتعلق بذاته؟ ھل يبدو أن قـدرته على االھتمام تتزايد بحـيث تتيح له 
قـضاء فترات أطول في المشـاركة في أنشـطة أو ألعاب أو في اللعب؟ ينبـغي أن يظهر األطفال مشـاركة متزايدة في أنشــطة تتطلب دوراً 

نشطا وقدرة على تحديد مهمة ما أو مشروع ما وإكمالهما.ً

۷. المحبة العفوية: ھل يعبر الطفل عن محبة عفوية تجاه شخص واحد أو أكثر ممن يقضي وقتا معهم؟ فمن المرجح أن يدع األطفال الذين ً
يسير تطورھم بشكل جيد اآلخرين يعرفون أنهم محبوبين والتعبير عن الشعور بأن العالم مكان جيد ومريح.

۸. االسـتمتاع: ھل الطفل قـادر على االسـتمتاع باألشـياء الجيدة في الحـياة من مثل اللعب مع اآلخرين والمشــاركة في األنشــطة العائلية 
واستكشاف أماكن جديدة؟ قد تكون لدى الطفل مخاوف أو شواغل محـددة؛ غير أنها إذا لم تحـول دونه والمشـاركة في الحـياة واالسـتمتاع 

بها٬ فإن من المعقول االفتراض أنه سيتجاوزھا فيما بعد.

عند بلوغ سن الرابعة تكون استجابـات األطفال العاطفية المبـكرة التي ال يمكن التنبـؤ بـها مسـيطرا عليها إلى حـد ما. غير أنهم ال يكونون ًٍّ
قادرين بعد على إدارة مشاعر التحدي التي يكنونها. وھكذا٬ قد يعصي األطفال في ھذا السن علنا قوانين األسرة ويناكفون. ومهما يكن ھذا ً

ّ ً السلوك مزعجا ومحرجا٬ إال إنه يختفي عادة في سن الدراسة إذا ووجه بطريقة ھادئة.ً
ھذا ال يعني السماح لألطفال بالسيطرة على آبائهم وأمهاتهم. صدقوا أو ال تصدقوا حـتى ھم أنفسـهم ال يريدون ذلك! على العكس من ذلك٬ 

ً إنهم يتوقعون أن يكبحهم آباؤھم وأمهاتهم عندما يتمادون تماما كما يفترضون أن آباءھم وأمهاتهم سيحمونهم عندما يفعلون شـيئا يعرضهم ً
للخطر. لذا ينبغي أن يتعلموا ما ھو مقبول وما ھو غير مقبول. والطريقة الوحيدة التي سيتعلمون بها كيفية وضع حـدود ألنفسـهم في وقـت 

الحق ھي أن توضع لهم حدود معقولة اآلن.
في تحديد الحدود التي ينبغي أن توضع٬ يتعين األخذ باالعتبار أن الكثير من االستراتيجيات التي اسـتخدمت عندما كان الطفل أصغر سـناً 

ال تزال مناسبـة أيضا اآلن. فال يزال من المهم في كثير من األحـيان مكافأة السـلوك الجيد أكثر من معاقبـة الســلوك الســيء وكذلك تجنب ً
ً العقاب البـدني. واليزال من الضروري التعامل مع سـوء السـلوك فورا وبـإنصاف٬ وعدم االنتظار طويال إلى حـد ينسـى الطفل فيه لماذا ًّ

يؤدب.
ً يميل الطفل في ھذا العمر إلى أن يكون أكثر وعيا عّما كان عليه سابقا. فالطفل وھو في الثانية من عمره يتصرف بدافع الفضول ومحـاولة ً

العثور على قدراته واختبارھا. أما اآلن وھو أكبر سنا فإن سوء سلوكه يميل ألن يكون أقـل بـراءة. فقـد ال يفهم الطفل العواطف التي تدفعه ً
إلى كسر القوانين٬ لكن من المؤكد أنه يدرك أنه يكسرھا.

للحد من مثل ھذا السلوك٬ تنبغي مساعدة الطفل على تعلم التعبير عن عواطفه من خالل الكلمات بدال من الحركات الغاضبـة. وفي بـعض ً
ً األحيان يكون الطفل غير قادر على شرح غضبه٬ فيتعين على والديه أن يساعدوه. ويمكن أن يكون ھذا اختبارا حقيقـيا للمهارة والصبـر٬ ً

لكنه أمر يجدر القيام بـه. غير أن المشـكلة تكون عادة واضحـة إلى حـد ما إذا ما نظر إلى المسـألة من وجهة نظر الطفل. وينجح ھذا النهج ُ
أكثر ما ينجح إذا شجع األطفال على التحدث عن مشاكلهم ومشاعرھم باستمرار.ُ

وضع حدود
ينبغي:

- التأكد من أن الحد الموضوع مناسب للحالة المعنية.ّ
- أن تناسب الحدود الموضوعة عمر وشخصية ومهارات كل طفل على حدة.

