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غطــي رعايــة الطفولــة المبكــرة والتعليــم ،المعروفــة ً
أيضــا باالختصــار  ،ECCEاألطفــال مــن ســن
الــوالدة إلــى  8ســنوات« ،وتهــدف إلــى التنميــة الشــاملة الحتياجــات الطفــل االجتماعيــة والعاطفيــة
والمعرفيــة والجســدية مــن أجــل بنــاء أســاس متيــن وواســع للتعلــم مــدى الحيــاة والرفاهيــة»
(اليونســكو) .ال تعتبــر تنميــة األفــراد فــي هــذه المرحلــة مــن الحيــاة األكثــر أهميــة ،ولكــن ً
أيضــا البيئــة
المحيطــة بهــم هــي األكثــر تأثيـ ًرا .ولذلــك ،مــن الضــروري أن يكــون بمقــدور كل طفــل الحصــول علــى
نوعيــة جيــدة ومنصفــة مــن التعليــم والرعايــة والصحــة والتغذيــة والحمايــة.
تماشــيًا مــع الغايــة  4.2مــن الهــدف  4مــن أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تنــص علــى أنــه
«بحلــول عــام  ،2030ضمــان حصــول جميــع الفتيــات والفتيــان علــى نوعيــة جيــدة مــن تنميــة الطفولــة
المبكــرة والرعايــة والتعليــم قبــل االبتدائــي حتــى يكونــوا مســتعدين للتعليــم االبتدائــي» ،المكتــب
الدولــي للتربيــة  -اليونســكو ،المكلــف بدعــم الــدول األعضــاء فــي تطويــر المناهــج الدراســية ،بوضــع
«سلســلة الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة» .هــذه المنشــورات عبــارة عــن مجموعــة
ســريعة مــن األدوات والسياســات والممارســات الجيــدة فــي الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة باإلضافــة إلــى نتيجــة أنشــطة المكتــب الدولــي للتربيــة فــي هــذا المجــال .وبالتالي ،فــإن الغرض
مــن هــذه السلســلة يتمثــل فــي مشــاركة الممارســات كوســيلة للمســاهمة فــي بيئــة مزدهــرة لتنميــة
األطفــال مــع تزويدهــم بــاألدوات الالزمــة ليصبحــوا مواطنيــن صالحيــن ومســؤولين فــي المســتقبل.
وينبغــي النظــر إلــى قضايــا سلســلة الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة هــذه باعتبارهــا
أدوات عمــل ،ووثائــق حيــة ومفتوحــة ودائمــة التغييــر تهــدف إلــى إلهــام صانعــي السياســات
والمهنييــن فــي مجتمــع الطفولــة المبكــرة ،فــي وضــع مناهــج دراســية أفضــل وتمكينيــة (أدوات
ومناهــج دراســية ووثائــق سياســات وعمليــات تدريــب) بهــدف نهائــي يتمثــل فــي منــح األطفــال ً
فرصــا
أفضــل فــي ســنواتهم األولــى.
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ل

ا شــك أن األطفــال يســتقبلون خــال ســنواتهم األولــى مــن عمرهــم العناصــر التعليميــة
الالزمــة الكتســاب المهــارات التــي تؤثــر علــى حياتهــم فــي المســتقبل .لــذا ،كان التطويــر والتربيــة فــي
الســنوات األولــى مــن أهــم أولويــات مكتــب التربيــة الدولــي .إن تطويــر أطــر نمــاذج أوليــة للرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ) (ECCEوعــرض نظــام الرعايــة والتربيــة يمثــل قيــم مكتــب
التربيــة الدولــي مثــل احتــرام التنميــة العالميــة والمناهــج الدراســية .ويتــم ترجمــة إطــار الرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة إلــى سلســلة مــن المســتندات ،ويمثــل المســتند التشــخيصي لنظــام
الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة جــز ًءا منهــا وذلــك بهــدف توفيــر مخــزون مفصــل مــن
الســتة نطاقــات المتعلقــة بالرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة (مثــل البرامــج والخدمــات،
واألطــراف المؤسســية ،والسياســات ،واالعتبــارات الثقافيــة اإلقليميــة والمحليــة ،إلــخ) بهــدف وضــع
هــدف مطابــق ونظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة الوطنــي الشــامل .إنهــا وثيقــة
تنظيميــة للمنظمــة الوطنيــة للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،والتلخيــص ،وهــي لجنــة
وطنيــة مســؤولة عــن تطويــر نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة المطابــق.
وبالتالــي ،تتضمــن أدوات التشــخيص لنظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة معاييــر
الجــودة لتكــون مرج ًعــا فــي مجــال الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكرة مع االســتجابة لمســعى
أهــداف التنميــة المســتدامة خاصــة هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع لجــودة التعليــم للجميــع ،خاصة
الهــدف  4.2حــول الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
وأخي ًرا ،أتمنى أن يحقق جميع المستخدمين الفائدة من هذه الوثيقة.

السيد /ياو يدو
مدير مكتب التربية الدولي
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ل

قــد كانــت الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ) (ECCEجــز ًءا ال يتجــزأ مــن مهمــة
دبــي العطــاء لضمــان حصــول األطفــال والشــباب المحروميــن مــن الخدمــات علــى فــرص متكافئــة
للتربيــة الجيــدة وفــرص التعلــم .ونحــن نؤمــن بشــدة بالــدور الــذي تؤديــه الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة فــي تعزيــز النمــو االجتماعــي والعاطفــي والبدنــي والمعرفــي لألطفــال .ومــن خــال
شــراكاتنا البرامجيــة القويــة ،ودعــم البحــث ،والدعــوة ،والمنابــر العالميــة ،نهــدف إلــى بنــاء أنظمــة
تعليميــة قــادرة علــى الصمــود ودائمــة مــن خــال تدخــات قائمــة علــى األدلــة تركــز علــى بنــاء القــدرات
وتعزيــز النظــم.
ويســرنا أن نــرى النتائــج القويــة والصلبــة التــي تمّ ــت مــن خــال شــراكتنا مــع مكتــب اليونســكو
الدولــي للتربيــة ) .(IBE-UNESCOوقــد أدى الدعــم الكبيــر الــذي قدمــوه إلــى البلــدان األربعــة فــي إطــار
هــذه الشــراكة (الوس وروانــدا وكاميــرون وإســكوتيني) ألكثــر مــن أربــع ســنوات ،إلــى وضــع نمــاذج
إرشــادية ومبــادئ توجيهيــة وأدوات للرصــد والتقييــم وآليــات تقديــم الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،كان أحــد المعالــم الرئيســية لهــذه المبــادرة هــو تطويــر إطــار
مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل ) ،(HECDIالــذي يوفــر مؤشــرات وأهدا ًفــا لرصــد أكثــر شــموالً
لنمــو الطفــل ،والــذي يمكــن تنفيــذه علــى المســتويين الوطنــي والدولــي.
ونعتقــد اعتقــادًا راسـ ً
ـخا أن هــذه السالســل واألدوات التــي تــم تطويرهــا ستســاهم بشــكل كبيــر
فــي مجموعــة المعرفــة الحاليــة للرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وتزويــد الممارســين
وصانعــي السياســات بالمعلومــات بشــكل أفضــل؛ وليــس فقــط فــي بلــدان محــددة مدرجــة فــي هــذه
الشــراكة ،ولكــن ً
أيضــا فــي البلــدان التــي تتطلــع إلــى تعزيــز أطــر وشــروط الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة
ً
الطفولــة المبكــرة الحاليــة .ونأمــل أيضــا أن توفــر هــذه المبــادرة مســاحة للحــوار والتكامــل والتعــاون
الــذي تشــتد الحاجــة إليــه علــى المســتويين الوطنــي والدولــي والتقــاء المزيــد مــن الشــركاء والعمــل
م ًعــا لضمــان وضــع الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي وضــع مناســب فــي السياســة
والممارســة.

معالي الدكتور طارق القرق،
الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العطاء وعضو مجلس إدارتها
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ECCE

 1.خلفية

ل

ا يمكــن إنــكار أهميــة الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
) (ECCEودرهــا فــي بنــاء أســس قويــة للتعلــم مدى الحيــاة ،والتنمية الشــخصية
واالجتماعيــة واالقتصاديــة .ففــي عــام  ،2010أكــد أول مؤتمــر عالمــي عُقــد فــي
موســكو حــول الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــرة أخــرى علــى
حــق جميــع األطفــال فــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،وأبــرز
أهميتــه بوصفــه القاعــدة لـــ «بنــاء ثــروة األمــم» (اليونســكو  .)2010وفــي وقــت
قريــب جـدًا ،عُقــد المنتــدى العالمــي للتربيــة (اليونســكو2015 ،أ) فــي  2015فــي
إنشــيون وأكــد علــى مــدى أهميــة الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكرة
بوصفهــا وســيلة ال منــاص منهــا لتحقيــق «المســاواة فــي جــودة التعليــم
والتعلــم مــدى الحيــاة للجميــع» .وشــكلت مجموعــة كبيــرة مــن مبــادرات بحثيــة
علــى مســتوى العالــم قاعــدة معرفيــة عبــر جميــع قطاعــات الرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة كانــت لهــا ثمارهــا المرجــوة ليــس فقــط بشــأن
تقديــم الخدمــة بــل بدعــم اســتثمارات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة علــى مســتوى العالــم .وتتضمــن هــذه األدبيــات مبــادرات مهمــة
عــززت األبحــاث (مثــال ،بريتــو وآخــرون )2017 ،ووضحتهــا لجماهيــر مختلفــة
(مثــال ،البنــك الدولــي )2016 ،وأســفرت عــن أدوات مهمــة فــي مجــال الرصــد
والتقييــم وتطويــر تدخــات ناجحــة (مثــل اليونســكو2015 ،أ) .ال شــك أن مجتمــع
البحــث والتطويــر فــي مجــال الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
مجتمــع ناجــح وفعــال ،ويحقــق تطــور مســتمر.
ولكــن تظــل ممارســات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة غيــر
مالئمــة وغيــر كافيــة بشــكل كبيــر فــي معظــم الــدول .وفــي إطــار موســكو للعمل
حــول الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،نظــرت اليونســكو للرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة علــى أنهــا خدمــة شــاملة ومتكاملــة
ومتعــددة القطاعــات فــي مجــال الصحــة والتغذيــة والمحــاكاة المبكــرة
والتعليــم والحمايــة االجتماعيــة والبيئــة الداعمــة بوصفها وســيلة لتعزيــز التنمية
الشــاملة لألطفــال .وتبيــن أن هــذا التكامل الشــامل والمتعــدد القطاعات ليس
فقــط شــامالً ،ولكنــه عنصــر مهــم للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
ومــن الناحيــة العمليــة ،يتطلــب مســتوى التكامــل فــي هــذا المجــال اســتقطاب ًا
معكوســا مــع طريقــة تجهيــز المنظمــات لوظيفــة الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
ً
الطفولــة المبكــرة .إن التراجــع واالبتعــاد عــن التكامــل المترابــط والمتعــدد
القطاعــات والســير نحــو التفتــت أمــر صعــب ومعقــد ونظامــي .والواقــع هــو أن
الطبيعــة المتعــددة القطاعــات للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
ال تتناســب مــع الفئــات التنظيميــة العامــة مثــل اإلدارات الحكوميــة ذات بنــود
الميزانيــة الثابتــة ،والحــدود المؤسســية ،والقواعــد التقليديــة للدعــم والتأييــد.
ال شــك أن التقــدم والنجــاح الــذي تشــهده أبحــاث الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة والمجتمعــات الداعمــة يســتحق اإلشــادة واإلعجــاب ،ولكــن
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ثمــة حاجــة لمزيــد مــن األبحــاث والدعــم للتغلــب علــى العقبــات التــي تعتــرض هــذه الخدمــة الشــاملة
والتــي تصورهــا إطــار موســكو وجميــع المبــادرات األخــرى التــي تشــكل إطــار الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة مــن المنظــور الوطنــي والعالمــي.
وبعي ـدًا عــن التحديــات البرامجيــة ،تصــف األطــر القانونيــة والمؤسســية والسياســية والماليــة غيــر
المتبادلــة أو التــي ال يدعمهــا نظــام جمــع البيانــات والتقييــم تصــف البنيــة التحتيــة للرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .وال تتمتــع معظــم الــدول بنظــم رســمية فــي مجــال الرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وال تتصــور العناصــر التــي تمثــل هــذا المجــال .وبــدالً مــن ذلــك ،تنفــذ
هــذه الــدول عناصــر فرديــة مطــورة بشــكل فــردي ودون تنســيق بــل وتتســم بالتبايــن فــي مجــال
التعليــم ،والرعايــة الصحيــة ،وأشــكال الحمايــة األخــرى وخدمــات األطفــال .إن الرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة مشــروع مجــزأ فــي معظــم الــدول بالرغــم مــن أنــه مــن المهــم أن تكــون
عكــس ذلــك .فمســتوى اإلهمــال يختلــف مــن منطقــة ألخــرى ،ويبــدأ بالغيــاب الت ــام للرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،وغالبًــا فــي المناطــق الناميــة :أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى ،وجنــوب
وغــرب آســيا ،والــدول العربيــة .وتظــل جــودة والإلنصــاف فــي الحصــول علــى الرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة والعدالــة تحديًــا عالميًــا .ويــزداد اإلهمــال مــع األطفــال البالغيــن مــن العمــر
 0-3ســنوات ،وهــو عمــر مهــم تكــون فيــه أعلــى معــدالت إيــرادات االســتثمار فــي الرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة .وهــذا الســياق الســائد يضــع تحقيــق الهــدف  4.2مــن إطــار العمــل لتحقيــق
هــدف التنميــة المســتدامة  4فــي خطــر ،والــذي ينــص علــى:
«ضمــان أن تت ــاح لجميــع الفتيــات والفتيــان فــرص الحصــول علــى نوعيــة جيــدة مــن النمــاء والرعايــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة والتعليــم قبــل االبتدائــي حتــى يكونــوا جاهزيــن للتعليــم االبتدائــي بحلــول
عــام .»2030
وفــي الواقــع ،فــإن التقســيم والبنيــة التحتيــة غيــر المناســبة فــي مجــال الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة ينــذر بخطــر تبديــد أو الحــد مــن أثــر جميــع الجهــود التطويريــة األخــرى افتراضيًــا
خاصــة للــدول واألفــراد التــي تحت ــاج إليهــا كثي ـ ًرا .وعلــى عكــس المتوقــع ،كانــت الــوكاالت الخارجيــة
التــي تعــزز وتدعــم مبــادرات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة كانــت تميــل لتبنــي نهــج
مشــاريع غيــر نظامــي وتدريجــي لــم ينجــح فــي أن يكــون مســتدامً ا بشــكل نظامــي أو بعــد توقــف دعــم
المشــروع الخارجــي.
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الشكل  :1نظام أولي للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة ()ECCE
رطأ ECCE

دراسة الجدوى
البراجماتية
المرونة
القراءة
االتساق
األخالق/اإلنصاف

القانونية
المالية
السياسات
التنسيق بين القطاعات
المناهج والبروتوكوالت
العناصر المعيارية والتنظيمية
العاملون
الرصد والتقييم

نظام
ECCE

أطر القطاعات

دراسة الجدوى
البراجماتية
المرونة
القراءة
االتساق
األخالق/اإلنصاف

دراسة الجدوى
البراجماتية
المرونة
القراءة
االتساق
األخالق/اإلنصاف

ECCE

القانونية
المالية
السياسات
التنسيق بين القطاعات
المناهج والبروتوكوالت
العناصر المعيارية والتنظيمية
العاملون
الرصد والتقييم

النظم الفرعية
للقطاعات

أطر الخدمات

القانونية
المالية
السياسات
التنسيق بين القطاعات
المناهج والبروتوكوالت
العناصر المعيارية والتنظيمية
العاملون
الرصد والتقييم
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الخدمات
والبرامج
النظم الفرعية

