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 الفصل األول :

لألطفال  الــمــتــزايــدة  لالحتياجات  نــظــًرا 
عام  فــي  اليونيسف  أطلقت  األردن،  فــي 
بين  يــجــمــع  مــتــكــامــاًل  بــرنــامــًجــا   2015
الطفل  بــحــمــايــة  المتعلقة  الــتــدخــالت 
واليافعين  االشباب  والتعليم وإشراك 
اسم  عليه  أطلقت  شامل  نهج  ضمن 

برنامج "مكاني". 

…

اليونيســف  تنفــذه  الــذي  "مكاـنـي"  برنامــج  يقــدم 
والمحلّيــة  الدوليــة  المنظمــات  مــن  وشــركاؤها 
خدمــات شــاملة لألطفــال واليافعيــن األكثــر تهميشــاً 
مــن عمــر 0-18  عاًمــا إضافــة إـلـى األهــل ومقدمــي 

الرعايــة.

اليونيســف  أجــرت   ،2018-2017 عامــي  خــال 
اســتفادة  اســتمرار  لضمــان  إســتراتيجية  تحــوالت 
األطفــال األكثــر تهميشــاً مــن خدمــات عاليــة الجــودة 
مــع  احتياجاتهــم  وتوفــر  ونموهــم  رفاههــم  تعــزز 
تقليــل التكاليــف بهــدف ضمــان اســتدامة الخدمــات 
ـفـي  ذلــك  تحقيــق  تــم  وقــد  البعيــد.  المــدى  عـلـى 
المجتمعــات المضيفــة مــن خــالل التحــول إـلـى نهــج 
إـلـى  حمايــة الطفــل المبنــي عـلـى المجتمــع، إضافــة 
كات المحليــة لليونيســف التــي شــملت  تعزيــز الشــرا
المحليــة  والمنظمــات  االجتماعيــة  التنميــة  وزارة 
غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المحـلـي، وبــدأ 
مخيمــات  داخــل  "مكاـنـي"  تحويــل  عـلـى  العمــل 
يهــدف  مجتمعــي  نهــج  إـلـى  الســوريين  الالجئيــن 
القيــادة  مبــادئ  وتعزيــز  المجتمــع  أفــراد  لتمكيــن 
لتعزيــز  الالجئيــن  لــدى  والمشــاركة  والمســؤولية 
التحــّول  هــذا  تطبيــق  تــم  وقــد  البرنامــج،  اســتدامة 
بشــكل رســمي ـفـي نهايــة عــام 2017 حيــث أصبــح 
كــز "مكانــي" داخــل مخيمــي  جميــع العامليــن فــي مرا
األزرق والزعتــري مــن مجتمــع المخيــم المحلــي )أي 

المخيــم(. ـفـي  القاطنيــن  الالجئيــن  مــن 

مــن  العديــد  عـلـى  وباالعتمــاد   ،2019 عــام  ـفـي 
مــع  والمشــاورات  للبرنامــج  المكثفــة  الدرســات 
جديــًدا  تصميًمــا  اليونيســف  أطلقــت  المنتفعيــن، 
للبرنامــج يهــدف إلــى تعزيــز جــودة الخدمــات المقدمــة 
كــز "مكانــي" فــي جميــع أنحــاء المملكــة األردنيــة  فــي مرا
الهاشــمية، بمــا ـفـي ذلــك مخيمــات الالجئيــن؛ حيــث 
تــم تطويــر منهــاج رئيســي يدمــج المكونات الرئيســية 
)خدمــات دعــم التعلــم وحمايــة الطفــل المبنيــة علــى 

الحياتيــة(. والمهــارات  المجتمــع 

نظرة عامة على برنامج "مكاني" 
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كــز  مرا  " تعريــف  يمكــن  عــام،  بشــكل 
كالتاـلـي: مكاـنـي" 

كــز "مكاـنـي" مســاحات آمنــة توفــر خدمــات  تعــد مرا
شــاملة لجميــع األطفــال األكثــر تهميشــا مــن خــالل 
المهــارات،  بنــاء  برامــج  بيــن  يجمــع  متكامــل  نهــج 
المجتمــع،  عـلـى  المبنيــة  الطفــل  حمايــة  ودعــم 
وخدمــات دعــم التعليــم. يهــدف برنامــج مكاـنـي إـلـى 
رفاههــم  وتحقيــق  لألطفــال  الكامــل  النمــو  تعزيــز 
آمنــة  بيئــة  والعاطفــي، وتوفيــر  البدـنـي واالجتماعــي 

لهــم.
مــن  مركــز  كل  يضــم  أن  ينبغــي  ذلــك،  إـلـى  إضافــة 
كــز "مكانــي" مكــون الحشــد المجتمعــي المتصــل  مرا
تحيــل  حيــث  المركــز؛  ـفـي  المقدمــة  بالخدمــات 
إـلـى خدمــات  كــز مكاـنـي األطفــال األكثــر تهميشــاً  مرا
متخصصــة مثــل التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي 
وإدارة حــاالت حمايــة األطفــال والعنــف القائــم عـلـى 

االجتماعــي.  النــوع 
يدعــم "مكاـنـي" األطفــال والشــباب أيًضــا مــن خــالل 
توفيــر فــرص لهــم لتطويــر حلــول مبدعــة ومبتكــرة 
للمشــاكل التــي تواجههــم ـفـي مجتمعاتهــم ـ كمــا أنــه 
ا ـفـي ربطهــم مــع خبــراء محلييــن  يــؤدي دوًرا رئيســيًّ

لتقديــم الدعــم الــالزم لهــم. 

الغرض من الدليل التشغيلي
وشــركاء  موظفــي  لمســاعدة  معــّد  الدليــل  هــذا 
وتعريــف  "مكاـنـي"  كــز  مرا إدارة  ـفـي  اليونيســف 
القــراء بالمبــادئ األساســية لتنفيــذ البرنامــج. الهــدف 

الشــامل مــن الدليــل هــو تحســين كفــاءة العامليــن 
كــز عــن طريــق توفيــر المعرفــة الالزمــة لدعــم  فــي المرا
هــذا  يســعى  وبالتحديــد،  البرنامــج.  وإدارة  تنفيــذ 
الدليل لتوسعة وتعزيز معرفة ومهارات وسلوكيات 
الموظفيــن والمتطوعيــن بحيــث يصبحــون قادريــن 

المتعــددة. األطفــال  الحتياجــات  االســتجابة  عـلـى 
يعــّد هــذا الدليــل أداَة عملّيــة لشــركاء اليونيســف أو 
المنظمــات الراغبــة بتبنــي فكــرة برنامــج مكاـنـي؛ إذ 
يغّطي الدليل كافة النواحي التطويريّة والتشــغيلّية، 
المجتمعــات  مــن  لــكّل  مالئًمــا  نموذًجــا  ويقــّدم 

والمخّيمــات. المضيفــة 

الفئة المستهدفة
اليونيســف  شــركاء  إلرشــاد  الدليــل  هــذا  ُصّمــم 
الموظفيــن  إلرشــاد  وتحديــًدا  "مكاـنـي"  برنامــج  ـفـي 
تخطيــط  ـفـي  نفســها  "مكاـنـي"  كــز  مرا ـفـي  العامليــن 
واإلداريــة  والهيكلّيــة  التقنيــة  الجوانــب  وتنفيــذ 
بــه  يقصــد  كمــا  للبرنامــج.  والتصوريّــة  والتنظيميــة 
الشــريكة  المنظمــات  مــن  لــكل  قيمــة  ذا  يكــون  أن 
المعنيــة بتنفيــذ خدمــات متكاملــة مــن خــالل نهــج 
مجتمعــي يشــمل خدمــات دعــم التعلــم والمهــارات 

كــز. المرا ضمــن  الطفــل  وحمايــة  الحياتيــة 

منهجية إعداد الدليل التشغيلي
أصحــاب  مــع  المباحثــات  مــن  العديــد  إجــراء  تــم 
االختصــاص مــن العامليــن فــي اليونيســف وشــركائها 
بغــرض جمــع وتوثيــق خبــرات الشــركاء ـفـي الميــدان 
الســلوكّيات  أفضــل  حــول  المعلومــات  وجمــع 

المســتفادة. والــدروس 
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االصطاح
ُيســتخدم مصطلــح "مكانــي" فــي هــذا الدليــل لإلشــارة 

إلى 

الطفــل  تزويــد  يتضمــن  الــذي  الشــامل  النهــج   —
بشــكل  نمــوه  لتعزيــز  بمجموعــة خدمــات متكاملــة 
ســليم تحــت شــعار "أنــا آمــن، أنــا أتعلــم، أنــا أتواصــل".

مبادئ "مكاني"
وصديقــة 	  آمنــة  مســاحات  هــي  "مكاـنـي"  كــز  مرا

للطفــل.

مــع 	  الشــبكات  إقامــة  "مكاـنـي"  مركــز  يشــجع 
المحيــط  المجتمــع  ـفـي  الخدمــات  مقدمــي 
المتوفــرة  والخدمــات  المــوارد  مــن  لالســتفادة 

المجتمــع.  ضمــن 

بيــن 	  وصــل  حلقــة  "مكاـنـي"  مركــز  يشــكل 
المتوفــرة.  والخدمــات  المســتفيدين 

مرحلتــي 	  ـفـي  تشــاركّيا  نهجــا  "مكاـنـي"  يســتخدم 
والتطبيــق. اإلعــداد 

يخــدم "مكانــي" جميــع األطفــال بغــض النظــر عــن 	 
الجنســية أو الجنــس أو غيــر ذلــك.

خدمات "مكاني" مجانّية بالكامل.	 
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وعود "مكاني"
…

كز "مكاني" نعدكم بأن: في مرا

نوفــر بيئــة آمنــة ومرحــة لألطفــال واليافعيــن كــي 	 
يقضــوا وقًتــا ممتًعــا ـفـي التواصــل واللعــب والتعلّــم.

نوفــر فــرص تعليمّيــة لجميــع األطفــال المحتاجيــن 	 
اللغــة  حصــص  خــالل  مــن  التعليمــي  للدعــم 

والرياضّيــات.  واالنجليزيــة  العربّيــة 

للفتيــات 	  المطلــوب  الدعــم  توفيــر  عـلـى  نحــرص 
الرســمي/  التعليــم  اـلـى  ليعــودوا  والفتيــان 
المــدارس الرســمية، إال أن إمكانيــة تحقيــق ذلــك 
لــه  التــي تســمح  الطالــب  تعتمــد عـلـى مؤهــالت 
بااللتحــاق ـفـي التعليــم الرســمي إضافــة إـلـى توفــر 

المــدارس.  ـفـي  الدراســية  المقاعــد 

 

بيئــة 	  ـفـي عمليــة خلــق  المجتمــع  إشــراك أعضــاء 
لألطفــال.  آمنــة 

نشــرك األطفــال ـفـي نشــاطات تعمــل عـلـى دعــم 	 
والعاطفــي. واالجتماعــي  الجســدي  نموهــم 

نوفــر نظــام إحالــة للخدمــات المتخصصــة لألطفــال 	 
األكثــر تهميشــاً.  

ألوليــاء 	  توعويــة  ومنشــورات  معلومــات  نوفــر 
األمــور حــول حقــوق الطفــل والعنــف القائــم علــى 

الطفــل.  حمايــة  وكيفيــة  االجتماعــي  النــوع 

الوالديــة 	  الرعايــة  ـفـي  أفضــل  تدخــالت  نوفــر 
ـفـي تحســين  الرعايــة  لمســاعدة األهــل ومقدمــي 
وزيــادة  تطورهــم،  ـفـي  ودعمهــم  أطفالهــم  حيــاة 
إمكاناتهــم.   كامــل  تحقيــق  ـفـي  أطفالهــم  فــرص 
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تتــراوح 	  ممــن  واليافعيــن  األطفــال  لجميــع  نوفــر 
بشــأن  تدريًبــا  عاًمــا   )18  -  10( مــن  أعمارهــم 
مختلــف المهــارات الحياتيــة التــي تمكــن الجميــع 
وتحســين  ســليم  حيــاة  أســلوب  تبنــي  مــن 
مشــاركتهم الفعالــة فــي المجتمــع المحلــي إضافــة 

الذاتيــة. ومهاراتهــم  قدراتهــم  تعزيــز  إـلـى 

نحــرص عـلـى حصــول كل طفــل عـلـى الخدمــات 	 
النــوع  عـلـى  المبنــي  التمييــز  دون  بالتســاوي 
االجتماعــي أو القــدرة أو اللغــة أو العــرق أو الديانــة 

الجنســية. أو 
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 الفصل الثاني :

…

)الوصول إلى األطفال األكثر تهميشا(
يعــد الحشــد المجتمعــي الفّعــال جــزًءا ال يتجــزأ مــن 
نجــاح مركــز "مكانــي". يجــب أن يتــم الحشــد بشــكل 
منتظــم مــن قبــل فريــق كفــؤ يضــم )عنــد اإلمــكان( 
الســياق  عـلـى  المطلعيــن  واإلنــاث  الذكــور  مــن  كل 
جيــدة  بعالقــات  والمتمتعيــن  واالجتماعــي  الثقاـفـي 

المحـلـي. المجتمــع  مــع 

يركز برنامج "مكاني" على الوصول إلى 
األكــثــر تهميشاً  والــمــراهــقــيــن  األطــفــال 
ممن تتراوح أعمارهم بين 0 و 18 عاًما 

وعائالتهم

وتضــم هــذه الفئــة مجموعــات لهــا احتياجــات ونقــاط 
ضعــف محــددة ينبغــي أن تحظــى باهتمــام خــاص، 

ونذكــر منهــا:
عــن 	  والمنفصليــن  مصحوبيــن  الغيــر  األطفــال 

ذويهــم.

والتوتــر 	  الضغــط  لظــروف  المعرضيــن  األطفــال 
والمســتمر. الشــديد 

األطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة.	 

األطفال ضمن مجتمعات األقليات المهمشة.	 

اليافعيــن المعرضيــن لخطــر االســتغالل مــن قبــل 	 
الجماعــات المتطرفــة. 

األطفال المنخرطين في العمالة. 	 

األطفال المتسربين من المدارس.	 

األطفال الذين يعانون من الضعف األكاديمي.	 

الــزواج 	  لخطــر  المعرضــات  وخاصــة  اليافعــات 
. لمبكــر ا

األطفال ذوي اإلعاقة. 	 

أهالي األطفال المستضعفين	 

كز  "مكاني" الحشد لمرا
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الشكل )1(: مؤشرات وأنواع التهميش التي يستخدمها فريق الحشد

نوع التهميش المؤشر

الجيء )من أي جنسية( مثل الالجئين السوريين والالجئين 
الفلسطينيين من قطاع غزة الذين ال يحملون رقم وطني 

وغيرهم. 
التركيبة السكانية

التركيبة السكانية األقليات المهمشة مثال: الغجر، الباكستانين

التركيبة السكانية المخيمات العشوائية

 التعليم األطفال خارج المقاعد الدراسية

 طفل ملتحق بمدرسة رسمية ولكن تحصيلة األكاديمي
 متدٍن

 التعليم

  التعليم\ حماية طفل طفل تعرض للعنف في المدارس الحكومية

 حماية الطفل طفل ذو احتياجات خاصة

 حماية الطفل طفل من دور الرعاية/ األيتام

عمالة األطفال أو طفل معرض لخطر العمالة  حماية الطفل

زواج مبكر أو طفل معرض لخطر الزواج المبكر  حماية الطفل

طفل غير مصحوب  حماية الطفل

 حماية الطفل طفل دون أوراق ثبوتية

طفل دون 5 سنوات ال يرتاد رياض األطفال الطفولة المبكرة

ومقدمــي  لألهــل  أيًضــا  "مكاـنـي"  برنامــج  يصــل 
خــالل  مــن  المجتمــع  وقــادة  الرئيســيين  الرعايــة 
أحــد  يتمثــل  منظمــة.  توعويــة  وأنشــطة  جلســات 
األدوار اإلضافيــة الرئيســية المرتبطــة بعمليــة الحشــد 
أن يقــوم فريــق الحشــد بتحديــد الحــاالت التــي تحتــاج 
أن يتــم تزويدهــا بخدمــات متخصصــة وايصــال هــذه 
الحــاالت إـلـى الشــخص المســؤول عــن اإلحــاالت ـفـي 

مركــز "مكاـنـي" ليقــوم بتنفيــذ اإلحالــة وتوثيقهــا مــن 
لمقدمــي  اإلحــاالت  وصــول  ـفـي  المســاهمة  أجــل 
الخدمــات المتخصصــة وضمــان حصــول المعنييــن 

تناســب حالتهــم.   التــي  الخدمــة  باإلحالــة عـلـى 
وتحديــد  كشــف  ـفـي  الحشــد  فريــق  ولمســاعدة 
اإلحــاالت، تــم إعــداد القائمــة الموضحــة أدنــاه والتــي 

وأنواعهــا. التهميــش  مؤشــرات  توضــح 
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نوع التهميش المؤشر

شباب معزول )غير مرتبط بأي دراسة أو عمل أو 
فرص تطوع أو نشاطات( 

الشباب واليافعين

 الزيارات الميدانية 	 
كز "مكاني"	  فعاليات افتتاحية في مرا
طباعة وتوزيع المنشورات	 

رسائل نصية 	 
االتصاالت الهاتفية	 

وسائل التواصل االجتماعي كالفيسبوك	 
تثقيف األقران )منهجية من األقران إلى األقران(	 
التنسيق مع مقدمي الخدمات المحليين	 
قصص نجاح "مكاني" عبر اإلعالم 	 
 	WhatsApp الرسائل عبر تطبيق ال
التنسيق مع قادة المجتمع 	 
نشر الوعي حول البرنامج بين أفراد المجتمع	 
إشراك المتطوعين الشباب واليافعين   	   
التنسيق مع اللجان المجتمعية  	 

وسائل الحشد
كــز "مكاـنـي"  يوصــى بــأن يتبــع فريــق الحشــد ـفـي مرا
ماديًــا،  مكلفــة  وغيــر  فاعلــة  حشــد  ووســائل  طــرق 
قليلــة  مــوارد  المثـلـى  الحشــد  طــرق  تتطلــب  حيــث 

ومســتدامة.  التنفيــذ  وســهلة 
حشــــــــد  ووســــــــائل  آليــات  بعــض  يـلـي  فيمــــــــا 

 : حة لمقتــــــــر ا

رسائل الحشد 
ـفـي  حشــد  فريــق  وجــود  مــن  الرئيســي  الهــدف  إن 
لــدى  الوعــي  مســتوى  رفــع  هــو  "مكاـنـي"  كــز  مرا
الخدمــات  بشــأن  المســتهدفة  والفئــات  المجتمــع 
الوعــي  زيــادة  إـلـى  إضافــة  "مكاـنـي"،  ـفـي  المقدمــة 
حــول الرســائل المهمــة التــي تعمــل اليونيســف علــى 
إيصالهــا عــن طريــق الحمــالت التــي تنفذهــا بشــكل 
دوري ومنظــم مثــل حملــة "التعلــم للجميــع". ينبغــي 
أن يكــون المنتفعــون الذيــن يتــم الوصــول إليهــم مــن 
ودرايــة  علــم  عـلـى  أعــاله  المذكــورة  الوســائل  خــالل 
كــز "مكانــي"  جيــدة بأهــداف البرامــج التــي تقدمهــا مرا
أن  أيضــا  وينبغــي  ومواقعهــا.  المختلفــة  كــز  والمرا
أي  عـلـى  األجابــة  عـلـى  قــادراً  الحشــد  فريــق  يكــون 
يقدمهــا،  التــي  والخدمــات  بالمركــز  يتعلــق  ســؤال 
وأن يقــوم بالتركيــز عـلـى ايصــال الرســائل الرئيســية 

أثنــاء قيامــه بعمليــة الحشــد: التاليــة 

االتصــال 	  ومعلومــات  "مكاـنـي"،  مركــز  موقــع 
ـفـي  لليونيســف  الســاخن  الخــط  ورقــم  بالمركــز، 

استفســارات. أي  وجــود  حــال 
تفاصيــل الخدمــات المقدمــة فــي المركــز، وشــروط 	 

التأهــل )مثــل الفئــات العمريــة المســتهدفة(.
واليافعيــن 	  لألطفــال  المقدمــة  الخدمــات  أهميــة 

الرعايــة. ومقدمــي 
المقدمــة 	  الخدمــات  ـفـي  األطفــال  جميــع  شــمول 

بغــض النظــر عــن الجنــس أو القــدرات أو اللغــة أو 
العــرق أو الديــن أو الجنســية.

وسائل الحشد التقليدية

وسائل الحشد المثلى
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التنـــسيق
والتعــــــــــــــــــاون

…

التنسيق مع المؤثرين الرئيسيين 
ـفـي  • المؤثــرة  الفئــات  تكــون  أن  المهــم  مــن 

وعــي  عـلـى  "مكاـنـي"  بمركــز  المحيــط  المجتمــع 
ولهــذا  لهــا.  ومؤيديــن  "مكاـنـي"  خدمــات  بأهميــة 
يترتــب عـلـى فريــق الحشــد أن يعمــل عـلـى تقويــة 
الحشــد  تقويــة عمليــة  خــالل  مــن  الصــالت معهــم 
تشــمل: والتــي  الفئــات  لهــذه  الرســائل  وايصــال 

القيادات الدينية	 
زعماء القبائل/ العشائر	 
األهل	 
مدراء المدارس	 
ومقدمــي 	  المحليــة  المدـنـي  المجتمــع  منظمــات 

الخدمــات
الحزمــة 	  خــالل منتفعــي  )مــن  الشــباب  الســفراء 

واللجــان  الحياتيــة،  المهــارات  عـلـى  المبنيــة 
االجتماعــي( االبتــكار  وحاضنــات  الشــبابية، 

شخصيات أخرى مؤثرة في المجتمع 	 

مــن الممكــن أيًضــا أن يعمــد فريــق الحشــد إلــى  •
خــارج  مــن  لمؤثريــن  الوصــول  خــالل  مــن  التوســع 
العــام  الوعــي  زيــادة  أجــل  مــن  المحيــط  المجتمــع 
ببرنامــج "مكانــي". ومــن أفضــل الطــرق التــي يمكــن 

ان يتبعهــا فريــق الحشــد للقيــام بذلــك:

تتضمــن 	  نجــاح  قصــص  بهــا:  يحتــذى  نمــاذج 
رياضييــن،  وأبطــااًل  محليــة،  نجــاح  قصــص 

أردنيــة. تلفزيونيــة  وشــخصيات 

ممثلين حكوميين محليين.	 
مقدمي خدمات آخرين.	 

كز "مكاني"  التنسيق بين مرا
كــز "مكانــي" الواقعــة علــى مقربــة مــن  • ُتنصــح مرا

والتواصــل  والتنســيق  بالتعــاون  البعــض  بعضهــا 
القيــام بعمليــة الحشــد  البعــض عنــد  بيــن بعضهــا 
لتحقيــق أقصــى فائــدة لألطفــال وتقليــل المنافســة 
بعمليــة  بالقيــام  المثاـلـي  الوضــع  ـفـي  ُينصــح  بينهــا. 
كــز، ويمكــن القيــام بذلــك  حشــد مشــتركة بيــن المرا
عــن طريــق تقســيم المناطــق الجغرافيــة أو المواقــع 
توفيــر  ذلــك  ســيضمن  مركزيــن.  بيــن  المســتهدفة 
الوقــت بحيــث ال يســتهدف مركــزا "مكاـنـي" نفــس 
عــدد  إـلـى  البرنامــج  وصــول  يعــزز  وذلــك  الســكان، 

كبــر مــن األشــخاص المســتضعفين. أ

كثــر حــول الحشــد يمكننــا  للحصــول علــى معلومــات أ
االطــالع علــى دليــل الحشــد مــن خــالل الرابــط المتــاح 

فــي قســم المصــادر واألدوات الرئيســية.
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والمســتوى  المكــون  عـلـى  بنــاًء  دراســية  جــداول 
والعمــر، وتنظيــم أيــام وأوقــات الجلســات، وتســجيل 
ويســاعد  الجلســات  ـفـي  المجموعــات  أو  األفــراد 
والغيــاب  الحضــور  تســجيل  ـفـي  الحضــور  تتبــع 

جلســة.  كل  ـفـي  للمســتفيدين 

إـلـى  • األفــراد  إحالــة  مــن  اإلحالــة  وحــدة  تمكــن 
مقدمــي الخدمــات المتخصصــة كمــا هــو محــدد فــي 

اليونيســف. مــن  المــزود  اإلحالــة  مســار 

الحــظ أن نظــام بياناتــي مصمــم ليحــل محــل التقاريــر 
 .Excel برنامــج  الســجات عـلـى  أو حفــظ  الورقيــة 
مكاـنـي  برنامــج  منفــذي  جميــع   عـلـى  يجــب  ولهــذا 
التأكــد مــن تدريــب موظفــي إدخــال البيانــات وضبــاط 
النظــام  إـلـى  الوصــول  كيفيــة  عـلـى  بياناـتـي  ارتبــاط 
واســتخدامه، وكيفيــة ضمــان جــودة ودقــة البيانــات 

المخزنــة ـفـي النظــام.
البرنامــج  ومراقبــة  إدارة  أيًضــا  بياناـتـي  نظــام  يدعــم 
المنفذيــن  للشــركاء  الموكلــة  التقاريــر  كتابــة  ومهــام 
وموظفــي البرنامــج. تعتبــر البيانــات المســتخرجة مــن 
نظــام "بياناـتـي" المصــدر الرئيســي لرصــد مخرجــات 
البرنامــج ودعــم اتخــاذ القــرارات المبنيــة علــى األدلــة. 
ســيتم شــرح الدور الذي يؤديه نظام بياناتي في تنفيذ 
وتطبيــق برنامــج  "مكانــي" فــي األقســام الخاصــة لــكل 
االطــالع  يمكنكــم  المعلومــات،  مــن  للمزيــد  مكــون. 
الرابــط  خــالل  مــن  بياناـتـي  مســتخدم  دليــل  عـلـى 

المرفــق ـفـي قســم األدوات والمصــادر الرئيســية. 

 الفصل الثالث :

عملية جمع

وتسجيل البيانات

أثناء عمليات  الحشد لبرنامج "مكاني"، 
يقوم فريق الحشد بتعبئة بيانات خاصة 
البرامج  أحــد  فــي  بالتسجيل  بالراغبين 
جمع بيانات المستفيدين )الذي يطلق 
نظام  نموذج تسجيل  أيًضا اسم  عليه 

"بياناتي"( 

موافقــة  أخــذ  يجــب  أنــه  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع 
إعالمــه  مــع  بياناتــه  وجمــع  مقابلتــه  قبــل  المنتفــع 
أجــل  مــن  البيانــات  هــذه  اليونيســف ســتجمع  بــأن 
هــذه  وأن  البرامــج،  متابعــة  عمليــة  ـفـي  المســاعدة 
البيانــات ســتكون محميــة ولــن تتــم مشــاركتها مــع 
الحــاالت  إال ضمــن  البرنامــج  نطــاق  خــارج  أي جهــة 

عليهــا.  المتفــق 

ما هو نظام بياناتي؟ 
لمســاعدة  تطويــره  تــم  مراقبــة  نظــام  هــو  بياناـتـي 
ومراقبــة  تســجيل  ـفـي  مكاـنـي  كــز  مرا ـفـي  العامليــن 
أعمالهــم اليوميــة. تــم تصميــم نظــام "بياناتــي" كنظــام 
وحــدات؛ حيــث تدعــم كل وحــدة مــن وحداته إجراءات 
معينــة خــالل جميــع مراحــل دورة حيــاة المســتفيد فــي 
"مكانــي". نظــام بياناتــي متــاح كتطبيــق عبــر اإلنترنــت 
باإلضافــة إـلـى تطبيــق غيــر متصــل بشــبكة االنترنــت 

خــاص بالهاتــف المحمــول.

تســاعد وحــدة التســجيل فــي بياناتــي فــي تســجيل  •
واألهاـلـي  واليافعيــن  األطفــال  تعريــف  ملفــات 
المنتفعيــن مــن خدمــات مكانــي، وتمنــع حــدوث أي 

ـفـي الســجالت. تكــرار 

تســاعد وحــدة الجــداول الدراســية عـلـى إنشــاء  •
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الســوريين المســجلين ـفـي المركــز(، ونمــوذج جمــع 
عـلـى  الموافقــة  ونمــوذج  المســتفيدين،  معلومــات 
جمــع ومشــاركة البيانــات، والموافقــة علــى التصويــر، 
وامتحانــات تحديــد المســتوى، واالختبــارات القبليــة 
والبعديــة، وأي وثائــق أخــرى خاصــة بالمنتفع.علمــاً 
أنــه يجــب علــى كل مركــز أن يضــع آليــة لحفــظ ملفــات 
المســتفيدين بحيــث ُتحفــظ فــي مــكان آمــن لحمايتهــا 

مــن التلــف أو الســرقة. 

خــالل  جمعهــا  يتطلــب  التــي  البيانــات  جميــع  تعــد 
نظــام  ـفـي  تســجيلها  يلــزم  والتــي  الحشــد  عمليــة 
"بياناـتـي" عنصــرا مهمــا يســهم ـفـي توثيــق ومتابعــة 
البرنامــج، لكــن ينبغــي التنويــه بأنــه ال يمكــن جمــع أي 
مــن البيانــات المطلوبــة بــدون الحصــول علــى موافقــة 
األهالــي والمنتفعيــن مــن خــالل التوقيــع علــى نمــوذج 
الموافقة على جمع ومشــاركة البيانات. يقوم األهالي 
ومقدمــو الرعايــة بتوقيــع نمــوذج الموافقــة بالنيابــة 
"مكاـنـي"،  ـفـي  بالتســجيل  الراغبيــن  أطفالهــم  عــن 
ولكــن يمكــن لألطفــال ممــن تجاوز أعمارهم 16 عاًما 
منــح الموافقــة عـلـى جمــع ومشــاركة البيانــات دون 
الحاجــة لموافقــة األهــل أو مقدمــي الرعايــة. إضافــة 
الموافقــة  نمــوذج  توقيــع  ذلــك، يمكــن لألهاـلـي  إـلـى 
علــى التصويــر )صــور وفيديــو( إذا لــم يكــن لديهــم أي 
مانــع بظهــور طفلهــم ـفـي الصــور والفيديوهــات التــي 
ســوف يلتقطهــا المركــز خــالل األنشــطة والجلســات، 
والتــي ستســتخدمها اليونيســف ـفـي جميــع وســائل 
اإلعــالم التقليديــة واإللكترونيــة لدعــم ونشــر رســالة 
اليونيســف ـفـي دعــم حقــوق األطفــال حــول العالــم. 
ـا وليــس  ُتعــد الموافقــة عـلـى التصويــر أمــًرا اختياريًـّ
ــا، وعــدم التوقيــع علــى النمــوذج ال يمنــع الطفــل  إلزاميًّ
مــن الحصــول علــى الخدمــات المقدمــة فــي "مكانــي". 

بجمــع  المتعلقــة  النمــاذج  جميــع  ايجــاد  يمكــن 
ومشــاركة البيانــات فــي الملحقــات فــي قســم المصــادر 

الرئيســية.  واألدوات 

كــز "مكانــي" علــى  يجــب أن يحتــوي كل مركــز مــن مرا
ملــف خــاص بــكل منتفــع داخــل المركــز - ســواًء مــن 
األطفال أو مقدمي الرعاية ممن التحقوا بأحد برامج 
الوثائــق  عـلـى  ملــف  كل  يحتــوي  أن  يجــب  المركــز. 
الخاصــة بالمنتفــع، مثــل وثيقــة تســجيل المفوضيــة 
بالالجئيــن  )الخاصــة  الالجئيــن  لشــؤون  الســامية 
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ــام  ــظـ ــى نـ ــلــ ــل عــ ــمــ ــعــ ــ ــوات ال ــ ــطــ ــ خــ
"بياناتي":

…

عنــد تســجيل المســتفيد للمــرة األولــى، يجب إدخال 
معلوماتــه عـلـى نظــام "بياناـتـي" عــن طريــق إنشــاء 

ملــف جديــد لــه. 