- التأكد من أن القائمين على رعاية األطفال يطبقون الحدود الموضوعة باتساق.
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- تعزيز القوانين ذاتها باستمرار.
- دعم الكلمات باألعمال والمتابعة الحثيثة.

- استخدام عبارات بسيطة وتوخي الوضوح ووضع الحدود بشكل إيجابي.
- احترام مشاعر الطفل واالعتراف بها عندما يكون ذلك ممكناً.

- التصرف بسلطة والشعور بالثقة  والتأكد من الغرض
- االسـتعداد لقبـول العواقــب؛ وتهيئة خطة معينة للخطوة التالية٬ إذا لزم األمر٬ والحــفاظ على الحــد الموضوع٬ وعدم تجنب الحــالة أو ّ

االستسالم إذا ھدد الطفل باالنهيار أو بابتداع مشهد.
- السماح لألطفال بالمساعدة في تحديد الحدود.

يوضح ھذا الفصل بـالتفصيل بـرنامج التوعية الذي وضعته منظمة أرض اإلنسـان-ايطاليا وجمعية اإلغاثة الطبـية لفلسـطينية٬ من خالل 
خبرتهما في العمل في محافظتي خانيونس ورفح في قطاع غزة٬ بـدعم من المفوضية األوروبـية للمسـاعدات اإلنسـانية والحـماية المدنية 

.(ECHO)

الهدف من برنامج التوعية ھو تزويد اآلباء واألمهات بـمفاھيم أساسـية لتطور األطفال في مرحـلة الطفولة المبـكرة وتعزيز قـدرتهم على 
تهيئة بيئة الرعاية الحاسمة للتطور األمثل ألطفالهم في إطار األسرة.

ًّ استنادا إلى أساليب تعلم الكبار الفّعالة٬ تطمح الدورات أيضا إلى تحفيز النقاش وتبادل الخبـرات بـين اآلبـاء واألمهات وفي نهاية المطاف ً
إلى إنشاء شبكة دعم أقران فيما بينهم. ولهذا الغرض٬ تبدأ جميع الدورات بتمرين "شبكة العنكبـوت" وينبـغي أن يقـتصر عدد المشـاركين 

على ما بين عشرة مشاركين وخمسة عشر مشاركاً.
صممت ست دورات ضمن البرنامج :

- الجلسة ١. أھمية مرحلة الطفولة المبكرة
- الجلسة ٢. تطور الطفل

- الجلسة ۳. أھمية التواصل مع رياض األطفال
- الجلسة ٤. الرعاية الوالدية

- الجلسة ٥. التعامل مع األطفال
- الجلسة ٦. األطفال ذوي الحاالت الصعبة

ـ تسـتمر مدتها إلى ما يقـرب من سـاعة واحـدة ويمكن اســتخدامها ضمن بــرنامج ّ ـ توصف بـالتفصيل في الفقـرات التالية ـ أنشـطة التعلم ـ
متسلسل أو كجلسة قائمة بذاتها تتعلق بمواضيع محددة.

وصف الجلسـات موجه في المقـام األول إلى المهنيين (العمال االجتماعيين والممرضات والمدرســين وأطبــاء األطفال٬ الخ) الذين على 
اتصال مع آبـاء وأمهات األطفال في مرحـلة ما قبـل سـن الدراســة والذين يودون رفع مســتوى الوعي باســتخدام أســاليب التعلم النشــط 

والتيسير. ولتنفيذ أنشـطة التعلم بـنجاح٬ ينبـغي على المهنيين أن يكونوا مطلعين على المفاھيم األساسـية لنمو األطفال في مرحـلة الطفولة ّ
المبكرة٬ على األقل كما ھو موضح في الكتيب ٬٠ "العمل مع الطفولة المبكرة"٬ والكتيب ٬١ " رصد تطور األطفال في مرحلة ما قبل سن 

الدراسة " والفصل السابق من ھذا الكتيب.
وينبغي أن يكون لدى المهنيين أيضا مهارات التيسير والخبرة في العمل مع األطفال الصغار ً

ليكونوا قادرين على استدعاء أمثلة ذات صلة بالثقافة المحددة التي يقومون بالتوعية من ضمنها.