 2.أداة تشخيص نظام الرعاية والتربية في مرحلة
الطفولة المبكرة

إ

ن أداة تشــخيص نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
مصــدر تهــدف بشــكل شــامل إلــى تقديــم المســاعدة للــدول األعضــاء )(MSs
أو التكت ــات اإلقليميــة عنــد مواجهــة التقســيم،
وإعــادة وضــع الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي نظــام
مترابــط ،ويحظــى بأولويــة عاليــة ،وتعــدد القطاعــات .ومــن أجــل تحقيــق هــذه
الغايــة ،ندعــو الــدول األعضــاء لتقديــم حســابات عمليــة وعــرض القضايــا،
وأمثلــة علــى ســياق معالجــة التخطيــط والبنــاء وتنفيــذ نظــم رعايــة وتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة تتســم باالســتدامة والشــمول والتكامــل حتــى تفيــد
الــدول األعضــاء األخــرى التــي تواجــه نفــس الموقــف.
وتتطلــب عمليــة تحويــل الخدمــات المتنوعــة للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة فــي دولــة مــا إلــى نظــام محــدد جي ـدًا ليــس فقــط الدعــم
عبــر مجموعــات أصحــاب المصالــح التــي تســهم أو ترتبــط بالرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،بــل التحليــل والتخطيــط الهادفيــن ً
أيضــا .وتوجــه
أداة تشــخيص نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة أصحــاب
المصالــح ،والذيــن يقصــد بهــم هنــا التنظيــم إلــى مــا يشــار إليــه بصفــة عامــة
علــى أنهــا لجــان تصميــم النظــام ) ،(SDCsخــال تحليــل موقــف تشــخيصي
وتحليلــي عميــق ،أو مخــزون للقطاعــات والبنيــة التحتيــة الداعمــة التــي يجــب
أن تعمــل باســتقالل وبطــرق تعزيــز متبادلــة لتوفيــر نظــام فعــال للرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة للترســيخ كنظــام مســتدام .وتــم إعــداد هــذا
المخــزون فــي مجموعــة مــن األســئلة تتعلــق بــكل جــزء مــن النظــام وتفاعالتــه
مــع األجــزاء األخــرى .وخــال هــذه العمليــة ،ســتطور لجــان تصميــم النظــام مــا
يمكــن أن يطلــق عليــه حرفيــة أو مهــارة النظــام المتقــدم (كاربونيــل ،ســتالمير
وآخــرون .)2014 ،وتتضمــن مهــارة هــذا النظــام الكفــاءات التــي تــم مناقشــتها
بشــكل أكثــر تفصيــاً وهــي كفــاءات نــاد ًرا مــا تظهــر فــي التدريــب المهنــي
بشــأن أي قطاعــات تســهم فــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
ولكنهــا مهمــة لتطويــر نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
وال تســعى أداة تشــخيص نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة ألن تكــون بمثابــة مخطــط تفصيلــي للعمــل ،بــل ســتكون بمثابــة دليــل
للمســاهمة فــي تصميــم تحليــل النظــام الــذي يوجــه الدعــوة للجــان التصميــم
إلــى االنخــراط بشــكل كبيــر فــي األدبيــات والمــوارد كخطــوة متقدمــة مــن
عمليــة جــرد شــاملة .وال يقصــد مــن أداة تحليــل نظــام الرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة  -بوصفهــا أداة تحليــل الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة  -إخبــار الــدول األعضــاء بالخطــأ فــي مســاعي الرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة أو كيفيــة إصالحهــا ،بــل تهــدف إلــى مســاعدة
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الــدول األعضــاء علــى طــرح األســئلة المهمــة وتطويــر اســتراتيجيات لتحويــل تلــك المســاعي إلــى أنظمــة
عاملــة وفعالــة.
وبالتالــي ،فــإن أداة تشــخيص نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة معممــة وعلــى
أصحــاب المصلحــة فــي النظــام تعديلهــا وتكييفهــا بحيــث تتناســب مــع الظــروف الوطنيــة أو اإلقليميــة
أو المحليــة والملكيــة المشــتركة .مــن ناحيــة أخــرى ،فإنهــا يمكــن أن تبســط وتســر ع بتصميــم نظــام
الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة عــن طريــق توضيــح المهــام واالعتبــارات ذات الصلــة فــي
معظــم الســياقات الوطنيــة .واألهــم مــن ذلــك ،أن عمليــة التعديــل والتكييــف هــذه هــي التــي تشــكل
العمــل المعقــد إلعــداد نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،وســد الفجــوة بيــن مــواد
الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة والممارســات العالميــة المجــزأة.
تبــدأ أداة تشــخيص نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي القســم التالــي
بتلخيــص موجــز لعناصــر قاعــدة البحــث تلــك ،واألســاس المنطقــي للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة ،إلــى حــد كبيــر مــن :أ) األفضليــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لمعــدل عائــد رعايــة الرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة كاســتثمار ،ب) أفضليــة األســاس المنطقــي لتوجــه األنظمــة.
ويســتند هــذا الملخــص إلــى األدبيــات ،ويقــدم مراجــع مســتفيضة لهــا ،ويتضمــن كملحــق خمــس
وثائــق مهمــة ومتاحــة للجمهــور تشــكل مقــر ًرا تمهيديًــا للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
وتعميــق االنخــراط فــي هــذه األدبيــات.
ليــس الغــرض مــن هــذا المســتند تقديــم مراجعــة جديــدة وشــاملة إلضافتهــا إلــى هــذه اإلنتاجات
المتاحــة بالفعــل .بيــد أن الحاجــة التــي تســعى هــذه األداة إلــى تحقيقهــا هــي توفيــر أدوات عمليــة
لتحليــل الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وتحديــد أهــم القيــود التــي تمنــع الــدول األعضاء
مــن تحقيــق أنظمــة شــاملة ومتكاملــة لرعايــة الطفولــة المبكــرة واســتدامتها.
ويتمثــل النطــاق األخيــر لهــذه الوثيقــة فــي توفيــر البيئــة المناســبة لتطويــر منهــج الرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة (انظــر مكتــب التربيــة الدولــي لليونســكو  ،)2021مــن خــال توفيــر ســياق
مناســب يمكــن مــن خاللــه لمطــوري المناهــج تهيئــة ظــروف أفضــل للتعلــم فــي مجــال الرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
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 3.الجمهور

ي

شــير الجمهــور األساســي المســتهدف مــن لجــان تصميــم النظــام إلــى
األفــراد الذيــن يمثلــون أصحــاب المصلحــة المتعدديــن فــي الدولــة فــي مجــال
الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ويجتمعــون ويتعهــدون بتنفيــذ
التخطيــط الــازم لتصميــم نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
وتنفيــذه واختبــاره ومراجعتــه بشــكل متكــرر .وعلــى المســتوى العملــي ،مــن
الراجــح أن يكــون لــدى لجــان تصميــم النظــام عضويــات قابلــة للتغييــر وتتخــذ
شــكالً مختل ًفــا عــن االعتمــاد علــى الســياق .وبشــكل أكثــر عمومً ــا ،يهــدف
جمهــور أداة تشــخيص النظــام إلــى إشــراك االختصاصييــن فــي مجــال الرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،وواضعــي السياســات ،والباحثيــن،
وأعضــاء المجتمــع ،واآلبــاء ،وبالتالــي ليكونــوا لغــة مشــتركة أو لغــة مشــتركة
للتواصــل بيــن القطاعــات والمســتويات.
تتجنــب األداة قــدر اإلمــكان اللغــة أو المصطلحــات المتخصصــة فــي
المجــاالت الفرديــة ذات الصلــة بالرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
مــن ناحيــة أخــرى ،مــن الضــروري التنبيــه علــى أن الجهــود المبذولــة للتخطيــط
وإعــداد أنظمــة متعــددة القطاعــات ومتعــددة المســتويات محفوفــة
بصعوبــات ونحتــاج إلــى فهــم وجهــات نظــر اآلخريــن وطــرق تفكيرهــم
وأســاليبهم .ويتطلــب التعــاون والتواصــل الحقيقــي والمثمــر كفــاءات متقدمــة
للخــروج مــن األطــر المفاهيميــة التقليديــة واســتيعاب أطــر جديــدة لخدمــة
النتائــج المشــتركة المثمــرة .وستشــير الوثيقــة المقصــودة للتحــدث لجميــع
أصحــاب المصالــح إلــى جميــع هــذه األطــر غيــر الشــائعة بــكل تأكيــد .وبالطبــع،
فــإن هــذه الديناميكيــة شــائعة فــي أي نــوع مــن أنــواع األنشــطة التعاونيــة ،ومــع
ذلــك فإنهــا ملحــة بصفــة خاصــة ألصحــاب المصالــح فــي مجــال الرعايــة والتربية
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة تمكنهــم مــن العمــل الجــاد لعبور حــدود االتصال
بهــدف تجربــة الحيــاة الشــاملة فــي مرحلــة مبكــرة التــي هــي فــي الحقيقــة حــق
لــكل طفــل.
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 4.األبحاث تدعم االستثمار النشط والمنتظم في
مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة

ي

ســاعد االســتثمار فــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكرة على
تلبيــة أكثــر الغرائــز اإلنســانية لتكويــن مجتمعــات تتســم بالرعايــة والتماســك،
وهــي حكيمــة للغايــة ،وذات عوائــد ال مثيــل لهــا .وتجنــي البلــدان التــي تســتثمر
فــي مجــال الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ثمارهــا المتمثلــة فــي
االســتقرار االقتصــادي والسياســي طويــل األجــل فضالً عن الرفاهيــة االجتماعي.
ونظـ ًرا ألن الســنوات األولــى مــن الطفولــة تؤثــر بشــكل فريــد ودائــم علــى دورة
الحيــاة بأكملهــا ،كمــا أنهــا حساســة جــدًا مــن حيــث التنشــئة والحرمــان،
فليــس مــن المســتغرب أن تؤكــد قاعــدة بحثيــة عريقــة أن االســتثمارات فــي
الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة لهــا فوائد وثمار واســعة االنتشــار
ســواء لألطفــال أو ألســرهم ،أو االقتصــادات الوطنيــة (مثــال ،هيكمــان2000 ،؛
اليونســكو 2015 ،ب) .إن االســتثمارات فــي الرعايــة الصحيــة ورعايــة األطفــال
ورعايــة األمومــة المناســبة (نوريــس وبارنيــت  ،2010انجــل ،فيرنالــد وآخــرون،
 ،)2011والتعليــم مــا قبــل االبتدائــي ،والتعليــم االبتدائــي ،والتنشــئة المســتقرة
والراعيــة للجميــع تــؤدي إلــى وفــرة كبيــرة فــي التكاليــف المجتمعيــة (بارنيــت
وماســي)2007 ،والكبــار األكثــر إنتاجيــة ،والذيــن هــم أنفســهم قــادرون علــى
المســاهمة فــي تنشــئة جيــل جديــد .وبالرغــم مــن أن الباحثيــن يشــيرون إلــى
أن التفســيرات الســببية تتطلــب المزيــد مــن الدراســة ،إال أن االســتثمارات
فــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة تبــدو اســتراتيجيات فعالــة
بصفــة خاصــة فــي تضييــق فجــوات الدخــل ،وتحقيــق قــدر أكبــر مــن المســاواة
علــى مســتوى العــرق والجنــس وحالــة اإلعاقــة (رينولــدز وتمبــل2008 ،؛ بارنيــت
ونــورس.)2015 ،

 4.1الفوائد طويلة األمد

ل

ا شــك أن الفوائــد كبيــرة ومتعــددة .يقــدر الباحثــون عوائــد اقتصاديــة
تعــادل  10أضعــاف تكاليفهــم أو أكثــر (بارنــت وماســي 2007؛ إيجــل ،فيرنالــد،
وآخــرون  .)2011وقــد قــدم االقتصاديون حجة مقنعة مفادها أن االســتثمارات
العامــة فــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة لهــا مــا يبررهــا
اقتصاديًــا نظ ـ ًرا لمــا تتســم بــه مــن طابــع «المنافــع العامــة» .وفــي األســواق
التقليديــة ،يعتبــر األفــراد مســتثمرين غيــر مناســبين فــي البنيــة التحتيــة أو أنظمــة
الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة نظـ ًرا لقدرتهــا المحــدودة علــى
جنــي فوائــد مــن أي اســتثمار يتجــاوز المســتوى الفــردي؛ ونفــس األمــر ينطبــق
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علــى المنظمــات الخاصــة مــن أنهــا غيــر مناســبة ً
أيضــا لالســتثمار فــي
الخدمــات الحكوميــة .وتمثــل الفوائــد المجتمعيــة الضخمــة  -الفوائــد التــي ال يمكــن تحقيقهــا
بخــاف ذلــك  -علــى وجــه التحديــد األســاس الســتيعاب الحكومــة لتكلفــة االســتثمار .جديــر بالذكــر
أن فوائــد أي نظــام قــوي فــي مجــال الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بالنســبة للمجتمــع
تتجــاوز أي مســتفيد واحــد.
إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن اإليــرادات تتضاعــف بقــدر كبيــر .فيصبــح المســتفيدون علــى المســتوى
الفــردي مجهزيــن للعــب دور أكبــر فــي نقــل المنافــع إلــى الغيــر ولألجيــال القادمــة .وفــي ضــوء هــذه
المزايــا المجتمعيــة المتراكمــة ،باتــت الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن بيــن أكثــر
اســتراتيجيات التنميــة إلحاحً ــا (بارنيــت ونــورس.)2015 ،
وبالرغــم مــن أن الكثيــر مــن هــذا البحــث كان فــي أمريــكا الشــمالية (كاميلــي وآخــرون)2010 ،
وأوروبــا (فاندينبــروك2012 ،؛ فــان النكــر2013 ،؛ ليجرانــد ،جروفــر وآخرون )2015 ،إال أن األبحاث الالحقة
فــي إفريقيــا (ســال2015 ،؛ ســيربيل ونســامينانغ ،)2015 ،وآســيا (راو وصــن ،)2015 ،وأمريــكا الالتينيــة
(فيغــاس وســانتيبانيز )2009 ،وســياقات أخــرى أكــدت أن للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
مكاســب اقتصاديــة واجتماعيــة مقنعــة فــي نطــاق االقتصــادات المحرومــة والمتميــزة اقتصاديًــا علــى
حــد ســواء ،وعلــى مســتوى الجوانــب اإلقليميــة والثقافيــة فارغــاس بــارون2009 ،؛ فيغــاس وســانتيبانيز،
2009؛ برجــر2010 ،؛ نــورس وبارنيــت2010 ،؛ إنجــل ،فرنالــد وآخــرون .)2011 ،والتحليــات الشــمولية
بواســطة كاميلــي وآخــرون )2010( .ونــورس وبارنيــت ( )2010لبرامــج الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة فــي البلــدان ذات الدخــل المرتفــع والمتوســط والمنخفــض تشــير إلــى ثمــار الرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة عبــر مجموعــة واســعة مــن الســياقات السياســية واالجتماعيــة
والثقافيــة واالقتصاديــة (بيكر-هينينغهــام ولوبيــز بــو.)2010 ،

 4.2الفوائد قصيرة األجل والفورية

ظ

هــرت ثمــة مجموعــة مهمــة مــن األدلــة مثــل دراســات التكلفة-الفوائــد الرســمية ،والتــي
تؤكــد ليــس فقــط الفوائــد طويلــة األمــد للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،بــل وعلــى
المــدى القصيــر ً
أيضــا (كاميلــي وآخــرون2010 ،؛ نــورس وبارنيــت2010 ،؛ إنجــل وآخــرون .)2011 ،وبعــض
هــذه الفوائــد واضحــة .حيــث أن رعايــة األطفــال الموثوقــة تمكــن النســاء مــن االنضمــام إلــى القــوى
العاملــة بأعــداد أكبــر (نــورس وبارنيــت .)2015 ،لكــن بعضهــا غيــر ملحــوظ بشــكل أكبــر  -فالتغذيــة
الســليمة ،والحيــاة الخاليــة مــن العنــف ،والتحفيــز المعرفــي المبكــر يمكــن أن يقــود األطفــال إلــى أن
يصبحــوا بالغيــن أكثــر تكي ًفــا وأكثــر صحــة مــن الناحيــة العقليــة والبدنيــة ،ويكلــف المجتمــع أقــل مــن
حيــث الســلوك المعــادي للمجتمــع ،ويســاهم إيجابيًــا بشــكل أكبــر( .إنجــل وآخــرون2011 ،؛ نــورس
وبارنيــت .)2010 ،وتتضمــن المزايــا األخــرى للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة جوانــب توفيــر
التكاليــف فــي التعليــم العــام  -يحت ــاج األطفــال إلــى وســائل تعليميــة خاصــة أقــل ،ويعيــدون درجــات
أقــل ،ويحققــون إنجــازات معرفيــة أكبــر ،ويصبحــون أكثــر اســتعدادًا لتحمــل مســؤولية تعليمهــم مــع
تقدمهــم فــي الســن (كاميلــي وآخــرون .)2010 ,كمــا تقــل التكلفــة المرتفعــة لعــاج المصابيــن بأمــراض
عقليــة مزمنــة واألشــخاص المصابيــن بأمــراض جســدية لنظــام الرعايــة الصحيــة ونظــام العدالــة
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الجنائيــة (معهــد الفــرص االقتصاديــة  .)2018وفــي أنظمــة الرعايــة الصحيــة ،غالبًــا مــا يســفر عــن شــريحة
صغيــرة مــن المســتفيدين حصــة كبيــرة غيــر متناســبة مــن التكاليــف .ويصبــح األطفــال المتكيفــون بالغيــن
يتمتعــون بصحــة جيــدة ويحتاجــون إلــى خدمــات صحيــة واجتماعيــة أقــل علــى مــدار األيــام .ومــن
ثــم ،يتمكــن النــاس مــن االنضمــام للقــوى العاملــة ،وانخفــاض عــدم المســاواة االقتصاديــة ،وتعزيــز
اإليــرادات الضريبيــة (هيكمــان.)2008 ،

الفوائد الطويلة األمد بإيجاز
»فعالية النظام واستدامته
»الجانــب االقتصــادي (المــوارد البشــرية ،وتراكــم رأس المــال البشــري ،ومضاعفــة األربــاح 10
أضعــاف ،واإلنتاجيــة ،والنمــو ،وآثــار إعــادة التوزيــع)... ،
»الجانب الصحي (الفواتير ،والرفاهية ،واالستمتاع بالحياة)... ،
»الجانب االجتماعي (انخفاض معدالت الحبس ،وانخفاض العنف ،والتكيف ،وقوانين الحماية)... ،
»العدل (حقوق اإلنسان ،والعدالة االجتماعية ،والمساواة ،والمشاركة)
الفوائد القصيرة األمد بإيجاز
»فعالية التعلم والنتائج
»الكفاءة الداخلية لنظم التعليم (معدالت التسرب المدرسي والرسوب)
»صحة وتغذية أفضل
»قلة الخدمات الصحية واالجتماعية
»التكيف والتوازن العاطفي
»التكيف االجتماعي
»التوازن بين الجنسين في سوق العمل واألرباح
»تقسيم األخوات في التعليم
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 4.3نتائج التعلم

ت

ؤكــد األبحــاث علــى وجــود أدلــة قويــة علــى اآلث ــار اإليجابيــة للمشــاركة فــي الرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة علــى نتائــج تعلــم األطفــال .فاألطفــال الذيــن التحقــوا  -ولــو لمــدة قصيــرة
 فــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة أقــل عرضــة للتســرب مــن المدرســة االبتدائيــةعلــى األرجــح وأكثــر احتمــاالً إلكمــال التعليــم األساســي طويــل األجــل (الشــراكة العالميــة للتعليــم.)2011 ،
وتســتمر هــذه اآلث ــار مــع تقــدم الطــاب فــي العمــر مــا يفضــل اكتســاب المهــارات والقــدرات التــي
يمكــن قياســها فــي المدرســة الثانويــة ومــا بعدهــا .وتُظهــر هــذا التأثيــر الطويــل األمــد الدراســة
المقارنــة لبرنامــج التقييــم الدولــي للطلبــة ( )PISAلعــام  2015والــذي يقيــم كفــاءات المراهقيــن فــي
الرياضيــات والقــراءة والعلــوم ،وأجــري فــي  72دولــة .فقــد كان أداء األطفــال الذيــن حضــروا عامً ــا
واح ـدًا علــى األقــل مــن برامــج الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة أعلــى مقارنــة بأقرانهــم
الذيــن لــم يمــروا بمثــل هــذه التجــارب (رايكــس ،ديفيرســيلي ،وآخــرون .)2015 ،كمــا يتمتــع أمثــال
هــؤالء األطفــال بفــرص أكبــر فــي الوصــول إلــى مراحــل التعليــم العالــي ،وفــرص أخــرى فــي المســتقبل
(رينولــدز .)2000 ،ونظـ ًرا ألن التعلــم هــو عمليــة تراكميــة الكتســاب المعرفــة ،فــإن الرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة هــي لبنــة بنــاء نظــام تعليمــي ناجــح وفعــال مــا يــؤدي إلــى تعزيــز ثــروة المــوارد
البشــرية الوطنيــة.
ً
ارتباطــا وثي ًقــا
جديــر بالذكــر أن جــودة الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ترتبــط
بنتائجهــا ،ومــن ثــم بعائدهــا االقتصــادي (بارنيــت 2011 ،أ؛ إنجــل وآخــرون 2011؛ بريتــو وألكــور2012 ،؛
بريتــو ،يوشــيكاوا وآخــرون .)2014 ،فعلــى ســبيل المثــال ،بالرغــم مــن أن توفيــر رعايــة أطفــال ذات جــودة
دون المســتوى يمكّــن المــرأة مــن دخــول القــوى العاملــة وبالتالــي تعزيــز االقتصــاد الوطنــي ،فقــد
تفشــل فــي جنــي قيمــة االســتثمار المتمثلــة فــي تنميــة الطفــل فــي حــد ذاتــه؛ لــذا ،يدعــو العديــد مــن
الخبــراء إلــى عقــد مبــادرات متكاملــة متعــددة القطاعــات مجمعــة للجميــع (ديلمانــس ،بــاك وآخــرون،
2015؛ منظمــة اليونســكو2015 ،؛ بريتــو ،الي وآخــرون2017 ،؛ نوريــل ،جانوتــش وآخــرون .)2017 ،إن
تقديــم خدمــات شــاملة لجميــع األطفــال يــؤدي إلــى تجنــب المشــكالت الشــائعة مثــل عــدم المســاواة
فــي الحصــول علــى البرامــج ،ومســتويات الجــودة غيــر المتكافئــة ،ويحقــق ً
أيضــا اقتصاديــات التكلفــة،
ويســمح لألطفــال مــن خلفيــات متنوعــة بالتفاعــل ،ويشــجع ويحفــز اآلبــاء ومقدمــي الرعايــة اآلخريــن
للوصــول إلــى خدمــات صحيــة وتعليميــة واجتماعيــة متعــددة (بريتــو ،الي وآخــرون2017 ،؛ كوســتيلو،
بيترســون وآخــرون.)2018 ،
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Figure 2: ECCE Programs and services
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ECCE