إذا كان المســتفيد مســجل مســبًقا ـفـي أحــد برامــج 
مركــز  ـفـي  أو  المركــز  نفــس  ـفـي  ســواء  "مكاـنـي" 
"مكاـنـي" آخــر، فســنجد لــه/ لهــا ملًفــا عـلـى النظــام. 
تشــمل مســؤوليات ضابــط ارتبــاط بياناتــي فــي المركــز 
ضمــان تســجيل كل مســتفيد ـفـي نظــام بياناـتـي مــع 
بياناتــه كاملــة. يدعــم نظــام بياناتــي تفــادي التســجيل 
ـفـي  تشــابه  كتشــاف  ا خــالل  مــن  لألفــراد  المــزدوج 
البيانــات المســجلة علــى النظــام وتزويــد المســتخدم 
كان  إذا  مــا  بشــأن  القــرار  اتخــاذ  لتســهيل  بخيــارات 
ملــف  إنشــاء  ينبغــي  أنــه  أم  الفــرد مســجاًل مســبًقا 
تعريــف جديــد لــه. ومــع ذلــك، تقــع مســؤولية تجنــب 
لــكل  واحــد  ملــف  وجــود  التســجيل وضمــان  تكــرار 

بياناـتـي.  ارتبــاط  مســتفيد عـلـى ضابــط 

ســيواصل ضابــط ارتبــاط بياناـتـي التنســيق مــع  •
فريــق الحشــد بشــأن جمــع البيانــات والتحقــق منهــا.

ومســتخدمي  • الحشــد  فريــق  مــن  كل  ســيقوم 
بياناتــي فــي المركــز بتوقيــع اتفاقية حماية المعلومات 
كتمــال  التــي تحــدد دورهــم فــي الحفــاظ علــى ســرية وا

ودقــة وتوقيــت جمــع البيانــات.

مركــز  • مــع  المســتفيدون  تواصــل  حــال  ـفـي 
فريــق  خــالل  مــن  )وليــس  مباشــر  بشــكل  مكاـنـي 

أن  يجــب  مكاـنـي.  أنشــطة  ـفـي  للمشــاركة  الحشــد( 
اإلجــراءات  نفــس  البرنامــج  ـفـي  تســجيلهم  يتبــع 

ســابًقا. المذكــورة  والمتطلبــات 

بالهاتــف  خــاص  تطبيــق  هــو   :BayanatiGo
المحمــول وغيــر متصــل باإلنترنــت وُيســتخدم لجمــع 
البيانــات وتســجيلها ـفـي نظــام بياناـتـي مباشــرة أثنــاء 
عمليــة الحشــد. يوصــى باســتخدام هــذا الخيــار مــن 

البيانــات. جمــع  عمليــة  لتحســين  كــز  المرا قبــل 
المســتفيدين،  بيانــات  جمــع  نمــوذج  إيجــاد  يمكننــا 
ونمــوذج بيانــات رب األســرة، ونمــاذج الموافقــة ـفـي  
الرئيســية.   ـفـي قســم المصــادر واألدوات  الملحقــات 
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التــي  والبرامــج  الخدمــات  عــن  التحــدث  قبــل 
يقدمهــا مركــز "مكانــي"، مــن المهــم معرفــة مراحــل 

"مكاـنـي".  دورة 

 الشكل )2(: مراحل دورة "مكاني"

متابعـــة الخدمـــات:   تقديـــم 
الحضـــور، تســـجيل   التقـــدم، 
وتحديـــد المنتفعيـــن   تقييـــم 
 نقـــاط الضعـــف والعمل على

تحســـينها

على  البرامج  في  المنتفعين  تسكين 
نظام "بياناتي"

في  بالبرامج  الخاصة  الــجــداول  بناء 
المركز على نظام "بياناتي"

3

2

3.2

4
1

3.3

3.1

 الحشـــد: تحديد الفئات المســـتهدفة،
جمـــع البيانات واالحاالت

تســـجيل مكاـنــي:  ـفــي   التســـجيل 
 المنتفعين في نظـــام "بياناتي" وعقد

 االختبـــارات

تنفيذ وتقديم الخدمات والبرامج

 اســـتكمال الساعات/الجلســـات
 المطلوبـــة فــــي كل برنامـــج وعقد
 االختبـــارات والتقييمـــات البعديـــة
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الخدمات والبرامج التي يقدمها "مكاني"
الفصل الرابع

برنامج "مكاني" هو نهج شامل يقدم خدمات 
وبرامج شاملة للعديد من الجوانب المهمة في 

حياة األطفال واليافعين ومقدمي الرعاية، والتي 
ُتعنى بحمايتهم وتنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم 

التعليمية والحياتية والعملية وحتى التربوية 
من خالل منظمومة برامج تم إعدادها وتطويرها 

خصيًصا لتحقيق أهداف ونتاجات تساهم في 
بناء وتنمية المجتمع والعمل على بناء جيل واٍع 
ومنتج وقادر على تطوير مجتمعه. سنتعرف في 

هذا الفصل من الدليل التشغيلي على أهم البرامج 
كز "مكاني" للمنتفعين  والخدمات المقدمة في مرا

باختالف .فئاتهم العمرية.

 المنهاج الرئيسي 

حـــزم  إـلــى  الرئيســـي  المنهـــاج  يشـــير 
الخدمات المدمجة التي يوفرها برنامج 
مـــع  يتناســـب  بمـــا  لألطفـــال  "مكاـنــي" 
فئاتهـــم العمريـــة المختلفـــة. تســـتهدف 
المســـتضعفين  األطفـــال  الحـــزم  هـــذه 
ممـــن تتراوح أعمـــــارهم من 6 إلــــى 18 

عــاًما.

وتــركــز على دعــم بــقــاء األطــفــال فــي الــمــدرســة وعــدم 
تسربهم منها أو انقطاعهم عنها، باإلضافة إلى دعم 
تقديم خدمات دعم  التعليمية من خالل  نتاجاتهم 
والــحــســاب(  والــكــتــابــة  )الـــقـــراءة  المنهجية  التعليم 
والــمــدمــجــة مــع خــدمــات حــمــايــة الــطــفــل وتــدريــبــات 
الـــمـــهـــارات الــحــيــاتــيــة ضــمــن مــســاحــات آمــنــة تتيح 
كــتــســاب  لـــألطـــفـــال والــيــافــعــيــن فـــرصـــة الــتــعــلــم وا
فى  االنــخــراط  من  تمكنهم  التي  والمهارات  المعرفة 
مجتمعاتهم، وتساعدهم في حماية أنفسهم من أي 

يمكنهم  التي  بالجهة  وتعرِّفهم  حقوقهم،  على  تعدٍّ 
اللجوء إليها لطلب المساعدة عند الحاجة. 

ــَزم ـفــي الــمــنــهــاج الــرئــيــســي إلــــى نــوعــيــن  ــُحــ ــ تــقــســم ال
رئيسين باالعتماد على البرامج والخدمات األساسية 

المقدمة في كل حزمة كالتالي: 

:

ُحَزم الخدمات المبنية على التعلم 
)وهي مقسمة إلى نوعين اعتماًدا على 

 الفئة العمرية: 
حزمة 1 : 6-9 سنة

حزمة 2 : 10-12 سنة

  ُحزمة الخدمات المبنية على المهارات:
حزمة 3 : 13-18 سنة
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الشكل )3(: الحزم الثالثة في المنهاج األساسي

الفئة العمرية 6-9 سنوات
 البرامج الرئيسية: خدمات دعم التعليم +

حماية الطفل

الفئة العمرية 10-12 سنة
 البرامج الرئيسية: خدمات دعم التعليم +

 حماية الطفل + المهارات الحياتية

حزمة 2

حزمة 1

الفئة العمرية 13-18 سنة
 البرامج الرئيسية: المهارات الحياتية +

حماية الطفل + االبتكار االجتماعي

حزمة 3

ُحَزم الخدمات المبنية على 
التعلم  )الحزمة 2-1(

...
ســواء  األطفــال،  جميــع  الحــزم  هــذه  تســتهدف 
الملتحقيــن بالمدرســة أو المنقطعيــن عنهــا، وتهــدف 
إـلـى توفيــر الدعــم الــالزم لبقــاء األطفــال ـفـي المدرســة 
للعمليــة  الدعــم  وتقديــم  عنهــا،  انقطاعهــم  وعــدم 
التعليميــة للطــالب المســجلين ـفـي التعليــم الرســمي 

النظامــي  غيــر  والتعليــم 
الطــالب  عـلـى  المحافظــة  عـلـى  التركيــز  إـلـى  باإلضافــة 
إلعــادة  الــالزم  الدعــم  تقديــم  يجــب  المدرســة،  داخــل 
مقاعــد  إـلـى  المــدارس  مــن  المتســربين  الطــالب 

الدراســة.  مــن خــالل مكــون خدمــات دعــم التعليــم، 
لمادـتـي  تعليميــة  بجلســات  األطفــال  تزويــد  يتــم 
اللغــة العربيــة والرياضيــات مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
والفروقــات  التعليميــة  ومســتويانهم  احتياجاتهــم 
الفرديــة بينهــم. ومــن الجديــر بالذكــر أن اختيــار المــادة 
التعليميــة المــزودة ضمــن هــذا المكــّون يعتمــد علــى 
احتياجــات الطفــل التعليميــة التــي يحددهــا اختبــار 

عمــره. وليــس  المســتوى  تحديــد 

تتيــح هــذا الحــزم أيًضــا لألطفــال الوصــول إلــى خدمات 
حمايــة الطفــل عــن طريــق تقديــم مجموعــة متنوعــة 

مــن األنشــطة المنهجيــة المصممــة لبنــاء المرونــة 
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والمعرفة التي تسهم في إدارة التوتر والتقليل من 
العنف. تعمل أنشطة حماية الطفل على تعريف 

األطفال بحقوقهم، وبمفاهيم تتعلق باإلهمال 
واالستغالل والتنمر والعنف بمختلف أشكاله، 

وبخاصة العنف المبني على النوع االجتماعي، من 
أجل حمايتهم من أي أذى.

إضافــة إـلـى ذلــك، فقــد تــم دمــج أنشــطة المهــارات 
الحياتيــة فــي الحزمــة الخاصــة بالفئة العمرية )12-10 
كتســاب مهــارات  ســنة( والتــي تســاعد اليافعيــن فــي ا
أساســية يحتاجونهــا ـفـي حياتهــم اليوميــة للمشــاركة 

بفعاليــة فــي مجتمعاتهــم.  

الخدمــات  ُحــَزم  ُتقســم  ســابًقا،  موضــح  هــو  كمــا 
العمريــة  الفئــات  وفــق  التعلــم  عـلـى  المبنيــة 
المســتهدفة إلــى قســمين، حيــث يختلــف المحتــوى 
الحزمــة  تتضمنهــا  التــي  واألنشــطة  البرامجــي 

كالتاـلـي:  الطفــل  عمــر  مــع  لتتناســب 

ُحزمة 1 )6 - 9 سنوات( •

توفر هذه الحزمة لألطفال بشكل أساسي خدمات 
دعم التعليم المدمجة مع أنشطة حماية الطفل. 

ُحزمة 2 )10 - 12 سنة( •

توفر هذه الحزمة لألطفال خدمات دعم التعليم  
المدمجة مع أنشطة حماية الطفل والمهارات 

الحياتية. 

حزمة الخدمات المبنية على 
المهارات )حزمة 3(

...
تســتهدف هــذه الحزمــة الشــباب واليافعيــن مــن ســن 
تمكينهــم ومنحهــم  إـلـى  وتهــدف  عاًمــا،  إـلـى 18   13
فرصــة المشــاركة الفاعلــة ـفـي مجتمعاتهــم. ـفـي هــذه 
لليافعيــن  منظمــة  أنشــطة  تقديــم  يتــم  الحزمــة 
والشــباب حــول مجموعــة متنوعــة مــن الموضوعــات 

الخاصــة  اليونيســف  وبرامــج  تدريبــات  ضمــن 
وحمايــة  االجتماعــي  واالبتــكار  الحياتيــة  بالمهــارات 

المجتمعيــة.   الطفــل 

تعتمــد هــذه الحزمــة مــن خــالل تدريبــات المهــارات 
وتعزيــز  النشــطة  المشــاركة  مبــدأ  عـلـى  الحياتيــة 
الــذات مــن خــالل  اإلبــداع واالبتــكار واالعتمــاد عـلـى 
تقديــم مزيــج مــن المعرفــة والمهــارات وأمثلــة مــن 

الحياتيــة.  المواقــف 

إضافــة إلــى المهــارات الحياتيــة فــي إطــار هــذا المكــون، 
يتــم تعريــف اليافعيــن والشــباب برســائل وأنشــطة 
حمايــة الطفــل التــي تركــز عـلـى قضايــا مثــل حقــوق 
وعمالــة  المبكــر  والــزواج  والتنمــر  والعنــف  الطفــل 
وتوجيههــم  الشــباب  مســاعدة  بهــدف  األطفــال 
األصغــر  واألطفــال  وأقرانهــم  أنفســهم  لمســاعدة 
منهــم ســناً حتــى يتمكنــوا جميًعــا مــن تبنــي أســلوب 
حيــاة صحــي وســليم، وتعزيــز مشــاركتهم النشــطة 
والفاعلــة ـفـي مجتمعاتهــم إلحــداث التغييــر اإليجاـبـي 
التــي  االجتماعــي  االبتــكار  أنشــطة  وتــؤدي  البّنــاء. 
تتخلــل هــذه الحزمــة أيًضــا دوًرا كبيــًرا فــي تحقيــق هــذه 
األهــداف، فضــاًل عــن أنهــا تمكّــن الشــباب واليافعيــن 
مــن امتــالك المهــارات المالئمــة التــي تســاعدهم فــي 
تحديــد المشــاكل التــي تواجههــا مجتمعاتهــم وإيجــاد 

حلــول فعالــة ومســتدامة لهــا. 

ماحظة: 
- فــي حــاالت اســتثنائية، عنــد ازديــاد الحاجــة لخدمــات 
األكبــر ســنًّا )13-18 ســنة(  للطــالب  التعيلــم  دعــم 
كز "مكاني"، يمكن توفير جلســات  المســجلين في مرا
عـلـى  يعتمــد  اختيــاري  أمــر  وهــو  الفئــة،  لهــذه  دعــم 
وعـلـى  المركــز  ـفـي  المســجلين  األطفــال  احتياجــات 

طاقــة المركــز االســتيعابية وإمكانياتــه.  
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المكونات الرئيسية لحزم 
المنهاج الرئيسي:

 
 خدمات دعم التعليم

...
ـفـي  األطفــال  تزويــد  يتــم  المكــّون  هــذا  خــال  مــن 
تعليميــة  بخدمــات  ســنة   )18-6( الدراســة  ســن 
بالتوافــق  )القــراءة والكتابــة والحســاب(  منهجيــة 

التعليميــة. ومســتوياتهم  احتياجاتهــم  مــع 

 تجدر اإلشارة أيًضا إلى أن عمر الطفل يحدد الحزمة 
بشــكل  يحــدد  ال  ولكنــه  بهــا،  تســجيله  يجــب  التــي 
تقديمهــا  ينبغــي  التــي  التعليميــة  المــادة  مباشــر 
مــا  إنمــا  التعليــم،  دعــم  خدمــات  مكــّون  لــه ضمــن 
يحــدد المــادة التعليميــة هــو قــدرة الطفــل ومســتواه 
التعليمــي الــذي يتــم قياســه باســتخدمام أداة قيــاس 
عمــر  ُيعتبــر  التســكين.  اختبــار  اســم  عليهــا  يطلــق 
الطفــل عامــاًل يســاعد الميســر ـفـي اختيــار مســتوى 
اختبــار التســكين الــذي يجــب علــى الطفــل الخضــوع 
الصفحــات  ـفـي  بالتفصيــل  شــرحه  ســيتم  كمــا  لــه 

التاليــة. 

يقيــس اختبــار التســكين مهــارات الطفــل ومســتواه 
يركــز  اللتيــن  الرئيســيتين  المادتيــن  ـفـي  التعليمــي 

البرنامــج:  عليهمــا 
اللغــة العربيــة والرياضيــات. يخضــع الطفــل الختبــار 
اســم  عليــه  )ويطلــق  الــدورة  بدايــة  ـفـي  التســكين 
المســتوى  لمعرفــة  يهــدف  وهــو  القبـلـي(،  االختبــار 
إلحاقــه  ينبغــي  التــي  والمرحلــة  للطفــل  التعليمــي 
فيهــا ضمــن برنامــج خدمــات دعــم التعليــم والتــي 
يتــم  التعليميــة.  وقدراتــه  مســتواه  مــع  تتناســب 
إجــراء اختبــار آخــر فــي نهايــة الــدورة ويطلــق عليــه اســم 

البعــدي. االختبــار 

اســتفادة  مــدى  لقيــاس  االختبــار  هــذا  يهــدف   
الطفــل مــن البرنامــج ومــدى تحّســن وتطــور قدراتــه 
التعليميــة ومهاراتــه المعرفيــة، باإلضافــة إلــى معرفــة 
بهــا  إلحــاق الطفــل  التــي يجــب  التعليميــة  المرحلــة 
باالســتمرار  رغبتــه  حــال  ـفـي  الجديــدة  الــدورة  خــالل 

التعليــم.  دعــم  خدمــات  جلســات  بحضــور 

ســنتعرف ـفـي الصفحــات التاليــة عـلـى كيفيــة إلحــاق 
الرئيســي  التعليمــي  مســتواه  وتحديــد  الطفــل 

والفرعــي. 

ثــالث  مــن  التعليــم  دعــم  خدمــات  برنامــج  يتكــون 
مراحــل تعليميــة رئيســية، تتكــّون كل مرحــة منهــا من 
ثالثــة مســتويات تعليميــة فرعيــة كمــا هــو موضــح فــي 

الشــكل التالــي:
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 الشكل )4(: المراحل الرئيسية والمستويات
 الفرعية في مكّون خدمات دعم التعليم

 المرحلة
األولى

 المستوى األول
143 جلسة

 المستوى الرابع
84 جلسة

 المستوى السابع
84 جلسة

 المستوى الثاني
82 جلسة

 المستوى الخامس
84 جلسة

 المستوى الثامن
84 جلسة

 المستوى الثالث
82 جلسة

 المستوى السادس
85 جلسة

 المستوى التاسع
84 جلسة

 المرحلة
الثانية

 المرحلة
الثالثة
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المرحلة األولى

المستوى الفرعي الثالث المستوى الفرعي الثاني المستوى الفرعي األولى

الرياضيات
 اللغة

العربية
الوحدة الرياضيات

 اللغة
العربية

الوحدة الرياضيات
 اللغة

العربية
الوحدة

6 6 األولى 6 6 األولى 6 6 األولى

6 6 الثانية 6 6 الثانية 6 6 الثانية

6 6 الثالثة 5 6 الثالثة 6 6 الثالثة

6 5 الرابعة 6 6 الرابعة 6 6 الرابعة

6 6 الخامسة 6 6 الخامسة 6 6 الخامسة

6 6 السادسة 6 6 السادسة 6 6 السادسة

5 6 السابعة 6 5 السابعة 6 6 السابعة

..... ..... الثامنة ..... ..... الثامنة 6 6 الثامنة

..... ..... التاسعة ..... ..... التاسعة 6 6 التاسعة

..... ..... العاشرة ..... ..... العاشرة 6 6 العاشرة

..... .....
 الحادية
عشر

..... .....
 الحادية
عشر

6 6
 الحادية
عشر

..... .....
 الثانية
عشر

..... .....
 الثانية
عشر

5 6
 الثانية
عشر

المجموع جلسة 41 جلسة 41 المجموع جلسة 41 جلسة 41 المجموع جلسة 72 جلسة 71

توزيع عدد الجلسات المخصصة لكل وحدة تعليمية 
المستويات  في  والرياضيات  العربية  اللغة  لمادتي 

الفرعية: 
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المرحلة الثانية

المستوى الفرعي السادس المستوى الفرعي الخامس المستوى الفرعي الرابع

الرياضيات
 اللغة

العربية
الوحدة الرياضيات

 اللغة
العربية

الوحدة الرياضيات
 اللغة

العربية
الوحدة

6 6 األولى 7 6 األولى 4 6 األولى

6 6 الثانية 4 6 الثانية 5 6 الثانية

4 6 الثالثة 7 6 الثالثة 6 6 الثالثة

5 6 الرابعة 5 6 الرابعة 6 6 الرابعة

3 6 الخامسة 8 6 الخامسة 6 6 الخامسة

6 6 السادسة 4 6 السادسة 3 6 السادسة

4 6 السابعة 4 6 السابعة 5 6 السابعة

4 ..... الثامنة 3 ..... الثامنة 4 ...... الثامنة

5 ..... التاسعة ..... ..... التاسعة 3 ...... التاسعة

المجموع جلسة 42 جلسة 43 المجموع جلسة 42 جلسة 42 المجموع جلسة 42 جلسة 42
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المرحلة الثالثة

المستوى الفرعي التاسع المستوى الفرعي الثامن المستوى الفرعي السابع

الرياضيات
 اللغة

العربية
الوحدة الرياضيات

 اللغة
العربية

الوحدة الرياضيات
 اللغة

العربية
الوحدة

6 6 األولى 6 6 األولى 6 6 األولى

6 6 الثانية 6 6 الثانية 6 6 الثانية

6 6 الثالثة 6 6 الثالثة 6 6 الثالثة

6 6 الرابعة 6 6 الرابعة 6 6 الرابعة

6 6 الخامسة 6 6 الخامسة 6 6 الخامسة

6 6 السادسة 6 6 السادسة 6 6 السادسة

6 6 السابعة 6 6 السابعة 6 6 السابعة

المجموع جلسة 42 جلسة 42 المجموع جلسة 42 جلسة 42 المجموع جلسة 42 جلسة 42

تغطــي كل وحــدة مــن الوحــدات الدراســية المبّينــة 
عناويــن  عــدة  المبحثيــن  كال  ـفـي  أعــاله  الجــدول  ـفـي 
دراســية، بعضهــا مدمــج مــع أنشــطة حمايــة الطفــل 
مدمــج  وبعضهــا  العربيــة،  اللغــة  مبحــث  ضمــن 
مبحــث  ضمــن  الحياتيــة  المهــارات  أنشــطة  مــع 
الرياضيــات، تبعــاً للحزمــة التــي تقــع ضمنهــا، ولكــن 
ليســت جميــع الــدروس ضمــن المنهــاج التعليمــي 
للمبحثيــن مدمجــة مــع أنشــطة الحمايــة والمهــارات.

 لمعرفــة الــدروس المدمجــة وغيــر المدمجــة، يمكنكم 
االطــالع عـلـى قوائــم الــدروس الخاصــة بــكل مبحــث 

ـفـي كل مســتوى والتــي يمكــن إيجادهــا عبــر الرابــط 
ـفـي قســم المصــادر واألدوات الرئيســية. مــن الجديــر 
ســنجد  الرياضيــات  لمبحــث  بالنســبة  أنــه  بالذكــر 
الثانيــة  المرحلــة  المدمجــة لمنهــاج  الــدروس  قوائــم 
والســادس(،  والخامــس  الرابــع  )المســتويات  فقــط 
العــادة  ـفـي  ُيقــدم  األوـلـى  المرحلــة  منهــاج  أن  حيــث 
وأنشــطة  ســنوات،   9-6 األصغــر  العمريــة  للفئــة 
المهــارات الحياتيــة المطروحــة فــي البرنامــج ال تناســب 

هــذه الفئــة العمريــة. 

الــذي  المناســب  المســتوى  بشــأن  القــرار  التخــاذ 
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ينبغــي علينــا إلحــاق الطفــل بــه، والمــادة التعليميــة 
ينبغــي  طفــل،  لــكل  الدراســّية  والخّطــة  المناســبة 

التاليــة:  الخطــوات  اتبــاع 
للطفــل  • المناســب  التســكين  اختبــار  اختيــار 

الثالثــة(  أو  الثانيــة  أو  األوـلـى  المرحلــة  )اختبــار 
المرحلــة  وعـلـى  الطفــل  عمــر  عـلـى  اعتمــاًدا 
الدراســية التــي ينتمــي لهــا ـفـي حــال كان ملتحًقــا 

أدنــاه: موضــح  هــو  كمــا  الرســمية  بالدراســة 

الطفــل  	 مســتوى  كان  إذا  األوـلـى:  المرحلــة 
فأقــل  الثالــث  الصــف  ـفـي  طالــب  مســتوى   =
مســتواه  و/أو  الطفــل  عمــر  عـلـى  )باالعتمــاد 

األكاديمــي(.
	  = الطفــل  مســتوى  كان  إذا  الثانيــة:  المرحلــة 

مهــارات طالــب مــا بيــن الصــف الرابــع والســادس 
مســتواه  و/أو  الطفــل  عمــر  عـلـى  )باالعتمــاد 

األكاديمــي(.

	  = الطفــل  مســتوى  كان  إذا  الثالثــة:  المرحلــة 
مهــارات طالــب مــا بيــن الصــف الســابع والتاســع 
مســتواه  و/أو  الطفــل  عمــر  عـلـى  )باالعتمــاد 

األكاديمــي(.

أو  القــراءة  يعــرف  )ال  أّمــي  أنــه  الطفــل  ذكــر  إذا 
الكتابــة(، يجــري إخضاعــه الختبــار تحديــد المســتوى 
فــي جميــع األحــوال مــن أجــل االحتفــاظ بورقــة ونتيجــة 
االختبــار فــي ملفــه )اختبــار المرحلــة األولــى(، ومــن ثــم 
ُيلحــق بالمرحلــة األوـلـى - المســتوى الفرعــي األول. 

لــكل  • المناســب  المســتوى  اختيــار  يعتمــد 
)االختبــارات  التســكين  اختبــار  نتائــج  طفــل عـلـى 
مــن  مرحلــة  لــكل  للطلبــة  والبعديــة(  القبليــة 
المراحــل الثاثــة، حيــث يجــري إلحــاق الطالــب فــي 
أحــد المســتويات الثاثــة ضمــن المرحلــة الواحــدة 

التاليــة: األســس  وفــق 

امتحــان اللغــة العربيــة )العالمــة الكليــة 60( + 	 
 =  )40 الكليــة  )العالمــة  الرياضيــات  امتحــان 
التســكين  امتحــان  ـفـي  الطالــب  عالمــة  مجمــوع 

عالمــة.  100

امتحــان 	  ـفـي  الطالــب  عالمــة  مجمــوع  كان  إذا 
مــن  أقــل  رياضيــات(   + عربيــة  )لغــة  التســكين 
25 نقطــة، فإنــه يخضــع لالختبــار القبلــي للمرحلــة 
كان  )إذا  الفرعــي.  المســتوى  لتحديــد  األقــل 
المرحلــة  اختبــار  هــو  لــه  خضــع  الــذي  االختبــار 
ضمــن  األدـنـى  بالمســتوى  إلحاقــه  فيتــم  األوـلـى 

األول(. المســتوى  )أي  المرحلــة  هــذه 

امتحــان 	  ـفـي  الطالــب  عالمــة  مجمــوع  كان  إذا 
التســكين )لغــة عربيــة + رياضيــات( يتــراوح بيــن 
األدـنـى  بالمســتوى  إلحاقــه  يتــم  نقطــة:   49-25

لعمــره. المناســبة  المرحلــة  ضمــن 

امتحــان 	  ـفـي  الطالــب  عالمــة  مجمــوع  كان  إذا 
يتــراوح  رياضيــات(   + عربيــة  )لغــة  التســكين 
مــا بيــن 50-74 نقطــة: يتــم إلحاقــه بالمســتوى 

لعمــره. المناســبة  المرحلــة  ضمــن  األوســط 

امتحــان 	  ـفـي  الطالــب  عالمــة  مجمــوع  كان  إذا 
يتــراوح  رياضيــات(   + عربيــة  )لغــة  التســكين 
مــا بيــن 75-89 نقطــة: يتــم إلحاقــه بالمســتوى 

المرحلــة. ضمــن  األعـلـى 

امتحــان 	  ـفـي  الطالــب  عالمــة  مجمــوع  كان  إذا 
يتــراوح  رياضيــات(   + عربيــة  )لغــة  التســكين 
مــا بيــن 90-100 نقطــة: يتــم إخضاعــه لالختبــار 
الفرعــي. لتحديــد مســتواه  األعـلـى  للمرحلــة  القبـلـي 

مثال:
طفــل عمــره 10 ســنوات فــي الصــف الخامــس فــي 
المدرســة ويرغــب بالتســجيل فــي مكانــي. اعتمــاًدا 
علــى عمــر الطفــل يمكننــا معرفــة أنــه ســوف يتــم 
الحاقــه ضمــن حزمــة 2 )10-12 ســنة(، ولكننــا 
الــذي  المرحلــة والمســتوى  نريــد معرفــة  أيًضــا 
يجــب إلحــاق الطفــل فيــه، لذلــك قــام الميســر فــي 
مركــز مكانــي بإخضــاع الطفــل الختبــار التســكين 
الخــاص بالمرحلــة الثانيــة والــذي يتناســب مــع 
عمــر الطفــل ومســتواه األكاديمــي. كانــت نتيجــة 
الميســر  قــام  وبالتاـلـي   ،17 االختبــار  ـفـي  الطفــل 
أخــرى مــرة  التســكين  الختبــار  الطفــل  بإخضــاع 
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الخــاص  التســكين  اختبــار  المــرة  هــذه  ولكــن 
بالمرحلــة األولــى. عنــد القيــام بذلــك، كانــت نتيجــة 
ـفـي  بإلحاقــه  الميســر  قــام  وبهــذا   ،77 الطفــل 
 المســتوى الفرعــي الثالــث مــن المرحلــة األولــى.

ماحظات مهمة :
ضمــن  • والمســتوى  المرحلــة  تحديــد  يعتمــد 

إلحــاق  ينبغــي  اللذيــن  التعليــم  دعــم  خدمــات 
الطفــل بهمــا علــى نتائــج االختبــارات القبليــة التــي 
التعليميــة  واحتياجاتــه  الطفــل  مســتوى  تحــدد 
يحــدد  الــذي  الطفــل  عمــر  عـلـى  وليــس  الفعليــة، 

فيهــا. تســجيله  ينبغــي  التــي  الحزمــة  بــدوره 

 مثال: 
أجــرى طفــل يبلــغ مــن العمــر 12 عاًمــا اختبــار 
تحصيلــه  وبســبب  الثانيــة،  للمرحلــة  التســكين 
تــم  الثانيــة  للمرحلــة  تؤهلــه  ال  متدنيــة  درجــة 
اعطــاؤه اختبــار المرحلــة األولــى، وباالعتمــاد علــى 
نتيجتــه تــم إلحاقــه بالمســتوى الفرعــي الثالــث 
فــي المرحلــة األولــى. تــم تســجيل الطفــل فــي نظــام 
االرئيســي  المنهــاج  مــن  كمســتفيد  "بياناـتـي" 
 –  10(  2 الحزمــة  ـفـي  التعلــم  عـلـى  المســتند 
ـفـي  التعليمــي  12 ســنة( وتــم تحديــد مســتواه 
الفرعــي  المســتوى  ـفـي  التعلــم  دعــم  خدمــات 

األوـلـى.  المرحلــة  مــن  الثالــث 

بالنســبة لألطفــال الذيــن تجــاوز عمرهــم ال 7  •
ســنوات الذيــن تــم تســكينهم فــي المســتوى األول 
مســتواهم  لضعــف  نظــرا  األوـلـى  المرحلــة  مــن 
التعليمــي يتــم تعديــل الخطــة التعليمية للمســتوى 
األول ليتــم تطبيــق المنهــاج خــالل 42 جلســة للّغــة 
العربيــة و42 جلســة للرياضيــات بــدال مــن 72 جلســة 
للّغــة العربيــة و71 جلســة للرياضيــات كمــا هــو مقــرر 
لهــذا المســتوى.  تــم إجــراء هــذا التعديــل لتتناســب 
أنشــطة حمايــة الطفــل الموجــودة ـفـي منهــاج اللّغــة 
المراحــل  جميــع  ـفـي  الطفــل  عمــر  مــع  العربيــة 
الذيــن  األطفــال  حصــول  ولضمــان  والمســتويات 

تجــاوزت أعمارهــم العاشــرة علــى تدريــب المهــارات 
الــذي  الرياضيــات  منهــاج  مــع  المدمــج  الحياتيــة 
المرحلــة  عــن  النظــر  بغــض  مــع عمرهــم  يتناســب 

التعليميــة التــي تــم تســكينهم فيهــا. 