۳. برنامج توعية في غزة

 نظرة عامة على التوعية۳.١



 الجلسة ١ - أھمية مرحلة الطفولة المبكرة۳.٢
 الهدف: اآلبـاء واألمهات في مجموعات متجانسـة أو مختلطة (إن اســتخدام "تشبــيه العجين" كاٍف بشــكل خاص لألمهات في العديد من 

البلدان)

المدة : ٦٠ دقيقة

الرسائل الرئيسية
- مرحلة الطفولة المبكرة - من بدء الحمل بالطفل إلى ثماني سنوات - مرحلة أساسية في بناء شخصية الطفل.

- تتطّور شخصية الطفل من خالل التفاعل بينه وبين البيئة: األسرة وروضة األطفال والمجتمع.
- يحتاج األطفال في ھذه الفترة إلى رعاية مستمرة واھتمام كاف.

اإلعداد والمواد :
لفة خيط صوف و١٥٠٠غرام من الطحــين وثالث زجاجات من المياه٬ تكون المياه في كل  منها ملونة بــغزارة بــلون واحــد (األحــمر 

ـ باإلضافة إلى توفير ماء لتتمكن األمهات من غسل أياديهن ومناشف أو محارم لتجفيفها. واألزرق واألخضر)٬ وثالثة أوعية ـ
 

تعليمات للمدرب / المّيسر :
١٠ِ دقائق مقدمة / شبكة العنكبوت: يطلب من المشاركين الوقوف في دائرة. احتفظ بـيدك ببـداية لفة الخيط. عّرف عن نفسـك٬ ثم ارم اللفة 
لمشارك آخر واطلب منه تعريف نفسه وأن يحتفظ بـنهاية الخيط في يده بإحـكام ليرمي اللفة إلى مشـارك آخر. وھكذا تسـتمر اللعبـة حـتى 

يعّرف جميع المشاركين عن أنفسهم.
ُيشرح أن شبكة العنكبوت تمثل التواصل بين الجماعة؛ ويطلب من المشاركين تبادل خبراتهم. 

١٢



٤٠ دقيقة عرض توضيحـي - "تشبـيه العجين" : يقسـم المشـاركون إلى ثالث مجموعات. يوزع على كل مجموعة وعاء واحـد٬ وبـعض ّ
الطحين وزجاجة من المياه المخلوطة بلون واحد (األحمر واألزرق واألخضر). يطلب من اآلباء واألمهات أن يضعوا الطحـين في وعاء 

ويشرح لهم أن الطحين يمثل األطفال٬ في حين أن الماء يمثل الرعاية التي تقدم إلى الطفل؛ ثم يطلب من األمهات صنع العجين.

عندما تشـكل كل مجموعة العجين في وعائها٬ يشـرح للمشـاركين أنه عندما يكون كل من االھتمام والرعاية غير كاٍف يظل العجين جافا. ً
وعندما يغدقان بأكثر مما يلزم يصبح العجين لزجا. وعندما يغدقان بشكل متوازن يكون العجين متجانسا.

ثم ُيشرح أن المجموعة التي لديها العجين األحمر تمثل األسـرة٬ والمجموعة التي لديها العجين األزرق تمثل روضة األطفال والمجموعة 
التي لديها العجين األخضر تمثل المجتمع.

يطلب من إحدى األمهات أن تمزج العجائن الملونة باأللوان الثالثة ويشرح لهن أن شـخصية الطفل في مرحـلة الطفولة المبـكرة تبـنى من 
خالل التفاعل بين المكونات الثالثة. فالعناية واالھتمام اللذان يتلقاھما الطفل من كل من المكونات "تشكل" الطفل بطريقة فريدة من نوعها 

وال يمكن الفصل بين الثالثة كما ال يمكن فصل األلوان الثالثة في العجين بعد خلطه.
١٠ دقائق ختام: تلخيص الرسائل الرئيسية والسماح بأسئلة واستيضاحات.

 الهدف: اآلباء واألمهات في مجموعات متجانسة أو مختلطة

المدة: ٦٠ دقيقة

الرسائل الرئيسية
- تطور الطفل عملية يكتسب األطفال من خاللها المهارات الحياتية والقدرات.