 5.إعادة تشكيل نظام الرعاية والتربية في مرحلة
الطفولة المبكرة

ق

د يأتــي الدافــع التخــاذ إجــراءات فــي التخطيــط لنظــم الرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن المســتويات الحكوميــة العليــا أو المتوســطة
أو األدنــى .كمــا قــد يأتــي مــن داخــل الســياق السياســي الوطنــي ،أو نمــوذج
إقليمــي داخــل بلــد مــا ،أو مــن الســياق الدولــي ،أو مــن خــارج الحكومــة أو
النظــام السياســي بالكامــل مثــل مجتمــع الدفــاع عــن األطفــال ،أو المواطنيــن
المعنييــن ،أو العلمــاء داخــل مجتمــع التعليــم العالــي .وقــد يكــون الدافــع
ناجمً ــا لبعــض الوقــت عــن نقــاط متعــددة فــي ســياقات متعــددة فــي إطــار
بنيــة أنظمــة واســعة مــن الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .ولكــن
بمجــرد اتخــاذ قــرار بشــأن متابعــة تطويــر نظــام شــامل ومتكامــل للرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،يوصــى بتشــكيل لجنــة تصميــم نظــام
متعــدد القطاعــات .وعلــى األقــل فــي البدايــة ،قــد تكــون للجنــة تصميــم النظــام
مكانــة رســمية أو غيــر رســمية ،وقــد يتــم تعيينهــا أو تأليفهــا مــن متطوعيــن.
وي ُســتخدم مصطلــح «لجنــة تصميــم النظــام» هنــا ببســاطة لإلشــارة إلــى
مســؤوليتها الشــاملة ،ولكــن يعتمــد اســمها مــن الناحيــة العمليــة علــى مــن
يشــكلها وطريقــة تشــكيلها ،ولكــن يجــوز اســتخدام أي مصطلــح آخــر مثــل
«مجلــس التخطيــط للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة» أو «اللجنــة
التوجيهيــة» .ي ُســتخدم مصطلــح «لجنــة تصميــم النظــام» هنــا بشــكل عــام
كمصطلــح شــامل لجمــع األفــراد مــن مختلــف القطاعــات الذيــن تــم تعيينهــم
أو وافقــوا علــى التعــاون فــي تطويــر نهــج نظامــي للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة.
وبغــض النظــر عــن طريقــة تشــكيله ،يجــب أن تفــي لجنــة تصميــم النظــام
باثنيــن علــى األقــل مــن المتطلبــات .أوالً  ،مــن المهــم أن تكــون مجموعــة
عمــل تركــز فــي األســاس علــى تصميــم نظــام متكامــل ومتعــدد القطاعــات
للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .ثانيًــا ،يجــب أن تمثــل أهــم
أصحــاب المصلحــة فــي جميــع المجــاالت ذات الصلــة بالرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة مثــل الرعايــة الصحيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة،
والتغذيــة ،ورعايــة األطفــال ،وحمايــة الطفــل وخدمــات األســرة ،والتعليــم.
وبالرغــم مــن أن العشــرات مــن البلــدان تتبنــى سياســات تُشــكل مثــل هــذه
اللجــان ذات الصلــة بالرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،إال أنهــا
ال تقــدم بشــكل جوهــري نهجً ــا للنظــم ،وعــاد ًة مــا تكــون غيــر متكاملــة رأسـيًا،
وتتبايــن نتائجهــا الفعليــة بقــدر كبيــر (فارغــاس بــارون)2015 ،
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إلعــادة تأطيــر نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،يوصــى بــأن يبــدأ عمــل لجنــة
تصميــم النظــام بثــاث خطــوات رئيســية:
1 1.لتأصيل في المصادر واألدبيات
بالنظــر إلــى أن أعضــاء لجنــة تصميــم النظــام ســيمثلون الخبــرات ووجهــات النظــر عبــر مجــاالت
اهتمــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،ســيكون مــن الخطــوات الفوريــة تشــكيل نقطــة
مرجعيــة مشــتركة ضمــن مــا هــو معــروف بالفعــل .وغالبًــا مــا يســتقر المهنيــون علــى مــا يمكــن اإلشــارة
إليــه باســم «الخبــرة الروتينيــة» فــي مجاالتهــم (كاربونيــل ،ســتالميير وآخــرون  .)2014ويتطلــب تصميــم
النظــام المزيــد .ويجــب أن يمــارس أعضــاء لجنــة تصميــم النظام شــكالً من أشــكال الخبــرة التكيفية التي
تمكنهــم مــن العمــل علــى مســتويات متطــورة فــي مجــاالت خــارج تخصصهــم وســياقهم الثقافــي.
وقــد تبنــى نوبوهايــد ســوامورا مــن جامعــة أوســاكا ( )2002 - 2004العبــارة الرائعــة «الــروح المحليــة
والمعرفــة العالميــة» للتعبيــر عــن تقــارب االحتفــاظ بطابــع الســياق المحلــي والثقافــة فــي التنميــة مــع
االســتفادة مــن المعرفــة التــي تــم اكتســابها فــي الجهــود ذات الصلــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم .إن
الهويــة األساســية للجنــة تصميــم النظــام فــي مجــال الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
محليــة ،ولكــن يجــب أن تضيــف إلــى هويتهــا حالــة مجتمــع التعلــم بنــا ًء علــى مصــادر المعرفــة العالميــة.
نوصــي بخمــس وثائــق تمــأ المعرفــة األساســية ،وتوفــر مصــادر مهمــة ،وتعــزز تحليــل المخــزون
المــدروس وتطويــر النظــام .كذلــك يجــب ً
أيضــا الرجــوع إلــى هــذا النمــوذج األولــي للنظــام كلمــا أمكن.
»االســتثمار فــي ضــوء األدلــة :الحالــة العالميــة للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
(اليونســكو 2015 ،ب)  -تلخــص هــذه النظــرة العامــة المكونــة مــن أربعــة عشــر فصـ ًـا عــن الوضــع
والتطــورات التــي يشــهدها مجــال الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي مختلــف
أنحــاء العالــم تلخــص قاعــدة أبحــاث الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،واألســاس
المنطقــي للسياســة ،وتوفــر رؤيــة الســتراتيجية شــاملة متعــددة القطاعــات ،وتســعى إلــى تحفيــز
العمــل بنــا ًء علــى القــدرات االســتثمارية للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
»إطــار عمــل مؤشــر التنميــة الشــاملة للطفولــة المبكــرة ( :)HECDIدليــل فنــي (اليونســكو- )2014 ،
توفــر هــذه الوثيقــة إطــا ًرا لمؤشــر يمكــن اســتخدامه لوصــف وضــع األطفــال الصغــار بشــكل شــامل
فــي جميــع أنحــاء العالــم .كمــا يقتــرح مؤشــرات لتتبــع التقــدم ،واإلبــاغ بالسياســات ،وتوجيــه
الممارســات فــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
»» مجموعــة أدوات لقيــاس نمــو الطفولــة المبكــرة فــي البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل
(فيرنالــد ،بــرادو وآخــرون( )2017 ،البنــك الدولــي)  -توفــر مصــادر قيــاس للباحثيــن والمقيّميــن
ومديــري البرامــج المهتميــن بتقييــم التنميــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ألغــراض تخطيــط
البرامــج والخدمــات وتقييمهــا ،أو مراقبــة التنميــة مــع مــرور الوقــت ،أو إجــراء تحليــات الموقــف.
»رعايــة التنشــئة :تعزيــز التنميــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة (اتحــاد الســام المعنــي بمرحلــة
الطفولــة المبكــرة (بريتــو وآخــرون - )2017 ,تصــف نهجً ــا متعــدد القطاعــات للرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة عبــر سلســلة مــن «حــزم» تدخــات البرامــج والخدمــات لألطفــال واألســر
فــي النقــاط المناســبة مــن الناحيــة التنمويــة فــي الفئــة العمريــة للطفولــة المبكــرة.
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»اإلعــداد لتنميــة الطفولــة فــي مرحلــة مبكــرة :االســتثمار فــي األطفــال الصغــار لتحقيــق عوائــد عاليــة.
يحــدد  25تدخ ـاً رئيســياً مــن منظــور متعــدد القطاعــات (البنــك الدولــي - )2014 ،يوصــى بـــ 25
تدخــاً مجمعــة فــي خمــس حــزم متكاملــة قائمــة علــى العمــر مــن أجــل اســتراتيجية محســنة
لتقديــم خدمــات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .ويقــدم مجموعــة مــن المبــادئ
التوجيهيــة لتنفيذهــا.
 2.تحليل المخزون وتشخيصه
الخطــوة الرئيســية الثانيــة للحنــة تصميــم النظــام هــي إعــداد مخــزون لجميــع برامــج وخدمــات
الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،ســواء أكانــت ترعاهــا الحكومــة ،أم المنظمــات غيــر
الحكوميــة ،أم الكيانــات الخاصــة .وتــم تصنيــف خدمــات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
إلــى فئــات بطــرق مختلفــة فــي األدبيــات .ويتبنــى هــذا المخــزون مــع التعديــل الفئــات الخمــس التــي
تظهــر فــي (بريتــو ،الي وآخــرون )1): (2017 ،الصحــة )2( ،التغذيــة )3( ،التعليــم )4( ،حمايــة الطفــل)5( ،
الحمايــة االجتماعيــة .ويضيــف ويتعامــل معهــا علــى أنهــا ( )6فئــات مســتقلة و( )7خدمــات عائليــة
لســبب عملــي وهــو تقديــر أهميتهــا ،وضمــان عــدم فقدهــا فــي ظــل المصطلحــات العامــة الكثيــرة.
ومــن المالحــظ ً
أيضــا فــي هــذا المخطــط أن الفئــات الســبع متداخلــة ومترابطــة ،وتُصنــف بشــكل
مختلــف حســب المؤسســات.
وبالرغــم مــن أنهــا خدمــات «فئــات» ،إال أنهــا يشــار إليهــا بشــكل أكثــر شــيوعًا باســم «القطاعات»،
وهــو مصطلــح يســتخدم ً
أيضــا فــي النمــوذج األولــي للنظــام هــذا ،ولكــن مــع تحفــظ .ويعكــس مصطلــح
«قطــاع» حقيقــة أن هــذه الخدمــات قــد تــم تقديمهــا تاريخيًــا بمعــزل عــن بعضهــا البعــض .فمث ـاً،
عــادة مــا تُقــدم الخدمــات الصحيــة «قطــاع رعايــة صحيــة» تشــرف عليــه وزارة الصحــة ،وكذلــك،
تُقــدم الخدمــات التعليميــة عــن طريــق «قطــاع التعليــم» الــذي تشــرف عليــه وزارة التربيــة والتعليــم.
بيــد أن األثــر الســيء وغيــر المقصــود لتاريــخ التقســيم والفصــل هــذا يتمثــل فــي أنــه نــاد ًرا مــا تربــط
المؤسســات الحكوميــة ومقدمــي الخدمــة عالقــات تعاونيــة وعالقــات بيــن بعضهــا البعــض رأسـيًا وعبــر
الحــدود القطاعيــة .فقــد ُطــورت السياســات والتمويــل والقوانيــن التــي تعــزز تلــك العزلــة فــي شــكل
طبقــات.
هــذا هــو بالضبــط مــا يســعى للتغلــب عليــه نهــج «تعــدد القطاعــات» .فــي الوقــت ذاتــه ،تجــدر
اإلشــارة ً
أيضــا إلــى أنــه بالرغــم مــن أن هــذه هــي فئــات الخدمــات المقصــودة وقطاعــات تقديــم
الخدمــات ،إال أنهــا أول وأهــم مجــاالت احتيــاج األطفــال .بهــذه المعانــي الثالثــة لهــذه المصطلحــات،
ســتجري لجنــة تصميــم النظــام عمليــة مخــزون .وأخي ـ ًرا ،لــن تحــدد عمليــة المخــزون الخدمــات أو
البرامــج نفســها فحســب ،بــل ســتحدد ً
أيضــا الجهــات الفاعلــة المؤسســية ،والسياســات ،والقوانيــن،
وترتيبــات التمويــل التــي قــد تحت ــاج إلــى تغييــر إذا أرادت الــدول األعضــاء تحقيــق نظــام حقيقــي الرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
ويوضــح القســم التالــي بالتفصيــل عمليــة تحليــل المخــزون وتشــخيصه ،بيــد أنــه مــن أهــم مزاياهــا
الرئيســية هــي أن أعضــاء لجنــة تصميــم النظــام يســهمون فــي تســجيل المخــزون خــارج تخصصهــم.
تتكــون قوائــم المخــزون إلــى حــد كبيــر مــن اســتجوابات تتعلــق بالمجــاالت التــي تدعــم الرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .وتتشــابه العمليــة الكليــة مــع تلــك التــي ينطــوي عليهــا إطــار اليونســكو
الخــاص بتحليــل وتشــخيص جــودة التعليــم العــام (مكتــب التربيــة الدولــي لليونســكو .)2012 ،يجــب إجــراء
التحقيقــات مــع األفــراد الذيــن يجلبــون معرفــة مفصلــة عــن المجــال ،إضافــة إلــى أفــراد مــن الخــارج
للتوصــل إلــى وجهــات نظــر أكثــر ،ومزيــد مــن العالقــات مرنــة بيــن المجــاالت ،وتفاهــم أكبــر متبــادل.
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 3.صياغة استراتيجية نظام للتخطيط
بعــد المعرفــة األساســية فــي األدبيــات والتحليــل العميــق لكامــل نطــاق جهــود الرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وســياقها ،يجــب علــى لجنــة تصميــم النظــام أن تضــع إطــا ًرا اســتراتيجيًا
لتصميــم نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .يتكــون اإلطــار االســتراتيجي مــن أربعــة
عناصــر مصاغــة محليًــا:
»أ .رؤيــة لجــودة الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة والتعليــم للجميــع بمــا يعكــس
الثقافــة والســياق والقيــم الوطنيــة؛
»ب -الغايات واألهداف العامة لنظام الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة،
»ج .مجموعــة مــن مبــادئ التصميــم ،بمــا فــي ذلــك القيــود التــي يمكــن للنظــام أن يعمــل فــي
ظلهــا؛
»د .عمليــة تطويــر وجمــع المؤشــرات والقياســات التــي مــن شــأنها أن تخــدم مــن الناحيــة
التشــغيلية التعــاون متعــدد القطاعــات ،واالعتمــاد المتبــادل مــع توفيــر المعلومــات الالزمــة
للتحســين المتكــرر فــي التصميــم
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م

ســاعدة الــدول األعضــاء علــى تنظيــم جهــود الرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة المقســمة عبــر ســبعة قطاعــات  -الصحــة ،والتغذيــة،
والتعليــم ،وحمايــة الطفــل ،والحمايــة االجتماعيــة ،والخدمــات األســرية،
وخدمــات رعايــة األطفــال  -ودمجهــا فــي نظــام متماســك حيــث يضفــي كل
جــزء قيمــة أكبــر علــى األجــزاء األخــرى ،وهــذه هــي مهمــة أو خالصــة أعمــال
لجنــة تصميــم النظــام .ولكــن يجــب أن تبــدأ هــذه العمليــة بالمهمــة األساســية
للجنــة تصميــم النظــام وهــي جــرد الوضــع الحالــي للرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة داخــل البلــد .وتتيــح عمليــة المخــزون إجــراء تحليــل
وتشــخيص فعاليــن عــن الحالــة العامــة للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة .وســتركز علــى مخــزون فــي ســتة ســياقات أو «مجــاالت» ذات صلــة
بالرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة )1( :البرامــج والخدمــات)2( ،
الجهــات المؤسســية )3( ،السياســات )4( ،القوانيــن واألســاس القانونــي)5( ،
ترتيبــات التمويــل )6( ،االعتبــارات الثقافيــة الوطنيــة واإلقليميــة والمحليــة.