عنــد انتهــاء الــدورة التــي التحــق فيهــا الطفــل  •
بالــدورة  وـفـي حــال كانــت لديــه الرغبــة بااللتحــاق 
دعــم  برنامــج  مراحــل  واســتكمال  تليهــا  التــي 
البعــدي  االختبــار  نتيجــة  نعتمــد  فإننــا  التعليــم، 
كعالمــة اختبــار قبلــي ونلحقــه فــي المرحلــة المناســبة 
اعتمــاًدا علــى هــذه العالمــة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 

أعــاله.  المذكــورة  اإللحــاق  خطــوات 

ال يمكــن تســجيل أطفــال جــدد ـفـي الــدورة ـفـي  •
نظــام "بياناتــي" بعــد إنجــاز %15 مــن إجمالــي عــدد 
الجلســات لهــذه الــدورة. ولكــن تماشــًيا مــع مبــدأ 
كــز "مكاـنـي"، إذا رغــب  عــدم رفــض األطفــال ـفـي مرا
طفــل فــي التســجيل بعــد االنتهــاء مــن أول %15 مــن 
حضــور  لــه  ونتيــح  سنســتقبله  الجلســات،  إجماـلـي 
الجلســات حتــى نهايــة الــدورة دون تســجيله فــي نظــام 
"بياناتــي"، إال إذا تــم االتفــاق مــع اليونيســف )اتفــاق 

مّوثــق( ـفـي الحــاالت االســتثنائية.

مثال: 
إذا كان إجماـلـي عــدد الجلســات التــي يجــب أن 
يحضرهــا الطفــل 48 جلســة ضمــن المســتوى 
التعليمــي المســجل بــه، ال يمكننــا تســجيل أي 
طفــل جديــد فــي "بياناتــي" بعــد إنجــاز 7 جلســات 
مــن المنهــاج ـفـي المركــز، أي بعــد اعطــاء 15% 
يمكــن  ولكــن  جلســة،   48 ال  إجماـلـي  مــن 
حضــور  فرصــة  ومنحــه  المركــز  ـفـي  اســتقباله 
بقيــة  وبيــن  بينــه  التفريــق  يتــم  وال  الجلســات 

المركــز.   ـفـي  المســجلين  األطفــال 
فــي نظــام بياناتــي، درجة االختبار القبلي الفعلية  •

التــي حــددت مســتوى الطفــل هــي الدرجــة التــي 
يتــم تحميلهــا. 
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مثال:
 أخــذ طفــل يبلــغ مــن العمــر 14 عاًمــا اختبــار تحديــد 
مكــّون  مــن  الثالثــة  بالمرحلــة  الخــاص  المســتوى 
خدمــات دعــم التعلــم تماشــًيا مــع عمــره، لكنــه ســجل 
23 نقطــة فقــط فقــام المركــز بإعطائــه االختبــار القبلــي 
للمرحلــة الثانيــة فكانــت نتيجــة الطفــل 50 نقطة، مما 
يشــير إلــى أنــه ينبغــي وضعــه فــي المســتوى الخامــس 
مــن المرحلــة الثانيــة. النتيجــة التــي ســنقوم بإدخالهــا 

علــى بياناتــي هــي نتيجــة اختبــار المرحلــة الثانيــة.

يوفرهــا  • التــي  التعليميــة  األنشــطة  تتماشــى 
مكــّون التعليــم مــع مناهــج وزارة التربيــة والتعليــم 
وتؤدي دوًرا رئيســًيا في اســتمراية التحاق األطفال 

فــي المــدارس. 

كز "مكاني" من  التقييم المستمر في مرا
خال خدمات دعم التعليم:

...
باإلضافــة إـلـى اختبــارات التســكين، يخضــع األطفــال 
خــالل  التقييمــات  مــن  أخــرى  ألشــكال  مكاـنـي  ـفـي 
مســتواهم  تحســن  تتبــع  ـفـي  للمســاعدة  الــدورة 
التعليمــي، وتنــدرج هــذه التقييمــات تحــت مــا يعــرف 

المســتمر.   التقييــم  باســم 

التــي  التقييميــة  العمليــة  هــو  المســتمر:  التقييــم 
ويبــدأ  التعلــم،  عمليــة  أثنــاء  الميســر  بهــا  يقــوم 
الــدروس  ســير  أثنــاء  كبــه  ويوا التعلــم  بدايــة  مــع 
باســتخدام مجموعــة مــن أدوات التقييــم المعــدة 
مســبًقا والمرفقــة فــي دليــل الميســر، ومن األســاليب 
والطــرق التــي يســتخدمها الميســر للتقييــم المســتمر 

مــا يلــي:

 المناقشة الصفية.	 

 مالحظة أداء الطفل. 	 

  الواجبات البيتية ومتابعتها.	 

 النصائح واإلرشادات. 	 

ومن أهداف هذا النوع من التقييم:
توجيه تعلم األطفال في االتجاه المرغوب.	 

الطفــل/ 	  لــدى  القــوة والضعــف  تحديــد جوانــب 
الطفلــة، لعــالج جوانــب الضعــف وتالفيهــا، وتعزيــز 

جوانــب القــوة.

تعلمهــم، 	  بنتائــج  الطفلــة  الطفــل/  تعريــف 
أدائهــم. عــن  واضحــة  فكــرة  وإعطاؤهــم 

وضــع خطــة فرديــة للطفــل/ الطفلــة الــذي يحتــاج 	 
إلــى دعــم مــن الميســر. 

للحصــول علــى الخطــط التنفيذيــة والمــواد التعليميــة 
اختبــارات  نمــاذج  وكافــة  التعلــم  دعــم  لبرنامــج 
قســم  ـفـي  المتــاح  الرابــط  اتبــاع  يمكننــا   ، التســكين 

الرئيســية.  واألدوات  المصــادر 
لمســاعدة الميســرين ومدير المركز في تتبع جلســات 
تعليميــة  بيئــة  توفــر  وضمــان  وتقييمهــا،  التعليــم 
مناســبة داخــل الغرفــة الصفيــة، قمنــا بــإدراج نمــوذج 
تقييــم الحصــة الصفيــة ونمــوذج المعاييــر األساســية 

للغرفــة الصفيــة فــي الملحقــات. 
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خطوات العمل على بياناتي 

...
مدخــل  مســؤوليات  ضمــن  التاليــة  الخطــوات  تقــع 
البيانــات فــي المركــز. يمكــن أن يقــوم الميّســر بإدخــال 
لألطفــال  التحصيــل  ومجمــوع  الحضــور  بيانــات 
الملتحقيــن تحــت مســؤوليته، فــي هــذه الحالــة يجــب 
مســتخدم  اســم  عـلـى  يحصــل  أن  ميّســر  كل  عـلـى 
ورمــز الدخــول الخــاص بــه عــن طريــق تقديــم طلــب 
"مســتخدم بياناتــي" مــن ضابــط االرتبــاط المكلّــف فــي 
دليــل "مســتخدم  عـلـى  االطــالع  )يمكــن  المؤسســة 
المصــادر  قســم  ـفـي  الملحــق  الرابــط  عبــر  بياناـتـي" 

الرئيســية(. واألدوات 

بعد االنتهاء من حصر أعداد األطفال المنتســبين 	 
لحــزم التعلــم وتصنيفهــم حســب المســتوى، يتــم 
للمركــز وإدخالــه عـلـى  الدراســي  الجــدول  إعــداد 

نظــام "بياناتــي".

يتــم تســجيل األطفــال والمســتفيدين فــي الجــدول 	 
مــن  التأكــد  بعــد  "بياناـتـي"  ـفـي  بهــم  الخــاص 
تســجيلهم  بملــف  الخاصــة  البيانــات  اســتكمال 

النظــام. عـلـى 

إدخــال عالمــة التقييــم القبلــي للمســتفيدين بحزم 	 
التعلــم علــى نظــام "بياناتي". 

حضــور 	  الميّســر  أو  البيانــات  مدخــل  يســجل 
ــا عـلـى "بياناـتـي" بمــا يتوافــق  المســتفيدين يوميًّ
الورقيــة. الحضــور  وســجالت  الفعـلـي  الحضــور  مــع 

يتــم تســجيل عالمــة التقييــم البعــدي ـفـي نظــام 	 
"بياناتــي" بعــد اســتكمال الحــد األدنــى مــن حضــور 

الجلســات. 

أنشطة حماية الطفل

...
تنطوي جميع حزم المنهاج األساسي - سواًء الحزم 
المبنيــة علــى التعلــم أو علــى المهــارات - فــي مكّوناتهــا 
علــى رســائل وأنشــطة حمايــة الطفــل. يهــدف منهــج 
حمايــة الطفــل الــذي يتبعــه "مكانــي" لدعــم وضمــان 
تعريــف األطفــال وخصوصــا المهمشــين منهــم بكافــة 
حقــوق  اتفاقيــة  ـفـي  موضحــة  هــي  كمــا  حقوقهــم 
الطفــل، وتعريفهــم بأنــواع اإلســاءة والتنمــر واإلهمــال 
واالســتغالل وكافــة أشــكال العنــف ال ســيما العنــف 
المبنــي عـلـى النــوع اإلجتماعــي، مــن أجــل توعيتهــم 
والمســاهمة في حمايتهم من أي خطر قد يتعرضون 

لــه. 
مختلفــة  طفــل  حمايــة  أنشــطة  تصميــم  تــم  وقــد 
جميــع  تناســب  هادفــة  رســائل  اليصــال  ومتنوعــة 
األطفــال مــن الفئــة العمريــة 6-18 ســنة، مــع التركيــز 

ومــن ضمنهــم:  تهميشــاً،  األكثــر  األطفــال  عـلـى 
عــن 	  والمنفصليــن  المصحوبيــن  غيــر  األطفــال 

ذويهــم.

األطفال المعرضين لظروف الضغط والتوتر.	 

األطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة.	 

األطفال ضمن مجتمعات األقليات المهمشة.	 

اليافعيــن المعرضيــن لخطــر االســتغالل مــن قبــل 	 
الجماعــات المتطرفــة.

األطفال المنخرطين في العمالة.	 

يرجــى الرجــوع الــى دليــل اســتخدام "بياناتــي" لالطــالع 
علــى تفاصيــل خطــوات إعداد الجداول والمجموعات 

وتســجيل األطفــال وتســجيل الحضــور.
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األطفال المتسربين من المدارس.	 

األطفال الذين يعانون من الضعف األكاديمي.	 

الــزواج 	  لخطــر  المعرضــات  وخاصــة  اليافعــات 
. لمبكــر ا

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.	 

أهالي األطفال المستضعفين.	 

ـفـي  المنهجيــة  الطفــل  حمايــة  أنشــطة  تطبيــق  يتــم 
تعليــم  جلســات  مــع  دمجهــا  خــالل  مــن  "مكاـنـي" 
اللغــة العربيــة فــي الحــزم المبنيــة علــى التعلــم )حزمــة 
1 و2(، أمــا فــي الحزمــة المبنيــة علــى المهــارات فيتــم 
دمــج أنشــطة حمايــة الطفــل مــع أنشــطة المهــارات 
الحياتيــة واالبتــكار االجتماعــي، حيــث يجــب أن يكــون 
أنشــطة  تتضمــن  التــي  الســاعات  عــدد  مجمــوع 
حمايــة الطفــل والتــي يتــم اســتكمالها خــالل الــدورة 
كاملــة لجميــع الحــزم 24 ســاعة. مــن الجديــر بالذكــر 
أنــه توجــد أنشــطة حمايــة خاصــة لــكل حزمــة مــن حــزم 
المنهــاج الرئيســي، وهــي تختلــف ـفـي آليــة تطبيقهــا 
لــكل  المخصــص  العمــر  مــع  لتتناســب  ورســائلها 

حزمــة. 

يوّضــح الجــدول التالــي أنشــطة حمايــة الطفل الخاصة 
بــكل حزمــة والتــي يتــم مــن خاللهــا إيصــال رســائل 
الحمايــة المذكــورة، كمــا يمكننــا إيجــاد شــرح مفصــل 
عــن كيفيــة تطبيــق هــذه األنشــطة وكافــة التفاصيــل 
المتعلقــة بهــا، إضافــة إلــى دليــل حمايــة الطفــل الــذي 
غيــر  اإلضافيــة  األنشــطة  مــن  العديــد  عـلـى  يحتــوي 
المدرجــة ـفـي الجــدول مــن خــالل الرابــط المــدرج ـفـي 

قســم المصــادر واألدوات الرئيســية.
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أنشطة حماية الطفل الخاصة بكل حزمة

حزمة 3 رسائل الحماية الرئيسية
)13 – 18 سنة(

حزمة 2
 )10 - 12 سنة(

حزمة 1
 )6 - 9 سنوات(

النشاط األول: ارسم 
حقوقك بشكل صحيح

النشاط الثاني: بدون كالم

النشاط األول: حروف 
وكلمات حقوق اإلنسان

النشاط الثاني: لو اختلفنا 
بالقدرات، حقوقنا بتضل 

نفسها
النشاط الثالث: برنامج 

تلفزيوني
)دليل الحماية والدعم 

النفسي لألطفال في 
األزمات(

النشاط األول: البحث عن 
الحقوق والمسؤوليات

النشاط الثاني: لي حقوق 
في

النشاط الثالث: الكراسي 
الموسيقية )دليل ألعاب 
من أجل حقوق اإلنسان(

النشاط الرابع: المرآة 
)دليل الحماية والدعم 

النفسي لألطفال في 
األزمات(

النشاط الخامس: لنبني 
قرية مًعا )دليل الحماية 

والدعم النفسي لألطفال 
في األزمات(

حقوق الطفل

النشاط األول: ما ال تراه 
أنت

النشاط الثاني: العنف: 
من؟ ماذا؟ أين؟

النشاط الثالث: أوافق/ ال 
أوافق

النشاط الرابع: الرسالة 
الحازمة

النشاط األول: المنزل – 
الطفل – الشارع

النشاط الثاني: لماذا 
يحدث ذلك؟

  النشاط الثالث: نهايات 
جديدة

النشاط الرابع: قصة 
الحصانين

النشاط الخامس: الدببة 
والنحلة )دليل األلعاب 

من أجل حقوق اإلنسان(
النشاط السادس: نشاط 

تموجات

النشاط األول: القبضة
النشاط الثاني: العبور 

الودي، الممر اآلمن
النشاط الثالث: ارسم 

العنف
النشاط الرابع: الوجوه

النشاط الخامس: العقدة 
البشرية )دليل الحماية 

والدعم النفسي لألطفال 
في األزمات(

النشاط السادس: التعامل 
مع الغضب )دليل 

الحماية والدعم النفسي 
لألطفال في األزمات( 

ال للعنف
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أنشطة حماية الطفل الخاصة بكل حزمة

حزمة 3 رسائل الحماية الرئيسية
)13 – 18 سنة(

حزمة 2
 )10 - 12 سنة(

حزمة 1
 )6 - 9 سنوات(

النشاط األول: التنمر
النشاط الثاني: أسوأ يوم 

في حياتي
النشاط الثالث: حجرة 

ورقة مقص
النشاط الرابع: السباق 

ضد الغضب
النشاط الخامس: 

ابحث عن وجه التشابه 
كتشف أوجه االختالف وا

النشاط السادس: ضع 
نفسك مكان مهاجر

النشاط األول: الشاهد
النشاط الثاني: اإلشراك... 

اإلقصاء
النشاط الثالث: لو كنت 

مكانك
النشاط الرابع: وجوه 

مألوفة

النشاط األول: التمساح
النشاط الثاني: اإلقصاء 

بحسب العدد
النشاط الثالث: ابتسامتك 
تؤثر على اآلخرين )ألعاب 
من أجل حقوق اإلنسان(

النشاط الرابع: قصة 
سلمى

التنمر

النشاط األول: لعبة 
الثقافة 

النشاط الثاني: قطار في 
نفق

 

النشاط األول: لدي إعاقة
النشاط الثاني: الغذاء 

واإلعاقة
النشاط الثالث: مرحًبا من 

شتى أنحاء العالم
النشاط الرابع: 

مجموعتي...ثقافتي

النشاط األول: ترا الال...
صمت

النشاط الثاني: ثقة عمياء
 النشاط الثالث: من زحل

إلى المشتري
النشاط الرابع: األجانب

إختالفنا )على أساس 
اإلعاقة\ القدرات\ الهوية(

النشاط األول: قصة آنا
النشاط الثاني: سناجب 

على األشجار
النشاط الثالث: أنا أحمي 

جسدي
النشاط الرابع: كن دائًما 

على اتصال بشخص 
موثوق

النشاط األول: الدمية 
والمحرك

النشاط الثاني: شبكة أماني
النشاط الثالث: إذا 

تعرضت لألذى ما تسكت

كيف تحمي نفسك؟
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أنشطة حماية الطفل الخاصة بكل حزمة

حزمة 3 رسائل الحماية الرئيسية
)13 – 18 سنة(

حزمة 2
 )10 - 12 سنة(

حزمة 1
 )6 - 9 سنوات(

النشاط األول: العمل في 
المناجم

النشاط األول: نشاط 
مسرحي

النشاط الثاني: تراشق 
اآلثار واألسباب

النشاط الثالث: ما هو 
عملك 

عمالة األطفال

أنــــــشــــــطــــــة الـــــــــمـــــــــهـــــــــارات الــــحــــيــــاتــــيــــة 
 واالبـــــــــــــــــتـــــــــــــــــكـــــــــــــــــار االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي

...
وتطوير  لتمكين  الحياتية  الــمــهــارات  مكون  يهدف 
كــســابــهــم مــهــارت  اليافعين والــشــبــاب عــن طــريــق إ
وتطوير  شخصياتهم  صقل  في  تساهم  ومعلومات 
خــبــراتــهــم الــعــمــلــيــة والــعــلــمــيــة وتــأهــيــلــهــا بــالــشــكــل 
مع  والسليم  الصحي  تكيفهم  لضمان  المطلوب 
اـلــى مشاركتهم  الــمــســتــجــدات والــتــحــديــات، إضــافــة 
حياتهم،  على  تؤثر  التي  الــقــرارات  صنع  عملية  فــى 
احتياجاتهم  تحديد  فى  مساهمتهم  ذلــك  ويتضمن 
الشخصية واحتياجات مجتمعاتهم، مع طرح الحلول 
المشكالت  وحل  للتدخل  إبداعية  أساليب  واقتراح 

التى تعمل على تطوير وتحديث مجتمعاتهم.

أثرى دمج مكون المهارات الحياتية بمكون مهارات 
لتعزيز  يسعى  الـــذي  المنهاج  االجــتــمــاعــي  االبــتــكــار 
دور الشباب من خالل تمكينهم من رفع أصواتهم، 

مجتمعاتهم،  فــي  فاعلية  كــثــر  أ بشكل  والــمــشــاركــة 
كــتــشــاف الـــمـــوارد غير  واتــخــاذ الـــقـــرارات الــواعــيــة وا
فرص  خلق  الــى  إضافة  لديهم،  الكامنة  المستثمرة 
للخطر  المعرضين  والشباب  تهميًشا  األكثر  للفئات 
ممن ال يستطيعون الوصول إلى المعرفة والمهارات 
الالزمة لتمكينهم من اتخاذ الخيارات الحياتية الفعالة 

وتحقيق إمكاناتهم الكاملة والكامنة كبالغين.

تختلف آلية تنفيذ األنشطة في كل من الحزمتين 2 
)10 - 12 سنة( و 3 )13 – 18 سنة(، حيث ينبغي 
مــحــدًدا خــالل  ــا  وقــًت الــحــزمــة 2  أن يخصص ميسر 
الرياضيات  الخاصة بمبحث  التعلم  جلسات مكون 
ليتم فيها تطبيق أنشطة المهارات الحياتية المدمجة 

الموضحة في الخطة التنفيذية للحزمة 2. 

بالحزمة 3 )13 - 18 سنة( فهي  أمــا فيما يتعلق 
كما ذكرنا سابًقا مبنية بشكل أساسي على مكّون 
الـــمـــهـــارات الــحــيــاتــيــة الــــذي تـــم تــصــمــيــمــه إلكــســاب 
الشباب واليافعين مهارات تساهم في تكيفهم وحل 
مشاكلهم من منطلق حقوقي، واستخدام مهاراتهم 
مستقل  جيل  وتطوير  لبناء  تــهــدف  مبتكرة  بــطــرق 
المعرفة  مــزيــج مــن  وتــقــديــم  الــيــافــعــيــن،  وواٍع مــن 
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الحياتية واألنشطة  المواقف  والمهارات وأمثلة من 
جلسات  خــالل  مــن  التركيز  يكون  ولــهــذا  التفاعلية. 
في  الحياتية  المهارات  تدريب  تقديم  على   3 حزمة 
عدد معين من الساعات والجلسات الالزم تنفيذها 
البرنامج كما هو  الــدورة الستكمال متطلبات  خالل 

موضح أدناه. 

تدريــب  تعزيــز   3 حزمــة  خــال  مــن  أيًضــا  ويتــم 
المهارات الحياتية عن طريق دمج أنشــطة المهارات 
برســائل حمايــة موجهــة للشــباب واليافعيــن تناقــش 
الطفــل،  حقــوق  تشــمل  مهمــة  عديــدة  مواضيــع 
والتنمــر  واالســتغالل  باإلســاءة  تتعلــق  ومفاهيــم 
والعنــف وغيرهــا. إضافــة إـلـى ذلــك، يتــم مــن خــالل 
االجتماعــي  االبتــكار  أنشــطة  دمــج  الجلســات  هــذه 
لحاضنــات  األوـلـى  المرحلــة  منهــاج  مــن  المســتقاة 
والــذي  الحًقــا،  ســُيوضح  الــذي  االجتماعــي  االبتــكار 
مهــارات  خاللــه  مــن  واليافعيــن  الشــباب  يكتســب 
خاصة تســاعدهم في تطوير حلول فعالة ومســتدامة 
اتبــاع  عـلـى  ويتدربــون  مجتمعاتهــم،  ـفـي  للمشــاكل 
منهــج يحولهــم إلــى أعضــاء فاعليــن وصّنــاع للتغييرفــي 
الحــادي  القــرن  بمهــارات  ويزودهــم  المجتمــع، 
ومرونتهــم  صمودهــم  ســتعزز  التــي  والعشــرين 
وتزيــد فــرص العمــل المتاحــة لهــم وتســاعدهم ـفـي 
باحثيــن  مــن  بــدالً  للوظائــف  مبتكريــن  يصبحــوا  أن 
االبتــكار  أنشــطة  تطبيــق  يعــد  العمــل.  فــرص  عــن 
المهــارات  المبنيــة عـلـى  الحزمــة  االجتماعــي ضمــن 
المرحلــة األولــى مــن منهــاج"UPSHIFT" الــذي ُتطبق 
المرحلــة الثانيــة منــه ضمــن برنامــج حاضنــات االبتــكار 

االجتماعــي.

ــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــعـــدد الـــســـاعـــات والــجــلــســات  أمــ
المقررة لتطبيق واستكمال منهاج حزمة 3 )13 - 

18 سنة( فمن المهم التنويه للنقاط التالية: 

ســاعة  •  40 مــدى  عـلـى  البرنامــج  تنفيــذ  يتــم 
المهــارات  بتدريــب  خاصــة  ســاعة   32( تشــمل: 

الحياتيــة وأنشــطة حمايــة الطفــل وأنشــطة االبتــكار 
االجتماعــي + 8 ســاعات أنشــطة ابتــكار اجتماعــي 
إضافيــة( وهــو مــا يعــادل 20 جلســة تشــمل: )16 
جلســة خاصــة بتدريــب المهــارات الحياتيــة وأنشــطة 
 4  + االجتماعــي  االبتــكار  وأنشــطة  الطفــل  حمايــة 

إضافيــة(. اجتماعــي  ابتــكار  أنشــطة  جلســات 

الــدورة  • الســتكمال  المطلــوب  األدـنـى  الحــد  إّن 
التدريبيــة الواحــدة فــي الحزمــة المبنيــة علــى المهارات 
)حزمة 3( هو %70 من عدد الجلسات/ الساعات 

)أي مــا يعــادل 28 ســاعة = 14 جلســة(.

ينبغــي  • البرنامــج،  تنفيــذ  مــن  االنتهــاء  بعــد 
العمــل عـلـى تنفيــذ مبــادرات اجتماعيــة مســتدامة 
)يجــب أن تقــوم كل مجموعــة مكونــة مــن 25 يافــع/

يافعــة وشاب/شــابة بتنفيــذ 3 مبــادرات اجتماعيــة 
عـلـى األقــل ـفـي نهايــة الــدورة.  يتــم تقســيم ال 25 
 10-3 مــن  تتكــون  أفرقــة  إـلـى  مشاركة/مشــاركة 
مبــادرة  بتنفيــذ  فريــق  كل  يقــوم  بحيــث  أعضــاء 

األقــل.( عـلـى  واحــدة  اجتماعيــة 
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 مهارات

اجتماعية

المقدمة  الحياتية  الــمــهــارات  أن  إلــى  اإلشــــارة  تــجــدر 
رئيسية  مجموعات  أربــع  ضمن  تقع  الــحــزم  ضمن 
ف ضمن  ُتوظَّ تشمل كل منها 4-6 مهارات فردية 
سياقات وأنماط حياتية مختلفة كما هو موضح في 

األشكال التالية:

 الشكل )5(: مجموعات المهارات الحياتية
الرئيسية

تشمل المهارات الفردية ضمن مجموعات المهارات 
الرئيسية: 

مجموعة مهارات إدارة الذات:  •

الوعي الذاتي	 

تقدير الذات والثقة بها	 

تأكيد الهوية والمسؤولية ومقاومة الضغوط	 

كية: • مجموعة المهارات اإلدرا

التفكير اإلبداعي	 

التفكير الناقد	 

اتخاذ القرار	 

حل المشكالت	 

مجموعة المهارات االجتماعية: •

اإلصغاء	 

التواصل	 

التفهم وقبول اآلخر	 

توكيد الذات	 

التفاوض	 

مجموعة مهارات العمل المشترك: •

التحري اإليجابي	 

التخطيط للذات 	 

عمل الفريق والقيادة	 

الحمالت	 

ويتم العمل على المهارات التي تقع ضمن هذه 
أنماط  أربع  تناولها ضمن  المجموعات من خالل 

حياتية مختلفة وهي:

 الشكل )6(: األنماط الحياتية األربعة لتطبيق
المهارات الحياتية

 المهارات

كية االدرا

 مهارات إدارة

الذات

 مهارات العمل

المشترك

›

›

›

›

  اعتماد نمط حياة
صحي و سليم

 التعامل مع
األزمات

 المشاركة المدنية
الفعالة

العمل المنتج

خطوات العمل على "بياناتي" 
...

تــقــع الــخــطــوات الــتــالــيــة ضــمــن مــســؤولــيــات مدخل 
إدخال  الميّسر  يتولى  أن  يمكن  المركز.  في  البيانات 
بيانات الحضور لألطفال الملتحقين بالبرنامج تحت 
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مسؤوليته، وفي هذه الحالة يجب على كل ميّسر أن 
الخاص  الدخول  ورمــز  يحصل على اسم مستخدم 
بياناتي" من  "مستخدم  تقديم طلب  به عن طريق 
ضابط االرتباط المكلّف في المؤسسة )يمكن االطالع 
على طلب "مستخدم بياناتي" عبر الرابط الملحق في 

قسم المصادر واألدوات الرئيسية(.
المنتسبين  أعـــداد األطــفــال  االنــتــهــاء مــن حصر  بعد 
لــحــزم الــمــهــارات وتــصــنــيــفــهــم، يــتــم إنــشــاء الــجــدول 
نظام  على  وإدخــالــه  المركز  فــي  للمهارات  الــدراســي 

"بياناتي".
الــجــدول  فــي  والمستفيدين  األطــفــال  تسجيل  يــتــم 
التأكد من استكمال  الخاص بهم في "بياناتي" بعد 

البيانات الخاصة بملف تسجيلهم في النظام.
ــانــــات أو الـــمـــيـــّســـر حـــضـــور  ــيــ ــبــ ــ ال ــل  ــدخــ يـــســـجـــل مــ
ا في نظام "بياناتي" بما يتوافق مع  المستفيدين يوميًّ

الحضور الفعلي وسجالت الحضور الورقية.
لالطالع  "بياناتي"  استخدام  دليل  إلى  الرجوع  يرجى 
على تفاصيل خطوات إنشاء الجداول والمجموعات 

وتسجيل الطالب وتسجيل الحضور.

يتم  التي  الحياتية  المهارات  أنشطة  على  للتعرف 
يمكن  ســنــة(   12  –  10(  2 الحزمة  خــالل  تنفيذها 
الرجوع إلى الخطط التنفيذية للمستويات التعليمية 
الرابعة والخامسة والسادسة. وللتعرف على أنشطة 
الــمــهــارات الــحــيــاتــيــة وأنــشــطــة االبــتــكــار االجــتــمــاعــي 
الخاصة بالحزمة 3 )13 – 18 سنة( يمكن االطالع 
يمكن  الحزمة.  بهذه  الخاصة  التنفيذية  الخطة  على 
خالل  مــن  التنفيذية  الخطط  جميع  على  الحصول 
الرابط المتاح في قسم المصادر واألدوات، إضافة إلى 
منهاج المهارات الحياتية ومنهاج المرحلة األولى من 

حاضنات االبتكار االجتماعي. 

حاضنات االبتكار االجتماعي
...

ما هي حاضنات االبتكار االجتماعي؟

تهدف حاضنات االبتكار االجتماعي إلى تقديم الدعم 
الضروري للشباب األكثر تهميشاً في ترجمة أفكارهم 
إـلـى مــشــاريــع مــســتــدامــة، وبــنــاء قــدراتــهــم الفنية في 
خالل  من  المشاريع.  وإدارة  االجتماعية  المشاريع 
الــمــشــاريــع االجــتــمــاعــيــة، والتصميم  الــتــدريــب عــلــى 
ستتوفر  المشاريع،  وإدارة  اإلنسان  حول  المتمحور 
لدى الشباب المهارات والثقة الالزمة إليجاد حلول 
مــبــتــكــرة ومـــســـتـــدامـــة لــلــتــصــدي لــلــتــحــديــات الــتــي 
يواجهونها في حياتهم ومجتمعاتهم. يعمل البرنامج 
للشباب  ويــوفــر  الــفــعــالــة  الــمــشــاركــة  تشجيع  عــلــى 
بــيــئــة مــواتــيــة ومــــــوارد فــنــيــة لــالنــتــقــال مـــن مــرحــلــة 
كما  الحلول،  تطبيق  مرحلة  إلــى  المشكالت  تحديد 
تتمثل  الــمــشــاريــع.  تنظيم  عقلية  لديهم  ينمي  أنــه 
إحدى الفروقات الرئيسية بين المختبرات التي تم 
إنشائها في عام 2018 والحاضنات في أن الحاضنات 
المشاريع  بتطوير  المعنية  الــتــدريــبــات  عــلــى  تــركــز 
كثر من كونها معنية  وتوفير األدوات الالزمة لذلك أ
ببناء المهارات كما كان الحال في مختبرات االبتكار 
م المشاريع المطورة بهدف  االجتماعي، بحيث ُتصمَّ
توسيع نطاقها أو اسدامتها حتى بعد انتهاء الدورة.