- يتحقق تطور األطفال بالتماشي مع خمسة مجاالت مترابطة (الجسدي / الحركي والمعرفي واللغوي والعاطفي واالجتماعي.)
- يتعلم األطفال في المقـام األول من خالل التجربـة. لذا ھم بحـاجة إلى أن يعطوا الفرصة الستكشـاف العالم باسـتخدام الحـواس: البــصر 

واللمس والشم واالستماع والذوق.
- ھناك اختالفات طبيعية (فروق فردية) في عملية تطور األطفال.

اإلعداد والمواد: 
٤٠لفة من الخيط. لتقديم عرض عن التطور الجسدي: قطع خيط (طول كل منها ۳٠- سم)٬ ورقة مخططة وأقالم رصاص.

لتقديم عرض عن تطور اللغة: بطاقات عليها كلمات بلغات مختلفة؛ حاملة ورق قالب وورق؛ّ
عجينة الصقة أو شريط الصق. 

تعليمات للمدرب / المّيسر: 
١٠ دقائق مقدمة: تمرين شبكة العنكبوت على النحو الموصوف أعاله أو تمرين تهيئة مختلف إذا كان المشاركون ھم ذاتهم الذين شـاركوا 

في الدورة السابقة.
٢٠ دقيقة عرض توضيحي عن التطور الجسدي: يقسم المشاركون إلى أزواج. توزع قطع الحبل ويطلب من أحد المشاركين في كل زوج 

من األزواج أن يربط أصابع اليد اليمنى للشريك (أو اليسرى إذا كان الشريك أعسر). أوضح كيفية ربط األصابع.

 الجلسة ٢ - تطور الطفل۳.۳

١۳



توزع أوراق وأقالم ويطلب من كل مشارك أن يكتب على ورقة أسماء وأعمار أطفاله. يطلب من المشاركين عرض ما كتبوه٬ والحظ أن 
المشاركين الذين ربطت أصابعهم لم يستطيعوا الكتابة على الخطوط بالضبط أو أن يكونوا دقيقين في رسم الحروف.

ُيشرح أن عضالت األطفال الصغيرة لم تتشكل بعد؛ لذا ھم مثل األمهات اللواتي ربطت أصابـعهن. لذلك من غير المجدي إجبـار األطفال 
على الكتابة وممارسة حركات األصابع الدقيقة: فأجسامهم ليست ناضجة بـما فيه الكفاية. إن قـدرة الطفل على النسـخ والرسـم تتحسـن مع 

ً العمر وليس ھناك أي فائدة من محاولة تسـريع العملية. فال يمكن ألي قـدر من التمرين أن يمكن طفال في الثالثة من عمره من النسـخ بدقـة ّ
مثل طفل عمره خمس سنوات٬ ألنه ال يمكن دفع تطور العضالت قبل األوان.

عرض توضيحي بديل على تطور اللغة 

اإلنجليزية

 الروسـية

اإليطاليــة

لصينيـــة ا

التركيــــة

العربــــية

٢٠ دقيقة لعرض توضيحي عن اللغة: تعد بطاقات كبـيرة أو يكتب على ورق قـالب الكلمات التالية بـلغات مختلفة (اإلنجليزية والروسـية ّ
واإليطالية والصينية والعربية والتركية)

يطلب من المشاركين أن يقرأ كل بدوره كلمة واحدة بـصوت عال ومناقشـة معناھا. معظم المشـاركين سـيفهمون العربـية فقـط٬ وقـد يفهم 
بعضهم اإلنجليزية؛ وبشكل استثنائي قد يفهم البعض اآلخر التركية أو الروسية وال أحد سيفهم الصينية.

يوّضح أن قدرات األطفال اللغوية تعتمد على البيئة التي يعيشون فيها وعلى التحفيز اللغوي الذي يتلقونه. فاألطفال الذين يعيشون في بـيئة 
تشّجع فرص تطور اللغة لديهم مفردات أثرى وقادرون أكثر على الفهم والتعبير عن أنفسهم.

٢٠ دقيقة عرض / محاضرة عن مجاالت التطور الخمسة (في تقـديم ھذا العرض ينبـغي تذكر تعديل المصطلحـات لتتناسـب مع مسـتوى 
فهم الجمهور. قـد يجدر جمع كل من المجالين المعرفي واللغوي والمجالين العاطفي واالجتماعي في مجال واحــد٬ وبــالتالي تقــديم ثالثة 

مجاالت بدال من خمسة.
ُيشرح أن المبـدأ الذي عرض في التمرين ينطبـق على معظم قـدرات األطفال الصغار. تطور الطفل ھو العملية التي يكتسـب األطفال من 