 6.1تحقيقات الجرد األساسية التي تنطبق على كل
قطاع ومجال

ت

ختلــف األســئلة التــي تحــدد المخــزون بصفــة عامــة مــن قطــاع لقطــاع
ومــن مجــال آلخــر ،وتتــم مناقشــتها فــي قســم هــذه الوثيقــة الــذي يستكشــف
تطويــر إطــار العمــل .ومــع ذلــك ،فــإن بعــض األســئلة تشــترك مــع الجميــع،
وتشــكل أســئلة أساســية يجــب أن تمهــد لــكل جــزء مــن قائمــة بيــان أكثــر عم ًقــا.
مــن المفيــد الرجــوع إلــى الــوراء لنفهــم مــدى تعقيــد عمليــة تحويــل
الخدمــات المجــزأة إلــى نظــام مخطــط ومســتدام .وتتأثــر كل خدمــة مــن
خدمــات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ( )ECCEبــكل مجــال
ســياقي .فلــكل قطــاع عالقتــه وصلتــه الواقعيــة بقطاعــات أخــرى ،ولــكل مجــال
عالقتــه بمجــاالت أخــرى .وليــس هنــاك ثبــوت ،بــل الــكل فــي تغييــر .ونفــس
األمــر ينطبــق علــى قطاعــات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
والمجــاالت الســياقية التــي تتغيــر يوميًــا ،ويشــتمل كل منهــا علــى تفاصيــل
وبرامــج ومبــادرات ال حصــر لهــا ،ومصالــح وأولويــات متنافســة .فعــدد
التفاعــات أو العالقــات ال حصــر لهــا ،وكذلــك عــدد الطــرق التــي يمكــن بهــا
تقويــض الجهــود الفرديــة أو عزلهــا.
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إن نهــج األنظمــة الــذي يؤكــد علــى الترابــط والتوافــق ال يعالــج عــددًا كبيـ ًرا مــن التفاعــات بشــكل
فــردي ،بــل يحــدد روابــط للحــد مــن العوائــق التــي تعتــرض طريــق الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة ،ولتمكيــن التعزيــز المتبــادل لمقدمــي الخدمــات .كمــا أنــه يخلــق ً
فرصــا لزيــادة الحصــول
علــى الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــع التركيــز علــى األســرة ،ويوفــر وســائل لرصــد
المؤشــرات المطلوبــة إلعــام مقدمــي الخدمــات ،وتنظيــم تقييــم النظــام وتحســينه ،فض ـاً عــن أنــه
يوفــر المعرفــة والحكمــة التــي يتحلــى بهــا الممارســون وواضعــو السياســات فــي كل قطــاع لنقلهــا
للقطاعــات األخــرى.
تتضمــن العمليــة بالضــرورة كل مجــال مــن المجــاالت الســتة كســياق مضمّ ن تعمــل فيه الخدمات
وتُســلم .ويوصــي بإجــراء تعديــات بســيطة وأكثــر جوهريــة فــي كل مجــال مــن المجــاالت لتســهيل
االرتبــاط بنظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــع أداء أفضــل واســتدامة .ومــن ثــم،
تتضمــن عمليــة التصميــم توفيــر وســائل جديــدة باإلضافــة إلــى التغلــب علــى العوائــق التــي تعتــرض
خدمــات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،وللســياق الــذي يتــم فيــه تقديــم الخدمــات.
ســتبدأ فعاليــة النظــام التــي يجــب أن تكتســبها لجــان التصميــم فــي الظهــور مــن خــال عمليــة
ـان ولغــة مشــتركة،
بيــان المخــزون .وهــذه العمليــة ال تجيــب ببســاطة عــن األســئلة؛ ولكنهــا تخلــق معـ ٍ
ورؤى جديــدة حــول كيفيــة تجهيــز األجــزاء األخــرى مــن المؤسســة بأكملهــا وتفعيلهــا لاللتــزام بالرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .إن عمليــة إعــداد البيــان بشــكل مشــترك هــي عمليــة تتبــع
لجنــة التصميــم التــي توفــر بشــكل جوهــري الكفــاءات المتعاونــة وتدربهــا والتــي تكــون موضو ًعــا لهــذا
النمــوذج األولــي للنظــام.
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االستقصاءات التي تنطبق على تطوير كل إطار عمل
»مــا هــو الوضــع الحالــي لــكل مجــال مــن مجــاالت الســياق  -مثــل الجهــات المؤسســية ،والقوانيــن
والسياســات ،واالعتبــارات الثقافيــة ،إلــخ  -داخــل كل قطــاع مــن قطاعــات الرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟
»مــا هــي االحتياجــات الحاليــة لألطفــال التــي لــم ت ُلبــى بعــد ،وكيــف تختلــف باختــاف خصائــص
األطفــال والعائــات؟
»مــا هــي المؤشــرات التــي تُجمــع بالتزامــن مــع الجهــود واســعة النطــاق مثــل مؤشــر التنميــة
الشــاملة للطفولــة المبكــرة ( ،)HECDIاليونســكو )2014؟ مــا هــي المؤشــرات أو المقاييــس التــي
لــم تُجمــع حاليًــا؟
»ما هي الطرق التي تمكن المجاالت السياقية أو تعترض جهود قطاع الخدمات؟
»مــا هــي أكثــر الطــرق الواعــدة لتنســيق الخدمــات القطاعيــة مــع بعضهــا البعــض بطــرق لتحقيــق
عائــد متزايــد؟
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التخطيط والتصميم
»» مــا هــي الخدمــات الجديــدة التــي ســيتعين إضافتهــا؟ أيــن يمكــن تعديــل الخدمــات الحاليــة
وإعــادة تصميمهــا لتلبيــة رؤيــة البرنامــج وأهدافــه ومبــادئ التصميــم؟ أيــن يكمــن الموضــع الــذي
تحت ــاج فيــه الخدمــات الحاليــة إلــى التوســع أو زيــادة النطــاق؟
»» كيــف يمكــن دمــج الخدمــات أو تجميعهــا داخــل وعبــر القطاعــات بطــرق تلبــي احتياجــات
األســرة وتفضيالتهــا مــع تحقيــق اقتصاديــات التكلفــة الممكنــة؟
»» كيــف يمكــن تقديــم الخدمــات بطــرق بديلــة تشــجع اآلبــاء واألطفــال علــى االلتحــاق بخدمــات
أخــرى ومــن ثــم تحفيــز المشــاركة الشــاملة فــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟
»» كيــف يمكــن أن تكــون هنــاك حاجــة الخت ــاف الخدمــات مــن منطقــة ألخــرى أو حســب احتيــاج
العائ ــات ،أو لتعكــس بشــكل مناســب التــراث الثقافــي المختلــف داخــل البلــد؟
»» هــل تلبــي الخدمــات المصممــة حديثًــا الرؤيــة واألهــداف والغايــات المحــددة ومبــادئ
التصميــم؟
»» كيــف يمكــن دمــج المؤشــرات والمقاييــس وأنشــطة المراقبــة والتقييــم فــي تصميــم الخدمــة
أو إعــادة تصميمهــا بغــرض تحســين البرنامــج والمســاءلة؟
»» هــل الخدمــات (المصممــة أو المعــاد تصميمهــا حديثًــا) تتناســب مــع الســياق الثقافــي؟ هــل
ي ُبنــى الســياق الثقافــي لزيــادة احتماليــة التنفيــذ الناجــح؟
»» مــا هــي العوائــق األخــرى التــي لــم يتــم ذكرهــا بطريقــة أخــرى والتــي ســتعيق عمــل نظــام
متكامــل مــن الخدمــات؟ أيــن يمكــن توقــع العقبــات فــي التنفيــذ؟
»» إلــى أي مــدى يكــون إطــار البرنامــج مرنًــا لالحتياجــات غيــر المتوقعــة والتوجهــات المســتقبلية
وقاب ـاً للتعديــل حســب االحتياجــات اإلقليميــة أو المحليــة األخــرى؟
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بــدأ وضــع اســتراتيجية النظــم بضــع رؤيــة لتوجيــه النظــام المصمــم
للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .وهــذه الرؤيــة هــي بيــان لمــا
تأمــل لجنــة تصميــم النظــام تحقيقــه فــي نظامهــا المقتــرح للرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،وســتؤكد علــى هــدف تمكيــن األطفــال األصحــاء مــن
توظيــف إمكاناتهــم الكاملــة مــن خــال توفيــر مجموعــة جيــدة مــن خدمــات
الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة المتكاملــة والمتاحــة لجميــع
األطفــال مــن ســن  8- .0ســنوات .وستســعى كل لجنــة إلــى التوصــل إلــى رؤيــة
قابلــة للتطبيــق بشــكل فريــد علــى ســياق الدولــة والســياق الثقافــي للــدول
األعضــاء .ولتحقيــق هــذه الغايــة ،ســيدرك بيــان الرؤيــة التطــورات األخيــرة فــي
الســياق السياســي واالجتماعــي للبلــد مــن حيــث رفاهيــة األطفــال وأهــداف
التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للدولــة .ويجــب أن يســعى إلــى إجمــاع وطنــي
مــع االعتــراف بأوجــه القصــور داخــل تلــك البيئــة واالســتفادة مــن نقــاط قوتهــا.
بعــد ذلــك ،ســيكون هنــاك حاجــة إلــى صياغــة مجموعــة مــن مبــادئ
التصميــم لتوجيــه التصميــم العــام لنظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة .وهنــا يمكــن أن نضــع فــي االعتبــار العديــد مــن المبــادئ الممكنــة.
ولعــل مــن أبــرز األمثلــة علــى ذلــك:
»التكامــل المتعــدد القطاعــات :الخدمــات والبرامــج  -خاصــة األغــراض التي
تجســدها  -يجــب أن تشــكل وحــدة متكاملــة تتخطــى الحــدود القطاعيــة.
هــذا المعبــر الحــدودي رأســي ،وعبــر الطبقــات التنظيميــة؛ إنــه أفقــي وبيــن
المنظمــات .ويتنقــل عبــر المنظمــات الحكوميــة والخاصــة والمدنية.
»مســتمر /مســتدام :يجــب أن تشــكل الخدمــات والبرامــج اســتمرا ًرا فريـدًا
(مســتدامً ا) لتقديــم الخدمــة بدايــة مــن رعايــة األم قبــل الــوالدة وإعــداد
الوالديــن لرعايــة األطفــال حديثــي الــوالدة حتــى كل عــام مــن حيــاة الطفــل
وحتــى بلوغــه ســن الثامنــة.
»الفعاليــة مــن حيــث التكلفة/المرونــة :يجــب صياغــة الخدمــات والبرامــج
بطريقــة تتجنــب االزدواجيــة واســتغالل الفــرص لتحقيــق الفعاليــة مــن
حيــث التكاليــف وتعزيــز خيــارات الوالديــن والطفــل للمشــاركة فــي جميــع
جوانــب النظــام.
»المالئمــة الثقافيــة :يجــب أن تتماشــى الخدمــات والبرامــج مــع القيــم
المجتمعيــة والســياق الثقافــي الوطنــي أو اإلقليمــي.
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»التحســين المســتمر والمســاءلة :يجــب تصميــم الخدمــات والبرامــج بالتنســيق مــع نظــام للتقييــم
والرصــد بغــرض تحســين البرنامــج والمســاءلة.
ســيكون المنتــج النهائــي لعمــل لجنــة تصميــم النظــام عبــارة عــن مجموعــة موصــى بهــا مــن
خمســة أطــر عمــل مصممــة لتنظيــم خدمــات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بحيــث
ً
ترابطــا وتكامـاً فــي توفيــر رعايــة شــاملة يمكــن الوصــول إليهــا لجميــع األطفــال .هــذه األطــر
تكــون أكثــر
المصممــة مســتمدة ممــا كان يســمى ســابقا بالمجــاالت فــي عمليــة البيــان .واألطــر فــي جوهرهــا هــي
مجــاالت مصممــة ،وبالتالــي فهــي نمــاذج مفصلــة لتوجيــه تطويــر وتنفيــذ نظــام الرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
إن إطــار البرنامــج الــذي يحــدد مجموعــة الخدمــات الشــاملة المقترحــة هــو حجــر الزاويــة فــي
هــذه األطــر المصممــة .ويتطلــب معظــم اهتمــام لجنــة تصميــم النظــام .ومــع ذلــك ،يجــب تصميــم
أطــر أخــرى لخلــق ســياق داعــم لهــذه الخدمــات  -لتمكيــن فعاليــة إطــار عمــل البرنامــج .ويحــدد اإلطــار
المؤسســي أصحــاب المصلحــة التنظيمييــن فــي تصميــم وتوفيــر خدمــات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة ،ويحــدد دورهــم ونطــاق ســلطتهم .ويتضمــن اإلطــار القانونــي القوانيــن والقواعــد
واللوائــح الخاصــة بنظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،ويحــدد حقــوق المواطنيــن
وضماناتهــم واســتحقاقاتهم فيمــا يتعلــق بخدمــات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
فــي الوقــت ذاتــه ،يتضمــن إطــار السياســة تحديــد التعليمــات العامــة أو التوقعــات المجتمعيــة التــي
يجــب أن تمتثــل لهــا لجنــة تصميــم النظــام والتــي تمكــن أو تقيــد جهــود الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة .أمــا اإلطــار المالــي فيتضمــن مصــدر وتدفــق المــوارد الماليــة التــي تمكــن تفعيــل
خدمــات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .وأخيــ ًرا ،ثمــة إطــاران آخــران يلعبــان أدوا ًرا
داعمــة مهمــة :يشــكل الســياق الثقافــي الفريــد لــكل دولــة جميــع األطــر وتفاعالتهــا ،ويدعــم إطــار
التقييــم والرصــد متابعــة المشــاركة المســتمرة ،وتحســين الخدمــة ،ومســاءلة النظــام.
مــن المســلم بــه أن مــا تــم تصــوره فــي هــذه الوثيقــة كأطــر تصميــم منفصلــة ،فــي الواقــع العملــي،
يصــور أجــزا ًء مــن جوانــب تفاعليــة جــدًا ومتداخلــة فــي بنيــة األنظمــة الفعليــة أو ،علــى نحــو أكثــر
مالءمــة ،األنظمــة المســتقبلية .وأثنــاء إنشــاء هــذه األطــر ،ســتحتاج لجــان تصميــم النظــام بالضــرورة
إلــى إدراك الغمــوض المتأصــل فــي عمليــة تصميــم األنظمــة؛ وســتحتاج إلــى تطويــر أطــر تدريجيــة
وجنبًــا إلــى جنــب؛ قــد تحت ــاج إلــى توفيــر أماكــن إقامــة مؤقتــة ألغــراض التخطيــط العملــي؛ وســيتاج إلــى
تصميمهــا ومراجعتهــا وتهذيبهــا بشــكل متكــرر لتتوافــق مــع بعضهــا البعــض ولضمــان عــدم تــرك أي
مجــال مــن مجــاالت االهتمــام دون معالجــة.
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حدد المعايير
»مــا هــي المعاييــر الموجــودة دوليًــا ألهــداف الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
ورؤيتهــا ،ومبــادئ التصميــم الخاصــة بهــا والتــي قــد تكــون مفيــدة فــي تصميــم البرامــج داخــل
الدولــة؟
»» مــا هــي تعاريــف ومقاييــس الجــودة فــي محتــوى الخدمــة وتقديمهــا المتوفــرة دوليًــا وداخــل
البلــد والتــي يمكــن قياســها؟
»» هــل توجــد خدمــات نموذجيــة متاحــة دوليًــا وداخــل البلــد ويمكــن اســتخدامها كنمــاذج
إلنشــاء وتصميــم خدمــات جديــدة أو لمراجعــة الخدمــات الحاليــة؟
»» فــي أي قطاعــات وألي فئــات عمريــة تتطــور الخدمــات علــى نحــو أفضــل وأيــن تصــل تغطيــة
األطفــال ألعلــى مســتوياتها؟ مــا الــدروس التــي يمكــن اســتخالصها مــن هــذه الحــاالت لمــا هــو
ممكــن داخــل البلــد؟

45

أداة تشخيص

صف
»مــا هــي جميــع السياســات الحكوميــة ذات الصلــة (الوطنيــة واإلقليميــة) التــي تؤثــر علــى الرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟ مــا هــي القطاعــات المؤثــرة؟ هــل تؤثــر علــى تخطيــط
الخدمــات والوصــول والتمويــل والتســليم أو أي منهــا؟ هــل تؤثــر علــى األطفــال أو األســر أو
المنظمــات أو الكيانــات األخــرى؟ مــا هــي المجموعــات الفرعيــة ضمــن هــذه الفئــات التــي يتــم
معالجتهــا أو تجاهلهــا؟
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 8.إطار العمل المؤسسي

ي

حــدد إطــار العمــل المؤسســي المنظمــات المشــاركة فــي تصميــم
وتوفيــر خدمــات الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،ويحــدد
دورهمــا ونطــاق ســلطتها .وتصبــح الطبيعــة المتعــددة المســتويات
والقطاعــات ألنظمــة الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة واضحــة
فــي إنشــاء اإلطــار المؤسســي .وفــي الواقــع ،يصــف اإلطــار المؤسســي النظــام
المــوز ع للجهــات الفاعلــة  -ماهيــة المنظمــات (الحكوميــة وغيــر الحكوميــة)
التــي تشــكل جــز ًءا مــن هــذا النظــام ،ووظيفتهــا ،وكيفيــة ارتبــاط بعضهــا
البعــض فــي ضمــان تكامــل واســتمرارية الخدمــات فــي عمليــات نظــام الرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة العامــل.
ســتختلف المنظمــات التــي تشــكل جــز ًءا مــن اإلطــار المؤسســي عبــر الــدول
األعضــاء ،ويجــب أن تشــمل جميــع المنظمــات التــي تلعــب دو ًرا فــي تصميــم
نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وتشــغيله وتنظيمــه
واإلشــراف عليــه ودعمــه .وسيشــمل ذلــك أهــم الــوزارات أو المكاتــب أو
اإلدارات الحكوميــة الرئيســية  -قــد يكــون هنــاك العديــد مــن األجــزاء ذات
الصلــة بهــا  -فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ،واألســرة ،والخدمــات االجتماعيــة،
والتعليــم .علــى الرغــم مــن أن هــؤالء قــد يكونــون أصحــاب دور مركــزي ،إال
أن هنــاك منظمــات حكوميــة أخــرى ذات صلــة  -مثــل تلــك المكلفــة بقضايــا
الكــوارث والالجئيــن ،والعدالــة والمســائل القانونيــة ،والتغذيــة ،واإلســكان،
والســامة البيئيــة ،واإلحصــاءات والمســاءلة ،وإعــداد الموازنــة ،والضرائــب،
واللوائــح  -ينبغــي تضمينهــا ألن رعايــة الطفولــة المبكــرة فــي مرحلــة إشــراكها
فــي مجــال الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،وقــد تكــون ذات
صلــة بواحــدة أو أكثــر مــن مهامهــم الثانويــة .جديــر بالذكــر أنــه يجــب إدراج
المؤسســات الحكوميــة اإلقليميــة والبلديــة بطريقــة مماثلــة فــي البلــدان التــي
تتمتــع بأنظمــة حكوميــة المركزيــة.
وبعيــدًا عــن الحكومــة ،فــإن للمنظمــات المؤيــدة ،والمنظمــات غيــر
الحكوميــة والمنظمــات المجتمعيــة ،والمنظمــات الدوليــة ،والمؤسســات
الخاصــة أو العامــة ،ومجموعــات العضويــة المهنيــة ،والنقابــات العماليــة،
ومنظمــات اإلغاثــة الدوليــة ،والمؤسســات الدينيــة والمدنيــة الفرصــة فــي
تتبــع الملــف المؤسســي للدولــة العضــو .ويجــب ً
أيضــا تمثيــل المؤسســات
األكاديميــة التــي تــدرب المعنييــن بالتعليــم والرعايــة الصحيــة ،والمهنييــن
اآلخريــن الذيــن يشــكلون جــز ًءا مــن نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة ويجــرون البحــوث ذات الصلــة بالرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة تمامً ــا كمــا يجــب إشــراك أهــم الممثليــن فــي القطــاع الخــاص والربحــي
عندمــا يكــون ذلــك مناســبًا لســياق الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة للدولــة العضــو.
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إن مــن الضــروري مراجعــة األدوار والســلطات القانونيــة لهــذه المنظمــات وإعــادة صياغتهــا
وف ًقــا إلطــار البرنامــج .كمــا يجــب وضــع حوافــز للعمــل م ًعــا وإزالــة العوائــق التــي تحــول دون التعــاون.
وفيمــا يتعلــق بالمنظمــات المدرجــة فــي اإلطــار ،وخاصــة المنظمــات الحكوميــة ،فــإن هــذا يعنــي إعــادة
توجيــه المــوارد (الموظفيــن الحالييــن والميزانيــة) بقــدر كبيــر ،والعمــل المكثــف ،والتعــاون عبــر مختلــف
المســتويات التنظيميــة .ومــن الراجــح أال تكــون هــذه المنظمــات قــد وضعــت مــن قبــل آليــات قويــة
للتنســيق والتواصــل فيمــا بينهــا ،وي ُحتمــل أن تتطلــب اآلليــات القويــة سياســات وإجــراءات وروتيــن
تنظيمــي ،وفــرق عمــل ولجــان جديــدة بــل وربمــا بعــض إعــادة الهيكلــة.
يتمثــل أكبــر تحـ ٍـد يواجهــه اإلطــار المؤسســي فــي كثيــر مــن األحيــان فــي الصعوبــات المتأصلــة
فــي التنســيق الحقيقــي والتعــاون .وبالتالــي ،ال يمكــن لإلطــار المؤسســي أن يفتــرض ســهولة تنفيــذ
مثــل هــذا التنســيق والتعــاون أو تحققــه مــن خــال مجــرد التكليــف فقــط .وعلــى اإلطــار أن يقــر بهــذه
الصعوبــات ويلــق التحفيــز للتنســيق والتعــاون فــي اإلطــار نفســه.