آلية العمل:
المختبــر تدريًبــا منظًمــا حــول  ـفـي  األنشــطة  تشــمل 
االبتــكار االجتماعــي إلــى جانــب أنشــطة غيــر منظمــة. 
تــم تصميــم التدريــب المنظــم وفًقــا لمناهــج مصممــة 
مــن قبــل شــركات تصميــم عالميــة ورائــدة ـفـي هــذا 
المجــال وهــي منهــاج UPSHIFT ومنهــاج التصميــم 
المتمحــور حــول اإلنســان. إضافــة إلــى هــذه المناهــج، 
وعقــد  "لاللتقــاء"  مــكان  بمثابــة  المختبــرات  تعمــل 
يتــم  الفنيــة.  كالتدريبــات  منظمــة  غيــر  أنشــطة 
األفــالم،  وصناعــة  الترميــز  عـلـى  الميســرين  تدريــب 
وقــد يختــارون - إذا كانــت لديهــم القــدرة - تدريــب 
الشــباب فــي حاضناتهــم للمســاعدة فــي توســيع نطــاق 

التكنولوجيــا. مشــاريعهم مــن خــالل 
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عالوة على ذلك، ينبغي على الميسرين إنشاء شبكة 
مختلف  من  معهم  التواصل  يمكن  خبراء  مدربين 
المجاالت لدعم الشباب في تنفيذ المشاريع وتقديم 
الــتــغــذيــة الــراجــعــة لــتــعــزيــز مــشــاريــعــهــم. قــد تشمل 
الــخــبــرة ممن  الــخــبــراء مهنيين مــن أصــحــاب  شبكة 
لديهم خلفية في مجال األعمال لتوجيه الشباب حول 

كيفية تحويل المشاريع إلى مؤسسات محتملة. 
أين يتم ذلك؟

توجد الحاضنات في جميع أنحاء األردن )في كل من 
تنفيذها  ويتم  المضيفة(،  والمجتمعات  المخيمات 
كــز وزارة الشباب.  مــن خــالل شــركــاء "مــكــانــي" ومــرا
يترتب على جميع  أنــه  أيــًضــا  نــذكــر  أن  المهم  ومــن 
أو  مستفيد  أي  إحــالــة  الحياتية  الــمــهــارات  ميسري 
قد  أفــكــار  لديهم  ممن  المستفيدين  مــن  مجموعة 
ا  تتحول إلى مشاريع مستدامة أو ممن يعملون حاليًّ
على مشاريع، إلى أقرب مركز مكاني أو مركز لوزارة 

الشباب يحتوي على حاضنة.

:"UPSHIFT"منهاج
 ينقسم منهاج UPSHIFT إلى مرحلتين؛ تركز 

المرحلة األولى على بناء مهارات االبتكار االجتماعي، 
وقد يتم دمجها مع الحزمة المبنية على المهارات 

الحياتية )حزمة 3( في المنهاج الرئيسي. أما 
بالنسبة للحاضنات، فسيتم تنفيذ المرحلة الثانية 

منها فقط ألنها تركز على تنفيذ المشاريع من خالل 
ريادة األعمال االجتماعية. تتمحور المرحلة الثانية 
من تلك المنهجية حول تحديد القيمة المقترحة 

للمشروع وتجزئة السوق وتحديد المنافسين وبناء 
نماذج أعمال مالية مستدامة وعمليات تسويقية. 

Human Cen-  التصميم المتمحور حول اإلنسان
 :tered Design

يعتمد منهاج التصميم المتمحور حول اإلنسان 
على رحلة تنظيم يتم من خاللها تحويل األفكار 

إلى أعمال فعلية في العالم الحقيقي. تتكون 
تلك المنهجية من ست وحدات، وهي: تحديد 

الهدف أو الغاية من المشروع، وفهم واستيعاب 
العمالء، ونموذج أولي للمنتج أو الخدمة، وفهم 

وإنشاء نموذج العمل للفكرة أو المشروع، وخطة 
توضيحية لفكرة المشروع للحصول على التمويل، 

وخطة مستقبلية للمشروع. تم تصميم تلك 
المنهجية لتكون في الغالب بقيادة ذاتية أو جماعية  
للمشاركين، مع تخصيص أوقات أساسية محدودة 
خالل الحصص الدراسية للمشاركة مع المجموعة 

األكبر وتيسيرها من قبل الميسرين.
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خطوات العمل على "بياناتي" 
...

مدخل  مسؤوليات  ضمن  التالية  الخطوات  تقع 
البيانات في المركز. يمكن أن يقوم الميّسر بادخال 
الملتحقين  األطــفــال  وتحصيل  الــحــضــور  بــيــانــات 
بالبرنامج تحت مسؤوليته، وفي هذه الحالة يجب 
المستخدم  اســم  أن يحصل على  على كل ميّسر 
الــدخــول الخاص به عن طريق تقديم طلب  ورمــز 
المكّلف  االرتــبــاط  ضابط  مــن  بياناتي"  "مستخدم 
في المؤسسة )يمكن االطالع على دليل "مستخدم 
ــرابـــط الــمــلــحــق ـفــي قــســم الــمــصــادر  بــيــانــاتــي" عــبــر الـ

واألدوات الرئيسية(.

بعــد االنتهــاء مــن حصر أعداد األطفال واليافعيين 	 
المنتســبين لمكــّون االبتــكار وتصنيفهــم حســب 
للمركــز  الدراســي  الجــدول  إنشــاء  يتــم  الخدمــة، 

وإدخالــه علــى نظــام "بياناتــي". 

الجــداول 	  ـفـي  واليافعيــن  األطفــال  تســجيل  يتــم 
مــن  التأكــد  بعــد  "بياناـتـي"  ـفـي  بهــم  الخاصــة 
اســتكمال البيانــات الخاصــة بملفــات تســجيلهم 

النظــام. عـلـى 

يبــدأ مدخــل البيانــات أو الميّســر بتســجيل حضــور 	 
ــا عـلـى "بياناـتـي" بمــا يتوافــق  المســتفيدين يوميًّ
مــع الحضــور الفعلــي وســجالت الحضــور الورقيــة.

الــرجــوع الــى دلــيــل اســتــخــدام بياناتي لالطالع  يــرجــى 
على تفاصيل خطوات إنشاء الجداول والمجموعات 

وتسجيل الطالب وتسجيل الحضور.
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يمكن ألي شباب لديهم فكرة ذات امكانات عالية 
كمل  دخول المختبر، بغض النظر  عما إذا كان قد ا

المهارات في مكاني أم ال .
قائمة  نهج  فــي  فكر  كافية،  المساحة  تكن  لــم  إذا   

االنتظار .

االختيار الحشد

- يجب على الشباب الذي يسعون لدخول الحاضنة  
تعبئة نموذج الطلب الموحد ) ملحق 1 ( 

يستخدمون  الـــذيـــن  ســنــة(   24-15( الــشــبــاب  أ. 
منهج بناء المهارات األساسية في مكاني ويرغبون 

في االنتقال إلى مشروع.

ب. الشباب )15-24 سنة( من المجتمع المحلي 
كز مكاني ولكن لديهم فكرة  غير المشاركين في مرا

يريدون تنفيذها في الحاضنات.
الفيس  حمالت  على  هنا  الــتــواصــل  يركز  أن  يجب 
إلى  المحلية للوصول  كات للمنظمات  بوك والشرا

كبر  عدد ممكن من الشباب. أ

االبتكار  بحاضنات  االلتحاق  مسار 
المجتمعي

بحاضنـــات  االلتحـــاق  مســـار   :)7( الشـــكل 
فيهـــا والعمـــل  المجتمعـــي  االبتـــكار 

)من  المهتمين  للشباب  المسار   سيكون 
عمر 15-24 سنة( على النحو التالي:
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مرحلة الحاضنة

 1. المرحلة الثانية من up shift  )15ساعة (.
2. التدريب الفني في مجال الربورتات والوسائط 

االبداعية والترميز ) حسب صالحيات الميسر 
و حسب الحاجة (. يمكن إجراء التدريب قبل 

المرحلة الثانية أو التوازي معها، و ليس بعدها.
3. االرشاد والتوجيه المستمر لمواصلة الفكرة 

والمشروع.

ماقبل الحاضنة 

1. مــنــهــاج الــتــصــمــيــم الــمــتــمــركــز حــــول االنـــســـان 
)17ساعة(.

تطوير  لــمــواصــلــة  المستمر  والــتــوجــيــه  االرشــــاد   .2
الفكرة والمشروع.

3. االتصال مع شبكات الخبراء المحليين.

إلى  األولــي  التمويل  تقديم  األوـلــي: يجب  التمويل   -
30% مــن الــمــشــاريــع الــتــي تنهي مــرحــلــة مــا قبل 

الحاضنة.
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تسجيل الشركاء

تسجيل وإنشاء حساب تسجيل و إنشاء حساب 

انتظار االختيار من قبل جهة التطول  اختيار المتطوعين

التقييم الذاتي قبل التطوع
الموافقة و االعتماد من 

قبل نوى

التطوع استضافة المتطوعين

التقديم للفرص التطوعية إضافـــة و    إنشـــاء 
 فرص تطوعية

التقييم الذاتي بعد التطوع 

تقييم جهة التطوع تقييم المتطوعين

المكافآت المكافآت

تسجيل الشباب

الشكل )8(: رحلة مستخدم نحُن
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المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة 
الشباب "نَحُن" 

...
ــوم، وخـــصـــوًصـــا  ــ ــيـ ــ ــاب والـــيـــافـــعـــيـــن الـ ــبـ ــشـ يـــعـــاـنــي الـ
التي  الفرص  محدودية  من  منهم،  المستضعفين 
كتساب  وا مجتمعاتهم  فــي  االنــخــراط  فــي  تساعدهم 
وتــطــويــر مـــهـــارات الــتــوظــيــف لــديــهــم. لــهــذا أطلقت 
الــشــبــاب وبعض  بــالــتــعــاون مــع وزارة  الــيــونــيــســف 
ما  الخاصة  والمنظمات  الحكومية  غير  المنظمات 
الشباب  ومشاركة  لتطوع  الوطنية  بالمنصة  يعرف 
"نَــحــُن"، والــتــي تهدف إلتــاحــة فــرص آمنة للشباب 
التركيز على فئة  المهمشين والمستضعفين - مع 
في  للمشاركة   - الخاصة  االحتياجات  وذوي  اإلنـــاث 
قــدراتــهــم، وتعمل  بــنــاء  فــي  أعــمــال تطوعية تساهم 
كسابهم مهارات تفيدهم  على تقوية شخصياتهم وإ
في سوق العمل. إضافة إلى ذلك، تسهم المنصة في 
المجتمع  والمشاركة في  التطوع  ثقافة  تعزيز ونشر 
العمل  الشباب من عمر 24-15 سنة على  وتحفز 
التطوعي والمشاركة في خدمة المجتمع، وذلك من 
تــطــوع للشباب فــي مؤسسات  فـــرص  تــوفــيــر  خـــالل 
مختلفة يتم عرضها على الموقع اإللكتروني الخاص 
فيه  التسجيل  خــالل  مــن  يمكن  والـــذي  بالمنصة، 
التطوعية وإرسال  الفرص  العديد من  االطــالع على 
قياس  أدوات  أيًضا  المنصة  توفر  لها.  تقديم  طلب 
ذاتية تعمل على قياس مدى تطور قدرات ومهارات 
الشباب بعد قيامهم بعمل تطوعي معين، كما أنها 

توفر خدمات وامتيازات مختلفة للمتطوعين. 
يمكن  "نَـــحـــُن"،  منصة  عــن  كــثــر  أ تفاصيل  لمعرفة 
الموضحة  بالمنصة  االلتحاق  على خطوات  التعرف 
الرابط  عبر  للمنصة  االلكتروني  الموقع  وزيــارة  جانًبا 

www.nahno.org

لحاضنات  الــمــوحــدة  العمل  إجــــراءات  دليل  يتوفر   
ومنهاج  بها  الــخــاص  والمنهاج  االجتماعي  االبتكار 
برنامج التصميم المتمحور حول اإلنسان من خالل 
الرابط المتاح في قسم المصادر واألدوات الرئيسية.

http://www.nahno.org
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أندية "مكاني" 

...
ــتـــي تــتــمــتــع بــالــطــاقــة  كـــز "مـــكـــاـنــي" الـ يــمــكــن لـــمـــرا
في  وترغب  المالئمة  والقدرات  الكافية  االستيعابية 
لألطفال  متنوعة  إضافية  وخــدمــات  أنشطة  توفير 
أو  ترفيهية  أو  ثقافية  أو  تعليمية  أندية  تؤسس  أن 
رياضية ونحوها حسب رغبات األطفال واحتياجاتهم.

 
إن الهدف الرئيسي من تأسيس األندية هو ايجاد 
فـــرص لــألطــفــال لــلــمــشــاركــة فــي أنــشــطــة ترفيهية، 

واالنخراط في مجاالت تهمهم.

الــنــوادي،  بعض  على  التعليمي  الطابع  يغلب  قــد   
باللعب  أخــرى بدعم حق األطفال  نــواٍد  بينما تمتاز 
والــمــشــاركــة فــي األنــشــطــة الــتــرفــيــهــيــة، وتــعــمــل على 
تقوية مهاراتهم الشخصية، والكشف عن مواهبهم 
الكامنة، وتوسعة دائرة إقبالهم على الحياة والتنوع 
بحيث  السلوكية،  وبدائلهم  العملية  خياراتهم  فــي 
يكون الطفل قادًرا على المساهمة في حل مشكالته 

ومشكالت بيئته ومجتمعه.

يجب أن يخصص الميسر فترة زمنية معينة يتم فيها 
تنفيذ أنشطة النادي تحت إشرافه. ويكمن دوره في 
أن يعّد أنشطة تهدف لتعزيز قدرات األطفال وزيادة 
لديهم  التعليمي  التحفيز  مستوى  ورفــع  فاعليتهم 
المحددة  النتاجات  من  مجموعة  تحقيق  أجــل  من 

مسبًقا، والتي تتصل بقدراتهم ومهاراتهم الخاصة.
 

اإلنــجــلــيــزيــة  )الــلــغــة  التعليمية  األنـــديـــة 
والعلوم(

حاجة  بسبب  التعليمية  األنــديــة  مفهوم  ايــجــاد  تــم 
واقــع  مــن  التعليمية  العملية  فــي  لالنتقال  األطــفــال 
ــدروس االعــتــيــاديــة" إـلــى واقــع  ــ ــ الــغــرفــة الــصــفــيــة "ال
مفهوم  يختلف  حيث  وفاعـلية،  إثــارة  كثر  أ تعليمي 
من  الصفيـّة  الغرفة  مفهوم  عــن  التعليمي  الــنــادي 
حيث المحتوى التعليمي الذي يتلقاه الطفل داخل 
من  بكل  المناطة  األدوار  حيث  من  وكذلك  النادي 
الميسر والطفل. يفترض أن يكون األداء التعليمي 
كــثــر رحــابــة وجــاذبــيــة مــن خــالل أنشطة  فــي األنــديــة أ
هادفة  وإبــداعــيــة  وخيالية  وعقلية  حركية  تعليمية 
ورغباته  إبــداعــاتــه  يطلق  كــي  للطفل  الفرصة  تتيح 
تعليمية  مواقـف  من  حوله  يــدور  ما  مع  وتفاعالته 

مختلفة داخل النادي ليحقق األهداف المرغوبة. 
مـــن األنـــديـــة الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي يــركــز عــلــيــهــا بــرنــامــج 
"مكاني" نادي العلوم ونادي اللغة اإلنجليزية، حيث 
الرئيسي  المنهاج  ضمن  المادتان  هاتان  ُتغطى  ال 
ــُحـــزم الــمــبــنــيــة عــلــى الــتــعــلــم. وـفــي حـــال إدراج  ـفــي الـ
المركز،  يقدمها  التي  الخدمات  ضمن  األنــديــة  هــذه 
مادتي  منهاج  نستخدم  أننا  معرفة  المهم  من  فإنه 
وأنــه  بـــ"مــكــانــي"،  الــخــاص  االنجليزية  واللغة  العلوم 
يجب تغطية %50 على األقــل من محتوى المادة 
الصعوبة  نقاط  والتركيز على  المنهاج  التعليمية في 
يوضح  للطفل.  اســتــفــادة  كــبــر  أ لتحقيق  مـــادة  لكل 
الجدول التالي الساعات المخصصة في األساس لكل 
من المادتين في كل من مستويات المراحل الثالثة 

الرئيسية: 

مــن الــجــديــر بــالــذكــر أنــه ال تــوجــد اخــتــبــارات تسكين 
فقد  لذلك  اإلنجليزية،  واللغة  العلوم  بمادتي  خاصة 
لكل مستوى من  اخــتــبــارات تشخيصية  إعـــداد  تــم 
مــســتــويــات الــمــراحــل الــثــالثــة لــهــاتــيــن الــمــادتــيــن: ال 

المستوى 
الفرعي 9

المستوى 
الفرعي 8-2 

المستوى 
الفرعي 1

المادة

42 ساعة 28 ساعة 28 ساعة العلوم

42 ساعة  42 ساعة 72 ساعة
الــــــــــلــــــــــغــــــــــة 

االنجليزية



63

تستخدم هذه االختبارات لتسكين الطلبة بل لتحديد 
اإلنجليزية  اللغة  مبحثي  فــي  لديهم  الضعف  نقاط 

والعلوم، وتداركها من خالل الخطط العالجية. 

إنجليزيــة 	  لغــة  )علــوم/  التشــخيصي  االختبــار 
 :)30 الكليــة  )العالمــة  األوـلـى  المرحلــة  )لطلبــة 
لــكل  المبحــث  ـفـي  تشــخيصي  اختبــار  يخصــص 
بينمــا ال يحتــاج  والثالــث،  الثاـنـي  المســتوى  مــن 
تشــخيصية.  اختبــارات  أيــة  األول  المســتوى  طلبــة 

االختبار التشخيصي )علوم/ لغة إنجليزية)لطلبة 	 
الكليــة 50(:  )العالمــة  والثالثــة  الثانيــة  المرحلــة 
لــكل  المبحــث  ـفـي  تشــخيصي  اختبــار  يخصــص 

مــن المســتويات مــن الرابــع إلــى التاســع. 

يمكن االطالع على منهاجي العلوم واللغة اإلنجليزية 
التشخيصية مــن خــالل  االخــتــبــارات  نــمــاذج  وعــلــى 
الرابط المرفق في قسم المصادر واألدوات الرئيسية.

توجــد العديــد مــن األنديــة األخــرى واســعة االنتشــار 
كــز "مكانــي"، حيــث أن المركــز لــه حريــة إنشــاء  فــي مرا

ــاٍد يجــده مثيــًرا الهتمــام المنتفعيــن.  أي ن

ســنــذكــر بــعــض األمـــثـــلـــة عــلــى األنــــديــــة الـــتـــي يتم 
كز مكاني )مع األخذ بعين االعتبار  تطبيقها في مرا

أن الخيارات المتاحة ليست محصورة بما يلي(: 
األندية التعليمية )العلوم واللغة اإلنجليزية(	 

نادي المحادثة للغة اإلنجليزية	 

نادي الصحة	 

نادي البيئة	 

للشــباب 	  تطوعــي  )نــادي  الشــباب  نــادي 
) فعيــن ليا ا و

نادي الكتاب 	 

نادي الفنون 	 

نادي الموسيقى	 

األنشطة الحرة 

إن حصول األطفال على وقت حر يمكنهم من خالله 
الــلــعــب واالكــتــشــاف والــتــعــلــم ومــمــارســة هواياتهم 
ايجابياً  أثراً  التطوير من مهاراتهم ويولّد  يساهم في 
على رفاههم النفسي والجسدي ويعزز من قدرتهم 
المهم  من  فإنه  لذلك  محيطهم.  مع  التكيف  على 
أن يــحــتــوي جـــدول بــرامــجــهــم عــلــى وقـــت مخصص 
المختلفة  ومهاراتهم  مواهبهم  تغذي  حرة  ألنشطة 
وتمنحهم الفرصة لقضاء وقت ممتع ومفيد )مثل 
الــفــنــون والـــمـــســـرح والـــغـــنـــاء والـــرقـــص واألنــشــطــة 

الحركية والرياضة ونحوها(. 

في  العاملين  على  ينبغي  مــحــددة  أنشطة  تــوجــد  ال 
"مكاني" التقيد بها، ولهم ولألطفال حرية القيام بأي 
نــشــاط يــرغــبــون بــه خــالل الــوقــت المخصص لذلك  
األمثلة  ومــن  الــمــركــز.  فــي  المتوفرة  الــمــوارد  حسب 

على األنشطة الحرة التي يمكن تطبيقها:
قــراءة القصــص والرقــص والغنــاء والموســيقى 	 

وااليقــاع.

الرسم والتلوين وصنع األشكال بالصلصال.	 

األلعاب الجماعية.	 

المناســبة 	  الرياضيــة  واأللعــاب  الطاولــة  ألعــاب 
واإلنــاث. للذكــور 

بناء ألعاب ومجسمات من مواد معاد تدويرها.	 

كتابة أحداث ومذكرات وقصائد وقصص.	 

وتدريبــات 	  االســترخاء  تقنيــات  وتطبيــق  تعلــم 
والتأمــل. العميــق  التنفــس 

جلسات حوارية بين األطفال واليافعين. 	 

لقاءات بين األطفال للتحدث والتواصل.	 

إتاحــة الفرصــة لقضــاء الوقــت مــع أقرانهم بطريقة 	 
خاضعــة إلشــراف جزـئـي وتشــجع دعــم بعضهــم 

البعــض. 

يمكــن االطــالع علــى أمثلــة أخــرى علــى النشــاطات 	 
الحــرة فــي الفصــل الرابــع مــن دليــل حمايــة الطفــل 
)الدعــم النفســي االجتماعــي مــن خــالل الفنــون(.
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تنمية الطفولة المبكرة
Early Childhood Development 

انــطــالًقــا مــن إيــمــان الــيــونــيــســف بــأهــمــيــة الــســنــوات 
تطوره  العميق على  وأثرها  الطفل  األولــى من حياة 
كـــيـــاُ،  وادرا )جــســمــًيــا،  النمائية  الــمــجــاالت  فــي جميع 
واجتماعًيا، وانفعالًيا(، ومن أجل زيادة التركيز على 
سن  دون  والــمــهــمــشــيــن  المستضعفين  األطـــفـــال 
السادسة وشمولهم في "مكاني"، تم تطوير مجموعة 
في  وإدمــاجــهــا  المبكرة  الطفولة  تنمية  تــدخــالت  مــن 
من  عــدًدا  التدخالت  هــذه  تتضمن  "مكاني".  كز  مرا
البرامج التي تستهدف األطفال دون سن السادسة 
هذا  عنهم.  المسؤولين  الرعاية  ومقدمي  ووالديهم 
مكاني  في  المبكرة  الطفولة  تنمية  تدخالت  وتسعى 
إلــى تمكين األهـــل مــن تقديم رعــايــة مــعــززة واتــّبــاع 
حياة  تحسين  في  تسهم  إيجابية  تربوية  ممارسات 
األطفال، وتدعم تطورهم النمائي، وتزيد فرصهم في 

تحقيق أقصى إمكانياتهم. 

ما هي تنمية الطفولة المبكرة؟
إلى   )ECD( المبكرة  الطفولة  تنمية  يشير مصطلح 
نهج شمولي من السياسات والبرامج التي تستهدف 
إلى  الثامنة إضافة  الميالد ولغاية سن  األطفال من 
يهدف  الــرعــايــة(.  )مقدمي  رعايتهم  على  القائمين 
التطور جسمًيا  في  الطفل  حماية حق  إلــى  البرنامج 
ــا واجــتــمــاعــًيــا وانــفــعــالــًيــا، وتحقيق  ومــعــرفــًيــا ولــغــويً
نــمــوهــم وتــطــورهــم عــلــى الــنــحــو األمـــثـــل مـــن خــالل 
تعريضهم لتجارب إيجابية ومستجيبة الحتياجاتهم، 
وتعريف األهل بممارسات تربوية تضمن توفير بيئة 

تتسم باألمن والسالم.

ما أهمية تنمية الطفولة المبكرة؟
إن ما يحدث خالل السنوات األولى من حياة األطفال 
له أهمية حاسمة في التطور النمائي لكل طفل؛ حيث 
كبيرة،  أهمية  وذات  الفترة فرصة عظيمة  تعد هذه 
التأثر  فــتــرة ســريــعــة  الــوقــت  ذات  فــي  أيــًضــا  ولكنها 

تدل  وراســخــة  ثابتة  أدلــة  ثمة  السلبية.  بالجوانب 
على ما يأتي:

الســنوات 	  ـفـي  كثــر ســرعة  أ يكــون  الدمــاغ  تطــور 
األولــى مــن عمــر اإلنســان. وبالتالــي، عندمــا تكــون 
يتلقاهــا  التــي  والرعايــة  والدعــم  التحفيــز  نوعيــة 
الطفــل بشــكل  يتأثــر تطــور  الطفــل غيــر كافيــة، 

خطيــر.

المبكــر 	  الحرمــان  آثــار  تقليــل  يمكــن  الواقــع،  ـفـي 
المبكــرة  التدخــالت  تــؤدي  عـلـى األطفــال. حيــث 
لألطفــال المحروميــن والمســتضعفين إـلـى بقــاء 
صحتهــم  وتحســن  الحيــاة  قيــد  عـلـى  األطفــال 

نمائًيــا. وتطورهــم 

ـفـي 	  المســاعدة  يتلقــون  الذيــن  األطفــال  يحقــق 
كبــر فــي المدرســة.  ســنوات حياتهــم األولــى نجاًحــا أ
تكــون  بالغيــن،  األطفــال  هــؤالء  يصبــح  وعندمــا 
أعـلـى،  وعائداتهــم  أفضــل  توظيفهــم  فــرص 
وصحتهــم أفضــل، ومســتويات اعتمادهــم عـلـى 
المعونــة االجتماعيــة أدنــى، ومعــدالت الجريمــة فــي 
مجتمعاتهــم أقــل بالمقارنــة مــع مــن ال يحصلــون 

عـلـى مثــل هــذه الفــرص المبكــرة.

إمكاناتهم بسبب  كامل  األطفال  كثير من  ال يحقق 
وضع دخل األسرة، أو الموقع الجغرافي، أو النزاعات 
الخطر  عــوامــل  مــن  وغــيــرهــا  اإلعــاقــة،  أو  المسلحة، 
األخرى التي قد تحرم األطفال الصغار من الحصول 
المتاحة  والــفــرص  والــرعــايــة  الكافية  التغذية  على 
للتعلم والتطور، مما يؤدي إلى عدم حصول الطفل 
على التغذية المناسبة والعناية وفرصة النمو. لذلك 
تم تطوير مجموعة من الخدمات والبرامج المنفذة 
كز "مكاني" الخاصة باألطفال الصغار  من خالل مرا
تنمية  برنامج  إطــار  رعايتهم ضمن  على  والقائمين 
الــطــفــولــة الــمــبــكــرة والــــذي يتضمن ثــالثــة مــكــونــات 

رئيسية موضحة في الشكل التالي:
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 برنامج صفر إلى

ثالث

برنامج التوعية 

الوالدية

 برنامج األهل

 والطفل

التعليمي

 الشكل )9(: مكّونات برنامج تنمية الطفولة
 المبكرة

برنامج التوعية الوالدية

Better Par- الوالدية  التوعية  برنامج  تطوير  )تم 
ومقدمي  األهــل  لمساعدة   )enting Programme
المراحل  في  وتــطــوره  الطفل  نمو  فهم  على  الرعاية 
الثامنة(،  ســن  إلــى  الحمل  )مــن  المختلفة  العمرية 
وكيفية تعزيز صحة الطفل الجسدية واالنفعالية. يركز 
البرنامج على مواضيع ُمحددة تناقش في محتواها 
تطور الطفل، والممارسات الوالدية اإليجابية، وحماية 
األطفال من أساليب التأديب العنيف، والتمييز بين 
من  الوالدية  التوعية  برنامج  تنفيذ  يتم  الجنسين. 
خـــالل مــجــمــوعــات األهـــاـلــي ضــمــن سلسلة مــن 16 
جلسة منهجية مقدمة بطريقة تفاعلية. وللمساعدة 
البرنامج  دليل  يتضمن  تعلمه،  يجري  ما  تعزيز  في 
أنشطة يمكن للوالدين تطبيقها مع أطفالهم. الفئات 
المستهدفة لهذا البرنامج هي الوالدين )األم واألب( 
ومقدمي الرعاية األوليين لألطفال من سن الوالدة 
األهالي  مع  البرنامج  هــذا  )ُينفذ  ســنــوات.   8 ولغاية 

ومقدمي الرعاية دون أطفالهم(.

برنامج صفر إلى ثاثة )0 – 3( 

الوالدين ومقدمي  إلى ثالثة  يستهدف برنامج صفر 
حتى  أشهر   3 عمر  من  وأطفالهم  األوليين  الرعاية 
عمر 3 سنوات و11 شهًرا. يعمل هذا البرنامج على 
مدار 14 جلسة على دمج المبادئ األساسية للتعلم 
مناقشة  خــالل  من  وفعال  ممتع  نهج  في  والتنمية 

والــقــراءة  اللغة،  أولــويــة  رئيسية هــي:  أربــعــة عناصر 
الــتــحــادثــيــة، وتــقــديــم الـــرعـــايـــة الـــمـــعـــززة، واأللـــعـــاب 
من  األمـــور  أولــيــاء  العناصر  هــذه  تمكّن  التعليمية. 
تزويد أطفالهم األصغر سًنا من خالل تجارب التعلم 
الفّعالة بفوائد كبيرة في مهارات اللغة والتعلم لدى 

األطفال. 

برنامج األهل والطفل التعليمي

نظًرا ألهمية توفير التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة 
)رياض األطفال( لألطفال لرفع استعدادهم للتعلم، 
المهمشين  ــال  ــفـ األطـ تــمــنــع  عــــدة  ووجـــــود عـــوامـــل 
من  النوع  هــذا  على  الحصول  من  والمستضعفين 
إلى  للوصول  مؤقتة  حــلــول  إيــجــاد  تــوجــب  التعليم؛ 
األطفال الذين ال يستفيدون حالًيا من تعليم رياض 
برنامج  بتطوير  اليونيسف  قــامــت  ولــهــذا  األطــفــال، 
يــهــدف إـلــى رفـــع االســتــعــداد للتعلم والــمــدرســة في 

كز "مكاني". مرا

يستهدف هـــذا الــبــرنــامــج األطــفــال مــن عــمــر 4 - 5 
سنوات ممن لم يلتحقوا في الروضة إضافًة ألولياء 
أمورهم )يمكن كاستثناء إشراك األطفال من عمر 6 
سنوات ممن لم يلتحقوا في الروضة(. يهدف البرنامج 
األوليين  الرعاية  ومقدمي  ــاء  واآلبـ األمــهــات  لتزويد 
األطفال  تطّور  لدعم  الــالزمــة  والــمــهــارات  بالمعارف 
نمائًيا ورفع جاهزيتهم للتعلم والمدرسة باستخدام 
الناشئة  والحساب  والكتابة  القراءة  "مهارات  حزمة 
 Emergent Literacy and Math" األطــفــال  لــدى 
جاهزية  لتحسين  تــهــدف  والــتــي   "Toolkit-ELM
التعلم المبكر لألطفال قبل االلتحاق بالصف األول 
دون أن يكونوا قد التحقوا برياض األطفال. يغطي 
البرنامج خالل 24 جلسة مواضيع مثل التعرف على 
الطفل  إلى سلوك  العد، إضافة  الحروف، وعمليات 
داخل الغرفة الصفية، في حين تتعلم األمهات واآلباء 
توجيههم بشكل خاص  موضوعات ذات صلة، مع 
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حول كيفية تعزيز هذه المهارات والمفاهيم الجديدة 
في المنزل.