خاللها المهارات الحياتية والقدرات.
مع أن مفهوم الطفل الشامل يستند إلى مبـدأ مسـلم بـه ھو أن جميع مجاالت نمو وتطور البشـر مترابـطة٬ حـددت خمسـة مجاالت رئيسـية 
للتطور للمســاعدة في وصف التغييرات التي تحــدث مع النمو. وھذه المجاالت ھي: الجســدي / الحــركة والمعرفي (العقـــلي / التفكير) 

واللغوي والعاطفي واالجتماعي.
- يعتمد التطور في كل مجال من ھذه المجاالت على التحـــفيز المالئم وفرص التعلم. كما أن األطفال من ســـن ثالث إلى خمس ســـنوات 
يتعلمون في المقام األول من خالل التجربـة. لذا ھم بحـاجة إلى أن يعطوا الفرصة الستكشـاف العالم باسـتخدام الحـواس: البـصر واللمس 

والشم واالستماع والذوق
قد تختلف إنجازات األطفال كل على حدة باختالف المجاالت٬ فكل طفل فريد من نوعه.

ّ ١.٢.٢تقدم مجاالت التطور كما ھو موضح في الكتيب ٠: الفصل ٬٢ "مفاھيم أساسـية في التعامل مع مرحـلة الطفولة المبـكرة"٬ الفقــرة  ُ
مجاالت التطور.

١٤



١٠ دقائق ختام: تلخيص الرسائل الرئيسية والسماح بأسئلة واستيضاحات.

 الهدف: اآلباء واألمهات في مجموعات متجانسة أو مختلطة

المدة: ۸٠ دقيقة

الرسائل الرئيسية
- التواصل بين األسرة ورياض األطفال أمر حاسم األھمية لتكوين نظرة شاملة لحالة الطفل من حيث التطور.

- ملف متابـعة الطفل أداة يمكن أن تدعم ھذا التواصل وتوفر معلومات شـهرية عن تقـدم تطور الطفل٬ من خالل تقـييم اكتسابـه التدريجي 
للمهارات والقدرات.

اإلعداد والمواد :
لفة خيط٬ لعبتا تركيب قطع صور كبيرتان (يجري استبدال أربـع أو خمس قـطع من كل لعبـة بقـطع من اللعبـة األخرى)٬ نسـخة من ملف 

متابعة الطفل على ورق قالب.

ّتعليمات للمدرب / الميسر :
١٠ دقـائق مقــدمة: تمرين شبــكة العنكبــوت على النحــو الموصوف أعاله أو تمرين تهيئة مختلف إذا كان المشــاركون ھم ذاتهم الذين 

شاركوا في الجلسة السابقة.
٢٠ دقيقـة عرض: يقسـم المشـاركون إلى مجموعتين ويقـال لهم إن مجموعة منهما تمثل أسـرة واألخرى تمثل روضة أطفال. تعطى كل 
مجموعة لعبة تركيب قطع صور واحدة ويطلب منها اسـتكمالها. بـعد مرور بـعض الوقـت٬ سـتدرك المجموعتان أن لدى كل منهما عدداً 

كافيا من القطع٬ لكن بعضها ليس للعبة التي معه. عندئذ فقط يقترح على الفريقين التعاون وتبادل القطع. وسيكتشف المشاركون حـينها أن ً
القـطع المفقــودة ھي مع الفريق اآلخر٬ وفي 
نهاية المطاف يتبادل المشاركون ھذه القطع.

حـالما يتم اسـتكمال اللعبــتين٬ ُيشــرح أنهما 
تمثالن الطفل: فال األســــــــــرة وال روضة 

األطفال - وخصوصا المربـيات - يمكنهم أن ً
يكّونوا صورة كاملة عن األطفال وقــدراتهم 
ومكامن قـوتهم وضعفهم أو مشــاكلهم إال إذا 

تبادلوا المعلومات فيما بينهم.
ولذا فإن تواصل األسرة مع مربـيات رياض 
األطفال مهم للغاية لتكوين صورة كاملة عن 

تطور الطفل.