 8.1استقصاءات اإلطار المؤسسي

صف
»مــن هــم أصحــاب األدوار التنظيميــة فيمــا يتعلــق بالرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة -
بمــا فــي ذلــك المنظمــات الحكوميــة التقليديــة ،أو المنظمــات الداعمــة ،أو مقدمــي الخدمــات،
أو منظمــات أصحــاب المصلحــة األخــرى  -ســواء كانــت عامــة أو غيــر ربحيــة أو خاصــة؟
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قيم
»هــل تــم تضميــن جميــع المنظمــات المناســبة عبــر وداخل كل قطــاع من قطاعــات الرعاية والتربية
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟ هــل تــم إشــراك المنظمــات الحكوميــة اإلقليميــة والبلديــة؟ هــل
تــم إشــراك جميــع المنظمــات غيــر الربحيــة والمنظمــات الدوليــة والشــركات الخاصــة المناســبة؟
هــل هنــاك خطــط للتحقــق مــن صحــة قائمــة أصحــاب األدوار هــذه مــع كبــار الخبــراء وأصحــاب
المصلحــة أنفســهم؟
»» أي مــن هــذه المنظمــات منخرطــة حاليًــا ،أو معنيــة بشــكل عرضــي ولكــن ربمــا يحت ــاج دورهــا
إلــى تغييــر ،أو أنهــا جديــدة علــى الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟ كيــف قــد تختلــف
احتياجاتهــم؟
»» مــا هــي المنظمــات المهمــة لنجــاح تصميــم النظــام ويجــب أن تشــارك فــي صنــع القــرار؟
ومــا هــي األطــراف المهتمــة التــي ال بــد مــن مشــاورتها ولكــن ليــس بالضــرورة أن تشــارك فــي
التصميــم؟
»» مــا هــي المنظمــات المهمــة لنجــاح تنفيــذ النظــام ويجــب أن تشــارك فــي صنــع القــرار؟ ومــا هــي
األطــراف المهتمــة التــي ال بــد مــن مشــاورتها ولكــن ليــس بالضــرورة أن تشــارك فــي التصميم؟
»» هــل بإمــكان أصحــاب الــدور التنظيمــي حاليًــا تحمــل مســؤوليات جديــدة أو معــززة؟ مــا
هــي القــدرات التنظيميــة التــي ســتحتاج إلــى تعزيــز ومــن ســيتولى تنميــة القــدرات؟ هــل يمكــن
للمنظمــات الوصــول إلــى مجموعــات كافيــة مــن المــوارد البشــرية الماهــرة لتنفيــذ برنامــج
الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟
»» مــا هــي مجموعــات أصحــاب المصالــح األخــرى (غيــر التنظيميــة) (مثــل اآلبــاء والمهنييــن
والباحثيــن) التــي ينبغــي أن تشــارك فــي التصميــم والتنفيــذ وكيــف ســيتم تمثيــل وجهــات
نظرهــم؟
»» مــن هــم أصحــاب الــدور الفــردي ،واألدوار ،والمناصــب التــي تلعــب دو ًرا حاســمً ا فــي تقديــم
الدعــم داخــل منظمــات أصحــاب المصلحــة وداخــل البلــد؟ كيــف ســيتم تحفيزهــم للمشــاركة؟
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حدد المعايير
»مــا هــي األســاليب المتبعــة إلشــراك أصحــاب المصلحــة داخــل البلــد أو علــى الصعيــد الدولــي
والتــي يمكــن اســتخدامها كنمــاذج؟
»مــا هــي الترتيبــات  /نقــاط القــوة الحاليــة المشــتركة بيــن المنظمــات داخــل البلــد أو علــى الصعيــد
الدولــي التــي تبــدو ناجحــة ويمكــن اســتخدامها كنمــاذج؟ مــا هــي الترتيبــات التــي يبــدو أنهــا غيــر
مستحســنة فــي هــذا الســياق؟
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التخطيط والتصميم
»مــا هــي األدوار التــي ســيلعبها كل مــن أصحــاب األدوار التنظيميــة؟ هــل األدوار والمســؤوليات
واضحــة ومحــددة؟
»هــل يتمتــع أصحــاب األدوار حاليًــا بالســلطة الالزمــة للوفــاء بالتزاماتهــم الجديــدة؟ هــل هنــاك
حاجــة إلــى إجــراء تغييــرات (مثــل التغييــرات القانونيــة والسياســية والتنظيميــة) لتوفيــر الســلطات
الالزمــة؟
»هــل بإمــكان أصحــاب الــدور حاليًــا تنفيــذ مســؤوليات جديــدة أو معــززة؟ مــا هــي الممارســات
التشــغيلية/التجارية الجديــدة أو المنقحــة التــي ســيتوقعها أصحــاب األدوار؟ مــا هــي القــدرات
التنظيميــة التــي ســتحتاج إلــى تعزيــز ومــن ســيتولى تنميــة القــدرات؟ هــل يتوافــر لهــذه المنظمات
فرصــة الحصــول علــى مجموعــات كافيــة مــن المــوارد البشــرية الماهــرة لتنفيــذ برنامــج الرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟
»مــا هــي ترتيبــات الشــراكة الجديــدة ،أو الهيــاكل التنظيميــة ،أو االتفاقــات المشــتركة بيــن
المنظمــات ،أو جهــات التنســيق ،أو الروابط/العالقــات التــي يجــب إنشــاؤها عبــر وداخــل الجهات
صاحبــة الــدور لضمــان تكامــل الخدمــات ،والتنســيق والتواصــل المناســبين؟ مــا هــي نقــاط القــوة
الحاليــة أو النمــاذج الموجــودة مســب ًقا التــي يمكــن البنــاء عليهــا؟
»كيف سيتم تحقيق الرقابة  /التنظيم  /المساءلة للمنظمات المشاركة؟
»أيــن مــن المحتمــل أن يتطــور الصــراع واالحتــكاك المؤسســي (مثــل مشــاكل المدير-الوكيــل)
نتيجــة لتغيــر المســؤوليات والمــوارد؟ أيــن مــن المحتمــل أن تواجــه العقبــات؟
»هل يتوافق هذا اإلطار مع محتويات األطر األخرى؟
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 9.اإلطار القانوني

ي

تضمــن اإلطــار القانونــي وصــف األســاس القانونــي (القوانيــن والقواعــد
واللوائــح) الخــاص بنظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولة المبكــرة ،ويحدد
حقــوق المواطنيــن وضماناتهــم واســتحقاقاتهم فيمــا يتعلــق بخدمــات الرعاية
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .يعكــس اإلطــار القانونــي ويمكــن فــي
الوقــت ذاتــه جميــع األطــر األخــرى المذكــورة هنــا ،ويوفــر التبريــر القانونــي الالزم
لتشــغيل نظــام الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .ومــن المحتمــل
أن يتطلــب هــذا إدخــال تغييــرات علــى نظــام القوانيــن واللوائــح الحالــي
فــي البلــد ،كمــا قــد يتطلــب ً
أيضــا تغييــرات علــى طريقــة تقســيم المشــرعين
لعملهــم وتنفيــذه داخــل الجهــات التشــريعية .ســتتطلب المواقــف التاريخيــة،
ومجموعــات الســكان الخاصــة ،واألولويــات والقيــم الوطنيــة واإلقليميــة،
والتقاليــد الثقافيــة مراجعــة ودراســة.
يجــب أن يقــر اإلطــار القانونــي بــأن القانــون هــو ظاهــرة متعــددة الطبقــات
تشــمل التشــريعات القضائية الدولية والوطنية (الدســتورية وغيرها) واإلقليمية
والمحليــة  /البلديــة .قــد تنــدرج قوانيــن معينــة ضمــن قطــاع خدمــات واحــد
للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،وقــد تتجــاوز قطاعــات الرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،أو قــد تقــع خــارج قطاعــات الرعايــة
والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .ويمكّــن القانــون الســلطة الحكوميــة
ويقيــد وينظــم اســتخدامها .كمــا يحــدد المكافــآت والجــزاءات ،وقــد يؤطــر
ســلطة وضــع القواعــد البيروقراطيــة وتطويــر السياســات .بإيجــاز ،ســوف تحت ــاج
الــدول األعضــاء إلــى أخــذ زاويــة رؤيــة واســعة عنــد فحــص القانــون ذي الصلــة.
كمــا هــو الحــال مــع األطــر األخــرى ،فحتــى نعــد اإلطــار القانونــي ســيكون
مــن الضــروري مراجعــة وجــرد القوانيــن الحاليــة باإلضافــة إلــى وضــع مخطــط
عريــض لإلجــراءات التشــريعية مــن أجــل بنــاء اإلطــار القانونــي حتــى يؤتــي نظــام
الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ثمــاره .وكمــا هــو الحــال مــع
األطــر األخــرى ،ســوف يســتلزم ذلــك مراجعــة القوانيــن واللوائــح والقواعــد فــي
المجــاالت القطاعيــة الواضحــة  -الصحــة ،والتغذيــة ،والتعليــم ،وحمايــة الطفــل،
والحمايــة االجتماعيــة وخدمــات األســرة ،وخدمــات رعايــة األطفــال  -ولكــن
ً
أيضــا فــي مجــاالت أخــرى مثــل تلــك المذكــورة فــي إطــار السياســة .وبالتالــي،
ســتحتاج األطــر السياســية والقانونيــة إلــى التطويــر بشــكل متكــرر.
عنــد محاولــة مواءمــة الــدول األعضــاء مــع اإلجمــاع الدولــي ،قــد يســتمد
اإلطــار القانونــي مــن القانــون الدولــي واالتفاقيــات ،والمعاهــدات ،واتفاقيــات
التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة .هنــاك العديــد مــن هــذه االتفاقيــات التــي
يمكــن اســتخدامها كأســاس وتبريــر لقوانيــن الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة التــي وضعتهــا الــدول األعضــاء
53

أداة تشخيص

ونذكــر منهــا  -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر  -علــى اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان (،)1948
واتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل ( ،)1990وإطــار موســكو للعمــل والتعــاون ( ،)2010وأهــداف
التنميــة المســتدامة ( ،)2015وإعــان إنشــيون وإطــار العمــل [التعليــم  .)2030] (2016كــن علــى درايــة
بــأن بعــض هــذه االتفاقيــات معاهــدات وقــرارات ذات هــدف مشــترك ،وليــس لديهــا فــي حــد ذاتهــا
صالحيــات القانــون الدولــي .ومــع ذلــك ،فقــد يكــون لديهــا صالحيــات معنويــة ،ســواء أكانــت ملزمــة
قانونًــا أم ال ،ويمكــن اســتخدامها كنمــاذج أو مصــادر لإللهــام.
وفــي الــدول األعضــاء ذات أنظمــة الحوكمــة الالمركزيــة أو المشــتركة أو اإلقليميــة ،يجب أن تكون
القوانيــن واللوائــح متســقة عبــر هــذه المســتويات والتــي قــد تتطلــب احتــرام االســتقاللية واالختالفــات
تحــد أو فرصــة للجمــع بيــن وجهــات النظــر
عبــر هــذه المســتويات .قــد ي ُنظــر إلــى هــذا علــى أنــه
ٍ
والنهــج المختلفــة .وبغــض النظــر عــن التقاليــد تجــاه المركزيــة أو الالمركزيــة ،فــإن الجهــاز القانونــي ال
يمكنــه تحمــل التناقــض حــول حقــوق األطفــال الصغــار .وأخيـ ًرا ،تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم وضــع اإلطــار
القانونــي لتوجيــه الهيئــات التشــريعية فــي مراجعــة القوانيــن القائمــة أو تمريــر قوانيــن جديــدة .ويتمثــل
الغــرض الوحيــد منــه كإطــار عمــل فــي تحديــد المســار الضــروري للعمــل القانونــي وتوجيهــه.

 9.1استقصاءات اإلطار القانوني

صف
»مــا هــي جميــع القوانيــن والقواعــد واللوائــح (الوطنيــة واإلقليميــة) التــي تؤثــر علــى الرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟ مــا هــي القطاعــات المؤثــرة؟ هــل تؤثــر علــى تخطيــط الخدمــات
والوصــول والتمويــل والتســليم أو أي منهــا؟ هــل تؤثــر علــى األطفــال أو األســر أو المنظمــات أو
الكيانــات األخــرى؟ مــا هــي المجموعــات الفرعيــة ضمــن هــذه الفئــات التــي يتــم معالجتهــا أو
تجاهلهــا؟
»إلــى أي مــدى تمنــح القوانيــن الوطنيــة صراحــة الحقــوق القانونيــة والحمايــة القانونيــة لألطفــال؟
هــل تمــت اإلشــارة إلــى الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة علــى وجــه التحديــد كحــق
قانونــي لألطفــال واألســر؟
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قيم
»مــا هــي الطــرق التــي تســهل بهــا القوانيــن الحاليــة أو تعرقــل توفيــر الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة لجميــع األطفــال؟ أيــن تكمــن الفجــوات فــي القانــون؟
»أيــن تكــون الحمايــة القانونيــة لألطفــال غيــر كافيــة؟ وأيــن يجــب تعزيزهــا ومــا الطريقــة المناســبة
لذلــك؟ هــل تتطلــب مجموعــات معينــة حمايــة خاصــة (إضافيــة) فــي القانــون؟
»أين تتعارض القوانين مع بعضها البعض وتحتاج إلى تغيير؟
»أيــن تــؤدي القوانيــن (فــي المجــاالت غيــر ذات الصلــة المباشــرة بالرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة) إلــى عواقــب ســلبية وغيــر مقصــودة مــن حيــث توفيــر خدمــات الرعايــة والتربيــة
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة والوصــول إليهــا وإنشــاء نظــام متكامــل؟
»أيــن أخفقــت القوانيــن الحاليــة أو أخفقــت فــي التنفيــذ وكيــف ذلــك؟ مــا هــي الــدروس التــي
يمكــن تعلمهــا لســن قوانيــن وأحــكام جديــدة إلنفاذهــا؟
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حدد المعايير
»هل توجد قوانين حالية داخل الدولة يمكن أن تكون بمثابة نماذج لكتابة قانون جديد؟
»ما هي المعوقات والعقبات التي تعترض تغيير القانون على األرجح؟
»كيــف يمكــن ســن االتفاقيــات الدوليــة فــي القانــون الوطنــي بطريقــة تتوافــق مــع أولويــات الدولــة
والممارســات التاريخيــة؟
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التخطيط والتصميم
»مــا هــي القوانيــن واللوائــح والقواعــد الجديــدة التــي يجــب إقرارهــا أو تمريرهــا ومــا هــي القوانيــن
الحاليــة التــي يجــب مراجعتهــا أو إلغاؤهــا؟
»مــا الــذي يشــتمل عليــه نمــوذج قانــون أو قوانيــن وطنيــة فــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة؟ صياغــة نمــوذج قانــون .مــا هــي الحقــوق والحمايــة القانونيــة التــي ســيكفلها لجميــع
األطفــال؟ مــا هــي مجموعــات األطفــال واألســر المحــددة التــي قــد تحت ــاج إلــى حمايــة خاصــة؟
مــا هــي عمليــات االســتئناف التــي قــد تكــون مطلوبــة؟ كيــف ســيتم إنفــاذ هــذه الحمايــة فــي
نصــوص القانــون؟
»كيف يتم تقدير التقاليد الثقافية والسوابق التاريخية في أي قوانين جديدة أو معدلة؟
»إلــى أي مــدى يكــون اإلطــار القانونــي مرنًــا لالحتياجــات غيــر المتوقعــة والتوجهــات وقابـاً للتعديــل
حســب االحتياجــات اإلقليميــة أو المحليــة األخــرى؟
»مــا هــي فحوصــات المســاءلة المطلوبــة فــي القانــون؟ إلــى أي درجــة يتــم تقنيــن ممارســات
الرصــد والتقييــم فــي القانــون؟
»هل يتوافق هذا اإلطار مع محتويات األطر األخرى (خاصة إطار السياسة)؟
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ي