عــــلــى مـــيـــســـري بــــرامــــج الـــطـــفـــولـــة الـــمـــبـــكـــرة تــنــفــيــذ 
تقییمات قبلية وبعدية لكل ولي أمر/ مقدم رعاية 
مــشــارك فــي أحـــد بــرامــج الــطــفــولــة الــمــبــكــرة الــثــالثــة، 
والــتــي تــقــوم بــقــيــاس مـــدى تــحــســن مــعــرفــة أولــيــاء 
األمور بالممارسات السليمة لتنمية الطفولة المبكرة 
مقارنًة  البعدي  التقييم  فــي  أدائــهــم  تحسن  ومـــدى 
بكل  خــاص  تقييم  نــمــوذج  يــوجــد  القبلي.  بالتقييم 
ُيقاس  إلى ذلك،  الثالثة. إضافة  البرامج  برنامج من 
أدوات  بــاســتــخــدام  أســبــوعــي  بشكل  األطــفــال  أداء 

مصممة خصيًصا لذلك. 
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خطوات العمل على بياناتي 

...
تــقــع الــخــطــوات الــتــالــيــة ضــمــن مــســؤولــيــات مدخل 
إدخال  الميّسر  يتولى  أن  يمكن  المركز.  في  البيانات 
بيانات الحضور ومجموع عالمات األطفال ومقدمي 
الــرعــايــة الــمــلــتــحــقــيــن تــحــت مــســؤولــيــتــه، وـفــي هــذه 
اسم  على  يحصل  أن  ميّسر  كل  على  يجب  الحالة 
الــمــســتــخــدم ورمـــز الـــدخـــول الــخــاص بــه عــن طريق 
تقديم طلب "مستخدم بياناتي" من ضابط االرتباط 
دليل  على  االطـــالع  )يمكن  المؤسسة  فــي  المكلّف 
قسم  فــي  الملحق  الــرابــط  عبر  بــيــانــاتــي"  "مستخدم 

المصادر واألدوات الرئيسية(.
بعــد االنتهــاء مــن حصــر أعــداد األطفــال واألهاـلـي 	 

المنتســبين لمكــّون الطفولــة المبكــرة وتصنيفهــم 
الدراســي  الجــدول  إنشــاء  يتــم  الخدمــة،  حســب 
للمركــز وإدخالــه عـلـى بياناـتـي. بالنســبة لبرنامــج 
)0 - 3( لألهاـلـي واألطفــال، يتــم إنشــاء جدوليــن 
منفصليــن فــي "بياناتــي" بحيــث يتضمــن أحدهمــا 

بيانــات األطفــال واآلخــر بيانــات الوالديــن. 

عـلـى 	  )كل  واألهاـلـي  األطفــال  تســجيل  يتــم 
حــدة( ـفـي الجــداول الخاصــة بهــم ـفـي بياناـتـي بعــد 
التأكــد مــن اســتكمال البيانــات الخاصــة بملفــات 

النظــام. عـلـى  تســجيلهم 

التابــع 	  للوالديــن  القبـلـي  التقييــم  عالمــة  إدخــال 
"بياناـتـي". نظــام  عـلـى  التعلــم  لحــزم 

يبــدأ مدخــل البيانــات أو الميّســر بتســجيل حضــور 	 
ــا فــي "بياناتــي" بمــا يتوافــق مــع  المســتفيدين يوميًّ

الحضــور الفعلــي وســجالت الحضــور الورقيــة.

يتــم تســجيل عالمــة التقييــم النهاـئـي )البعــدي( 	 

للوالديــن فــي "بياناتــي" بعــد اســتكمال الحــد األدنــى 
مــن ســاعات الحضــور.

بياناـتـي" 	  "اســتخدام  دليــل  اـلـى  الرجــوع  يرجــى 
لالطــالع عـلـى تفاصيــل خطــوات إنشــاء الجــداول 
وتســجيل  الطــالب  وتســجيل  والمجموعــات 

الحضــور.

الطفولة  تنمية  عــن  التفاصيل  مــن  المزيد  لمعرفة 
للبرنامج  الــثــالثــة  الــرئــيــســيــة  والــمــكــونــات  الــمــبــكــرة 
التقييمات  نـــمـــاذج  إـلــى  إضـــافـــة  تــنــفــيــذهــا،  وكــيــفــيــة 
القبلية والبعدية للبرامج، يمكن االطالع على ملف 
إلى  إضــافــة  للبرنامج  الــمــوحــدة  التشغيل  ــراءات  إجــ
الدليل الخاص بكل من المكونات الثالثة للبرنامج  
المرفق في الرابط المتاح في قسم المصادر واألدوات 

الرئيسية. 
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حماية الطفل المبنية على النهج 
المجتمعي في "مكاني" 

...
الــطــفــل فــي "مــكــانــي" عــلــى مكون  ال تقتصر حــمــايــة 
حــمــايــة الــطــفــل الـــمـــدمـــج مـــع الـــمـــكـــونـــات األخــــرى 
ذلك  تتعدى  بل  فقط،  )الــُحــَزم(  الرئيسي  للمنهاج 
هدفها ضمان  مهمة  عديدة  أخــرى  جوانب  لتشمل 
ــال عــــلــى كـــافـــة حــقــوقــهــم،  ــ ــفـ ــ حـــصـــول جــمــيــع األطـ
منهم،  والمستضعفة  المهمشة  الفئات  خصوًصا 
التعرض لإلساءة واإلهمال والعنف  وحمايتهم من 
متخصصة  خدمات  توفير  إلــى  إضافة  واالســتــغــالل، 
كز  لألطفال عن طريق خدمة اإلحالة المتوفرة في مرا
أيًضا على إشراك  برنامج "مكاني"  "مكاني". يعمل 
نهج  تبني  في  ومؤسساته  المجتمع  فئات  مختلف 
وسلوكيات وتدخالت تدعم إحداث تغيير ايجابي في 
المجتمع لخلق بيئة مواتية تسهم في حماية الطفل 
وتلبية  حمايته  على  قــادرة  وتكون  حقوقه،  وتدعم  

احتياجاته. 

بدائرة حماية  المجتمع  تعريف  إلى  "مكاني"  يهدف 
الطفل والتي تبدأ من العمل على مستوى الطفل 
أوالً ثم األسرة المحيطة فالمجتمع المحلي وتنتهي 
عند صّناع القرار. من الناحية العملية، يجري إشراك 

المجتمعات كالتالي: 
مــع 	  التعامــل  ـفـي  واليافعيــن  األطفــال  مســاعدة 

والتحديــات. المخاطــر 

دعــم الوالديــن ومقدمــي الرعايــة واألســر لتقديــم 	 
رعايــة والديــة أفضــل.

التوعيــة 	  هدفهــا  حمــالت  ـفـي  المجتمــع  إشــراك 
الطفــل. بحقــوق 

الخدمــات 	  بأهميــة  المجتمــع  وعــي  زيــادة 
والســعي  وتقبلهــا  الطفــل  بحمايــة  المتخصصــة 

عليهــا.   للحصــول 

المخــاوف 	  تحديــد  ـفـي  المجتمعــات  إشــراك 
فيهــا  بمــا  الطفــل  بحمايــة  المتعلقــة  الرئيســية 
وإحالتــه  االجتماعــي  النــوع  عـلـى  القائــم  العنــف 

لــه. واالســتجابة  منــه  والوقايــة 

واألســر 	  األطفــال  مــن  كل  ربــط  عـلـى  العمــل 
والمجتمعــات والمنظمــات المجتمعيــة ومقدمي 

موحــدة. أطــر  ضمــن  للعمــل  الخدمــات 

سياســات 	  تطويــر  أجــل  مــن  المجتمــع  إشــراك 
وإجــراءات داعمــة ورفــع مســتوى الوعــي والفهــم 

المجتمعــي. 

ـــلــى الــنــهــج  ــفـــل الـــمـــبـــنـــيـــة عـ ــطـ ــة الـ ــايـ ــمـ تـــشـــمـــل حـ
الــخــدمــات  مــن  الــعــديــد  "مــكــانــي"  ـفـي  المجتمعي 
والتدخات واإلجــراءات األساسية التي سنبحثها 

بالتفصيل، وهي:
عقد جلسات التوعية المجتمعية.	 

بحمايــة 	  المعنيــة  المجتمعيــة  اللجــان  تشــكيل 
الطفــل.

خدمــات 	  لتلقــي  تحتــاج  التــي  الحــاالت  تحديــد 
الخدمــات. مــزودي  إـلـى  وإحالتهــا  متخصصــة، 

وضــع سياســة للحمايــة مــن االســتغالل واالعتــداء 	 
الجنسي. 

جلسات التوعية المجتمعية 
...

كــز "مــكــانــي" على  مــن الــتــعــهــدات الــتــي تعمل مــرا
تحقيقها توفير معلومات ومنشورات توعوية ألولياء 
األمور حول عدة مواضيع مختلفة هدفها المساهمة 
لألطفال،  واالجــتــمــاعــي  النفسي  الــرفــاه  تحقيق  فــي 
ثقافة  وبــنــاء  المجتمع،  فــي  ايــجــابــي  تغيير  وإحــــداث 
لنمو  وصحية  آمنة  بيئة  خلق  في  تسهم  مجتمعية 
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والعاطفي  والفكري  الجسدي  وتطورهم  األطــفــال 
كز "مكاني" بعقد  أن تقوم مرا السليم. ولهذا يجب 
جلسات توعية والدية ومجتمعية تناقش موضوعات 
على  المبني  والعنف  الطفل،  حقوق  منها  متعددة 
والصحة  الطفل،  حماية  وكيفية  االجتماعي،  النوع 
وغيرها  اإلنــجــابــيــة،  والــصــحــة  الشخصية  والــنــظــافــة 
الــعــديــد مــن الــمــواضــيــع الــتــي تــدعــم األهــــل وأفــــراد 
المهمة  للمعلومات  مــصــدًرا  لهم  وتــوفــر  المجتمع 
الخدمات  بمزودي  ربطهم  على  وتساعد  والمفيدة، 

إن أمكن. 

بحماية  الــمــعــنــيــة  المجتمعية  الــلــجــان 
والمجتمع  األســر  الطفل )شبكات دعم 

المحلي(
...

تؤديه  الذي  األساسي  بالدور  اليونيسف  إيمانًا من 
لحماية  مواتية  بيئة  خلق  في  المحلية  المجتمعات 
األطـــفـــال مــن خـــالل الــمــســاعــدة ـفـي بــنــاء الــخــدمــات 
والهياكل المجتمعية المناسبة التي توفر بيئة آمنة 
الــلــجــان المجتمعية  ابــتــكــار مــفــهــوم  ومــتــكــامــلــة، تــم 
دعم  على  المجتمعية  اللجان  تعتمد  "مــكــانــي".  فــي 
شبكات المجتمع المحلي واألسر باعتبارها العنصر 
األســــاســــي ـفــي أي اســتــجــابــة نــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة 
مستدامة، كما أنها تؤسس لبيئة يشعر فيها األطفال 

باألمان، وتشجع الصمود والتماسك االجتماعي.
الطفل  بحماية  المعنية  المجتمعية  اللجان  تعتبر 
هيئات تطوعية تعمل وفق أهداف ومعايير محددة 
إلى   12 لجنة  كل  تتضمن  أن  ينبغي  عملها.  تنظم 
ومعاييرالعضوية  شـــروط  فيهم  تــتــوفــر  عــضــًوا   15

األساسية ومنها: 
الرغبة في المشاركة	 

االلتزام بأهداف اللجان	 

القدرة على العمل بفعالية مع اآلخرين	 

منح الوقت الكافي للمشاركة في أنشطة اللجان	 

اللجــان 	  ـفـي هــذه  القــرارات  ينبغــي اتخــاذ جميــع 
ديمقراطيــة بطريقــة 

اختيــار األعضــاء مــن جميــع قطاعــات المجتمــع 	 
وشــيوخ  الديــن  رجــال  ذلــك  ـفـي  بمــا  المحـلـي، 
االجتماعييــن  العشــائر والمعلميــن والمرشــدين 
وأعضاء منظمات المجتمع المحلي والناشــطات 

ونحوهــم.  واألطفــال  والشــباب 

)في الوضع المثالي، ينبغي إجراء مقابلة غير رسمية 
قبل  كــل عضو  وتــفــرغ  واهتمامات  قـــدرات  لقياس 

انضمامه للجنة(.
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أهداف اللجان المجتمعية:
...

تعبئــة المجتمــع المحـلـي ورفــع مســتوى وعيــه 	 
بحقــوق الطفــل وبقضايــا معينــة فــي مجــال حمايــة 
الطفــل، وتعبئــة أفــراد المجتمــع المحلــي مــن أجل 
التوصــل لحلــول للقضايــا التــي تــم تحديدهــا ـفـي 

مجــال حمايــة األطفــال.

رفــع مســتوى الوعــي والقبــول بخدمــات رعايــة 	 
الخدمــات  مــن  وغيرهــا  حاليــاً  القائمــة  الطفــل 
المقدمــة لألطفــال فــي المجتمعــات المحليــة، بمــا 
المتاحــة  األساســية  الخدمــات  تحديــد  ذلــك  ـفـي 
عـلـى مســتوى المجتمــع المحـلـي لحمايــة األطفــال.

الطفــل 	  بحقــوق  تتعلــق  وحــاالت  تحديــد قضايــا 
الدعــم  واإلبــالغ عنهــا، وطلــب  وتحديــد مواقعهــا 
لمعالجــة  المتخصصــة  الخدمــات  مــزودي  مــن 

الحــاالت.  هــذه 

وتوفيــر 	  للحمايــة  المحتاجيــن  األطفــال  تحديــد 
حــث  خــالل  مــن  لهــم  المناســب  الدعــم 
عـلـى  الدعــم  وجماعــات  المحليــة  المجتمعــات 
المشــاركة والدعــم، إضافــة إلــى الربــط مــع الجهــات 
الخاصــة  المناســبة  الخدمــات  بتقديــم  المعنيــة 

إليهــا. الملفــات  وإحالــة  الحــاالت  بــإدارة 

أداء دور أساســي فــي تحديــد وتعزيــز نظــم حمايــة 	 
الطفــل المتاحــة فــي المجتمــع المحلـّـي. 

آلية عمل اللجان المجتمعية:
 ...

بحمايــة 	  المعنيــة  المجتمعيــة  اللجــان  تعقــد 
الطفــل اجتماعــات منتظمــة وفــق الحاجــة وبنــاًء 
علــى طلــب األعضــاء، ويجــري عقدهــا ضمــن إطــار 
زمنــي محــدد. عــادة مــا يتــم االجتمــاع مــع اللجنــة 

)ذكــور- انــاث( مــرة إـلـى مرتيــن شــهريًّا.

يتعيــن علــى كل لجنــة تطويــر خطــة عمــل يمكــن 	 
وتبنــى  األنشــطة،  لجميــع  كأســاس  اســتخدامها 

باالعتمــاد عـلـى احتياجــات المجتمــع.

المحاضــر 	  وتعميــم  االجتماعــات  توثيــق  ينبغــي 
اللجــان  أعضــاء  كافــة  عـلـى  لهــا  المناســبة 

 . لمجتمعيــة ا

تحديــد 	  مســؤولية  المعنــي  الميســر  يتحمــل 
العمــل مــع اللجــان المجتمعيــة والتدريــب عليــه 

المركــز. إدارة  مــن  بدعــم  ومتابعتــه 

ينبغــي علــى أعضــاء اللجنــة المجتمعيــة انتخــاب 	 
أعضــاء  ربــط  عــن  مســؤول  اتصــال  مســؤول 
المجموعــة والتواصــل معهــم، إضافــة إلى تشــكيل 
لجنــة تنفيذيــة مصغــرة لتمثيــل اللجنــة وضمــان 

شــؤونها.    إدارة 

المذكــورة 	  الحــاالت  التعامــل مــع جميــع  يتعيــن 
بطريقــة ســرية، ومنــح األولويــة لمصلحــة الطفــل 

الفضـلـى. 

عـلـى جميــع أعضــاء اللجنــة المجتمعيــة التوقيــع 	 
)ســيتم  الطفــل  حمايــة  ســلوك  مدونــة  عـلـى 

الحًقــا(. عنهــا  الشــرح 

اإلحاالت
...

كـــز مــكــانــي على  خــــالل إشـــــراف الــمــيــّســريــن ـفــي مـــرا
ــال ضــمــن  ــفــ ــالــــي األطــ األنـــشـــطـــة وتــفــاعــلــهــم مــــع أهــ
أثـــنـــاء عملية  أو  الــمــجــتــمــعــّيــة،  الــلــجــان  اجــتــمــاعــات 
الحشد للبرامج قد تصادفهم حاالت فرديّة تتطلب 
عــنــايــة خــاّصــة وعـــالًجـــا عــلــى أيــــدي الــمــخــتــصــيــن، أو 
تعليمّية.  أو  قانونية  أو  نفسية  أو  مساعدة جسدية 
كــز “مــكــانــي” بــمــثــابــة نــقــطــة مــركــزيّــة  لــذلــك تــعــد مــرا
لتحديد هذه الحاالت وإحالتها الى مقّدمي الخدمات 
كـــز الــتــعــلــيــم غير  الــمــتــخــّصــصــيــن، كــالــمــدارس ومـــرا
والمنظمات  والمستشفيات  والــعــيــادات  النظامي 

التي توفر خدمات متخصصة في حماية الطفل. 

آلية اإلحالة:
كــتــشــاف الــحــالــة مـــن قــبــل فــريــق الــحــشــد أو  بــعــد ا
الميسرين، أو في حال طلب األهل أو مقدمو الرعاية 
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أو الــطــفــل نفسه الــمــســاعــدة، يــتــولــى ضــابــط ارتــبــاط 
صحية،  )تعليمية،  الــحــالــة  تصنيف  الطفل  حماية 
مادية، حماية، تأهيل مجتمعي، قانوني( ثم إحالتها 
ومــزودي  والمنظمات  كــز  الــمــرا لــدى  المعنيين  إلــى 

الخدمات المتخصصين. 
سنتطرق أثناء حديثنا عن اإلحاالت لنوعين رئيسيين 

هما: 
اإلحاالت التعليمية

بما أن إعادة األطفال المتسربين والمنقطعين عن 
التعليم الى التعليم الرسمي من األهداف الرئيسية 
لبرنامج مكاني، يتوجب دائًما اتباع خطوات محددة 
المدارس  من  متسربين  أطفال  على  التعرف  عند 
التالية  النقاط  الدراسة. توضح  إلى مقاعد  إلعادتهم 
الخطوات المتبعة إلحالة األطفال إلى برامج التعليم 

المختلفة المتاحة:
الــمــركــز أن يــحــاول أواًل  الــخــطــوة االولــــى: يجب على 
إلحاق الطفل بالمدارس الرسمية )إذا كان منقطًعا 
لفترة ال تزيد على ثالث سنوات(. يجب التواصل مع 
أولــيــاء أمــر الطفل ومــع أقــرب مــدرســة رسمية من 
اإلحالة  توثيق  أهمية  مع  فيها،  الطفل  إلحاق  أجــل 
وزارة  مــع  اليونيسف  ستتابع  "بــيــانــاتــي".  نــظــام  فــي 
التربية والتعليم الحاالت التي تواجه تحديات معينة 
ويمكن  الــمــدرســة،  فــي  الطفل  تسجيل  دون  تــحــول 
الذين  األطــفــال  مــع  المتابعة  "مكاني"  لمركز  أيــًضــا 
لــضــمــان تسجيلهم  مــبــاشــر  إحــالــتــهــم بشكل  تــّمــت 
تسربهم  وعــدم  التحاقهم  واستمرارية  المدرسة  في 

وانقطاعهم مرة أخرى.

 الخطوة الثانية: إذا كان الطفل غير مؤهل لاللتحاق 
بالمدرسة )منقطًعا عن المدرسة لمدة تزيد عن 3 
سنوات(، على المركز أن يحاول العثور للطفل على 
كز التعليم غير النظامي. يعتبر الطفل  مقعد في مرا
أو اليافع البالغ من العمر 9-20سنة والمنقطع عن 
المدرسة لمدة تزيد على 3 سنوات مؤهاًل للتعليم 
السابق،  الشكل  في  موضح  هو  كما  نظامي.  الغير 

هناك نوعان من التعليم غير النظامي:

تـــم تصميمه  - كـــي:  الــتــعــلــيــم االســـتـــدرا بــرنــامــج   
مـــن9-12 سنة  أعــمــارهــم  تــتــراوح  لألطفال ممن 
ويهدف إلعادة دمج األطفال في التعليم الرسمي.

بــرنــامــج تــعــزيــز ثــقــافــة الــمــتــســربــيــن المخصص  -
-13( واليافعين من عمر 13-20 سنة  لألطفال 
18 سنة للذكور و13-20 سنة لإلناث(. يمنح هذا 
النوع من التعليم شهادة معادلة لشهادة الصف 

العاشر مصدقة من وزارة التربية والتعليم. 
كز التعليم  يمكن االطالع على معلومات االتصال بمرا
المتسربين( في  ثقافة  )برنامج تعزيز  النظامي  غير 
لسكن  األقـــرب  المركز  على  اعثر  الملحقات.  قسم 

الطفل ثم تواصل معه وتابع الحالة.

المنهاج  برنامج  في  الطفل  إلحاق  الثالثة:  الخطوة 
دعم  بخدمات  وتزويده  "مكاني"  مركز  في  الرئيسي 
التعلم من أجل دعم تحصيله العلمي في حال كان 

الطفل بحاجة لذلك. 
إعـــادة  الــمــركــز  فــي  العاملين  عــلــى  ينبغي  مــالحــظــة: 
المعترف  التعليم  لمسارات  الطفل  إحالة  محاولة 
بها من قبل وزارة التربية والتعليم )الرسمي وغير 
النظامي( خالل أو بعد انتهاء كل مرحلة من مراحل 

خدمات دعم التعلم.

النوع  المبني على  والعنف  الحماية  إحالة حاالت 
االجتماعي

مكاني  لبرنامج  المنفذين  الشركاء  مسؤوليات  من 
أن يــحــحــرصــوا عــلــى تـــزويـــد كـــوادرهـــم بــالــتــدريــبــات 
الالزمة حول مسارات إحالة حاالت الحماية والعنف 
المبني على النوع االجتماعي، بحيث يعلمون بمن 
يــتــوجــب عليهم االتــصــال عــنــدمــا تــصــادفــهــم إحــدى 
هذه الحاالت. تضم مسارات اإلحالة أنواع الخدمات 
والمواقع وأسماء األشخاص الذين يتوجب التواصل 
بهم وأوقات العمل الرسمية الخاصة بهم. تّم إدراج 
وسهلة  واضحة  بطريقة  المعلومات  هــذه  وتقسيم 

تبًعا للمحافظة والموقع الجغرافي.
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ــارة إلــى أنــه عند الــقــيــام بــاإلحــالــة يتوجب  تــجــدر اإلشــ
ــاه  ــزام بــكــافــة اإلجــــــراءات الـــالزمـــة الــمــدرجــة أدنـ ــتـ االلـ
والمتعلقة باحترام رغبات الحالة وضمان المصلحة 

الفضلى للطفل:
1. اإلصغاء لمشاكل واحتياجات الحالة.

الــالزمــة،  أو غير  التطفلية  األســئــلــة  عــدم طــرح   .2
وعدم الحكم على الحالة. 

تـــهـــدف طــبــيــعــة األســئــلــة لــتــوضــيــح  3. يــجــب أن 
ومعرفة نوع الخدمة التي تحتاج إليها الحالة.

4. ينبغي أن يتلقى القائمون على الحالة التدريب 
المناسب بشأن إجراءات العمل الموحدة الخاصة 

باإلحالة، مع التدريب على تعئبة نموذج اإلحالة.
5.تقديم معلومات صادقة وكاملة حول الخدمات 

المتوفرة. 
أن  ينبغــي  اإلحالــة،  عـلـى  الحالــة  وافقــت  إذا   .6
المســتنيرة  موافقتهــا  موافقتــه/  تمنح  يمنح/ 
ـــــة مــعــلــومــــــــات مــــــــع اآلخـــريـــن.  قــبــــــــل مــشــــــــاركــة أيـــ
الرعايــة  مقــدم  موافقــة  على   الحصول  وينبغي 
األمــر  هــذا  مثــل  كــان  إذا  )إال  لألطفــال  بالنســبة 
مصلحــة  في  يصــب  ال  أو  للخطــر  الطفــل  يعــرض 

الطفــل الفضــلى(. 
7. احترام السرية لضمان سالمة الحالة. 

8. توثيق اإلحالة.

ــوات الـــعـــمـــل عــــلــى نـــظـــام  ــ ــطـ ــ خـ
"بياناتي" 

...
تقع الخطوات التالية ضمن مهام مسؤول اإلحالة 
الــوصــول إلى  الــمــركــز. يمكن لمسؤول اإلحــالــة  فــي 
التي  السرية  الحاالت  عن  والتبليغ  اإلحالة  وحــدة 
للمستخدمين  ولــيــس  لهم  فقط  مرئية  ستكون 
اآلخـــريـــن ـفـي الــنــظــام. )يــمــكــن االطــــالع عــلــى دليل 
قسم  في  الملحق  الرابط  عبر  بياناتي"  "مستخدم 

المصادر واألدوات الرئيسية(.

عـلـى 	  تعريــف  ملــف  إنشــاء  مــن  التأكــد  بعــد 
وبعــد  إحالتهــا  لتتــم  بالحالــة  خــاص  "بياناـتـي" 
مســؤول  عـلـى  المعلومــات،  جميــع  اســتكمال 
فيمــا  اإلحالــة  مســارات  تعليمــات  اتبــاع  اإلحالــة 
يتعلــق بالموافقــة المســتنيرة، ويفتــح ملــف إحالة 
اإلحالــة  ملــف  يتضمــن  أن  يجــب  "بياناـتـي".  ـفـي 
الخدمــة  ومــزود  الفرديــة  الحالــة  عــن  معلومــات 
مســارات  ـفـي  محــدد  هــو  )كمــا  إليــه  المشــار 

اإلحالــة(.

تمكنــك وحــدة اإلحالــة مــن إرســال بريــد إلكترونــي 	 
إلــى مــزود الخدمــة المتلقــي مباشــرة مــن بياناتــي.

مركــز 	  كل  ـفـي  اإلحالــة  مســؤول  يقــوم  أن  يجــب 
بتحديــث معلومــات الحالــة التــي تمــت إحالتهــا 
مســارات  ـفـي  المحــدد  النحــو  عـلـى  بياناـتـي  عـلـى 

اإلحــاالت. 
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ــة عـــلـى أنــــواع  ــ ــال ــارات اإلحــ ــســ مـــاحـــظـــة: تــحــتــوي مــ
الـــخـــدمـــات والـــمـــواقـــع وأســـمـــاء األشـــخـــاص الــذيــن 
الرسمية  العمل  وأوقـــات  معهم  التواصل  يتوجب 
بطريقة  المعلومات  هــذه  وتقسيم  ادراج  تــّم  لهم. 
الجغرافي.  والموقع  للمحافظة  تبًعا  وسهلة  واضحة 
تساعد مسارات اإلحالة - التي يمكن االطالع عليها 
 - الرئيسية  واألدوات  المصادر  في قسم  الرابط  عبر 
في تحديد الجهة التي تنبغي اإلحالة إليها طبًقا لنوع 

المساعدة المطلوبة والمنطقة الجغرافية.
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االســتغال  مــن  الحمايــة  سياســة 
الجنســي واالعتــداء 

...
كبــر  أ أحــد  الجنســي  واالعتــداء  االســتغالل  يعــد 
اإلنســاني  العمــل  مجتمــع  تهــم  التــي  المواضيــع 
المســتضعفين  حمايــة  أن  حيــث  فيــه،  والعامليــن 
والمهمشــين مــن هــذا النــوع مــن اإلســاءة - ســواء مــن 
األطفــال أو الالجئيــن أو األقليــات المهمشــة - هــي 
واحــدة مــن أهــم النقــاط التــي تركــز عليهــا منظمــات 
التــي  المبــادئ  تعكــس  أنهــا  كمــا  االنســاني،  العمــل 
تعمــل المنظمــات اإلنســانية وفًقــا لهــا والتــي تتمثــل 
الذيــن  األشــخاص  ونزاهــة  كرامــة  وتكريــم  باحتــرام 
نســعى لخدمتهــم وحمايتهــم. وبالتاـلـي، فــإن جميــع 
يتحملــون  فيهــا  والعامليــن  اإلنســانية  المنظمــات 
مســؤولية االمتثــال والتقيــد بســلوكيات معينــة تتفــق 
ووضــع  االنســان،  لحقــوق  األساســية  المبــادئ  مــع 
بهــذه  يخــّل  لمــن  ونظــام محاســبة  رادعــة  إجــراءات 

يخالفهــا. أو  المبــادئ 

انطالًقــا مــن ذلــك، ولضمــان العمــل وفًقــا لمبــادئ 
حقــوق اإلنســان والحمايــة مــن االســتغالل واالعتــداء 
كز "مكاني"، تم وضع سياسة حماية  الجنسي في مرا
الطفــل وسياســة الحمايــة مــن االعتــداء واالســتغالل 
الجنســي التــي تهــدف لحمايــة األطفــال والمنتفعيــن 
او  اعتــداء  أي  مــن  "مكاـنـي"  كــز  مرا ـفـي  والعامليــن 
اســتغالل مــن هــذا النــوع، إضافــة إلــى تحديــد وتوجيــه 
خــالل  مــن  "مكاـنـي"  كــز  مرا ـفـي  العامليــن  ســلوك 
وضــع مدونــة ســلوك يتوجــب علــى جميــع العامليــن 
كــز "مكانــي" الموافقــة عليهــا والعمــل وااللتــزام  فــي مرا

بهــا. كمــا تــم أيًضــا وضــع نظــام شــكاوى للتبليــغ عــن 
أي حالــة إســاءة أو اعتــداء قــد يتعــرض لــه الشــخص، 
كــز  أو التبليــغ فــي حــال انتهــاك أحــد العامليــن فــي مرا
"مكانــي" لسياســة حمايــة الطفــل وسياســة الحمايــة 
مــن االســتغالل واالعتــداء الجنســي، أو التصــرف بــأي 
طريقــة تخــرق قواعــد مدونــة الســلوك المتفــق عليهــا. 

الفرق بين االستغال واالعتداء الجنسي 
...

أو  فعـلـي  اســتغالل  أي  هــو  الجنســي:  االســتغال 
ـفـي  تفــاوت  أو  ضعــف  لموقــف  اســتغالل  محاولــة 
يشــمل  وذلــك  جنســية،  ألغــراض  الثقــة  أو  القــوى 
أو  نقديــة  منفعــة  بتحقيــق  محصــور  غيــر  ولكنــه 
الجنســي  االســتغالل  مــن  سياســية  أو  اجتماعيــة 

يــن. لآلخر

االعتــداء الجنســي: هــو التعــدي الجســدي المتســم 
يقــع  والــذي  بالتعــدي  التهديــد  أو  بطبيعــة جنســية 
ظــروف  ـفـي  أو  متكافئــة  غيــر  ظــروف  ـفـي  أو  بالقــوة 

قســرية. 

جميــع  عـلـى  الحمايــة  سياســة  تطبيــق  يجــب   —
الميســرين  ســواء  "مكاـنـي"،  كــز  مرا ـفـي  العامليــن 
انتهــاك  ويعــد  اإلداري.  الــكادر  أو  المتطوعيــن  أو 
المبــاديء التــي تقــوم عليهــا السياســة أساًســا التخــاذ 
إنــذار  دون  الفصــل  ذلــك  ـفـي  بمــا  تأديبيــة،  تدابيــر 

 . مســبق

الطفل  حماية  سياسة  انتهاك  على  األمثلة  ومــن 
وســـيـــاســـة الــحــمــايــة مـــن االعــــتــــداء واالســـتـــغـــال 

الجنسي:
× اإلســـــاءة الــجــســديــة لــألطــفــال أو الــمــنــتــفــعــيــن أو 

العاملين.
تــقــديــم نصيحة غــيــر الئــقــة أو  لــغــة أو  اســتــخــدام   ×

مسيئة.
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× الـــتـــصـــرف بـــطـــرق مــهــيــنــة بـــغـــرض إلـــحـــاق الــعــار 
أو  إذاللــهــم  أو  العاملين،  أو  المنتفعين  أو  باألطفال 

التقليل من شأنهم أو الحط من قدرهم.
× قضاء وقت مفرط مع األطفال بعيًدا عن اآلخرين 

بطريقة قد تعتبر غير الئقة.  
× وضع األطفال أوالمنتفعين أو العاملين في موقع 

ضعف. 
يتجاوز  لم  أي شخص  مع  ممارسة جنسية  أي   ×

الثامنة عشرة.
× تبادل النقود أو التوظيف أو السلع أو الخدمات 

مقابل الجنس.