 الجلسة ۳ - أھمية التواصل مع رياض األطفال۳.٤

١٥



٢٠ دقيقـة نقـاش مفتوح: يطلب من اآلبـاء واألمهات 
تقاسم خبراتهم في كيفية التواصل مع مربـيات رياض 
األطفال وما إذا كانت المعلومات التي يتلقـــونها مفيدة 

وغير منقوصة.
٢٠ دقيقة لملف متابعة الطفل : التعريف بملف متابعة 
الطفل (القسم ٢ فقط - متابعة تقدم الطفل) وتوضيح أنه 
يوفر معلومات شهرية عن تقدم تطور الطفل من خالل 
تقـييم اكتسـاب الطفل التدريجي للمهارات والقـدرات. 
وينبغي أيضا شـرح أن ھذه األداة تسـتخدم من األسـرة 
والمربــــيات لمناقشــــة مكامن قــــوة وضعف الطفل 
واالتفاق على اھتمام تربوي محدد في روضة األطفال 

والمنزل لدعم التطور األمثل.
١٠ دقائق ختام: تلخيص الرسائل الرئيسـية والسـماح 

بأسئلة واستيضاحات.

 الهدف: اآلبـاء واألمهات في مجموعات متجانسـة أو 
مختلطة

المدة: ٦٠ دقيقة

الرسائل الرئيسية
- رعاية الطفل عملية متكاملة بتعين على اآلباء واألمهات أن يؤدوا فيها أدوارا بعضها يكمل اآلخر.ً

- يعكس األطفال سلوك آبائهم وأمهاتهم من خالل تقليدھم لهم.

اإلعداد والمواد :
لفة خيط٬ عشر دمى.

ّتعليمات للمدرب / الميسر :
١٠ دقـائق مقــدمة: تمرين شبــكة العنكبــوت على النحــو الموصوف أعاله أو تمرين تهيئة مختلف إذا كان المشــاركون ھم ذاتهم الذين 

شاركوا في الجلسة السابقة.
٢٥ دقيقة عرض: يقسم المشاركون إلى مجموعتين٬ واحـدة تؤدي دور "األمهات"٬ واألخرى دور "اآلبـاء ". يطلب منهما أن يصطفا في 
طابورين. تأكد من وجود ما ال يقل عن ثالثة أمتار بين الطابورين. يزاوج بين "أم" واحدة و"أب" واحـد ( واحـد أمام اآلخر)٬ ويعطى كل 

زوج منهما دمية. يطلب من اآلباء االستدارة بحيث تواجه "األمهات" ظهورھم.
١۸٠شرح التمرين: عندما يقال "اآلن"٬ ينبغي على كل أم أن ترمي الدمية إلى األب وتستدير  درجة٬ في حين ينبغي على األب أن يستدير 

في الوقت نفسه في االتجاه المعاكس ويمسك بالدمية. 
يسمح للمجموعة باللعب ھكذا مدة خمس دقائق. في المحاولة األولى ستسقط الدمى على األرض عدة مرات.

 الجلسة ٤ - الرعاية الوالدية ۳.٥

١٦
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 ۸ شكل ملف متابعة الطفل متوفر في الكتيب ٬١ " رصد تطور األطفال في مرحلة ما قبل سن الدراسة": الفصل ٬۳ " ملف متابعة الطفل: أداة لرصد ودعم تطور الطفل"



توقف اللعبة ويشرح لهم أنه ستكون ھناك جولة أخرى وأن الغاية من اللعبة ھو منع الدمية من مالمسة األرض. يسـمح للمجموعة بـاللعب 
خمس دقائق إضافية.

التعليق على التمرين: ُيشــرح لهم أن الدمية ھي الطفل٬ وأنه في المحــاولة األولى لعب كل من "الوالدين" لنفســـه وسقـــطت الدمية على 
األرض عدة مرات. ولكن عندما كان لدى الوالدين ھدف مشترك٬ ھو "رفاه الطفل"٬ فإنهما عمال معا "لحماية الطفل".ً

٢٠ دقيقة نقـاش: يطلب من المشـاركين مناقشـة دور اآلبـاء واألمهات في رعاية األطفال. وأثناء النقـاش يسـلط الضوء على أن سـنوات 
العمر من الثالثة إلى الخامسة حاسـمة األھمية في تعلم التنشـئة االجتماعية وأدوار الجنسـين وأن األطفال في ھذا العمر يتعلمون من خالل 
تقليد أدوار والديهم. ينبغي أن يكون دورا األب واألم مكملين الواحد لآلخر. وينبغي على كل منهما أن يساھم في تطور أطفالهما من خالل 

توفير فرص التعلم المناسبة لهم.

١٠ دقائق ختام: تلخيص الرسائل الرئيسية والسماح بأسئلة واستيضاحات.