وضــح إطــار السياســة إعــان النيــة ،وهــو بيــان قــوي إضافــة إلــى رؤيــة
أساســا للفهــم
للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بوصفهمــا
ً
العــام ،واإلجمــاع واإلجــراءات الوطنيــة .كمــا يحتــوي علــى مجموعــة مترابطــة
مــن السياســات المتداخلــة والمتكاملــة التــي تقــدم التوجيــه الــازم بشــأن
محتــوى برنامــج الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ونطاقــه وتمويلــه
ومصــادر تمويلــه ،والممثليــن الحكومييــن وغيــر الحكومييــن ،ومعاييــر الجــودة
وممارســات المســائلة ،والمتطلبــات التشــريعية الالزمــة .وينبغــي أن يعكــس في
أكثــر أشــكاله األساســية التعهــد الوطنــي لتحقيــق الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة واالرتقــاء بهــا لجميــع األطفــال .ومــن الناحيــة العمليــة ،فإنهــا
تلخــص ماهيــة نظــام الرعايــة والطفولــة وموعــده وســببه ومكانــه وكيفيتــه
ومقــداره والموجــه لهــم والمقدميــن لــه .ال بــد أن ي ٌســتمد إطــار السياســة
بشــكل كبيــر مــن رؤيــة لجنــة تصميــم النظــام ( )SDCلنظــام الرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،ويلخــص الوســائل العامــة لتحقيــق هــذه األهــداف.
إن المخــزون والتحليــل المتعلقيــن بالسياســات الحالية أمر ضروري لتقديم
توصيــات للتغييــر فــي خدمــة نهــج النظــم للرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة .وتتمتــع جميــع الــدول بسياســات حاليــة تتعلــق بالرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة  -عــادة سياســات كثيــرة  -بالرغــم مــن أنهــا قــد ال
تكــون مرتبطــة ببعضهــا البعــض وغيــر محــددة ،أو محــددة علــى أنهــا شــيء
آخــر ،أو متعارضــة ،أو ضمنيــة وغيــر صريحــة .قــد تنــدرج هــذه السياســات تحــت
واحــد أو أكثــر مــن التســميات متعــددة القطاعــات (أي الصحــة والتغذيــة
والتعليــم وحمايــة الطفــل والحمايــة االجتماعيــة) ولكنهــا قــد تنــدرج فــي مجــال
سياســة الضرائــب واإليــرادات والمســاءلة والترخيــص وممارســات االعتمــاد
وتقييــم األداء باإلضافــة إلــى سياســات اإلســكان وتحويــات الدخــل والســامة
البيئيــة واإلغاثــة مــن الكــوارث وغيرهــا .قــد تتجســد هــذه السياســات فــي
التشــريعات ،وفــي طبيعــة ونطــاق البرامــج والممارســات الحكوميــة القائمــة
والميزانيــات الوزاريــة .ينبغــي مراعــاة عــدم وجــود أي سياســة علــى اإلطــاق
ذات صلــة بالرعايــة والتربيــة فِــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة المعنيــة فــي حــد
ذاتهــا فهــي سياســة موجــودة بحكــم األمــر الواقــع وإن لــم تكــن سياســة
مواتيــة للتقــدم.
يمكــن اســتخدام إطــار السياســة لتحديــد وتحليــل المواضــع التــي تتطلــب
تغييــرات فــي الممارســات الحاليــة مــع بيــان السياســات المحــددة الموجــودة
ذات الصلــة والتــي قــد تحتــاج إلــى تغييــر باإلضافــة إلــى تحديــد الهيــاكل
التنظيميــة الحكوميــة التــي قــد تحت ــاج إلــى تغييــر ،وكيــف تحت ــاج هــذه الميزانيــات
إلــى التعزيــز أو إعــادة التوزيــع .مــن المحتمــل أن تكــون بعــض هــذه التغييــرات
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هائلــة بالنســبة لبعــض أصحــاب المصلحــة بســبب تأثيراتهــا علــى إعــادة توزيــع المــوارد والســلطة
التنظيميــة.
يتضمــن عمــل لجنــة تصميــم النظــام عمليــة جــرد السياســات ذات الصلــة وتحديــد التغييــرات
الضروريــة .المنتــج النهائــي الــذي ستســعى لجنــة تصميــم النظــام إلــى إنشــائه هــو بيــان مترابــط
لسياســات الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي الــدول األعضــاء وذلــك بنــا ًء علــى رؤيــة
وأهــداف وغايــات لجنــة تصميــم النظــام ومجموعــة التغييــرات أو اإللغــاءات المقترحــة لمجموعــة
السياســات الموجــودة .علــى هــذا النحــو ،ســيعكس ذلــك العمــل الممارســات واألولويــات الثقافيــة
للدولــة ومســارها التاريخــي وقيمهــا وطرقهــا فــي معالجــة مشــاكل السياســة الوطنيــة وإحــداث
التغييــر .لكــي يكــون إطــار السياســة فعـ ً
ـال ومُ قن ًعــا ،فإنــه يحت ــاج إلــى ربــط سياســة الرعايــة والتربيــة ِفــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة باســتراتيجية التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الشــاملة للبلــد .يعتمــد نظــام
الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة الفعــال علــى بيــان قــوي للنوايــا الوطنيــة .تُعــد المجموعــة
المترابطــة مــن السياســات المتكاملــة التــي تعمــل علــى تفعيــل هــذه النيــة بمثابــة إطــار السياســة.

 10.1استقصاءات إطار السياسة

صف
»» مــن هــم أصحــاب األدوار التنظيميــة فيمــا يتعلــق بالرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
 بمــا فــي ذلــك المنظمــات الحكوميــة التقليديــة ،أو المنظمــات الداعمــة ،أو مقدمــي الخدمات،أو منظمــات أصحــاب المصلحــة األخــرى  -ســواء كانــت عامــة أو غيــر ربحيــة أو خاصــة؟
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قيم
»مــا الطــرق التــي تتعــارض بهــا السياســات الحاليــة مــع بعضهــا البعــض؟ مــا الطــرق التــي تســهل أو
تعرقــل بنــاء نظــام متكامــل للرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟
»هــل خضعــت السياســات ذات الصلــة للمراجعــة فــي جميــع المجــاالت األخــرى ذات الصلــة مثــل
الضرائــب واإليــرادات والتنظيــم والتمويــل والمســاءلة لضمــان االتســاق؟
»أيــن تظهــر فجــوات تغطيــة السياســة؟ كيــف س ـيُجرى إضافــة أو تغييــر أو إزالــة السياســات مــن
العمليــة التشــغيلية؟
»مــا المجــاالت الحاليــة لمواطــن قــوى وضعــف السياســة؟ مــا هــي بعــض نقــاط الضعــف الشــائعة
التــي يجــب تجنبهــا عنــد بنــاء سياســات جديــدة؟ حــدد مواضــع اخفــاق السياســة القائمــة علــى
وجــه التحديــد فــي الوصــول إلــى األطفــال واألســر وتحديـدًا أي األطفــال واألســر المعتــرف بهــم
والذيــن لــم يحظــوا بخدمــات كافيــة بموجــب السياســة
»كيــف تنفــذ هــذه السياســات؟ ومــن ينفذهــا؟ هــل توفــر هــذه السياســات آليــات لضمــان
التنفيــذ /هــل هــذه السياســات نافــذة؟
»هــل توجــد سياســات حاليــة متعلقــة بصنــع وتغييــر السياســات الحكوميــة أو بشــأن المعلومــات
الشــخصية التــي تحــد وتقيّــد العمليــات التــي يمكــن مــن خاللهــا تغييــر سياســة الرعايــة والتربيــة
ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟
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حدد المعايير
»هــل توجــد سياســات حاليــة داخــل البلــد أو علــى الصعيــد الدولــي يمكــن أن تكــون بمثابــة نمــاذج
لتطوير السياســات؟
»أين ي ُحتمل مواجهة العوائق والعقبات التي تحول دون تغيير السياسة؟

ECCE

62

التخطيط والتصميم
»مــا الشــكل المثالــي للسياســة الوطنيــة الشــاملة (أي سياســة إطــار العمــل) للرعايــة والتربيــة ِفــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟ بنــاء سياســة (سياســات) جديــدة إلطــار العمــل.
»كيــف تُنســق سياســة أو سياســات الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــع سياســات
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للبلــد وتدعمهــا بشــكل عــام؟
»مــا العمليــات التــي ستُســتخدم لتجديــد السياســات الحاليــة لمواءمتهــا مــع سياســات الرعايــة
والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟ كيــف س ـت ُلغى السياســات المتضاربــة؟
»اذكــر مواضــع طلــب المشــاركة مــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين وبــأي عمليــة ســيتم الحصــول
عليهــا
»كيــف ســيتم إطــاع الجمهــور وإشــراكه فــي تشــكيل إطــار عمــل سياســة الرعايــة والتربيــة فِــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟
»إلــى أي مــدى يكــون إطــار السياســة مرنًــا لالحتياجــات والتوجهــات غيــر المتوقعــة مــع قابليــة
التكيــف مــع االحتياجــات اإلقليميــة أو المحليــة األخــرى؟ هــل يجــب أن تختلــف السياســات حســب
المنطقــة أو تعكــس التــراث الثقافــي؟
»إلى أي درجة يوفر إطار السياسة األولوية لجمع البيانات وقياسها وتقييمها؟
»هل يتوافق هذا اإلطار مع محتويات األطر األخرى؟
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حــدد إطــار عمــل برنامــج الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
النطــاق والغــرض والمحتــوى وتصميــم الخدمــات المجســدة فــي نظــام الرعاية
والتربيــة فِــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة المتماســك والمتعــدد القطاعــات.
يحــدد إطــار العمــل ماهيــة األعمــال المُ قدمــة وطريقــة تقديمهــا وأولئــك
المُ قــدم إليهــم هــذه األعمــال .كمــا ي ُحــدد إطــار العمــل كيــف تشــكل خدمــات
الرعايــة والتربيــة فِــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة برنامــج شــامل ومتكامــل
ومســتمر مــن إعــداد الوالديــن حتــى المدرســة االبتدائيــة .لــدي األطفــال الذيــن
تتــراوح أعمارهــم بيــن  0-8ســنوات احتياجــات مترابطــة وتُعــد الروابــط األســرية
والتغذيــة والصحــة اليوميــة والتعليــم واحتياجــات التحفيــز المعرفــي المبكــرة
هــي فــي األســاس حاجــة واحــدة متكاملــة وغيــر متمايــزة .الهــدف العــام
للجنــة تصميــم النظــام هــو تطويــر نظــام يضمــن تلبيــة جميــع هــذه االحتياجــات
بشــكل منســق وعلــى أســاس مســتمر ومنتظــم عندمــا يبــدأ األطفــال الصغــار
فــي التطــور .يجــب أن ينتــج عــن إطــار البرنامــج نظــام لديــه القــدرة علــى تحقيــق
هــذا الهــدف ومعالجــة تلــك الحاجــة التركيبيــة.
فــي النهايــة ،يمكــن توقــع أن يكــون نظــام رعايــة الطفولــة المبكــرة فــي
الطفولــة المصمــم أكثــر كفــاءة وفعالية نظ ًرا الســتهداف ومعالجــة االحتياجات
المتعــددة فــي وقــت واحــد (أي :بشــكل متكامــل) .تتجســد مرونــة النظــام إذا
أدت الخدمــات إلــى تحفيــز التغييــرات الســلوكية مــن جانــب أصحــاب المصلحــة
الرئيســيين مثــل اآلبــاء ومقدمــي الرعايــة واألطفــال باإلضافــة إلــى تحفيــز المزيــد
مــن المشــاركة فــي النظــام.
إن اإلطــار البرامجــي هــو األســاس أو المحــور الرئيســي لخلــق نظــام مصمــم
بفاعليــة للرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .يتمثــل هدفــه الرئيســي
فــي تجــاوز تجزئــة الخدمــات والتــي تكــون نتيجــة تاريخيــة للطريقــة التــي ظهــرت
بهــا هــذه الخدمــات والبرامــج عبــر مجموعــة مــن المهــام الوزاريــة ومجــاالت
الســلطة .ســتحتاج لجنــة تصميــم النظــام إلــى االعتمــاد بشــكل كبيــر علــى بيــان
رؤيتهــا وأهدافهــا وغاياتهــا ومبــادئ التصميــم فــي أداء عملهــا وســتحتاج
ً
أيضــا إلــى اســتخدام هــذه الوثائــق كأركان أساســية لتحديــد متــى يمكــن
مراجعــة الخدمــات الحاليــة أو إعــادة توجيــه اســتخدامها ألغــراض أخــرى.
مــا الخدمــات التــي تعتبــر بشــكل عــام جــز ًءا مــن نظــام الرعايــة والتربيــة
ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة الفعــال؟ تعتمــد الخدمــات المتكاملــة علــى عمــر
الطفــل وتشــمل مــا يلــي.
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فتــرة مــا قبــل وبعــد الــوالدة :تبــدأ الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بالتنســيق مــع
صحــة األم وتثقيــف الوالديــن والــوالدة تحــت إشــراف طبــي .عــاد ًة مــا تشــمل الخدمــات فــي هــذه
الفتــرة التغذيــة الســليمة لــأم (والمغذيــات الدقيقــة) والفحوصــات المنتظمــة قبــل الــوالدة ومراقبــة
األم والجنيــن وغيرهــا مــن جوانــب الصحــة العقليــة والجســدية ألمهــات المســتقبل .قــد تكــون
خدمــات تدريــب وإعــداد األبــوة واألمومــة متاحــة فــي هــذا الوقــت وتســتمر حتــى ســنوات الطفــل
األولــى .تعتبــر ممارســات األبــوة واألمومــة أمـ ًرا بالــغ األهميــة لتنميــة الطفولــة المبكــرة ويمكــن تعلمهــا
فــي ســياقات األســرة والمجتمــع المســتكملة مــن قبــل مستشــارين مدربيــن تدريبًــا مهنيًــا (إنجــل
وآخريــن  )2011ي ُعــرف بريتــو والي وآخــرون ( )2017هــذه الخدمــات علــى أنهــا «تدخــات ...تهــدف إلــى
تحســين أوجــه التفاعــل بيــن ألبــوة والســلوكيات والمعرفــة والمعتقــدات والمواقــف والممارســات»
(صفحــة رقــم  )94فــي هــذه المرحلــة ،قــد يكــون اآلبــاء علــى درايــة بخدمــات الرعايــة والتربيــة ِفــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة الشــاملة المتاحــة لهــم وألطفالهــم باإلضافــة إلــى المزايــا والمســؤوليات
المنوطــة بهــم فــي هــذا الصــدد .إن الحضــور والرعايــة الطبيــة المناســبة وقــت الــوالدة والمســاعدة
فــي ممارســات الرضاعــة الطبيعيــة والتســجيل الرســمي للمواليــد هــي متطلبــات أساســية خــال هــذه
المرحلــة .يمكــن أن تكــون مراكــز الــوالدة والمستشــفيات بمثابــة نقــاط منطقيــة معقولــة للوصــول
إلــى اآلبــاء واألطفــال مــن أجــل خدمــات الصحــة والتغذيــة والتعليــم ووقايــة الطفــل وتوفيــر الحمايــة
االجتماعيــة.
الفتــرة منــذ الــوالدة وحتــى مرحلــة مــا قبــل المدرســة :تشــمل صحــة حديثــي الــوالدة والرعايــة
المســتمرة لألمهــات والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة للمواليــد واألطفــال الصغــار الفحوصــات
المنتظمــة والزيــارات المنزليــة ومراقبــة النمــو البدنــي والعقلــي (بمــا فــي ذلــك فحــص اإلعاقــات
الجســدية والتعليميــة) ونظــام التطعيمــات المنتظمــة للوقايــة مــن أمــراض الطفولــة .باإلضافــة إلــى
الخدمــات الصحيــة ،قــد تكــون هنــاك حاجــة فــي هــذه المرحلــة إلــى بيئــات داعمــة لآلبــاء والتــي
قــد تشــمل الحصــول علــى إجــازة األبــوة وتوفيــر تعــاون الوالديــن وفــرص اللعــب الجماعــي .إن توفيــر
الرعايــة الكافيــة لألطفــال واالهتمــام بشــؤون األطفــال والرعايــة النهاريــة وتوفيــر تلــك الرعايــة بعــد ذلــك
فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة بمــا فــي ذلــك فــرص النمــو البدنــي المبكــر والترفيــه واللعــب والتفاعــل
االجتماعــي مــع األطفــال اآلخريــن باإلضافــة إلــى التحفيــز المعرفــي بمثابــة أمــر ضــروري لنتائــج الحيــاة
المســتقبلية للطفــل .ي ُعــد ذلــك أحــد قطاعــات الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة والــذي
غالبًــا مــا ي ُتــرك للعائ ــات ومنطقــة مشــتركة واحــدة وغالبًــا مــا تكــون خدمــات الرعايــة والتربيــة ِفــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة القابلــة للوصــول مهملــة.
تمتلــك بعــض البلــدان بنيــة تحتيــة متطــورة لمراكــز رعايــة األطفــال المجتمعيــة .يوفــر اآلخــرون
الفــرص مــن خــال آليــات متعــددة ومتفرقــة .فــي كلت ــا الحالتيــن ،يعــد ضمــان وتيســير الوصــول إلــى
رعايــة األطفــال ومرحلــة مــا قبــل المدرســة ،بطريقــة تحتــرم القيــم المجتمعيــة ،أمــ ًرا بالــغ األهميــة
للنمــو المبكــر للطفــل مــع التأثيــر بشــكل مباشــر علــى نمــو ذلــك الطفــل فــي المســتقبل فــي المدرســة
االبتدائيــة .يمكــن أن تعمــل مراكــز رعايــة األطفــال ودور الحضانــة كنقــاط مهمــة للوصــول إلــى األطفــال
فــي تقديــم خدمــات الصحــة والتغذيــة والتعليــم وحمايــة الطفــل والحمايــة االجتماعيــة .يمكــن أن
تكــون مراكــز الــوالدة والمستشــفيات بمثابــة نقــاط منطقيــة معقولــة للوصــول إلــى اآلبــاء واألطفــال مــن
أجــل خدمــات الصحــة والتغذيــة والتعليــم ووقايــة الطفــل وتوفيــر الحمايــة االجتماعيــة.
مرحلــة مــا قبــل المدرســة إلــى المدرســة االبتدائيــة :تســتمر عمليــة تعلــم األطفــال الصغــار مــن خــال
التفاعــل مــع العالميــن االجتماعــي والمــادي .تعتبــر األنشــطة الترفيهيــة واللعــب باســتخدام األلعــاب
والتماريــن البدنيــة مــن األمــور األساســية لتنميــة المهــارات الحركيــة والصحــة البدنيــة .يســاعد تفاعــل
األطفــال مــع غيرهــم مــن األطفــال والبالغيــن علــى تطويــر المهــارات االجتماعيــة والعواطــف واحتــرام
اآلخريــن واللغــة .فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة والمدرســة االبتدائيــة ،يبــدأ األطفــال معرفــة المفاهيــم
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األساســية مثــل العــد والكميــة والحســاب األساســي والرياضيــات األوليــة والفنــون والعلــوم الطبيعيــة
وتطويــر اللغــة مثــل الفهــم الشــفهي والتعبيــر والقــراءة
واالســتيعاب القرائــي والكتابــة والتهجئــة واللغــات الثانيــة .خــال هــذه المرحلــة ،هنــاك حاجــة إلــى
الرعايــة والبرامــج اإلضافيــة بعــد المدرســة باإلضافــة إلــى المكمــات الغذائيــة فــي المدرســة ومراقبــة
الرعايــة الصحيــة المســتمرة والتطعيــم .يمكــن للمــدارس أن تكــون بمثابــة نقــاط منطقيــة للوصــول إلــى
خدمــات الصحــة والتغذيــة والتعليــم وحمايــة الطفــل والحمايــة االجتماعيــة المتكاملــة
برامــج األبــوة واألمومــة :قــد تغطــي برامــج األبــوة واألمومــة مجموعــة واســعة مــن الموضوعــات،
شــاملة موضــوع الرعايــة إلــى التعليــم والصحــة إلــى التغذيــة بمــا فــي ذلــك ممارســات التنشــئة وعناصــر
الحمايــة وتمكيــن اآلبــاء مــن معالجــة المشــاكل والتعــاون فــي إزالــة العقبــات التــي تعتــرض التنميــة
الشــاملة لألطفــال .يمكــن توفيــر برامــج األبــوة واألمومــة فــي الحضانــات أو المراكــز الصحيــة أو مراكــز
األســرة أو المراكــز المجتمعيــة أو غيرهــا مــن المؤسســات .برامــج األبــوة واألمومــة غيــر موجهــة فقــط
لآلبــاء ،كمواطنيــن فــي المجتمــع ،فقــد تعمــل العائ ــات كميســرين لآلبــاء حــال مشــاركتهم وذلــك
علــى مســتوى مختلــف ،فــي توفيــر رعايــة الطفولــة المبكــرة.
حمايــة الطفــل :عــادة مــا يكــون هــذا القطــاع منتشــ ًرا فــي وزارات ومؤسســات مختلفــة ولكــن
تتمثــل نتائجــه فــي توفيــر الحمايــة العامــة لألطفــال مــن وجهــات نظــر مختلفــة :قانونيــة واجتماعيــة
وعاطفيــة .المفهــوم األساســي الواجــب أخــذه فــي االعتبــار هــو أن الشــرط األساســي للتطــور الصحيــح
والتعليــم الفعــال هــو حالــة الصحــة النفســية العامــة للطفــل .تهــدف هــذه المجموعــة مــن البرامــج
إلــى إعطــاء كل طفــل الشــروط األساســية لتحقيــق أفضــل نمــو ممكــن .تهــدف هــذه البرامــج ،التــي
تغطــي جميــع مراحــل الطفولــة مــن الــوالدة حتــى ســن ثمــان ( )8ســنوات إلــى تعزيــز مراعــاة جســد
وعقــل األطفــال .تبــدأ الحمايــة القانونيــة بالتســجيل عنــد الــوالدة وتســتلزم البرامــج األخــرى الحمايــة
مــن العنــف (ســواء علــى األطفــال والنســاء) والدعــم القانونــي لألطفــال الموثــق أن والديهــم غيــر
قادريــن علــى رعايــة عمليــات التبنــي .حظــر العقــاب الجســدي ،فيمــا يتعلــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل هــو
أســاس الحمايــة القانونيــة .تســتلزم الحمايــة االجتماعيــة مجموعــة واســعة مــن اإلجــراءات مــن حظــر
عمــل األطفــال وبرامــج األبــوة واألمومــة التــي تهــدف إلــى دعــم نمــو الطفــل .تتزايــد أهميــة التطــور
العاطفــي بســرعة فــي هــذا القطــاع .ويســتلزم الحصــول علــى رعايــة وعالجــات خاصــة لألطفــال ضحايــا
العنــف أو ســوء المعاملــة باإلضافــة إلــى حمايــة األطفــال مــن الصدمــات والعنــف وســوء المعاملــة التــي
قــد تضــر بنموهــم المعرفــي والجســدي واالجتماعــي والعاطفــي.1
مجموعــة األيت ــام واألطفــال المســتضعفين المعرضيــن للخطــر (بمــا فــي ذلــك األطفــال المصابيــن
بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية /اإليــدز) :تشــمل هــذه المجموعــة األطفــال المصابيــن بفيــروس
نقــص المناعــة البشــرية واإليــدز وغيرهــم مــن األطفــال الذيــن يعيشــون فــي ظــروف ضعــف معرضيــن
للخطــر دون الحصــول علــى الرعايــة والدعــم المناســبين .يجــب أن يوفــر هــذا البرنامــج ظروف معيشــية
أفضــل وعالجــات خاصــة لهــؤالء األطفــال باإلضافــة إلــى التعليــم للتغلــب علــى ظروفهــم أو عيــش
حيــاة كريمــة .2يشــتمل البرنامــج علــى عالجــات (جســدية ونفســية) باإلضافــة إلــى برامــج التعليــم وبرامــج