الــمــبــادئ الــرئــيــســيــة الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا سياسة 
الحماية من االستغال واالعتداء الجنسي هي:

كــز "مكاـنـي" 	  يجــب عـلـى جميــع العامليــن ـفـي مرا
احتــرام حقــوق اإلنســان.

االعتــداء الجنســي واالســتغالل الجنســي شــكل 	 
مــن أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعي 

ولــه عواقــب وخيمــة.

األنشطة الجنسية مع األطفال محظورة.	 

أو 	  الســلع  أو  العمالــة  أو  األمــوال  تبــادل  يحظــر 
الجنــس. ممارســة  مقابــل  الخدمــات 

ُيحظــر إســاءة اســتخدام مركــز الســلطة لمصالــح 	 
جنســية أو غيرهــا مــن الخدمــات.

كــز  "مكاـنـي"  	  يقــع عـلـى عاتــق العامليــن ـفـي مرا
المخــاوف  أو  الشــكوك  جميــع  عــن  اإلبــالغ 
الجنســيين. واالســتغالل  باإلســاءة  المتعلقــة 

يجــب أال ننســى بــأن اإلســاءة واالعتــداء الجنســي 	 
هــو أي ســلوك أو فعــل متســم بطبيعــة جنســية.

مدونة سلوك حماية الطفل
...

هــي مجموعــة مــن المبــادئ والتعليمــات التــي يجــب 
معرفتهــا  "مكاـنـي"  كــز  مرا ـفـي  العامليــن  كل  عـلـى 

قــد  شــروطها.  ضمــن  والعمــل  عليهــا  والموافقــة 
ولكــن  آلخــر،  مركــز  مــن  الســلوك  مدونــة  تختلــف 
النقــاط  باحتوائهــا عـلـى  أن تشــترك جميعهــا  يجــب 

التاليــة: األساســية 

يجب علّي:
والنســاء 	  والفتيــات  الفتيــان  جميــع  معاملــة 

المســاواة. قــدم  وعـلـى  باحتــرام  والشــباب  والرجــال 

توفير بيئة مرحبة ودامجة وآمنة لجميع األطفال 	 
والشباب واألهالي والموظفين والمتطوعين.

احترام جميع الناس بغض النظر عن خلفياتهم.	 

تشــجيع التواصــل المفتــوح بيــن جميــع األطفــال 	 
والمتطوعيــن،  والموظفيــن  واألهاـلـي  والشــباب 
والتأكــد مــن أن جميــع األطفــال والشــباب قادريــن 
تؤثــر  التــي  القــرارات  اتخــاذ  ـفـي  المشــاركة  عـلـى 

عليهــم.

إـلـى 	  باإلســاءة  تتعلــق  مخــاوف  أيــة  عــن  اإلبــالغ 
الطفــل والعنــف القائــم عـلـى النــوع االجتماعــي، 
والمصلحــة  الســرية  احتــرام  ذاتــه  الوقــت  وـفـي 

للطفــل.  الفضـلـى 

المســائل 	  جميــع  ـفـي  الواجــب  الحــذر  ممارســة 
المتصلــة بوظيفتــي وعــدم إفشــاء أيــة معلومــات 
ســرية حــول أي طفــل أو نــاٍج مــن العنــف القائــم 
علــى النــوع االجتماعــي ألي شــخص غيــر مخــول 

باالطــالع عـلـى تلــك المعلومــات.

ـفـي 	  بالشــفافية  األوقــات  جميــع  ـفـي  التحـلـي 
وســلوكي.  تصرفاـتـي 

للمســاءلة 	  خضوعــي  ضمــان  مســؤولية  تحمــل 
يعرضنــي  موقــف  أي  ـفـي  نفســي  وضــع  وعــدم 

ـلـي. االتهامــات  توجيــه  لخطــر 

التــي 	  واللغــة  وأفعاـلـي  لســلوكي  الذاـتـي  التقييــم 
بهــم. األطفــال وعالقاـتـي  مــع  اســتخدمها 

يمارســه 	  ســلوك  أي  الحظــت  كلمــا  اإلفصــاح 
المخــاوف. يثيــر  أن  ويحتمــل  غيرهــم  أو  زمالـئـي 
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أمتنع عن:
إحــراج 	  منــه  ُيقصــد  ســلوك  أي  ـفـي  االنخــراط 

االســتخفاف  أو  إذاللهــم،  أو  والنســاء،  األطفــال 
قدرهــم. مــن  الحــط  أو  بهــم، 

اســتخدام لغــة غيــر الئقــة أو بذيئــة أو مهينــة أو 	 
الســن. األطفــال وصغــار  عنــد مخاطبــة  تمييزيــة 

ظــرف 	  أيــة  تحــت  طفــل  مــن  خدمــة  أيــة  طلــب 
منــي. يطلبهــا  مســاعدة  أو  حمايــة  أيــة  مقابــل 

القيــام بأفعــال ذات طبيعــة شــخصية يمكــن أن 	 
ـفـي  مســاعدته  مثــل  بنفســه،  الطفــل  بهــا  يقــوم 

أو تغييــر مالبســه. الحمــام  إـلـى  الذهــاب 

أخــذ األطفــال إلــى منزلــي أو النــوم فــي الغرفــة ذاتهــا 	 
أو الســرير ذاتــه مــع الطفــل.

اســتخدام أي شــكل مــن أشــكال العنــف البدـنـي 	 
ـفـي تعامـلـي مــع األطفــال.

إقامة عالقات جنســية أو عالقات يمكن اعتبارها 	 
اســتغاللية أو مســيئة مع األطفال.

مــع 	  الئقــة  غيــر  أو  اســتفزازية  بطريقــة  التصــرف 
الطفــل.

التغاضــي عــن أيــة معاملــة لألطفــال تعتبــر غيــر 	 
المشــاركة  أو  مســيئة،  أو  آمنــة  غيــر  أو  قانونيــة 

فيهــا. 

التصــرف بطريقــة تعكــس معاملــة غيــر عادلــة أو 	 
تمييزيــة لألطفــال.

التقــاط الصــور الفوتوغرافيــة أو أشــرطة الفيديــو 	 
للطفــل أو أبويــه أو وـلـي أمــره.

بشــأن  والتقاريــر  الشــكاوى  تقديــم 
ـفـي  الجنســي   واالعتــداء  االســتغال 

"مكاـنـي" كــز  مرا
فــي حــال وجـــود شــكــوك أو مــخــاوف، أو مالحظة أو 
اعتداء، يجب  أو  معرفة وقوع حادث فيه استغالل 
أيَّا كان التبليغ وتقديم شكوى بهذا  على الشخص 

وتقديم  الــمــخــاوف  عــن  التبليغ  يعتبر  الــخــصــوص. 
الشكاوى مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع 
ويعد  "مــكــانــي"،  كــز  مــرا فــي  والــعــامــلــيــن  المنتفعين 
الكتمان وعدم التبليغ خرًقا لقواعد السلوك الواجب 

االلتزام بها. 

كز "مكاني" على  يجب أن يحتوي كل مركز من مرا
لجميع  واضــح  مكان  في  صندوق شكاوى موضوع 
المنتفعين والعاملين، ويحافظ على قدر معين من 
الخصوصية )كأن ال يوضع أمام كاميرات المراقبة(، 
إليه. ويجب أن يتم  الوصول  ويسهل على األطفال 
الصندوق  هــذه  بــوجــود  المنتفعين  جميع  تعريف 
حال  في  الشكاوى  وتقديم  التبليغ  وآلية  وبامكانية 
تــزويــد رقـــم الخط  لـــإلســـاءة. كــمــا ينبغي  تــعــرضــهــم 
العاملين  لــجــمــيــع  بــالــيــونــيــســف  الـــخـــاص  الــســاخــن 
والمنتفعين في "مكاني" من خالل طباعته ووضعه 
في عدة أماكن داخل المركز، وتوزيعه على األطفال 

والمنتفعين خالل الجلسات واللقاءات المختلفة. 

حــول  معرفتهــا  الواجــب  النقــاط  مــن 
والشــكاوى  الباغــات  تقديــم  إجــراءات 
واالعتــداء  باالســتغال  المتعلقــة 

: لجنســي ا
التبليغ إلزامي على الجميع.	 

يتــم تقديــم الشــكاوى والبالغــات بحســن النيــة، 	 
وينــدرج التبليــغ عــن معلومــات خاطئــة أو كيديــة 
"مكاـنـي"  كــز  مرا ـفـي  العامليــن  أحــد  بخصــوص 

ضمــن ســوء الســلوك. 

هــذه 	  يقدمــون  الذيــن  األفــراد  حمايــة  يجــب 
االنتقــام.  مــن  البالغــات 

ـفـي حــال الشــك أو عــدم اليقيــن مــن أي حادثــة، 	 
يجــب طلــب المشــورة مــن ضابــط ارتبــاط الحمايــة 

مــن االســتغالل واالعتــداء الجنســي. 

ال ينبغــي ألحــد التحقيــق بنفســه ـفـي أي حــادث 	 
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أو واقعــة. فقــط الموظفيــن المعنييــن والمدربيــن 
هــذه  ـفـي  ــا  خاصًّ تحقيًقــا  يجــروا  أن  يمكنهــم 

الحــوادث. 

عــن 	  الكشــف  دون  التبليــغ  للشــخص  يمكــن 
يتــه. هو

ـفـي  العامليــن  تدريــب  أيًضــا  المهــم  مــن 
كــز "مكانــي" على سياســة االســتغال  مرا
حمايــة  وسياســة  الجنســي  واالعتــداء 
الطفــل لمــا لهــذا التدريــب مــن أهميــة فــي:

بمفهــوم 	  المركــز  موظــف  ودرايــة  فهــم  زيــادة 
االســتغالل واالعتــداء الجنســي وسياســة حمايــة 

وآثارهــا. الطفــل 

التعــرف عـلـى  السياســات والمبــادئ وإجــراءات 	 
الشــكاوى والتبليــغ.

تعزيز فهم معايير مدونة السلوك.	 

بنــاء قــدرات العامليــن فــي "مكانــي" بشــأن الوقايــة 	 
مــن االســتغالل واالعتــداء الجنســي. 

مجــال 	  ـفـي  بالعمــل  المرتبطــة  التحديــات  فهــم 
الجنســي. واالعتــداء  االســتغالل  مــن  الحمايــة 

تعريف العاملين بآلية الشكاوى.	 

بسياسة  الخاصة  التدريبات  كافة  في  مؤكد  هو  كما 
يجب  الجنسي،  واالعــتــداء  االستغالل  مــن  الحماية 
ــام شــكــاوى  عـــلـى كـــل مــنــظــمــة شــريــكــة وضــــع نـــظـ
وبالغات خاص بها، وتدريب كافة عامليها على آلية 

استخدامه.



إجراءات العمل الموحدة لبرنامج مكاني82 يونيسف



83



إجراءات العمل الموحدة لبرنامج مكاني84 يونيسف

 الفصل الخامس :

كز مكاني عناصر إدارة مرا
 …

يــتــولــى شـــركـــاء الــيــونــيــســف كــالــجــهــات 
الــحــكــومــيــة والـــشـــركـــاء مــحــلــيــيــن مثل 
كز  منظمات المجتمع المحلي إدارة مرا
ا  نــهــًجــا مجتمعيًّ تــتــبــع  الــتــي  "مــكــانــي" 
الالجئين والــذي يقود  داخــل مخيمات 
كز  من خالله الالجئون عملية إدارة مرا

"مكاني". 

يضــم الهيــكل التنظيمــي فــي "مكانــي" العديــد مــن 
وأدوارهــا  بمســمياتها  تختلــف  التــي  الوظائــف 

اآلـتـي: منهــا  ونذكــر  ومســؤولياتها، 
مدير المركز •

مدخل البيانات •

ميسري المنهاج الرئيسي •

وذلك يشمل:
دعــم 	  خدمــات  )ميســر  األكاديمــي  الميســر 

 ) لتعليــم ا

ميسر المهارات الحياتية	 

بحاضنــات 	  )خــاص  االجتماعــي  االبتــكار  ميســر 
االجتماعــي( االبتــكار 

ميسر حماية الطفل	 

• فريق الحشد المجتمعي

• المتطوعون )باختالف أدوارهم(
• مسؤول النظافة 

• الحارس )عند الحاجة(

خطوة العمل األولى: التوظيف في مكاني 
...

آلّية التوظيف
توفر شواغر على  باإلعالن عن  البرنامج  إدارة  تقوم 
متعددة  وســائــل  بــاســتــخــدام  يناسبها  الـــذي  الــنــحــو 

الرسمية  والــجــريــدة  اإللكترونّية  التوظيف  كمواقع 
المباشر واإلعالنات في مرافق منظمات  والتوظيف 
المجتمع المدني وعبر وسائل التواصل االجتماعي، 
الموضوعّية  سياسة  اتباع  على  التركيز  أهمية  مع 

والشفافّية في عملية التوظيف. 

خطوات تعيين ميسر الحزم المبنية على التعلم
إضافة الى مقابلة التوظيف، يتوجب على المرشحين 
على  المبنية  الــحــزم  )مــيــســر  األكــاديــمــي  للمنصب 

التعلم( الخضوع المتحان تبًعا لما يلي:
لــقــيــاس مستوى  امــتــحــانــات مصممة  ثـــالث  هــنــاك 

الميّسرين:
الذيــن  بالميســرين  خاصــة  مســتوى  امتحانــات   .1
العربيــة  اللغــة  مبحثــي  بتدريــس  ســيقومون 
والرياضيــات مًعــا ألطفــال المرحلــة األوـلـى، ويخضــع 

التاليــة: لالمتحانــات  المرحلــة  هــذه  ميســر 
المرحلــة  • لميســري  العربيــة/  اللغــة  امتحــان 

.)20 الكليــة:  )العالمــة  األوـلـى: 

امتحــان الرياضيــات/ لميســري المرحلــة األولــى:  •
)العالمــة الكليــة: 20(. 

ـفـي  • الميســر  لعالمــة  الكـلـي  المجمــوع  يبلــغ 
امتحانــات المبحثيــن 40 عالمــة )تتــم اضافتهــا اـلـى 

المقابلــة(. عالمــة 

اللغــة  بميســري  خاصــة  مســتوى  امتحانــات   .2
العربيــة وميســري الرياضيــات للطــالب المســجلين 

وتشــمل: الثالثــة،  أو  الثانيــة  المرحلتيــن  ـفـي 
امتحــان اللغــة العربيــة/ موحــد لميســري اللغــة  •

العربيــة للمرحلــة الثانيــة والثالثــة: )العالمــة الكليــة: 
.)50

لميســري  • موحــد  الرياضيــات/  امتحــان 
)العالمــة  والثالثــة:  الثانيــة  للمرحلــة  الرياضيــات 

.)50 الكليــة: 

االمتحــان  • ـفـي  الكليــة  الميســر  عالمــة  تبلــغ 
المخصــص لــه: 50 عالمــة )تتــم اضافتهــا الــى عالمــة 
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المقابلــة(.

3. امتحــان مســتوى خــاص بالميســرين الــذي  •
اإلنجليزيــة  اللغــة  مبحثــي  بتدريــس  ســيقومون 

وتشــمل:  "مكاـنـي"،  أنديــة  ـفـي  والعلــوم 

مــن  • ألي  الموحــد  االنجليزيــة  اللغــة  امتحــان 
المراحــل الثالثــة: )العالمــة الكليــة: 50 تتــم اضافتهــا 

المقابلــة(. عالمــة  اـلـى 

األوـلـى:  • المرحلــة  لميســري  العلــوم/  امتحــان 
عالمــة  اـلـى  اضافتهــا  تتــم   10 الكليــة:  )العالمــة 

بلــة(. لمقا ا

المرحلــة  • لميســري  موحــد  العلــوم/  امتحــان 
الثانيــة أو الثالثــة: )العالمــة الكليــة: 50 تتــم اضافتهــا 

اـلـى عالمــة المقابلــة(.

يمكننا االطــــالع عــلــى الــوصــف الــوظــيــفــي لــكــل من 
الرابط  خــالل  من  "مكاني"  في  العاملين  الميسرين 

المتاح في قسم األدوات والمصادر الرئيسية. 

خــطــوة الــعــمــل الــثــانــيــة: الــتــدريــب وبــنــاء 
القدرات

...
والمتطوعين  الموظفين  جميع  يخضع  أن  ينبغي 
تدريبية كجزء  لــدورات  كز "مكاني"  العاملين في مرا
من العملية المستمرة لبناء القدرات. سيتم اختيار 
الــمــوظــفــيــن والــمــتــطــوعــيــن بــعــنــايــة وتــدريــبــهــم على 
عليها  يقوم  التي  الرئيسية  والبرامج  المبادىء  أهم 
برنامج "مكاني" كل حسب مسماه الوظيفي والدور 

الذي يقوم به. 

وتشمل هذه التدريبات:
"مـــكـــاـنــي"  بـــبـــرنـــامـــج  لــلــتــعــريــف  تــوجــيــهــيــة  دورة   •

عــام  بشكل  يقدمها  الــتــي  والــبــرامــج  والــخــدمــات 
في  العاملين  )لجميع  يستهدفها  الــتــي  والــفــئــات 

"مكاني"(.
•  تدريبات خاصة وتفصيلية بشأن البرامج المقدمة 
ــاـنــي" )خـــــاص بــمــيــســري حــــزم الــمــنــهــاج  ــكـ ـفــي "مـ

الرئيسي(.

•  تــدريــب عــلــى ســيــاســة حــمــايــة الــطــفــل وســيــاســة 
الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي )لجميع 

العاملين في "مكاني"(.
• تـــدريـــب عــلــى نــظــام "بــيــانــاـتـي" )خــــاص بمدخلي 

البيانات والعاملين على نظام بياناتي(. 
• تدريب اإلحاالت )ألخصائيي الحماية(. 

• تدريب على آليات وأساليب الحشد )خاص بفريق 
الحشد المجتمعية(.

الدورات التدريبية المدرجة أعاله إلزامية، وينبغي أن 
يخضع لها كل موظف في "مكاني" حسب اختصاصه 
والمهام الرئيسية له. تقع مسؤولية تدريب العاملين 
الــشــريــكــة، حيث  المنظمة  عــاتــق  فــي "مــكــانــي" على 
يجب على كل شريك متابعة الموظفين وتزويدهم 

بالتدريبات الالزمة بشكل دوري أو عند الحاجة. 
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على مستوى مركز "مكاني": 

على مستوى اليونيسف

على مستوى المنظمة الشريكة:

خطوة العمل الثالثة: متابعة البرنامج
...

 

يســتخدم العاملــون ـفـي المركــز نظــام بياناـتـي 	 
ألغــراض تســجيل الطــالب والحضــور والغيــاب 

واإلحــاالت، وانشــاء الجــدول الدراســية.

يتــم 	  التــي  الدوريّــة  "مكاـنـي"  مركــز  تقاريــر 
الشــريكة. للمنظمــة  ارســالها 

تهــدف 	  التــي  الميدانّيــة  اليونيســف  زيــارات 
كــز عـلـى تخّطــي أيــة عقبــات  لمســاعدة المرا
العامليــن  آلراء  واالســتماع  تواجههــم، 

البرنامــج. تطويــر  عـلـى  ومســاعدتهم 

زيارات المشرفين الميدانيين. 	 

بادخــال 	  والتقييــم  المتابعــة  قســم  قيــام 
كتيفيتــي إنفــو" وتدقيــق  البيانــات إلــى نظــام "أ

بياناـتـي.  برنامــج  عـلـى  البيانــات 

التقارير الشهرية المقّدمة لليونيسف. 	 
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 الفصل السادس :

المصادر واألدوات الرئيسية 
...

الرابط اإللكتروني
تم تجميع جميع األدوات والمواد التي تم ذكرها 
ملفات  في  السابقة  الفصول  خــال  عنها  والشرح 
واستخدامها.  إليها  الــوصــول  لتسهيل  منفصلة 
يمكن االطاع على هذه الملفات من خال الرابط 

التالي:

https://drive.google.com/drive/fold-
ers/1VPmEhNfWRlesZmzDhZeU-
iGhVnhtPEB4h?usp=sharing

من خال الرابط يمكننا االطاع والحصول على:
• دليل الحشد

• الخطط التنفيذية، وتشمل:
الخطــط التنفيذيــة لمســتويات التعليــم ـفـي الحــزم 	 

التعلــم )المســتويات 6-1(  المبنيــة عـلـى 
الخطة التنفيذية للحزمة المبنية على المهارات	 

• االختبارت، وتشمل:
اختبارات تسكين الطالب 	 
االختبــارات التشــخيصية لمبحثــي العلــوم واللغــة 	 

اإلنجليزيــة

التعليــم  دعــم  خدمــات  برنامــج  دروس  قوائــم   •

المتكاملــة مــع أنشــطة حمايــة الطفــل والمهــارات 
االجتماعــي. واالبتــكار  الحياتيــة 

• المناهج واألدلة، وتشمل:
العربيــة، 	  )اللغــة  التعليميــة  المباحــث  مناهــج 

االنجليزيــة( اللغــة  العلــوم،  الرياضيــات، 
منهاج حماية الطفل	 
منهاج المهارات الحياتية 	 
االبتــكار 	  لحاضنــات  األوـلـى  المرحلــة  منهــاج 

عــي جتما ال ا

االبتــكار 	  لحاضنــات  الثانيــة  المرحلــة  منهــاج 
عــي جتما ال ا

منهاج برنامج التصميم المتمحور حول اإلنسان	 
تنميــة 	  لبرنامــج  لموحــدة  العمــل  اجــراءات  دليــل 

المبكــرة الطفولــة 
دليل برنامج التوعية الوالدية	 
دليل برنامج صفر – 3	 
دليل برنامج األهل والطفل التعليمي	 

• مسارات اإلحاالت لخدمات حماية الطفل

• دليل مستخدم بياناتي

• الوصــف الوظيفــي لــكل مــن الميســرين العامليــن 
فــي "مكانــي"

https://drive.google.com/drive/folders/1VPmEhNfWRlesZmzDhZeUiGhVnhtPEB4h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VPmEhNfWRlesZmzDhZeUiGhVnhtPEB4h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VPmEhNfWRlesZmzDhZeUiGhVnhtPEB4h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VPmEhNfWRlesZmzDhZeUiGhVnhtPEB4h?usp=sharing
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الملحقات
1. نموذج تقييم حصة صفية ونموذج 

المعايير األساسية للغرفة الصفية
أ . نموذج تقييم حصة صفية

 نموذج تقييم حصة صفية

الوظيفة: اسم المقّيم:

التخصص اسم الميّسر:

المنطقة: المركز التعليمي:

التاريخ واليوم: مستوى الصف:

اسم الدرس:

العالمة النهائية للزيارة : )                 (
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العالمة1234المعيارالرقم

جاهزية الميّسر1

يوجد نقص في 
أغلب األدوات 

والوسائل الالزمة 
لتنفيذ انشطة الدرس

يوجد نقص في 
بعض األدوات 

والوسائل الالزمة 
لتنفيذ انشطة الدرس 

يوجد نقص في 
إحدى األدوات 

والوسائل الالزمة 
لتنفيذ انشطة 

الدرس.

ُيظهر الميّسر 
جاهزيته لتقديم 
الحصة من خالل 

توفير األدوات 
والوسائل الالزمة 

لتنفيذ أنشطة 
الدرس.

 

التمهيد للدرس2
يبدأ بالدرس أو 

الموضوع مباشرة 
دون تمهيد.

يقدم للموضوع من 
خالل مدخل كالمي 

يربط فيه التعلم 
السابق بالالحق فقط.

ُيقّدم نشاط بداية 
لدمج جميع الطلبة 

من خالل مدخل 
كالمي يجذب انتباه 

الطلبة ويصبح 
لديهم دافع 

للمشاركة.

ُيقّدم نشاط بداية 
لدمج جميع الطلبة 

ومرتبط بالتعلم 
القبلي ويمّهد 

للتعلم الالحق، و 
يجذب انتباه الطلبة 

ويصبح لديهم دافع 
للمشاركة حيث 

ُيقّدم النشاط من 
خالل :عرض مسألة 

حياتية - عرض فيديو 
- صورة -...الخ

أنشطة الدرس3

يقدم مهام 
وأنشطة ال تحقق 
أهداف الدرس، أو 

ال يقدم أي نشاط، 
والميّسر هو المحور 
في عملية التعليم 

والتعلم

يقدم أنشطة 
مرتبطة باألهداف 

الخاصة وتعتمد على 
التدريب الفردي فقط 

)مثل االعتماد على 
حل انشطة التمارين 

بشكل فردي من 
قبل الطلبة(

يقدم أنشطة 
مرتبطة باألهداف 

الخاصة بالدرس 
من خالل استخدام 
أنشطة غير متنوعة 

ومن نوع واحد فقط 
)مثل جميع األنشطة 

الُمقّدمة من قبل 
الميّسر نقاش فقط(

ُيقّدم أنشطة 
مرتبطة باألهداف 

الخاصة بالدرس مع 
مراعاة مستويات 
الطلبة من خالل 

التنويع في األنشطة 
من حيث طبيعة 
المهام )انشطة 

البحث، انشطة 
النقاش، انشطة 

التجريب....(وطريقة 
تنفيذ النشاط 

)جماعية(.

إدارة أنشطة 4
الدرس

 ُيقدم االنشطة 
بطريقة عشوائية 

ارتجالية وغير 
مفهومة.

يدير األنشطة في 
الغرفة الصفية 

بوجود خلل في 
وقت تنفيذ النشاط 

وخلل في التعليمات 
المقدمة للطلبة 

وبشكل مغايير عما 
هو مخطط له.

يدير األنشطة في 
الغرفة الصفية مع 

وجود نقص في 
إحدى األمور اآلتية: 
- استخدم أسلوب 

مناسب إلدارة النشاط 
) فكر - ناقش - شارك 

، مشاركة االجابات، 
الكؤوس الملونة، 

قاعدة الكف...( 
- اإللتزام بالوقت 
المحدد وبشكل 

يحقق جميع أهداف 
الحصة 

- التعليمات في 
بعض األنشطة غير 

واضحة.

يدير جميع األنشطة 
بفاعلية في الغرفة 

الصفية من خالل 
توضيح الهدف من 

النشاط وتقديم 
تعليمات واضحة 

للطلبة لتنفيذ 
النشاط ويدير وقت 

الحصة بشكل يحقق 
جميع أهداف الحصة 

وبما هو مخطط له 
ضمن زمن الحصة. 
واستخدم أسلوب 

مناسب إلدارة النشاط 
) فكر - ناقش - شارك 

، مشاركة االجابات، 
الكؤوس الملونة، 

قاعدة الكف...(.
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ربط المحتوى 5
بمواقف حياتية

ال يربط محتوى 
الدرس بالواقع

احيانا يقدم ربط 
لمحتوى الدرس 

بأمثلة حياتية من 
الواقع 

يربط محتوى الدرس 
بأمثلة حياتية من 

الواقع بشكل 
مستمر 

يربط محتوى الدرس 
بأمثلة حياتية من 

الواقع بشكل 
مستمر وُيشجع 

الطلبة على إعطاء 
أمثلة من واقعهم 

لم بقدم أي تشجيع تفاعل الطلبة6
أو تعزيز.

يعّزز بعض الطلبة 
أحياًنا

يعّزز الطلبة بشكل 
مناسب. ويوّفر أحياًنا 
لبعض الطلبة فرص 

المشاركة في الدرس 
واألنشطة حيث 

يتفاعل بعض الطلبة 
مع االنشطة ومع 

الميسر.

ُيعّزز الطلبة بشكل 
مناسب. ويوّفر 
لجميع الطلبة 

الفرصة الكافية 
للمشاركة في 

الدرس واألنشطة 
حيث يتفاعل الطلبة 

بشكل ايجابي ونشط 
مع االنشطة ومع 

الميّسر وفيما بينهم 

التسلسل في 7
التنفيذ

ال يوجد تسلسل 
واضح في تقديم 

الموضوع وذلك 
لخروج الميسر 

العشوائي واالرتجالي 
عن ما هو مخطط 
بطريقة بعيدة كل 

البعد عن أهداف 
وإجراءات الخطة

يواجه الطلبة صعوبة 
في متابعة الموضوع 
الدراسي وذلك لخروج 
الميّسر غير المبرر عن 

خطة الدرس أحياًنا

يقدم الموضوع 
واألنشطة بطريقة 
تمكن الطلبة من 

المتابعة مع الميّسر 
وذلك من خالل التزام 

الميّسر بتسلسل 
الخطة المعدة 

للدرس فقط(

يتبع تسلساًل منطقيًا 
في تقديم فعاليات 

الدرس بطريقة تمكن 
الطلبة المتابعة 

مع الميّسر بشكل 
مشوق وذلك من 

خالل التزام الميّسر 
بتسلسل الخطة 

المعدة للدرس مع 
وجود بصمات ابداعية 
تثري الحصة من قبل 

الميّسر(

األسئلة8

يطرح أسئلة من 
مستويات التفكير 
الدنيا دون مراعاة 

الميّسر لوقت االنتظار 
1 أو وقت االنتظار 2

يطرح أسئلة من 
مستويات التفكير 

الدنيا مع مراعاة 
الميّسر لوقت االنتظار 

1 أو وقت االنتظار 2

يطرح أسئلة تراعي 
مستويات التفكير 

وتثري موضوع 
النقاش مع مراعاة 

الميّسر لوقت االنتظار 
1 أو وقت االنتظار 2 

فقط

يطرح أسئلة تراعي 
مستويات التفكير 

وتثري موضوع 
النقاش مع مراعاة 

الميّسر لوقت 
االنتظار1 )االنتظار 

لمدة ثالث إلى خمس 
ثوان بعد طرح السؤال 

قبل السماح ألي 
طالب بإعطاء اإلجابة( 

و وقت االنتظار2 
)االنتظار بعد إجابة 

الطالب على السؤال 
وقبل الرد على إجابة 
الطالب 3 إلى 5 ثوان( 

ويؤكد على تبرير 
االجابات من قبل 

الطلبة.
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التقويم 9
المستمر

لم يستخدم أنشطة 
وادوات تقويم 

مستمر

أحياًنا، يتأكد من 
فهم واستيعاب 

بعض الطلبة )مثل 
في بعض األنشطة 
يسأل بعض الطلبة 

عن فهمهم 
للموضوع(.

يتأكد من فهم 
واستيعاب الطلبة 

ويقّدم تغذية راجعة 
بعد بعض االنشطة 

أحياًنا من خالل 
استخدام أنشطة 

أنشطة أو أدوات 
التقويم المستمر 

)اختبار، قوائم الرصد، 
طرح األسئلة، توقف 

لثالث دقائق ... الخ(.

يتأكد من فهم 
واستيعاب الطلبة 

أوًلا بأول ويقّدم 
تغذية راجعة بعد 

كل نشاط من خالل 
استخدام أنشطة 
أو أدوات التقويم 

المستمر )اختبار، 
قوائم الرصد، طرح 

األسئلة، توقف لثالث 
دقائق ... الخ(.

 

إغالق الحصة10
ينهي الحصة دون 

ربط فعالياتها ومن 
غير عمل أي فعالية

ينهي الحصة دون 
ربط فعالياتها، فقط 

من خالل تذكير 
الطلبة بأن الحصة 
انتهت وتكليفهم 

بواجب بيتي. 

ُينهي الحصة بربط 
فّعالياتها المختلفة 

بعضها ببعض من 
خالل تلخيصه لها 

دون اشراك الطلبة 
)مثل قيام الميسر 

نتلخيص الفعاليات 
شفوًيا(.