 الهدف: اآلباء واألمهات في مجموعات متجانسة أو مختلطة

المدة: ٦٠ دقيقة

الرسائل الرئيسية
- ينبغي دعم تطور األطفال من خالل التحفيز اإليجابي

- ھناك الكثير من الممارسات المناسبة للتطور التي يمكن أن يستخدمها اآلباء واألمهات لتشجيع وتحفيز أطفالهم 
- العقاب والسلوك العدواني لهما عواقب سلبية على تطور الطفل

اإلعداد والمواد :
لفة خيط٬ صور تظهر طرقا مختلفة للتعامل مع األطفال (على األقل عشرة صور إيجابية وعشرة صور سلبية) ً

ّتعليمات للمدرب / الميسر :
١٠ دقـائق مقــدمة: تمرين شبــكة العنكبــوت على النحــو الموصوف أعاله أو تمرين تهيئة مختلف إذا كان المشــاركون ھم ذاتهم الذين 

شاركوا في الجلسة السابقة.
 دقيقة عرض صور ونقـاش: إظهار خليط من الصور وحـفز النقـاش حـول كل صورة من خالل األمثلة وتجارب المشـاركين. توجيه ٤٥

النقاش نحو النقاط التالية :

 - الجلسة - التعامل مع األطفال۳.٦

١۷



- العقاب والسلوك العدواني لهما عواقب سلبية على تطور الطفل 
- التأديب يختلف عن العقـاب. فالتأديب يشـير إلى األسـاليب التي يســتخدمها اآلبــاء واألمهات لتنظيم التفاعل مع األطفال وبــين األطفال 
أنفسهم ضمن القـواعد االجتماعية. والتأديب يعني توجيه وإرشـاد األطفال نحـو السـلوك المقبـول (يمكن الرجوع إلى ھذا الكتيب٬ الفقـرة 
٦.٢ ممارسات تأديبية مفيدة٬ والكتيب ١: الفصل ٬٢ " وصف التغيرات في التطور لدى األطفال في مرحلة ما قبل سن الدراسـة"٬ الفقـرة 

.(۳.٦.٢
- يمكن أن يقوم اآلباء واألمهات بأشياء كثيرة لدعم أطفالهم بطرق إيجابية (يمكن الرجوع إلى ھذا الكتيب: الفصل ٬٢ "ممارسات مقترحة 

مناسبة تتعلق بالتطور" 

١٠ دقائق ختام: تلخيص الرسائل الرئيسية والسماح بأسئلة واستيضاحات.

 الهدف: اآلباء واألمهات في مجموعات متجانسة أو مختلطة

المدة : ٦٠ دقيقة

الرسائل الرئيسية
ً ً ً ً ً - الغالبية العظمى مما يعتبر سلوكا صعبا تكون سـلوكا عاديا ينظر إليه اآلبـاء واألمهات على أنه سـلوك صعب٬ أو تكون سـلوكا نكوصيا ً

عاديا أو رد فعل على تحفيز غير مناسب من البيئة.ً
- المعيار الرئيسي لتحديد السلوك الصعب ھو استمراره (أكثر من شهر واحد).

- ينبغي على اآلباء واألمهات تحديد أسباب تعاسة الطفل التي تولد سلوكه الصعب والعمل على معالجتها.
- التعاون مع المربيات في رياض األطفال ھام لتقديم الدعم الكامل للطفل.

اإلعداد والمواد :
لفة خيط وحاملة ورق قالب وأوراق ومؤشرات.ّ

ّتعليمات للمدرب / الميسر :
 ١٠ دقـائق مقــدمة: تمرين شبــكة العنكبــوت على النحــو الموصوف أعاله أو تمرين تهيئة مختلف إذا كان المشــاركون ھم ذاتهم الذين 

شاركوا في الجلسة السابقة.
١٥ دقيقة للعصف الذھني: البحث مع األمهات عن أي نوع من السـلوك الصعب يواجهن من أطفالهن؛ واألوضاع الصعبـة التي يواجهها 

األطفال. وضع السلوك والحاالت على الورق القالب وتنظيمهما.ّ
١٠ دقائق لتعريف السلوك الصعب: شرح أن ھناك أنواعا مختلفة من السلوك الصعب :ً

يمكن أن ينظر إلي السـلوك العادي على أنه صعب ألن القـائم على رعاية الطفل ليس على دراية بـنوع السـلوك الذي يتوقـع من الطفل في 
ً سن معين. ويمكن أن يكون السلوك النكوصي سـلوكا طبـيعيا٬  كما يمكن أن يكون السـلوك الصعب رد فعل على تحـفيز غير مناسـب من ً