 1المجموعة المرجعية لمراقبة وتقييم حماية الطفل ،وقياس معدالت العنف ضد األطفال :رصد وتقييم الدراسات الكمية (،)2014
قسم البيانات والبحوث والسياسات الخاصة ،منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،نيويورك.
 2الوثيقة اإلرشادية .وضع وتشغيل نظام وطني للرصد والتقييم لحماية ورعاية ودعم األيتام واألطفال المستضعفين المعرضين للخطر
الذين يعيشون في عالم مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز .ورقة عمل منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
https://www.unicef.org/aids/files/OVC_MandE_Guidance_FINAL_v.pdf
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خاصــة باآلبــاء والرعايــة التمريضيــة والتطعيمــات المُ حــددة.3
تســجيل األطفــال عنــد الــوالدة :يهــدف هــذا البرنامــج إلــى اكتشــاف ووقــف ومنــع عمــل األطفــال
فــي أماكــن العمــل والمواقــف المجتمعيــة وفــي المنــزل .يجــب إصــدار مبــادئ توجيهيــة بشــأن منــع
عمــل األطفــال والكشــف عنهــا مصحوبــة بقوانيــن تُقيــد إســاءة معاملــة األطفــال .يجــب أن تقــدم
المبــادئ التوجيهيــة إرشــادات حــول إجــراءات التحكــم فــي أماكــن العمــل مــن خــال مــا يلــي:
»مفتشو العمل،
»توعية أصحاب العمل والعمال،
»حضور األخصائيين االجتماعيين،
»حضور المنظمات غير الحكومية واالعتراف الرسمي بها.
يجــب أن تمتــد إجــراءات الرقابــة نفســها إلــى المــدارس والخدمــات مــن خــال مفتشــي
المــدارس ومجموعــات الوالديــن وحضــور المنظمــات غيــر الحكوميــة واالعتــراف الرســمي بهــا يعمــل
تقييــم المجتمعــات مــن خــال المجالــس المجتمعيــة والمجموعــات النســائية ومجموعــات الشــباب
والمنظمــات غيــر الحكوميــة علــى توســيع نطــاق عمــل هــذا البرنامــج ليشــمل المجتمــع بأكملــه.
لتكــون الدولــة قــادرة علــى تطويــر هــذه اإلجــراءات ،يجــب أن تكــون المــوارد البشــرية والماليــة
فــي مكانهــا الصحيــح باإلضافــة إلــى البنيــة التحتيــة اإلداريــة (والقــدرات) بمــا فــي ذلــك القــوى العاملــة
الماهــرة فــي مجــال حمايــة الطفــل فــي جميــع القطاعــات ذات الصلــة والقــادرة علــى االســتجابة
وتقديــم الخدمــات.
خــال هــذه المراحــل ،منــذ الــوالدة إلــى عمــر ثمــان ( )8ســنوات ،يضمــن نظــام الرعايــة والتربيــة
فِــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة حقــوق الطفــل وحمايتــه االجتماعيــة .تبــدأ خدمــات حمايــة الطفــل
بالحمايــة مــن العنــف المنزلــي (األطفــال والنســاء علــى حــد ســواء) وحظــر عمــل األطفــال باإلضافــة إلــى
البرامــج االجتماعيــة والعاطفيــة الخاصــة لألطفــال الذيــن يقعــون ضحايــا للعنــف أو اإلســاءة أو التفــكك
الهيكلــي والمدنــي بســبب الحــروب األهليــة والكــوارث الطبيعيــة .يمكــن تحديــد وتنفيــذ احتياجــات
خدمــة الحمايــة مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن نقــاط الرعايــة مثــل رعايــة األطفــال والمراكــز الصحيــة
المجتمعيــة والمستشــفيات ومــدارس المرحلــة التمهيديــة قبــل االبتدائيــة والمــدارس االبتدائيــة
والمكاتــب الحكوميــة المحليــة األخــرى .تشــمل الحمايــة االجتماعيــة اكتشــاف ومعالجــة االحتياجــات
الخاصــة التــي قــد يعانــي منهــا الطفــل بســبب اإلعاقــات الجســدية والتعليميــة أو تحديــات الصحــة
العقليــة والفقــر المُ مَ َ
نهــج .قــد تحتــاج األســر الفقيــرة التــي لديهــا أطفــال إلــى الخدمــات الغذائيــة
واإلســكان العــام باإلضافــة إلــى التحويــات النقديــة األخــرى لضمــان توفيــر الرعايــة األساســية والملبــس
واالحتياجــات الماديــة األخــرى.

 3منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) .2017 ،األطفال واإليدز .التحديث اإلحصائي
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/11/HIVAIDS-Statistical-Update-2017.pdf
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 11.1استقصاءات إطار عمل البرنامج

صف
»ما الخدمات المتعلقة بالرعاية والتربية فِي مرحلة الطفولة المبكرة ولمن وتحت أي شروط؟
»ما التكلفة الخاصة بتقديم الخدمات الحالية وكيفية دفعها؟
»ما هي ثغرات الخدمة أو أين (وبأي طرق) تكون هذه الخدمات غير متوافرة؟
»هل هذه الخدمات متكاملة عبر وداخل القطاعات؟
»هــل تُقســم الخدمــات حســب مســتوى الدخــل أو اإلرث العرقــي أو حالــة اإلعاقــة أم ي ُصنــف
األطفــال بشــكل غيــر متجانــس؟
قيم قابلية الوصول
»هــل تُقــدم الخدمــات لجميــع األطفــال علــى قــدم المســاواة؟ أيــن تظهــر الفجــوات؟ أيــن أو بــأي
طــرق ال يتــم الوصــول إلــى األطفــال أو تغطيتهــم بالخدمــات؟
»هل النطاق الكامل لألعمار منذ الوالدة إلى عمر ثمان ( )8سنوات خاضع للتغطية بالخدمات؟
»هــل يخضــع األطفــال مــن جميــع أنــواع التــراث العرقــي أو األجنــاس أو األديــان أو الخلفيــات
اللغويــة للتغطيــة بالتســاوي؟
»هل تُقدم الخدمات لجميع المناطق والمحليات داخل الدولة؟
»هــل الفتيــات قــادرات علــى الوصــول إلــى نفــس الخدمــات باســتمرار وبــدون صعوبــة مقارنــ ًة
بالفتيــان؟
»هــل يتمتــع األطفــال مــن ذوي الهمــم بفــرص متســاوية للوصــول إلــى الخدمــات وهــل تتوفــر
وســائل الراحــة عنــد الحاجــة؟
»هل يتلقى األطفال األغنياء والفقراء الخدمات بالتساوي؟
»ما هي مجموعات األطفال /األسر غير القادرة حاليًا على الوصول إلى (بعض) الخدمات؟
»كيف يختلف الوصول حسب الخصائص األساسية للطفل واألسرة؟ أين تظهر الفجوات؟
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حلل الجودة
»» كيــف تُحــدد وتقــاس الجــودة فــي الســياق داخــل كل قطــاع مــن قطاعــات خدمــات الرعايــة
والتربيــة فِــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة (لــكل مــن محتــوى وتقديــم الخدمــات)؟ هــل هــذه
التعريفــات الحاليــة موجــودة وهــل المعلومــات متاحــة حــول مســتويات الجــودة؟
»» كيــف تحت ــاج التعريفــات والمقاييــس الحاليــة للجــودة إلــى التغييــر والتحســين؟ مــا هــي معاييــر
الجــودة التــي يجــب وضعهــا أو تقديمهــا وكيــف يتــم ذلــك؟
»» بالنظر إلى استقصاءات الجودة أعاله ،ما هو مستوى الجودة الشامل للخدمات الحالية؟
»» كيــف تختلــف جــودة الخدمــة داخــل وعبــر قطاعــات الرعايــة والتربيــة فِــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة؟
»» ما هي الخدمات المحددة التي تفتقر إلى الجودة وما هي أوجه القصور فيها؟
»» هل تختلف جودة الخدمات باختالف الخلفية أو الخصائص األخرى للطفل أو األسرة؟
»» أيــن وبــأي طــرق تلتقــي المجموعــة الحاليــة مــن خدمــات الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة أو تُخفــق فــي اســتيفاء متطلبــات الرؤيــة واألهــداف التــي وضعتهــا لجنــة تصميــم النظــام؟
»» أيــن وبــأي طــرق تلتقــي خدمــات الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة أو تُخفــق فــي
اســتيفاء متطلبــات ومعاييــر التصميــم التــي وضعتهــا لجنــة تصميــم النظــام؟
حدد المعايير
»مــا هــي المعاييــر الموجــودة دوليًــا ألهــداف الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
ورؤيتهــا ،ومبــادئ التصميــم الخاصــة بهــا والتــي قــد تكــون مفيــدة فــي تصميــم البرامــج داخــل
الدولــة؟
»مــا هــي تعاريــف ومقاييــس الجــودة فــي محتــوى الخدمــة وتقديمهــا المتوفــرة دوليًــا وداخــل
البلــد والتــي يمكــن قياســها؟
»هــل توجــد خدمــات نموذجيــة متاحــة دوليًــا وداخــل البلــد ويمكــن اســتخدامها كنمــاذج إلنشــاء
وتصميــم خدمــات جديــدة أو لمراجعــة الخدمــات الحاليــة؟
»فــي أي قطاعــات وألي فئــات عمريــة تتطــور الخدمــات علــى نحــو أفضــل وأيــن تصــل تغطيــة
األطفــال ألعلــى مســتوياتها؟ مــا الــدروس التــي يمكــن اســتخالصها مــن هــذه الحــاالت لمــا هــو
ممكــن داخــل البلــد؟
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التخطيط والتصميم
»مــا هــي الخدمــات الجديــدة التــي ســيتعين إضافتهــا؟ أيــن يمكــن تعديــل الخدمــات الحاليــة
وإعــادة تصميمهــا لتلبيــة رؤيــة البرنامــج وأهدافــه ومبــادئ التصميــم؟ أيــن يكمــن الموضــع الــذي
تحت ــاج فيــه الخدمــات الحاليــة إلــى التوســع أو زيــادة النطــاق؟
»كيــف يمكــن دمــج الخدمــات أو تجميعهــا داخــل وعبــر القطاعــات بطــرق تلبــي احتياجــات األســرة
وتفضيالتهــا مــع تحقيــق اقتصاديــات التكلفــة الممكنــة؟
»كيــف يمكــن تقديــم الخدمــات بطــرق بديلــة تشــجع اآلبــاء واألطفــال علــى االلتحــاق بخدمــات
أخــرى ومــن ثــم تحفيــز المشــاركة الشــاملة فــي الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟
»كيــف يمكــن أن تكــون هنــاك حاجــة الخت ــاف الخدمــات مــن منطقــة ألخــرى أو حســب احتيــاج
العائ ــات ،أو لتعكــس بشــكل مناســب التــراث الثقافــي المختلــف داخــل البلــد؟
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 12.اإلطار المالي