ينهي الحصة بنشاط 
أو موقف يلخص 

فيه الحصة الصفية 
وباشراك الطلبة في 
ذلك )مثل استخدام 

بطاقة خروج مناسبة( 

نقاط القوة:

مقترحات للتحسين:

مالحظات عامة:
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 عدد أيام التعليم غير
 الرسمي المفعلة في

كل اسبوع لكل مبحث

 يلتئم الصف مرة واحدة
في األسبوع لكل مبحث

 يلتئم الصف مرتين في
األسبوع لكل مبحث

 يلتئم الصف 3 إلى 4
 مرات في األسبوع لكل

مبحث

 يلتئم الصف 5 إلى 6
 مرات في األسبوع لكل

مبحث

 عدد المتعلمين في
 تحت 2525-3130-40أكثر من 40الصف أو المجوعة

عدد الميسرين لكل 
 ميّسر ومتطوع لكل ميّسر واحد لكل مبحثمتطوع واحد لكل مادةمبحث لكل 20-25 طالبا 

مبحث
 ميّسر ومتطوع لكل

 مبحث

 المواد التعليمية )منهاج
 اليونيسف( ومواد إثرائية

 )مثل القرطاسية

 المواد التعليمية متاحة
وغير مفعلة

 المواد التعليمية فقط
 تستخدم من قبل

 الميسر

 المتعلمون يستخدمون
 المواد التعليمية بشكل

 فردي

 المواد التعليمية
 تستخدمها مجموعات

 المتعلمين بشكل
 تفاعلي

تقديم المحتوى 
التعليمي )بما في ذلك 

مراعاة الفروق الفردية
والتحقق المحتوى(

الميسر محور الجلسة 
التعلمية وال وال يراعي 

الفروق الفردية بين 
المتعلمين. ال يوجد 
تقييم مرئي لتعلم 

الطالب.

الميسر محور الجلسة 
التعليمية والطلبة 

منخرطين في التعلم 
و يقومون بالمهام 

الموكلة اليهم ، ليسوا 
موزعين على مستويات 

غير ولكن مع إيالء االنتباه 
للمتعلمين المتقدمين 

ومن هو أدنى منهم. 
الميّسر يوجه األسئلة 

والطلبة يعطون الوقت 
لإلجابة.

يشرك الميّسر المتعلمين 
في حل المسائل و/أو 

النقاش. األنشطة تراعي 
المستويات والقدرات 

في الجلسة بحيث 
تتعامل مع كل من 

احتياجات المتقدمين 
والذين اقل منهم. تتوفر 

الفرصة للطلبة للتعبير 
عن معرفتهم

أنشطة متمحورة حول 
المتعلم - يتنقل الميّسر 

من متعلم إلى متعلم 
ليوفر الدعم لألفراد أو 

المجموعات جلسات 
قائمة على مجموعات 

مصنفة حسب المستوى 
المعرفي. 

تتبنى المجموعات 
الدعم المتبادل )الطلبة 

األقوياء يساعدون 
الطلبة الضعفاء(. 

وتتوفر الفرص للطلبة 
للتعبير عن معرفتهم 

أما بشكل فردي أو في 
مجموعات.

الجدران غير مزينةجاذبية مكان التعلم
الجدران مزينة بمواد 

ليست لها عالقة 
بالتعليم 

الجدران مزينة بمواد 
تعليمية

الجدران مزينة بأعمال 
الطلبة والمواد التعليمية

ال يوجد أثاث؛ المتعلمون ترتيب الصف
يفترشون األرض

الكراسي واالطاوالت 
مرتبة على شكل 

صفوف

الكراسي والطاوالت 
U مرتبة بشكل حرف

الكراسي والطاوالت 
مرتبة في مجاميع على 

نحو يمكن الطلبة من 
التفاعل

قليلة أو غير مستخدمةالتكنولوجيا
جهازا حاسوب أو أكثر 
لكل مركز الستخدام 

الميسرين واإلدارة

مختبر حاسوب أو 
حواسيب متاحة 

الستخدام المتعلمين

مختبر حاسوب وتتوفر 
عارضات البيانات 

والشاشات إلثراء التعلم 

ب. نموذج المعايير األساسية للغرفة الصفية. 
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سجالت التعلم 
)وتشتمل على جميع 

ما يلي: قوائم الحضور، 
اختبارات تحديد 

المستوى التعليمي ، 
تقارير التطورالتعليمي 

ومالحظات الميسر( 

عدم وجود سجالت 
للمتعلم ) غير متوافرة(

سجالت المتعلمين 
متاحة ومستخدمة 

من قبل اإلدارة ويمكن 
للميسر الحصول عليها 

ألغراض التخطيط

سجالت المتعلمين 
متاحة في الصف 

ويستخدمها المعلم 
لتخطيط الدرس

سجالت المتعلمين 
متاحة ويستخدمها 

المعلم للتخطيط ويتم 
تشاركها مع المتعلمين 

وآبائهم.

 تشكيلة الجلسة
 التعليمية

 تقتصر الجلسة على
 جنسية واحدة، ونوع

 اجتماعي واحد وال
 وجود ألطفال ذووي

 اإلحتياجات الخاصة

 تؤوي الجلسة جنسيات
 مختلفة فحسب. ونوع

 اجتماعي واحد وال
 يوجد أطفال من نذوي

.اإلحتياجات الخاصة

 تؤوي الجلسة جنسيات
 مختلطة وأنواع

 اجتماعية مختلطة أو
 موحدة )حسبما يناسب(

 وأيضا األطفال ذوي
 اإلحتياجات الخاصة )كما

)يناسب

 تحتوي الجلسة كال
 الجنسين )كما هو

 مناسب( وجنسيات
 مختلفة مع وجود

 أطفال من ذوي
 اإلحتياجات الخاصة

 - الميّسر: هو الشخص األساسي الذي يدرس 
في جلسات التعليم في "مكاني" ويقوم 
بتدريس مبحثي اللغة العربية والرياضيات، 
إضافة إلى قيامه باختبار تقييم المستوى 

األكاديمي لكل طفل.

 - لدى النقاش مع الميسرين )قبل وبعد 
الجلسة التعليمية( يتعين على موظفي 
اليونيسف أن يطلبوا رؤية مواد يونيسف 

التعلمية.

 - تشتمل مواد التعليم على أمور مثل: 
ملصقات خاصة باللغة العربية والرياضيات، 
ومتعلقات الرياضيات مثل المعدات والخرز 

واألشكال والمساطر، وكذلك كروت 
المذاكرة الخاصة بتعليم األحرف واألرقام 

والكلمات والكتب المصورة واألمثال واألقوال 
الملهمة.
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2. نموذج التقديم الموحد لحاضنات 
االبتكار االجتماعي

طـلـب التـسـجـيــل

المعلومات الرئيسية: 
‹ االسم الثالثي : ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

‹ العمر : ـــــــــــ سنوات
‹ المحافظة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‹ المنطقة / الحي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‹ المستوى الدراسي : ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

     طالب مدرسة
     طالب جامعة 

     غير ذلك
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
‹ رقم الهاتف : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‹ البريد االلكتروني : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‹ هل أنت من ذوي االحتياجات الخاصة :        نعم        ال
‹ هل يوجد معك فريق عمل :        نعم        ال
عدد أعضاء فريق العمل : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نموذج المشروع:
‹ ما هو اسم المشروع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‹ ما هو التحدي الذي تحاول حله: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‹ ما هي فكرة المشروع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‹ ما هو االثر الذي يقدمه المشروع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‹ ما هي الفئة التي يستهدفها المشروع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‹ ما هو القطاع الذي سيخدمه المشروع:

     التكنولوجيا                    الصحة 
     البيئة                                    الطاقة المتجددة 

     االقتصاد                            التعليم 
     الصناعة                              الثقافة 

     االتصاالت                           الخدمات 
     أخرى:

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

‹ هل هناك نموذج للمشروع :       نعم        ال
‹ هل لديكم القدرة على تنفيذ المشروع :        نعم        ال 

‹ ما هي االحتياجات التي تحتاجها لتنفيذ المشروع : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
‹ ماهي التكلفة االجمالية المتوقعة للمشروع : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‹ ماهي بنود ميزانية المشروع مع التكلفة لكل بند : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‹ ما هي المدة الزمنية التي تحتاجها في تنفيذ المشروع : ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة الشكر المقدمة في نهاية طلب التقديم
شكرًا لك !

 سنقوم بالتواصل معك إن كنت من المتأهلين للمرحلة الثانية فور االنتهاء من عملية الفرز .
 نتمنى أن نعمل معا لتطوير أردننا 
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3. نموذج تقييم طلبات االلتحاق 
بحاضنات االبتكار االجتماعي

نمـوذج الّتـقيـيـم

الفريق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، المجموع الكلي: )              (

التحدي: ما مدى أهمية الّتحدي الذي يسعى االبتكار إلى ُمعالجته؟ )0 – 3(

الصلة: ما مدى صلة هذا الحّل الُمقَترح بالّتحدي الموصوف؟ )0 – 2(
 

االبتكار: إلى أي درجًة يّتسم الحل الُمقترح بأّنه فريٌد من نوعه؟ )1 – 3(
 

إمكانية الّتطبيق: كيف ُيمكن للفريق تطبيق الحل الُمقَترح؟ )0 - 1( 
 

 األثر الُمتوّقع: ما األثر الُمحَتمل الّناجم عن الحل الُمقَترح؟ )0 – 3(
 

التحدي: ما مدى أهمية الّتحدي الذي يسعى االبتكار إلى ُمعالجته؟
) 0. غير مهم على اإلطالق؛ 1. مهم على المستوى المحلي؛

2. مهم على المستوى اإلقليمي؛ 3.مهم على المستوى العالمي(

)              ( هذا الّتحدي مهمُّ في هذا الُمجتمع.
)              ( هذ الّتحدي ُمهمُّ على المستوى الوطني في األردن.

)              ( هذا الّتحدي ُمهمُّ على المستوى اإلقليمي في الشرق األوسط.
)              ( هذا الّتحدي له أهميٌة عالمية )على المستوى العالمي(.

)              ( المجموع الكلي للّتحدي

الصلة: 
ما مدى صلة هذا الحّل الُمقَترح بالّتحدي الموصوف؟

) 0. ليس له ِصلة على اإلطالق؛ 1. له ِصلة بعض الّشيء )إلى حدٍّ ما(؛ 2. له ِصلة كبيرة جدًا (

)              ( هذا الحل ليس له ِصلة بالّتحدي.
)              ( هذا الحل له ِصلٍة بعض الّشيء بالّتحدي.

)              ( هذا الحل له صلة كبيرة جدًا بالّتحدي.
)              ( المجموع الكلي للّصلة

االبتكار:
إلى أي درجًة يّتسم الحل الُمقترح بأّنه فريٌد من نوعه؟

) 0. فريد من نوعه على المستوى المحلي؛ 1. فريد من نوعه على المستوى اإلقليمي؛ 2. فريد من 
نوعه على المستوى العالمي (

)              ( هذا الحل فريد من نوعه على المستوى الوطني في األردن.
)              ( هذا الحل فريٌد من نوعه على المستوى اإلقليمي في الّشرق األوسط.

)              ( هذا الحل فريٌد من نوعه على المستوى العالمي.
)              ( المجموع الكلي لالبتكار 
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إمكانية الّتطبيق:
كيف ُيمكن للفريق تطبيق الحل الُمقَترح؟

 ) 0. ال على اإلطالق؛ 1. نعم، مع وجود التوجيه / الّتدريب أو أنواٌع أخرى من الّدعم(

)              ( لن يكون الفريق قادرًا على تطبيق الحل الُمقَترح بُمفرده، أو بمساعدٍة من الدعم الخارجي.
)              ( سيكون الفريق قادرًا على تطبيق الحل الُمقَترح بمفرده، أو بمساعدة من الّدعم الخارجي.

)              ( المجموع الكلي إلمكانية الّتطبيق 

األثر الُمتوّقع: 
ما األثر الُمحَتمل الّناجم عن الحل الُمقَترح؟

) 0. ال ُيوجد أي أثر ُمتوّقع على اإلطالق؛ 1. أثر ُمتوّقع بعض الشيء؛
2. أثر ذو نطاٍق أوسع؛ 3. أثر ُيغّير الَمسار برّمته / أثر كبير جدًا (

)              ( سوف يكون لهذا الجل أثٌر إيجابي على هذا الُمجتمع.
)              ( سوف يكون لهذا الحل أثٌر إيجابي على المستوى الوطني في األردن.

)              ( سوف يكون لهذا الحل أثٌر إيجابي على المستوى اإلقليمي في الّشرق األوسط.
)              ( سوف يكون لهذا الحل أثٌر إيجابي على المستوى العالمي.

)              ( المجموع الكلي لألثر الُمتوّقع
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4. نماذج تقييمات مكونات برنامج 
الطفولة المبكرة ونماذج مساندة

يرجى االطالع على دليل المتابعة والتقييم 
الكامل الخاص ببرنامج التوعية الوالدية 

وبرنامج )صفر إلى ثالثة( المحفوظين في 
ملف Dropbox باستخدام الرابط التالي:

أ . نماذج التقييم لبرنامج التوعية الوالدية 
وبرنامج األهل والطفل التعليمي

نموذج )أ-1( القياس القبلي
يقوم الميّسر قبل بداية دورة التوعية الوالدية 

أو دورة برنامج األهل والطفل والتعليمي 
بتوزيع نماذج القياس القبلي على المشاركين 

وفق النموذج )أ-1( وتلخيص النتائج وفق 
النموذج )أ-3(.

»

https://www.dropbox.com/sh/
gbhb1q9646cpsir/AACtGQQzWB-
3VWy-N-hm4faSGa?dl=0

نموذج )أ-2( القياس البعدي
يقوم الميّسر بعد نهاية دورة التوعية 
الوالدية أو دورة برنامج األهل والطفل 

والتعليمي بتوزيع نماذج القياس البعدي 
على المشاركين وفق النموذج )أ-2( وتلخيص 

النتائج وفق النموذج  )أ-3( .

نموذج )أ-3( ملخص نتائج القياس القبلي 
والبعدي

يقوم الميّسر بعد نهاية دورة التوعية 
الوالدية أو دورة برنامج األهل والطفل 

والتعليمي بتصحيح أسئلة القياس القبلي 
والبعدي وتوثيقها باستخدام النموذج )أ-3(

ويوضح النموذج )أ-4( اإلجابات النموذجية 
ووزن السؤال

https://www.dropbox.com/sh/gbhb1q9646cpsir/AACtGQQzWB3VWy-N-hm4faSGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gbhb1q9646cpsir/AACtGQQzWB3VWy-N-hm4faSGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gbhb1q9646cpsir/AACtGQQzWB3VWy-N-hm4faSGa?dl=0
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نموذج )أ-1( نموذج القياس القبلي
األهل الفاضلون، نشكر لكم تخصيص وقتكم لإلجابة على األسئلة التالية والتي سوف تساعد 

القائمين على البرنامج في العمل على توجيه مضمونه بالنحو الذي يلبي إحتياجكم بشكل أفضل. 
بغض النظر عن عمر طفلكم/أطفالكم ممن هم دون سن التاسعة، نرجو منكم تسجيل نعم أو ال 

مقابل كل عبارة بما يتناسب مع قناعتكم ورأيكم الشخصي.
شاكرين لكم حسن تعاونكم، 

التاريخ: االسم:

ال نعم الفقرة الرقم

أشارك طفلي/أطفالي اللعب يوميًا 1

 أتحدث مع طفلي/أطفالي خالل قيامنا بالنشاطات اليومية )مثل اإلستحمام/ تبديل
المالبس/ اإلرضاع/ تناول الطعام،..( معظم الوقت

2

 ُأظهر لطفلي/ألطفالي إهتمامي من خالل تقبيلهم، ضمهم، اإلبتسام لهم معظم
الوقت

3

 أوجه طفلي بطريقة، وأسمح له بالقيام بأشياء في حين أن والده )أو والدته( يوجهه
بطريقة مختلفة ويسمح له أشياء أنا أمنعه منها

4

أضرب طفلي/أطفالي في لحظات الغضب أو عندما يسئ التصرف وأندم على ذلك 5

أحرص على قيام طفلي/أطفالي بنشاط واحد على األقل خالل اليوم كالرسم/التلوين/
....اللعب بالمعجون

6

أنشد مع طفلي أناشيد لألطفال أو أغاني شعبية مع ترقيصه 7

أجيب عن تساؤالت طفلي/أطفالي حتى لو تكررت 8

 أسمح لطفلي أن يأكل لوحده / يختار مالبسه/ يبدل مالبسه/ يستحم لوحده بإشراف/
عندما يبادر بذلك

9

 أظهر لطفلي مشاعر الفرح والحب عندما ألّبي حاجته في معظم الوقت )عند تبديل
)..،المالبس/ تناول الطعام/ تغيير الحفاض

10

أتقبل أن يلعب طفلي بأدوات المطبخ/المنزل غير القابلة للكسر 11

...،آخذ طفلي/أطفالي في نزهات قصيرة، زيارة إجتماعية، تسوق، المسجد 12

أتواصل مع المدرسة، الروضة، الحضانة باستمرار 13

 عندما يخطئ طفلي أو ال ُيحسن التصرف أصفه بكلمات غير محببة مثل ) حمار، عمرك
)...،ما رح تتعلم، ما بتفهم، غبي

14

 أنظم وقت مشاهدة طفلي/أطفالي للتلفزيون/استخدام اإلنترنت وأراقب محتوى ما
يشاهدونه

15

 أحرص على متابعة طفلي إذا الحظت ظهور أي تغيير عليه )سلوك مختلف/خوف
)مفاجئ وغير مبرر/ تجنب أحد المعارف أو األقارب/ظهور كدمات

16

17 ...استخدم مع طفلي أسلوب إما أن تفعل كذا وكذا... أو سترى

 أعطي طفلي/أطفالي بدائل وليس فقط ممنوع ) ممنوع تلعب في غرفة الضيوف.. بس
)..،شو رأيك تلعب في غرفتك، البرندة

18

أمدح طفلي/أطفالي بصفات حلوة وإيجابية 19

 أقارن طفلي/أطفالي مع أطفال آخرين بهدف تشجيعهم )مثاًل: شوف فالن ما أشطره،
)أو شوفي بنت خالتك صارت تروح عالحّمام لحالها

20
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نموذج )أ-2( نموذج القياس البعدي
األهل الفاضلون، نشكر لكم تخصيص وقتكم لإلجابة على األسئلة التالية والتي سوف تساعد 

القائمين على البرنامج في العمل على توجيه مضمونه بالنحو الذي يلبي إحتياجكم بشكل أفضل. 
بغض النظر عن عمر طفلكم/أطفالكم ممن هم دون سن التاسعة، نرجو منكم تسجيل نعم أو ال 

مقابل كل عبارة بما يتناسب مع قناعتكم ورأيكم الشخصي.
شاكرين لكم حسن تعاونكم، 

التاريخ: االسم:

ال نعم الفقرة الرقم

أشارك طفلي/أطفالي اللعب يوميًا 1

 أتحدث مع طفلي/أطفالي خالل قيامنا بالنشاطات اليومية )مثل اإلستحمام/ تبديل
المالبس/ اإلرضاع/ تناول الطعام،..( معظم الوقت

2

 ُأظهر لطفلي/ألطفالي إهتمامي من خالل تقبيلهم، ضمهم، اإلبتسام لهم معظم
الوقت

3

 أوجه طفلي بطريقة، وأسمح له بالقيام بأشياء في حين أن والده )أو والدته( يوجهه
بطريقة مختلفة ويسمح له أشياء أنا أمنعه منها

4

أضرب طفلي/أطفالي في لحظات الغضب أو عندما يسئ التصرف وأندم على ذلك 5

أحرص على قيام طفلي/أطفالي بنشاط واحد على األقل خالل اليوم كالرسم/التلوين/
....اللعب بالمعجون

6

أنشد مع طفلي أناشيد لألطفال أو أغاني شعبية مع ترقيصه 7

أجيب عن تساؤالت طفلي/أطفالي حتى لو تكررت 8

 أسمح لطفلي أن يأكل لوحده / يختار مالبسه/ يبدل مالبسه/ يستحم لوحده بإشراف/
عندما يبادر بذلك

9

 أظهر لطفلي مشاعر الفرح والحب عندما ألّبي حاجته في معظم الوقت )عند تبديل
)..،المالبس/ تناول الطعام/ تغيير الحفاض

10

أتقبل أن يلعب طفلي بأدوات المطبخ/المنزل غير القابلة للكسر 11

...،آخذ طفلي/أطفالي في نزهات قصيرة، زيارة إجتماعية، تسوق، المسجد 12

أتواصل مع المدرسة، الروضة، الحضانة باستمرار 13

 عندما يخطئ طفلي أو ال ُيحسن التصرف أصفه بكلمات غير محببة مثل ) حمار، عمرك
)...،ما رح تتعلم، ما بتفهم، غبي

14

 أنظم وقت مشاهدة طفلي/أطفالي للتلفزيون/استخدام اإلنترنت وأراقب محتوى ما
يشاهدونه

15

 أحرص على متابعة طفلي إذا الحظت ظهور أي تغيير عليه )سلوك مختلف/خوف
)مفاجئ وغير مبرر/ تجنب أحد المعارف أو األقارب/ظهور كدمات

16

17 ...استخدم مع طفلي أسلوب إما أن تفعل كذا وكذا... أو سترى

 أعطي طفلي/أطفالي بدائل وليس فقط ممنوع ) ممنوع تلعب في غرفة الضيوف.. بس
)..،شو رأيك تلعب في غرفتك، البرندة

18

أمدح طفلي/أطفالي بصفات حلوة وإيجابية 19

 أقارن طفلي/أطفالي مع أطفال آخرين بهدف تشجيعهم )مثاًل: شوف فالن ما أشطره،
)أو شوفي بنت خالتك صارت تروح عالحّمام لحالها

20
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نموذج )أ-3( ملخص نتائج القياس القبلي والبعدي
يقوم الميّسر بعد نهاية دورة التوعية الوالدية أو دورة برنامج األهل والطفل والتعليمي بتصحيح 
أسئلة القياس القبلي والبعدي وتوثيقها باستخدام النموذج )أ.3(. ويوضح النموذج )أ.4( اإلجابات 

النموذجية ووزن السؤال.

رقم الدورة: )             ( فترة تنفيذ دورة التوعية الوالدية:

المحافظة: مكان تنفيذ الدورة:   

اسم الميّسر/ـة 

مالحظات النتيجة على التقييم 
البعدي

النتيجة على التقييم 
القبلي اسم المشارك الرقم



إجراءات العمل الموحدة لبرنامج مكاني102 يونيسف

نموذج )أ-4( اإلجابات النموذجية ووزن السؤال

التاريخ: االسم:

ال نعم الفقرة الرقم

0 1 أشارك طفلي/أطفالي اللعب يوميًا 1

0 1  أتحدث مع طفلي/أطفالي خالل قيامنا بالنشاطات اليومية )مثل االستحمام/ تبديل
المالبس/ اإلرضاع/ تناول الطعام،..( معظم الوقت

2

0 1  ُأظهر لطفلي/ألطفالي اهتمامي من خالل تقبيلهم، ضمهم، اإلبتسام لهم معظم
الوقت

3

1 0  أوجه طفلي بطريقة واسمح له بأشياء ووالده )أو والدته( يوجهه بطريقة مختلفة
ويسمح له أشياء أنا أمنعه منها

4

1 0 أضرب طفلي/أطفالي في لحظات الغضب أو عندما يسئ التصرف وأندم على ذلك 5

0 1 أحرص على قيام طفلي/أطفالي بنشاط واحد على األقل خالل اليوم كالرسم/التلوين/
....اللعب بالمعجون

6

0 1 أغني لطفلي أغاني أطفال أو أغاني شعبية مع ترقيصه 7

0 1 أجيب عن تساؤالت طفلي/أطفالي حتى لو تكررت 8

0 1  أسمح لطفلي أن يأكل لوحده / يختار مالبسه/ يبدل مالبسه/ يستحم لوحده بإشراف/
عندما يبادر بذلك

9

0 1  أظهر لطفلي مشاعر الفرح والحب عندما ألّبي حاجته في معظم الوقت )عند تبديل
)..،المالبس/ تناول الطعام/ تغيير الحفاض

10

0 1 أتقبل أن يلعب طفلي بأدوات المطبخ/المنزل غير القابلة للكسر 11

0 1 ...،آخذ طفلي/أطفالي في نزهات قصيرة، زيارة اجتماعية، تسوق، المسجد 12

0 1 أتواصل مع المدرسة، الروضة، الحضانة باستمرار 13

1 0  عندما يخطئ طفلي أو ال ُيحسن التصرف أصفه بكلمات غير محببة مثل ) حمار، عمرك
)...،ما رح تتعلم، ما بتفهم، غبي

14

0 1  أنظم وقت مشاهدة طفلي/أطفالي للتلفزيون/استخدام اإلنترنت وأراقب محتوى ما
يشاهدونه

15

0 1  أحرص على متابعة طفلي إذا الحظت ظهور أي تغيير عليه )سلوك مختلف/خوف
)مفاجئ وغير مبرر/تجنب أحد المعارف أو األقارب/ظهور كدمات

16

1 0 17 )...استخدم مع طفلي أسلوب إما أن تفعل كذا وكذا... أو سترى

0 1  أعطي طفلي/أطفالي بدائل وليس فقط ممنوع ) ممنوع تلعب في غرفة الضيوف.. بس
)..،شو رأيك تلعب في غرفتك، البرندة

18

0 1 أمدح طفلي/أطفالي بصفات حلوة وإيجابية 19

1 0  أقارن طفلي/أطفالي مع أطفال آخرين بهدف تشجيعهم )مثاًل: شوف فالن ما أشطره،
)أو شوفي بنت خالتك صارت تروح عالحّمام لحالها

20
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ب . نموذج التقييم لبرنامج 3-0
نموذج )ب-1(: القياس القبلي

األهل األفاضل، نشكر لكم اإلجابة على األسئلة التالية والتي سوف تساعد القائمين على البرنامج في 
العمل على توجيه مضمونه بالنحو الذي يلبي احتياجكم بشكل أفضل. نرجوا منكم تسجيل نعم 

أو ال مقابل كل عبارة بما يتناسب مع قناعتكم ورأيكم الشخصي حول ممارساتكم اليومية مع 
طفلكم/ أطفالكم ممن هم دون سن الرابعة.

التاريخ: االسم:

ال نعم الفقرة الرقم

ُأشعر طفلي باهتمامي ومالحظتي لما يفعل وأعّبر له عن ذلك من خالل التحدث إليه 1

 عندما يقوم طفلي بعمل ما أو أثناء لعبه أشعره بأنني الحظته ولكني ال أسأله أو أقترح
 عليه اقتراحات لكي ال أقاطعه وأتيح له الفرصة ليلعب وحده كما يريد

2

 أنهي حديثي مع طفلي أو انسحب فجأة بعد أن أشعره بمالحظتي لما يفعل و أسأله
 بعض األسئلة وذلك بالتوقف فجأة عن اللعبة أو الحديث وأذهب ألكمل باقي أعمالي

 نظرا النشغالي

3

 أستجيب لمحاوالت طفلي عندما يكون لدي الوقت من خالل التحدث/المكاغاة ،وفي 
 كثير من األحيان أتحدث بنفس لغته وأنسى استخدام لغة سليمة

4

 أشجع طفلي عندما يتحدث )يحاول التحدث ( وأقوم بتعليمه كلمات جديدة ولكني ال
 أكرر نفس الكلمات كثير ،حتى اليمل و ليتعلم كلمات أكثر

5

 أقوم بتصويب كلمات طفلي الصغير على الفور كلما نطق /قال أي كلمة بشكل
" .... خاطىء، وأصمم على ذلك في كل مرة بقول : " ال تقولها هكذا ...بل تقول كذا

6

 أتحدث ألطفالي و أناديهم بأسمائهم وأعلمهم الكثير من الكلمات خالل حديثي
 معهم عندما نجلس سويا للتحدث

7

 ال أنتبه لتغير نبرة صوتي وأنا أتحدث مع طفلي حسب مواقفه وما يفعل وال أنتبه
 لضرورة أن أسيطر على أن يكون صوتي هاىء و دافىء وقد أصرخ أحيانا للتوبيخ ، فأنا

أقصد تعديل سلوكه /تصرفاته عندما يخطىء

8

 أتحدث لطفلي وأضحك معه خالل يومي معه، أثناء وقت الغيار واالستحمام واألكل
واللعب وغيره

9

 أحرص على التواصل البصري مع طفلي و لمسه بحنان ودفء واحتضانه واالبتسام له
 أثناء تعاملي معه في كل األوقات واألنشطة خالل اليوم

10

 أقرأ الكتب مع أطفالي كلما استطعت ذلك ولكني ال أفعل ذلك يوميا وأختار لهم كتب
 لألطفال بشكل عام

11

أقرأ ألطفالي جميعا في آن واحد في كل مرة ،الوقت لدي ألقرأ لكل منهم وحده 12

 عند قراءة قصة أو كتاب ما، أجلس أنا و الكتاب بيدي و أطفالي باختالف أعمارهم
 يجلسون أمامي

13

 أتتبع نظر طفلي لصفحات الكتاب و األشكال والصور و عندما أرى أنه انتبه ونظر إليها،
 أقلب الصفحة للبدء بقراءة ما بعدها

14

 أشير بإصبعي إلى الصور في الصفحة أمامي أنا وطفلي و أقوم بتسمية ما أرى وتكرار
 ذلك

15

 أطلب من طفلي أثناء القراءة أن يريني الصورة أو الشكل الذي قمت بتسميته سابقا له
 وأشجعه وأتيح له فرصة اإلجابة بطريقته

16

 أفهم أن لطفلي طريقته الخاصة باإلجابة )حسب عمره – سواء باإلشارة أو بمحاوالت
التحدث أو بكلمات وغيره ...( وأتفاعل معه وأشجعه وأظهر له السعادة فور استجابته/

 إجابته

17

 أسأل طفلي و أعطيه فرصة/وقت مناسب ليحاول أو يقول ما تعلم من الكلمات التي
كررتها له أثناء قراءة الكتاب، و أشجعه على ذلك

18
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التاريخ: االسم:

ال نعم الفقرة الرقم

19 أنا أعلم أن اللعب مهم ليستمتع طفلي و يمأل وقت فراغه فقط

أنا أتعلم ألعاب جديدة و مفيدة لطفلي و أتأكد أنها مناسبة لعمره 20

 ألعب مع طفلي بشكل فردي و أتحدث معه خالل اللعب و أكرر كلمات أريد أن يتعلمها
 و انتبه للنظر في عينيه أثناء الحديث واللعب

21

22 أكرر اللعبة مع طفلي وانتبه لمدى استجابته واستمتاعه باللعبة

 إذا الحظت حب طفلي وتمكنه من لعب لعبة ما نلعبها أنا وهو سويا، أتيح له فرصة أن
 يلعبها وحده و أتوقف عن تكرارها لكي ال يمل ،فانتقل للعب ألعاب أخرى معه

23

 كل ما أفعله مع كل طفل من أطفالي يومًيا من قراءة ولعب وحديث وغيره في
 أوقات لي مع كل منهم لوحده هو أمر مهم لهم و هم يكبرون، وهذا كله سوف

 يساعدهم على أن يصبحوا ناجحين في حياتهم

24

 عندما أجعل أطفالي يقومون بتجربة األشياء واستخدام حواسهم فإن دماغهم ينمو
 بشكل أفضل و يصبح أداءهم و تعلمهم في الحياة و المدرسة و تصبح فرصهم في

 العمل أفضل

25

 أقوم بإصدار األوامر و التعليمات طوال الوقت أثناء حديثي مع طفلي وأقول كلمة" ال
 "فقط، عند رفضي لقيامهم بشيء ما دون إبداء السبب لهم ألنني أعرف مصلحتهم

أكثر منهم

26

 استخدم مع طفلي جمل مثل : " ال تركض /ال تذهب/ال تصرخ " لمنعه من القيام بما
يقوم به من هذه األفعال أو غيرها

27

 عندما ينزعج طفلي أو يخطىء،فإنني أقوم بتوجيه المالمة له و ال أصغي له جيدا ألنني
 أشعر بالخوف عليه و القلق و أريده أن يتعلم أال يكرر ذلك أبدا

28

 انتبه ويهمني كثيرا إتاحة الفرصة ألطفالي باللعب مع أطفال من نفس أعمارهم تقريبا
 وانتبه لقدرتهم على تكوين أصدقاء

29

30 أطفالنا يتعلمون مما نفعل أنا ووالدهم/والدتهم وليس فقط مما نقول
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ت . نموذج )ب-2(: القياس البعدي 
األهل األفاضل، نشكر لكم اإلجابة على األسئلة التالية والتي سوف تساعد القائمين على البرنامج في 

العمل على توجيه مضمونه بالنحو الذي يلبي احتياجكم بشكل أفضل. نرجوا منكم تسجيل نعم 
أو ال مقابل كل عبارة بما يتناسب مع قناعتكم ورأيكم الشخصي حول ممارساتكم اليومية مع 

طفلكم/ أطفالكم ممن هم دون سن الرابعة.