البيئة٬ ولكن يمكن للطفل أن يتعافى بسهولة إن حـصل على رعاية مناسبـة واھتمام خاص. وينظر إلى السـلوك على أنه صعب (وبـالتالي 
ً ً يحـتاج دعما متخصصا) عندما يسـتمر فترة طويلة دون أي تحسـن (أكثر من شـهرين)٬ ويكون بشــكل خاص شــديدا وغير منتظم٬ على ً

الرغم من كل محاوالت القائم على رعاية الطفل لفهمه ومعالجة األسباب الكامنة وراءه. ويمكن أن يكون ھذا السلوك عرضا من أعراض ً
% فقـط  ٠.٥الصحة العقلية أو النفسية (ولكن تبين من خبرة منظمة أرض اإلنسان-ايطاليا وجمعية اإلغاثة الطبـية الفلسـطينية أن حـوالي 

من األطفال في مرحلة ما قبل سن الدراسة يعانون صعوبات جدية).

 الجلسة ٦ - األطفال ذوو الحاالت الصعبة۷.۳

١۸



ً عندما يبدي الطفل سـلوكا صعبـا٬ من المهم أن نفهم السبـب وندعم الطفل من خالل العمل على سـلوكه. في الغالبـية العظمى من الحـاالت ً
يختفي السلوك حالما تتم معالجة األسباب. غير أنه إذا استمر السلوك ألكثر من شهر واحد٬ يجدر الحصول على دعم متخصص.

٢٥ دقيقة نقاش: يطلب من اآلباء واألمهات تبادل الخبرات المتعلقة بالسـلوك الصعب وبـكيفية تمكنهم من حـّل المشـكلة (أو عدم حـلها). ّ
يسـلط الضوء أثناء النقـاش على أھمية فهم األسبـاب التي أدت إلى الســلوك الصعب وضرورة وضع اســتراتيجيات داعمة بــالتعاون مع 

المربيات في رياض األطفال.
 دقائق ختام: تلخيص الرسائل الرئيسية والسماح بأسئلة واستيضاحات.١٠

ً ً ۹ النكوص ھو ظاھرة أن "التقدم على امتداد سلسلة التطور نادرا ما يكون سلسا٬ بل يكون في كثير من األحيان متفاوتا وغير منتظم ويحدث على ھيئة ً
سلسلة من التوقف ثم البدء. وفي أحيان كثيرة٬ تلي طفرات من التطور السريع فترات من التشوش أو النكوص. عندئذ٬ يبدو أن األطفال يعيدون تنظيم 
ذاتهم٬ لتتبع ذلك فترات من الهدوء والتوطيد. وفي كثير من األحيان٬ يرتد األطفال خالل فترات اإلجهاد أو التغيير إلى أشكال سابقة من السلوك. وھذه 
سمة اعتيادية للتطور المبكر." الكتيب األول: رصد تطور األطفال في مرحلة ما قبل سن الدراسة؛ الفصل ٬٢ وصف التغيرات في تطور األطفال في 

مرحلة ما قبل سن الدراسة ( من ثالث إلى خمس سنوات) 

١۹
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أدوات إلكترونية للعمل مع األطفال في مرحلة ما قبل سن الدراسة 
معنية بمرحلة الطفولة المبكرة

العمل مع األطفال في مرحلة ما قبل سن الدراسة

١٠٠,٠٠٠تســـــــــاعد منظمة أرض اإلنســــــــــان-ايطاليا  طفل 
ً ٢٢و شـخص من خالل  مشـروعا في  بـلدا. ونقــوم ً ۷٠ ٤٠٠,٠٠٠

بتنفيذ مشاريع إغاثة إنسانية وتنمية دولية في مجال حماية الطفل.

) مشـاريع ّ ٬ مولت المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحـماية المدنية  (ECHOمنذ عام  ١۹۹٢

إغاثة لماليين من ضحايا الكوارث الطبيعية واألزمات من صنع اإلنسان خارج االتحاد األوروبـــي.

وتوجه المعونة٬ دون تحيز٬ مباشرة للضحايا بصرف النظر عن العرق والدين والمعتقد السياسي.

٬ قـدمت المفوضية األوروبـية حـوالي  مليون يورو من المسـاعدات اإلنسـانية لتلبــيـة  ٦٠٠منذ عام  ٢٠٠٠
االحـتـيـاجـات األسـاســيـــة للفلسطينيين فـي الـضـفــة الـغـربـيــة وقــطـــاع غـــزة.

www.ec.europa.eu/echo

 تصميم / محمد رجب 
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