التاريخ: االسم:

ال نعم الفقرة الرقم

ُأشعر طفلي باهتمامي ومالحظتي لما يفعل وأعّبر له عن ذلك من خالل التحدث إليه 1

 عندما يقوم طفلي بعمل ما أو أثناء لعبه أشعره بأنني الحظته ولكني ال أسأله أو أقترح
 عليه اقتراحات لكي ال أقاطعه وأتيح له الفرصة ليلعب وحده كما يريد

2

 أنهي حديثي مع طفلي أو انسحب فجأة بعد أن أشعره بمالحظتي لما يفعل و أسأله
 بعض األسئلة وذلك بالتوقف فجأة عن اللعبة أو الحديث وأذهب ألكمل باقي أعمالي

 نظرا النشغالي

3

 أستجيب لمحاوالت طفلي عندما يكون لدي الوقت من خالل التحدث/المكاغاة ،وفي 
 كثير من األحيان أتحدث بنفس لغته وأنسى استخدام لغة سليمة

4

 أشجع طفلي عندما يتحدث )يحاول التحدث ( وأقوم بتعليمه كلمات جديدة ولكني ال
 أكرر نفس الكلمات كثير ،حتى اليمل و ليتعلم كلمات أكثر

5

 أقوم بتصويب كلمات طفلي الصغير على الفور كلما نطق /قال أي كلمة بشكل
" .... خاطىء، وأصمم على ذلك في كل مرة بقول : " ال تقولها هكذا ...بل تقول كذا

6

 أتحدث ألطفالي و أناديهم بأسمائهم وأعلمهم الكثير من الكلمات خالل حديثي
 معهم عندما نجلس سويا للتحدث

7

8

 ال أنتبه لتغير نبرة صوتي وأنا أتحدث مع طفلي حسب مواقفه وما يفعل وال أنتبه
 لضرورة أن أسيطر على أن يكون صوتي هاىء و دافىء وقد أصرخ أحيانا للتوبيخ ، فأنا

 أقصد تعديل سلوكه /تصرفاته عندما يخطىء

9

 أتحدث لطفلي وأضحك معه خالل يومي معه، أثناء وقت الغيار واالستحمام واألكل
 واللعب وغيره

10

 أحرص على التواصل البصري مع طفلي و لمسه بحنان ودفء واحتضانه واالبتسام له
 أثناء تعاملي معه في كل األوقات واألنشطة خالل اليوم

11

 أقرأ الكتب مع أطفالي كلما استطعت ذلك ولكني ال أفعل ذلك يوميا وأختار لهم كتب
 لألطفال بشكل عام

12

 عند قراءة قصة أو كتاب ما، أجلس أنا و الكتاب بيدي و أطفالي باختالف أعمارهم
 يجلسون أمامي

13

 أتتبع نظر طفلي لصفحات الكتاب و األشكال والصور و عندما أرى أنه انتبه ونظر إليها،
 أقلب الصفحة للبدء بقراءة ما بعدها

14

 أشير بإصبعي إلى الصور في الصفحة أمامي أنا وطفلي و أقوم بتسمية ما أرى وتكرار
 ذلك

15

 أطلب من طفلي أثناء القراءة أن يريني الصورة أو الشكل الذي قمت بتسميته سابقا له
 وأشجعه وأتيح له فرصة اإلجابة بطريقته

16

 أفهم أن لطفلي طريقته الخاصة باإلجابة )حسب عمره – سواء باإلشارة أو بمحاوالت
التحدث أو بكلمات وغيره ...( وأتفاعل معه وأشجعه وأظهر له السعادة فور استجابته/

 إجابته

17

 أسأل طفلي و أعطيه فرصة/وقت مناسب ليحاول أو يقول ما تعلم من الكلمات التي
كررتها له أثناء قراءة الكتاب، و أشجعه على ذلك

18
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التاريخ: االسم:

ال نعم الفقرة الرقم

19 أنا أعلم أن اللعب مهم ليستمتع طفلي و يمأل وقت فراغه فقط

أنا أتعلم ألعاب جديدة و مفيدة لطفلي و أتأكد أنها مناسبة لعمره 20

 ألعب مع طفلي بشكل فردي و أتحدث معه خالل اللعب و أكرر كلمات أريد أن يتعلمها
 و انتبه للنظر في عينيه أثناء الحديث واللعب

21

22 أكرر اللعبة مع طفلي وانتبه لمدى استجابته واستمتاعه باللعبة

 إذا الحظت حب طفلي وتمكنه من لعب لعبة ما نلعبها أنا وهو سويا، أتيح له فرصة أن
 يلعبها وحده و أتوقف عن تكرارها لكي ال يمل ،فانتقل للعب ألعاب أخرى معه

23

 كل ما أفعله مع كل طفل من أطفالي يومًيا من قراءة ولعب وحديث وغيره في
 أوقات لي مع كل منهم لوحده هو أمر مهم لهم و هم يكبرون، وهذا كله سوف

 يساعدهم على أن يصبحوا ناجحين في حياتهم

24

 عندما أجعل أطفالي يقومون بتجربة األشياء واستخدام حواسهم فإن دماغهم ينمو
 بشكل أفضل و يصبح أداءهم و تعلمهم في الحياة و المدرسة و تصبح فرصهم في

 العمل أفضل

25

 أقوم بإصدار األوامر و التعليمات طوال الوقت أثناء حديثي مع طفلي وأقول كلمة" ال
 "فقط، عند رفضي لقيامهم بشيء ما دون إبداء السبب لهم ألنني أعرف مصلحتهم

أكثر منهم

26

 استخدم مع طفلي جمل مثل : " ال تركض /ال تذهب/ال تصرخ " لمنعه من القيام بما
يقوم به من هذه األفعال أو غيرها

27

 عندما ينزعج طفلي أو يخطىء،فإنني أقوم بتوجيه المالمة له و ال أصغي له جيدا ألنني
 أشعر بالخوف عليه و القلق و أريده أن يتعلم أال يكرر ذلك أبدا

28

 انتبه ويهمني كثيرا إتاحة الفرصة ألطفالي باللعب مع أطفال من نفس أعمارهم تقريبا
 وانتبه لقدرتهم على تكوين أصدقاء

29

30 أطفالنا يتعلمون مما نفعل أنا ووالدهم/والدتهم وليس فقط مما نقول
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رقم الدورة: )             ( فترة تنفيذ دورة التوعية الوالدية:

المحافظة: مكان تنفيذ الدورة:   

اسم الميّسر/ـة 

مالحظات
النتيجة على القياس 

البعدي
)من 30 نقطة(

النتيجة على القياس 
القبلي

)من 30 نقطة(
اسم المشارك الرقم

نموذج )ب-3( ملخص نتائج القياس القبلي والبعدي
يقوم الميّسر بعد نهاية دورة التوعية الوالدية أو دورة برنامج األهل والطفل والتعليمي بتصحيح 

أسئلة القياس القبلي والبعدي وتوثيقها باستخدام النموذج )ب.3(. ويوضح النموذج )ب.4( اإلجابات 
النموذجية ووزن السؤال.
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نموذج )ب-4( اإلجابات النموذجية ووزن السؤال

التاريخ: االسم:

ال نعم الفقرة الرقم

0 1 ُأشعر طفلي باهتمامي ومالحظتي لما يفعل وأعّبر له عن ذلك من خالل التحدث إليه 1

1 0  عندما يقوم طفلي بعمل ما أو أثناء لعبه أشعره بأنني الحظته ولكني ال أسأله أو أقترح
 عليه اقتراحات لكي ال أقاطعه وأتيح له الفرصة ليلعب وحده كما يريد

2

1 0
 أنهي حديثي مع طفلي أو انسحب فجأة  بعد أن أشعره بمالحظتي لما يفعل و أسأله

  بعض األسئلة وذلك بالتوقف فجأة عن اللعبة أو الحديث وأذهب ألكمل باقي أعمالي
 نظرا النشغالي

3

1 0  أستجيب لمحاوالت طفلي عندما يكون لدي الوقت من خالل التحدث/المكاغاة ،وفي 
 كثير من األحيان أتحدث بنفس لغته  وأنسى استخدام لغة سليمة

4

1 0  أشجع طفلي عندما يتحدث )يحاول التحدث ( وأقوم بتعليمه كلمات جديدة ولكني ال
 أكرر نفس الكلمات كثير ،حتى اليمل و ليتعلم كلمات أكثر

5

1 0  أقوم بتصويب كلمات طفلي الصغير  على الفور كلما نطق /قال أي كلمة بشكل
" .... خاطىء، وأصمم على ذلك في كل مرة بقول : " ال تقولها هكذا ...بل تقول كذا

6

1 0  أتحدث ألطفالي و أناديهم بأسمائهم  وأعلمهم الكثير من الكلمات خالل حديثي
 معهم عندما نجلس سويا للتحدث

7

1 0
 ال أنتبه لتغير نبرة صوتي وأنا أتحدث مع طفلي حسب مواقفه وما يفعل وال أنتبه

 لضرورة أن أسيطر على أن يكون صوتي هاىء و دافىء وقد أصرخ أحيانا للتوبيخ ، فأنا
 أقصد تعديل سلوكه /تصرفاته عندما يخطىء

8

0 1  أتحدث لطفلي وأضحك معه خالل يومي معه، أثناء وقت الغيار واالستحمام واألكل
 واللعب وغيره

9

0 1  أحرص على التواصل البصري مع طفلي و لمسه بحنان ودفء واحتضانه  واالبتسام له
 أثناء تعاملي معه في كل األوقات واألنشطة خالل اليوم

10

1 0  أقرأ الكتب مع أطفالي كلما استطعت ذلك ولكني ال أفعل ذلك يوميا وأختار لهم كتب
 لألطفال بشكل عام

11

1 0 أقرأ ألطفالي جميعا في آن واحد في كل مرة  ،الوقت لدي ألقرأ لكل منهم وحده 12

1 0   عند قراءة قصة أو كتاب ما، أجلس أنا و الكتاب بيدي و أطفالي باختالف أعمارهم
 يجلسون أمامي

13

1 0  أتتبع نظر طفلي لصفحات  الكتاب و األشكال والصور و عندما أرى أنه انتبه ونظر إليها،
 أقلب الصفحة للبدء بقراءة ما بعدها

14

0 1  أشير بإصبعي إلى الصور في الصفحة أمامي أنا وطفلي و أقوم بتسمية ما أرى وتكرار
 ذلك

15

0 1   أطلب من طفلي أثناء القراءة  أن يريني الصورة أو الشكل الذي قمت بتسميته سابقا له
 وأشجعه وأتيح له فرصة اإلجابة بطريقته

16

0 1
 أفهم أن لطفلي طريقته الخاصة باإلجابة )حسب عمره – سواء باإلشارة أو بمحاوالت

التحدث أو بكلمات وغيره ...( وأتفاعل معه وأشجعه وأظهر له السعادة فور استجابته/
 إجابته

17

0 1  أسأل طفلي و أعطيه فرصة/وقت مناسب ليحاول أو يقول ما تعلم من الكلمات التي
كررتها له أثناء قراءة الكتاب، و أشجعه على ذلك

18
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التاريخ: االسم:

ال نعم الفقرة الرقم

1 0 19 أنا أعلم أن اللعب مهم ليستمتع طفلي و يمأل وقت فراغه  فقط

0 1 أنا أتعلم ألعاب جديدة و مفيدة لطفلي و أتأكد أنها مناسبة لعمره 20

0 1  ألعب مع طفلي بشكل فردي و أتحدث معه خالل اللعب و أكرر كلمات أريد أن يتعلمها
 و انتبه للنظر في عينيه أثناء الحديث واللعب

21

0 1 22 أكرر اللعبة مع طفلي وانتبه لمدى استجابته واستمتاعه باللعبة

1 0  إذا الحظت حب طفلي وتمكنه من لعب  لعبة ما  نلعبها أنا وهو سويا، أتيح له فرصة أن
 يلعبها وحده و أتوقف عن تكرارها لكي ال يمل ،فانتقل للعب ألعاب أخرى معه

23

0 1
 كل ما أفعله مع كل طفل من أطفالي يومًيا من قراءة ولعب وحديث وغيره في

 أوقات لي مع كل منهم لوحده هو أمر مهم لهم و هم يكبرون، وهذا كله سوف
  يساعدهم على أن يصبحوا ناجحين في حياتهم

24

0 1
 عندما أجعل أطفالي يقومون بتجربة األشياء واستخدام حواسهم فإن دماغهم ينمو

 بشكل أفضل و يصبح أداءهم و تعلمهم في الحياة و المدرسة و تصبح فرصهم في
 العمل  أفضل

25

1 0
 أقوم بإصدار األوامر و التعليمات طوال الوقت أثناء حديثي مع طفلي  وأقول كلمة" ال
 "فقط، عند رفضي لقيامهم بشيء ما دون إبداء السبب لهم ألنني أعرف مصلحتهم

أكثر منهم

26

1 0  استخدم مع طفلي جمل مثل : " ال تركض /ال تذهب/ال تصرخ " لمنعه من القيام بما
يقوم به من هذه األفعال أو غيرها

27

1 0  عندما ينزعج طفلي أو يخطىء،فإنني أقوم بتوجيه المالمة له و ال أصغي له جيدا ألنني
 أشعر بالخوف عليه و القلق و أريده أن يتعلم أال يكرر ذلك أبدا

28

0 1  انتبه ويهمني كثيرا  إتاحة الفرصة ألطفالي باللعب مع أطفال من نفس أعمارهم تقريبا
 وانتبه لقدرتهم على تكوين أصدقاء

29

0 1 30  أطفالنا يتعلمون مما نفعل أنا ووالدهم/والدتهم وليس فقط مما نقول
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5. الئحة مراكز التعليم الغير نظامي المعتمدة )مراكز تعزيز ثقافة المتسربين(
Questscope أ-5( الئحة مراكز كويست سكوب( 

رقم الهاتف لالحالةالمركزالمديريةالمحافظة

0796680665عبد اهلل بن قيس الحارثيقصبة العقبةالعقبة

0796680665عكرمةالزرقاء الثانيةالزرقاء

0796680665أبو أيوب األنصاريقصبة العقبةالعقبة

0796680665أم صيحون ذكورلواء البتراءمعان

 حمد الفرحان الثانويةبني عبيدإربد
0798518009للبنين

0798518009المنشية الثانويةقصبة الكركالكرك

 الحسن بن الهيثم الثانويةالبادية الشمالية الغربية المفرق
0798518009للبنين

0798518009عمر بن الخطابقصبة المفرق المفرق

0798518009 المأمون االساسية للبنينالقويسمةعمان

 الملك عبد اهلل الثانيبني عبيدإربد
0798518009الثانوية للبنين

 إسكان الهاشميةالزرقاء الثانيةالزرقاء
0798518009األساسية للبنين

 البراء بن مالك الثانويةلواء ناعورعمان
0795680031للبنين

0795680031عمر فائق الشلبيقصبة إربدإربد

0795680031االمير عبداهللالزرقاء األولىالزرقاء

0795680031حذيفة ابن اليمانقصبة إربدإربد

0795680031عمر بن عبد العزيزقصبة إربدإربد

0791143961عثمان بن عفانقصبة المفرق المفرق

0791143961جهد مفرق ذكورقصبة المفرق المفرق

0791143961جهد مفرق اناثقصبة المفرق المفرق

0791143961الشفاءقصبة عمانعمان

0791143961المعتصملواء ماركاعمان
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رقم الهاتف لالحالةالمركزالمديريةالمحافظة

0791143961الملكة رانياالزرقاء الثانيةالزرقاء

0790551019مؤتة األساسية للبنينمؤتة والمزارالكرك

 مغير السرحان الثانويةالبادية الشمالية الغربية المفرق
0790551019للبنين

0790551019الحمراء األساسية للبنينالبادية الشمالية الغربية المفرق

0790551019طارق بن زيادالزرقاء الثانيةالزرقاء

0790551019الضليل الثانوية للبناتالزرقاء الثانيةالزرقاء

 سليمان النابلسي االساسيةالسلطالبلقاء
0790551019 للبنين

0790551019رصيفة المهنيةلواء الرصيفةالزرقاء

0799260307جمانة الثانوية لإلناثالرمثاالرمثا

 محي الدين بن عربيالرمثاالرمثا
0799260307األساسية للبنين

0799260307األوزاعي الثانوية للبنينلواء الرصيفةالزرقاء

0799260307مؤتة الثانوية للبناتمؤتة والمزارالكرك

0799260307الشهيد راشد الزيودالزرقاء الثانيةالزرقاء

0799260307جرار نعمان القدوةجرشجرش

0798518003المخيزن األولى ذكورالزرقاء الثانيةالزرقاء

0798518003المخيزن األولى إناثالزرقاء الثانيةالزرقاء

0798518003المخيزن الثانية ذكورالزرقاء الثانيةالزرقاء

0798518003المخيزن الثانية إناثالزرقاء الثانيةالزرقاء

0798518003المخيزن الثالثة ذكورالزرقاء الثانيةالزرقاء

0798518003المخيزن الثالثة إناثالزرقاء الثانيةالزرقاء

0790280314األزرق الثانوية المختلطةالزرقاء الثانيةالزرقاء
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رقم الهاتف لالحالةالمركزالمديريةالمحافظة

0790280314األزرق الجنوبيالزرقاء الثانيةالزرقاء

0790280314قرية سالملواء الموقر عمان

0790280314الطرة الثانوية للبنينالرمثاالرمثا

0790280314القاضي إياسلواء سحابعمان

0790280314معاذ بن جبلقصبة عمانعمان

0790280314خريبة السوقالقويسمة عمان

0790280314ابي تمامالرمثاالرمثا

0795679844جهد معان ذكورقصبة معانمعان

0795679844جهد معان اناثقصبة معانمعان

0795679844األميرة بسمة الثانويةقصبة العقبةالعقبة

0795679844العز بن عبد السالملواء ماركاعمان

0795679844خولة بنت األزورقصبة العقبةالعقبة

0795679844أم صيحون إناثلواء البتراءمعان

0795679927الحي الجنوبيقصبة إربدإربد

0795679927ميسون الدمشقيةقصبة إربدإربد

0795679927رقية الثانويةالسلطالبلقاء

0795679927اليادودة الثانوية للبناتالقويسمة عمان

0795679927مادبا إناثمادبامادبا

0795679927شخوتالزرقاء الثانيةالزرقاء

0795679927فاطمة الزهراءاألغوار الجنوبيةالكرك

0795680371دير ابي سعيدالكورةإربد
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رقم الهاتف لالحالةالمركزالمديريةالمحافظة

0795680371األزرق الثانوية للبنينالزرقاء الثانيةالزرقاء

 اسكان الطيبة األساسيةالقويسمةعمان
0795680371للبنين

0795680371القويسمة األساسية األولىالقويسمةعمان

0795680371اليادودة األساسيةالقويسمةعمان

0795680371صالح الدينعين الباشاالبلقاء

0799261080عاتكةلواء الرصيفةالزرقاء

0799261080الخنساء األساسية للبناتالزرقاء األولىالزرقاء

 زرقاء اليمامة األساسيةالزرقاء األولىالزرقاء
0799261080لإلناث

0799261080البتراء األساسية المختلطةقصبة عمانعمان

0799261080فاطمة بنت الخطابالزرقاء األولىالزرقاء

0799261080اإلمام الشافعيلواء الرصيفةالزرقاء

0799261080 القادسيةمادبامادبا

0799261080ثغرة الجبقصبة المفرق المفرق

 النعيمة األساسيةبني عبيدإربد
0790488018المختلطة

 األميرة تغريد الثانويةالقويسمةعمان
0790488018االستكشافية المختلطة

0790488018جهد ماركا ذكور 1لواء ماركاعمان

0790488018جهد ماركا ذكور 2لواء ماركاعمان

0790488018جهد ماركا إناث 1لواء ماركاعمان

0790488018جهد ماركا إناث 2لواء ماركاعمان

0790488018 حي سكرينعجلونعجلون

0790488018مخيم جرشجرشجرش
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رقم الهاتف لالحالةالمركزالمديريةالمحافظةالرقم

 أم سلمة األساسيةقصبة اربداربد1
796733717للبنات

 كفر يوبا الثانويةقصبة اربداربد2
796560130 المختلطة

 سوم الثانوية الشاملةقصبة اربداربد3
796582183للبنين

 بيت رأس األساسيةقصبة اربداربد4
780476947للبنين

 حمزة بن عبد المطلبقصبة اربداربد5
788338906األساسية للبنين

 عمار بن ياسربني عبيداربد6
785788271األساسية للبنين

 أم كثير الثانويةعين الباشاالبلقاء7
786323582 المختلطة

 حطين الثانويةعين الباشاالبلقاء8
782333006الشاملة للبنين

قصبة عّمان األولىالعاصمة9
 الملكة نور الحسين

 الثانوية الشاملة
للبنات

777469077

قصبة عّمان األولىالعاصمة10
 هالة بنت خويلد
 الثانوية الشاملة

للبنات
799506830

 أم قصير والمقابلينالقويسمةالعاصمة11
786877131الثانوية للبنات

رقم الهاتف لالحالةالمركزالمديريةالمحافظة

 عبين عبلين الثانويةعجلونعجلون
0790280556الشاملة للبنين

0790280556عنجرة األساسية للبنينعجلونعجلون

0790280556صفية بنت عبد المطلبالبادية الشمالية الغربية المفرق

0790280556االردنلواء ماركاعمان

0790280556غور الصافي الثانوية للبنيناألغوار الجنوبيةالكرك

RIو MECIو Mercy Corp ب-5( الئحة مراكز الشركاء(
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رقم الهاتف لالحالةالمركزالمديريةالمحافظةالرقم

 الخنساء الثانويةلواء الجامعةالعاصمة12
786584638الشاملة للبنات

ماركاالعاصمة13
 مدرسة الزبيدية
 الثانوية الشاملة

للبنات
796948998

 نسيبة بنت كعباألغوار الجنوبيةالكرك14
797849026المازنية الثانوية للبنات

 النقع الثانويةاألغوار الجنوبيةالكرك15
790183736المختلطة

 النقع الثانوية الشاملةاألغوار الجنوبيةالكرك16
795632160للبنين

 المزرعة الثانويةاألغوار الجنوبيةالكرك17
796504087الشاملة للبنين

 ذات رأس الثانويةالمزار الجنوبيالكرك18
792017852للبنات

 ذات رأس الثانويةالمزار الجنوبيالكرك19
799848967للبنين

 الجدعا الثانويةالقصرالكرك20
796736250 المختلطة

791525967المغير الثانوية للبناتالقصرالكرك21

 سد السلطاني الثانويةالكركالكرك22
776423319للبنين

 ابن تيمية األساسيةالطفيلةالطفيلة23
778342784للبنين

779114179المريغة الثانوية للبناتالبادية الجنوبيةمعان24

772169100قرين الثانوية للبنينالبادية الجنوبيةمعان25

 عمر بن الخطابالبادية الجنوبيةمعان26
779217019األساسية للبنين

 الراجف الثانويةلواء البتراءمعان27
772153167المختلطة

776496865الراجف الثانوية للبنينلواء البتراءمعان28

 الكرامة الثانويةالعقبةالعقبة29
788588337 الشاملة المختلطة

 الكرامة الثانويةالعقبةالعقبة30
798939501الشاملة للبنين
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رقم الهاتف لالحالةالمركزالمديريةالمحافظةالرقم

 قصبة اربداربد32
 عبد الرحمن 

 الحلحولي االساسية
للبنين

778498270

778498270رفيدة االسلمية لالناث  قصبة اربداربد33

778498270ابو بكر للذكور  قصبة اربداربد34

 القصيلة الثانوية  قصبة اربداربد35
778498270للبنات

 دير ابي سعيدالكورةاربد36
775511557االساسية للبنين

775511557الزهراء الثانوية للبنات الرمثا الرمثا37

778498270بالص الثانوية للذكور بالصعجلون38

775511557الليث األساسية بنين الزرقاء االولى الزرقاء39

775511557امنة بنت األرقم اناث  الزرقاء االولى الزرقاء40

775511557األمير محمد للبنين  الزرقاء االولى الزرقاء41

 االميرة راية بنترصيفيةالزرقاء42
778498270الحسين لالناث

 صالح الدين االيوبي رصيفيةالزرقاء43
778498270االساسية للبنين

 الطوال الجنوبي  دير عال البلقاء44
778498270للذكور

778498270جعفر الطيار للبنين قصبة المفرقالمفرق45

 بلعما الثانوية الشاملة قصبة المفرقالمفرق46
775511557للبنات

 ام عطية االنصاري  قصبة المفرقالمفرق47
775511557لالناث

 الكرامة الثانوية  البادية الشماليةالمفرق48
775511557الشاملة للبنات

 المبروكة الثانوية البادية الشماليةالمفرق49
775511557للبنات

 سما السرحان الثانوية  البادية الشماليةالمفرق50
775511557الشاملة للبنات
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رقم الهاتف لالحالةالمركزالمديريةالمحافظةالرقم

 نسيبة المازنية  البادية الشماليةالمفرق51
775511557االساسية المختلطة

 ام السرب الثانوية  البادية الشماليةالمفرق52
775511557للبنين

 باعج الثانوية الشاملة البادية الشماليةالمفرق53
775511557لالناث

775511557الرابية الثانوية لالناث  البادية الشماليةالمفرق54

 أبو عبيدة األساسية  ضليلالزرقاء الثانية55
775511557بنين

 ضليلالزرقاء الثانية56
 العباس بن 

 عبدالمطلب االساسية
للبنين

775511557

775511557حي ابو هويدي االولى ضليلالزرقاء الثانية57

 أبو الزيغان األساسية ضليلالزرقاء الثانية58
775511557بنين

775511557شخوت ضليلالزرقاء الثانية59

775446260775511557 مراكز ريليف انترناشونال مخيم الزعتري60
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6. نموذج جمع البيانات الخاص بنظام "بياناتي" )نموذج تسجيل بياناتي(
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7. نماذج موافقة جمع ومشاركة البيانات 
أ-7 نموذج الموافقة للمنتفعين من عمر 

16 سنة فأكثر

بيـانـاتـي 
نموذج الموافقة على جمع و مشاركة المعلومات )نموذج المستفيد من عمر 16 سنة او اكبر(

أنا ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ، أعطي موافقتي لـ) ــــــــــــــــــــ ( أو اليونيسيف لجمع المعلومات عني 
كمستفيد من خدمات مكاني أو االمدعومة من اليونسيف، وأنا على دراية أن هذه المعلومات قد تستخدم ألغراض 

مختلفة، بما في ذلك رصد عن نوعية الخدمات المقدمة أو تأثير هذه الخدمات على رفاهي.

باإلضافة إلى المعلومات المطلوبة لتسجيلي في المراكز المدعومة من اليونيسف )من خالل بياناتي(، قد يطلب 
مني المشاركة في التقييمات أو الدراسات االستقصائية التي تركز على قياس تأثير خدمات مكاني. علما بان 

المشاركة ليست شرطًا. 

ستقوم منظمة اليونيسف أو ) ــــــــــــــــــــ ( بإستمرار طرح السؤال علي عما إذا كنت اوافق على المشاركة في 
التقييم أو ال.

أنا على يقين بأن المشاركة ليست شرطا و بأنني أستطيع أن ألغي هذا اإلذن في أي وقت وأنه ال يمكن أن أحرم من 
الخدمات في حال لم أوافق على المشاركة في التقييمات أو الدراسات االستقصائية.

أنا على يقين أن أي معلومات تم جمعها عني سيتم تخزينها بعناية ومعاملتها بسرية واحترام. حيث تأخذ بعين 
اإلعتبار مصلحتي الفضلى. وانه لن يتم إستخدام أي معلومات معٍرفة عني الحقًا.

أنا أدرك أن بإمكاني االتصال باليونيسف على الرقم 065509677 إذا كانت لدي أي أسئلة حول جمع البيانات 
المتعلقة بي. وأنني استطيع التواصل مع الرقم مرة أخرى في حال رغبت بسحب موافقتي للحصول علی هذه 

المعلومات.

‹ أوافق على تسجيلي في نظام بياناتي.
‹ أوافق على أن أشارك في تقييمات او في أي إستبيانات أخرى أثناء حضوري خدمات اليونيسف.

أسم المستفيد: ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ،  التاريخ:  ــــــــــــــــــــ ،
إسم موظف مكاني: ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ، مكاني كود: ــــــــــــــــــــ ،
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بيـانـاتـي 
نموذج الموافقة على جمع و مشاركة المعلومات

)نموذج ولي االمر او مانح الرعاية لالطفال في عمر اقل من 16 سنة(

‹ يجب قراءة النموذج إلى مقدم الرعاية / ولي األمر بلغتهم .
‹ ينبغي إعطاء أولياء األمور نسخة من النموذج فقط للعلم .

أنا ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ، أعطي موافقتي لـ) ــــــــــــــــــــ ( أو اليونيسيف لجمع المعلومات عني  أو 
عن طفلي الذي يستفيد من خدمات مكاني أو االمدعومة من اليونسيف، وأنا على دراية أن هذه المعلومات قد 

تستخدم ألغراض مختلفة، بما في ذلك رصد/ اإلبالغ عن نوعية الخدمات المقدمة أو تأثير هذه الخدمات على رفاه 
طفلي.

باإلضافة إلى المعلومات المطلوبة لتسجيل طفلي في المراكز المدعومة من اليونيسف )من خالل بياناتي(، قد 
يتطلب مني أو من طفلي المشاركة في التقييمات أو الدراسات االستقصائية التي تركز على قياس تأثير خدمات 

مكاني. علما بان المشاركة ليست شرطًا. 

ستقوم منظمة اليونيسف أو ) ــــــــــــــــــــ ( بإستمرار طرح السؤال على إبني أو إبنتي عما إذا كان يوافق أو توافق على 
المشاركة في التقييم أو ال.

أنا على يقين بأن المشاركة ليست شرطا و بأنني أستطيع أن ألغي هذا اإلذن في أي وقت وأن طفلي ال يمكن أن 
ُيحرم من الخدمات في حال لم أوافق على المشاركة في التقييمات أو الدراسات االستقصائية.

أنا على يقين أن أي معلومات تم جمعها عن طفلي سيتم تخزينها بعناية ومعاملتها بسرية واحترام. حيث تأخذ 
بعين اإلعتبار مصلحة طفلي الفضلى. وانه لن يتم إستخدام أي معلومات معِرفة عن طفلي الحقًا.

أنا أدرك أن بإمكاني االتصال باليونيسف على الرقم 065509677 إذا كانت لدي أي أسئلة حول جمع البيانات 
المتعلقة بطفلي. وأنني استطيع التواصل مع الرقم مرة أخرى في حال رغبت بسحب موافقتي للحصول على 

المعلومات المتعلقة بطفلي.

‹ أوافق على تسجيل طفلي / طفلتي في نظام بياناتي.
‹ أوافق على أن يشارك طفلي في تقييمات او في أي إستبيانات أخرى أثناء حضوره مكاني او الخدمات االخرى 

المدعومة من اليونيسف.

أسم المستفيد )اسم الطفل(: ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ، إسم ولي األمر  ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ،
إسم موظف مكاني: ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ، مكاني كود: ــــــــــــــــــــ ، التاريخ:  ــــــــــــــــــــ ،

ب-7  نموذج الموافقة لألهل ومقدمي 
الرعاية )خاص باألطفال المنتفعين تحت 

عمر 16 سنة( 
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8. نموذج إعطاء موافقة على تصوير األطفال داخل "مكاني" 
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