ي

ُقيِّــم اإلطــار المالــي نطــاق التمويــل المطلــوب ويحــدد مــن أيــن وكيــف
ســتأتي هــذه األمــوال .قــد يشــمل ذلــك الميزانيــات الحكوميــة الوطنيــة
واإلقليميــة والمصــادر الجديــدة لإليــرادات العامــة والمصــادر الخاصــة وغيــر
الحكوميــة باإلضافــة إلــى اإلعفــاء مــن الديــون ووكالء التمويــل الدولييــن.
يجــب أن يناقــش إطــار العمــل كيــف يمكــن التنبــؤ بمصــادر التمويــل الماثلــة
واســتدامتها والتــي تكــون معقولــة التكلفــة.
يمكــن اعتبــار المــوارد الماليــة علــى أنهــا أكبــر عقبــة أمــام تشــريع أنظمــة
الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة الوطنيــة ولكــن غالبًــا مــا يشــكل
تجزئــة الســلطة عبــر جهــات فاعلــة متباينــة والتجزئــة البرامجيــة تحديــات أكبــر.
عنــد التغلــب علــى هــذه التحديــات ،ســينتج عــن ذلــك توفيــر فــي التكاليــف
ويمكــن إعــادة توجيــه مصــادر اإليــرادات .وبالتالــي ،يجــب أن يعتــرف نظــام
التمويــل بتوفيــر التكاليــف المجتمعيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة باإلضافــة إلــى
اقتصاديــات الميزانيــة نتيجــة لنظــام مســتدام ومــرن للرعايــة والتربيــة فِــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة .يمكــن حســاب هــذه المــوارد كنســبة مئويــة مــن
الناتــج اإلجمالــي المحلــي للدولــة الكتســاب مفهــوم االلتــزام المالــي التشــغيلي
للدولــة تجــاه الرعايــة والتربيــة فِــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وقيــاس هــذا
االلتــزام مــع البلــدان المماثلــة .تقتــرح المعاييــر النموذجيــة الدوليــة التــي طورهــا
خبــراء الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة إنفــاق مــا ال يقــل عــن واحد
فــي المائــة ) (1%مــن إجمالــي الناتــج المحلــي علــى مرحلــة التعليــم التمهيــدي
الســابق للمرحلــة االبتدائيــة و 0.5%علــى صحــة ورعايــة الطفــل واألم باعتبــاره
الحــد األدنــى المطلــوب لضمــان االســتدامة والتكافــؤ وخدمــات الجــودة.
قــد تكــون هــذه المعاييــر أو ال تكــون ذات صلــة باالحتياجــات والمواقــف
التــي تواجههــا دول أعضــاء معينــة ولكــن بالنســبة للمســتوى العــام لاللتــزام
بالمــوارد المجتمعيــة ،فهــو ســؤال يســتحق النظــر.
عنــد إنشــاء اإلطــار المالــي ،ســيتعين إجــراء عــدد مــن التحليــات الماليــة.
ً
أول  ،يجــب فحــص اإلنفــاق العــام والجــاري حســب مصــدر األمــوال علــى الرعايــة
والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة .ســيتطلب ذلــك فحــص النفقــات فــي
الميزانيــات الوطنيــة داخــل الحكومــات اإلقليميــة أو البلديــة ولصالــح الكيانــات
غيــر الربحيــة وكيانــات القطــاع الخــاص .ثانيًــا ،ســتكون هنــاك حاجــة إلــى تقديــر
تكلفــة البرنامــج المقتــرح لخدمــات الرعايــة والتربيــة فِــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة .ثالثًــا ،ســتكون هنــاك حاجــة إلــى إجــراء التحليــات الماليــة التــي
ســتدرس النطاقــات المحتملــة لعمليــات تســوية التكلفــة نتيجــة للمدخــرات
والزيــادات فــي اإليــرادات المســتقبلية نتيجــة لتشــريع قوانيــن الرعايــة والتربيــة
فِــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة باإلضافــة إلــى المصــادر الجديــدة المحتملــة
لإليــرادات /التمويــل -علــى ســبيل المثــال :مــن خــال المنظمــات غيــر الحكوميــة
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والمنظمــات الدوليــة والمســاعدات القطريــة وتخفيــف عــبء الديــون .يمكــن إجــراء هــذه
التحليــات بعــدة طــرق ذات صلــة وثيقــة بممارســات الميزانيــة الخاصــة بالــدول األعضــاء الفرديــة .ومــع
ذلــك ،ســتكون هنــاك حاجــة إلــى تنفيــذ تخطيــط مالــي ســليم لدعــم اســتدامة نظــام الرعايــة والتربيــة
ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وفهــم العوائــق الماليــة العمليــة.
يجــب أن يعتبــر اإلطــار المالــي تخصيــص المــوارد علــى مختلــف مكونــات نظــام الرعايــة والتربيــة ِفــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة .يمكــن أن يعمــل تحليــل النفقــات الجاريــة كخــط أســاس للتخصيــص الحالــي
ولكــن يحتمــل وجــود حاجــة إلــى إعــادة التخصيــص عبــر مهــام نظــام الرعايــة والتربيــة فِــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة ألغــراض تشــريع قوانيــن النظــام.
يتســم اإلطــار المالــي بالقــدرة علــى تحقيــق نظــام حقيقــي مقتــرح للرعايــة والتربيــة فِــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة ضمــن إطــار البرنامــج .بــدون التخطيــط وتحديــد الخيــارات الماليــة الســليمة ،ال
ي ُمكــن تنفيــذ إطــار البرنامــج .قــد يفــرض اإلطــار خيــارات وســيناريوهات مختلفــة فــي ضــوء التوقعــات
والتقديــرات الماليــة العتبارهــا مــن قبــل مُ قــرري السياســات .ينبغــي أن نضــع نصــب أعيننــا أن إطــار
العمــل هــو بمثابــة تخصيــص مقتــرح لمــوارد المجتمــع التــي تحتــوي علــى التحليــات لدعــم هــذا
المقتــرح .بغــرض التأثيــر علــى المشــرعين عنــد التخصيــص الفعلــي للمــوارد الحكوميــة ،قــد يتنــاول إطــار
العمــل ً
أيضــا فائــدة نظــام الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة كاســتراتيجية هامــة ضمــن
خطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الشــاملة للدولــة.

 12.1استقصاءات اإلطار المالي

صف
»كيــف يمكــن تحديــد النفقــات الجاريــة عبــر أســس الميزانيــة التقليديــة والمنظمــات للحصــول علــى
صــورة كاملــة ودقيقــة للتكلفــة التــي يتحملهــا المجتمــع للحالــة الراهنــة لتوفيــر خدمــات الرعايــة
والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن عدمــه؟
»بشــكل أكثــر تحديـدُا ،مــا هــي المــوارد التــي تنفقهــا الحكومــة حاليًــا (علــى جميــع المســتويات) ألي
أشــكال محــددة مــن خدمــات الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟ مــا هــي أشــكال
المســاعدة أو التمويــل الدولــي المســتخدمة حاليًــا؟ مــا المســاهمة الماليــة ألصحــاب العمــل
فــي تقديــم خدمــات الرعايــة والتربيــة فِــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن حيــث اســتحقاقات
الموظفيــن وبــأي صفــة تُقــدم هــذه المســاهمة فــي هــذا الصــدد .مــا هــي أشــكال المســاهمات
األخــرى المُ قدمــة مــن المؤسســات الخاصــة؟ كيــف تســاهم المنظمــات غيــر الربحيــة (والخيريــة)
فــي الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟ قــدر إجمالــي القيمــة الماليــة للنفقــات الحاليــة
المصروفــة لتقديــم خدمــات الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وف ًقــا لــكل قطــاع مــن
قطاعــات هــذه الخدمــات؟
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قيم
»اذكر حصة التقدير المالي المرنة أو المتاح توجيهها نحو أولويات جديدة.
»مــا هــي مصــادر التمويــل اإلضافيــة التــي قــد تصبــح متاحــة أو متوفــرة لخدمــات الرعايــة والتربيــة
ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟ أيــن ي ُمكــن إيجــاد تلــك المصــادر؟
»هــل يمكــن توقــع تحقيــق الوفــورات فــي التكلفــة بشــكل واقعــي مــن خــال توفيــر خدمــات
متعــددة فيمــا يتعلــق بنقــاط المشــاركة المُ حــددة فــي نظــام الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولة
المبكــرة؟ مــا المــوارد التــي يمكــن لهــذه الوفــورات إتاحتهــا تحقي ًقــا لألولويــات الجديــدة؟
»مــا التكلفــة التقديريــة لنظــام الرعايــة والتربيــة فِــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة الجديــد المقتــرح
(المؤســس)؟ اذكــر أوجــه القصــور الموجــودة وكيــف يمكــن تأمينهــا؟
75

أداة تشخيص

حدد المعايير
»كيــف تقــارن النفقــات الجاريــة داخــل الدولــة للرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــع
الــدول المماثلــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي؟
»حــدد نهــج التمويــل النموذجيــة المتبعــة التــي يمكــن تحديدهــا داخــل البلــد أو علــى الصعيــد
الدولــي والتــي يمكــن اســتخدامها كنمــاذج يمكــن تكييفهــا أو توســيع نطاقهــا.
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التخطيط والتصميم
»كيــف يمكــن تطويــر مصــدر أو نظــام تمويــل موثــوق بــه يمكنــه االســتفادة مــن تدفقــات اإليــرادات
أساســا ماليًــا مســتق ًرا لنظــام الرعايــة
المتعــددة وأشــكال مراقبــة التكلفــة بحيــث يمكــن أن يوفــر
ً
والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟ صــف كيــف يمكــن أن يعمــل هــذا النظــام النموذجــي.
كيــف يعمــل هــذا النمــوذج (أو كيــف يمكــن االســتفادة منــه) ضمــن اســتراتيجيات /خطــط/
أهــداف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة األكبــر للدولــة؟
»هــل يشــجع النظــام المالــي النموذجــي ويكافــئ الســلوك التنظيمــي الــذي يعــزز التكامــل والتــآزر
التنظيمــي فــي تقديــم الخدمــات عبــر القطاعــات؟
»كيــف يمكــن اســتخدام التمويــل كأداة ضغط للمشــاركة المســتدامة والشــاملة لألفــراد المتلقين
لخدمــات نظــام الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكرة؟
»هــل توجــد مــوارد دعــم كافيــة لبنــاء نظــام مالــي مســتقر للرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة؟ مــا هــي البيانــات التــي يتــم جمعهــا حاليًــا حــول التمويــل وكيــف يجــب زيــادة هــذه
المصــادر؟ مــا هــي أنظمــة المعلومــات التــي يجــب تطويرهــا إلدارة المــوارد والنفقــات والتكاليــف
بشــكل مناســب؟ مــا هــي المــوارد األخــرى الالزمــة إلجــراء التوقعــات والتحليــات الماليــة
المطلوبــة؟ كيــف يمكــن توفيــر هــذه المــوارد؟ كيــف يمكــن لنظــام مالــي قــوي أن يخلــق الثقــة
ويضمــن المســاءلة؟
»إلــى أي مــدى يكــون هــذا اإلطــار مرنًــا لالحتياجــات والتوجهــات غيــر المتوقعــة وقابـ ًـا للتكيــف مــع
االحتياجــات اإلقليميــة أو المحليــة األخــرى؟
»هل ي ُقدم يوفر إطار العمل توفي ًرا ماليًا للموارد من أجل جمع البيانات والرصد والتقييم؟
»هل يتوافق هذا اإلطار مع محتويات األطر األخرى؟
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الشكل رقم ) :(3نظام الرصد والتقييم للرعاية والتربية فِي مرحلة الطفولة المبكرة

مؤشرات مركزة
على األطفال

مؤشرات االسرة
والمجتمع

رصد وتقييم
الرعاية والتربية
في مرحلة
الطفولة المبكرة

مؤشرات الوصول
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جودة
الخدمات

 13.إطار الرصد والتقييم

ي

صــف إطــار الرصــد والتقييــم الخطــة الخاصــة بكيفيــة جمــع البيانــات
وتحليلهــا وتفســيرها بشــكل منهجــي بطريقــة تخــدم احتياجــات المســاءلة
وتحســين البرنامــج .يمكــن تعريــف المراقبــة علــى أنهــا «مجموعــة مســتمرة
ومنهجيــة للمعلومــات لتقييــم التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق األهــداف والنتائــج
واآلثــار» ،بينمــا التقييــم هــو «التقييــم المنهجــي والموضوعــي لمشــروع أو
برنامــج أو سياســة مســتمرة أو مكتملــة وتصميمهــا باإلضافــة إلــى التنفيــذ
والنتائــج بهــدف تحديــد مالءمــة األهــداف وتحقيقهــا وكفــاءة التطويــر
والفعاليــة والتأثيــر واالســتدامة» .تشــير هات ــان العبارت ــان إلــى أن إطــار الرصــد
والتقييــم يجــب أن يحتــوي علــى الخطــوط العريضــة لخطــة تحديــد كيفيــة تنفيــذ
ذلــك بشــكل منهجــي وبــأي وســيلة وبيــان المســؤول عــن ذلــك التنفيــذ ومــدى
تكــرار ذلــك مــع تحديــد األغــراض (علــى ســبيل المثــال ،المســاءلة واالســتدامة
وتحســين الخدمــة ومحاســبة التكاليــف وغيرهــا).
يجــب أن ينــص اإلطــار علــى مجموعــة شــاملة ومتكاملــة مــن أهــداف
وغايــات نظــام الرعايــة والتربيــة فِــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بطريقــة قابلــة
للقيــاس .يجــب اقتــراح مجموعــة مــن المقاييــس أو المؤشــرات األساســية
لتوفيــر المعلومــات لمقــرري السياســات والجمهــور ومقدمــي الخدمــات حــول
التقــدم المحــرز وفــي المجــاالت غيــر القابلــة للرصــد بعــد .تــرد واحــدة مــن
هــذه المفاهيــم ،المنظمــة خــال مختلــف أنــواع وأغــراض مؤشــرات المنظمــة،
مبينــة فــي الشــكل التوضيحــي رقــم (.)3
وهنــاك عــدد مــن المؤشــرات المعتــرف بهــا دوليًــا ذات صلــة وثيقــة
بمؤسســات الرعايــة والتربيــة فِــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ويمكــن التعــرف
علــى العديــد مــن تلــك المؤشــرات األخــرى عنــد القيــاس المعيــاري ألنظمــة
الــدول ذات األنظمــة األكثــر تقدمً ــا .واحــدة مــن هــذه المــوارد التــي وضعتهــا
منظمــة اليونســكو هــي المؤشــر الشــامل لتنميــة الطفولــة المبكــرة .ويضــم
هــذا المؤشــر مجموعــة مــن المؤشــرات عبــر مجموعــة الرعايــة والتربيــة ِفــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة .يــرد الدليــل التقنــي متضمنًــا فــي المرفــق ،وينبغــي
النظــر فيــه بجديــة علــى أنــه عــدد مــن المزايــا المفيــدة العتمــاد المؤشــرات أو
أنظمتهــا المختبــرة والمقبولــة والمتحقــق منهــا بالفعــل .باإلضافــة إلــى ذلــك،
أشــرف البنــك الدولــي علــى مجموعــة مــن األدوات لقيــاس التنميــة فــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة فــي البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل (فيرنالــد وبــرادو
وآخــرون  )2017وتُعــد بمثابــة خالصــة وافيــة ممت ــازة للمــوار .باختصــار ،ســتكون
هنــاك حاجــة إلــى مجموعــة مــن التدابيــر الموحــدة والمقاييــس الفريــدة
لتصميــم الدولــة العضــو.
ســيتطلب ذلــك تطويــر شــكل مــن أشــكال نظــام البيانــات المنظــم الــذي
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سيســمح ألصحــاب المصلحــة تحديــد تغطيــة المشــاركين المؤهليــن (علــى ســبيل المثــال :بيــان
المســتبعدين منهــم) بمــرور الوقــت مــع بيــان درجــة مشــاركة األفــراد فــي خدمــات معينــة لنظــام
الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بحيــث يمكــن ربــط تأثيــرات البرنامج بمعدالت المشــاركة.
تُحــدد المفاهيــم والمخرجــات والنتائــج الرئيســية بطريقــة تدعــم القيــاس الصحيــح والموثــوق .ال تحت ــاج
خطــة الرصــد والتقييــم إلــى الخــوض فــي التفاصيــل فــي هــذا الصــدد ولكــن ينبغــي مناقشــة هــذه
األمــور بشــكل واضــح مــع الحاجــة إلــى وضــع جــدول زمنــي لإلبــاغ المنتظــم وإتاحــة فــرص المناقشــة.
ال تُعــد التســاؤالت المحيطــة باســتخدام المعلومــات القائمــة علــى البحــث والتقييــم مــن البرامــج
والمصمميــن والمســتخدمين ومُ قــرري السياســات تســاؤالت جديــدة .فــي نهايــة األمــر ،يجــب أن
تتنافــس المعرفــة القائمــة علــى البيانــات والبحــث بشــكل ناجــح مــع مصــادر المعلومــات األخــرى ضمــن
عمليــة صنــع القــرار البشــري .تشــير المراجعــة الشــاملة لهــذا الموضــوع فــي ســياق الرعايــة الصحيــة إلــى
وجــود مجموعــة مــن العوامــل مثــل توقيــت إتاحــة النتائــج ومــدى الصلــة بالمشــكالت المتعــرض لهــا
والتعــاون الفعلــي بيــن الباحثيــن (أو المقيِّميــن أو غيرهــم مــن الباحثيــن) ومُ قــرري السياســات أو صانعــي
القــرار اآلخريــن تزيــد اســتخدام تلــك المعلومــات (أوليفــر وإنفــار وآخــرون .)2014

 13.1استقصاءات إطار عمل الرصد والتقييم
صف
»مــا الوضــع الحالــي لجمــع ورصــد وتقييــم البيانــات وتقييمهــا فــي المجــاالت المتعلقــة بالرعايــة
والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة علــى النحــو المنفــذ مــن قبــل أي جهــة (حكوميــة أو غيــر
حكوميــة) داخــل الدولــة؟ اذكــر هــذه األنشــطة المضطلــع بهــا مــع بيــان أغراضهــا وكيفيــة
اســتخدام المعلومــات والجهــات القائمــة علــى هــذا االســتخدام؟ كيــف تختلــف هــذه
الممارســات عبــر قطاعــات خدمــات الرعايــة والتربيــة فِــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟
»أي مــن هــذه المشــاريع داخــل الدولــة أو علــى المســتوى الدولــي قــد تكــون ذات فائــدة فعليــة
لتصميــم وتخطيــط نظــام الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟
»مــا السياســات والقوانيــن الســارية حاليًــا فيمــا يتعلــق بجمــع وتخزيــن البيانــات وممارســات الرصــد
والتقييــم واالســتخدام لتحســن البرامــج وألعمــال المســاءلة وصنــع القــرار؟
»كيف تُمول عمليات جمع البيانات والرصد والتقييم وكم يتم إنفاقها؟
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قيم
»كيــف يمكــن تكييــف األشــكال الحاليــة لممارســات جمــع البيانــات والرصــد والتقييــم أو االعتمــاد
عليهــا الســتخدام خدمــات نظــام الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟ مــا هــي مواطــن
قــوة وضعــف هــذه الممارســات القائمــة؟ مــا الثغــرات الموجــودة فــي الممارســة الحاليــة؟
»مــا هــي المهــارات والقــدرات الفنيــة للمصمميــن ومــزودي الخدمــات وأصحــاب المصلحــة
اآلخريــن التــي تحتــاج إلــى التعزيــز لضمــان ســامة جمــع البيانــات واســتخدامها فــي تصميــم
وتحســين البرامــج؟ كيــف ســيتم توفيــر عمليــة النهــوض بالقــدرات؟
»هــل هنــاك منظمــة منطقيــة أو مجموعــة مــن المنظمــات المحتملــة داخــل الحكومــة أو خارجها
والتــي ي ُمكــن أن تكــون المقــر الرئيســي لنشــاط الرصــد والتقييــم أم ينبغــي توزيــع هــذا النشــاط؟
»هــل تشــمل إطــارات العمــل (التــي نوقشــت مســب ًقا) على تركيز ومســتوى مناســبين مــن التفاصيل
حــول كيفيــة دمــج نشــاط الرصــد والتقييــم؟ هــل أهــداف وغايــات نظــام الرعايــة والتربيــة ِفــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة قابــل للقيــاس ومناســب مــن منطلــق منظــور الرصــد والتقييــم؟
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حدد المعايير
»مــا األســاليب النموذجيــة للرصــد والتقييــم التــي يمكــن تحديدهــا داخــل الدولة أو على المســتوى
الدولــي والتــي يمكــن اســتخدامها كنمــاذج يمكــن تكييفهــا أو تمديد نطاقها؟
»مــا المصــادر الحاليــة للمؤشــرات المحليــة أو الدوليــة (مثــل :المؤشــر الشــامل لتنميــة الطفولــة
المبكــرة) أو المعاييــر المتاحــة لتطويــر مــا ي ُمكــن تحديــده كنمــاذج مــع االســتناد عليهــا؟
»مــا هــي عمليــات تصميــم ووضــع نشــاط الرصــد والتقييــم الموجــودة داخــل الدولــة أو المســتوى
الدولــي والتــي يمكــن تكييفهــا واســتخدامها كنمــوذج؟
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التخطيط والتصميم
»مــا األســئلة الرئيســية المتعلقــة بتشــغيل وتنفيــذ نظــام الرعايــة والتربيــة فِــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة التــي ي ُمكــن الــرد عليهــا بشــكل مثالــي مــن خــال نشــاط رصــد وتقييــم مصمــم حديثًــا؟
»مــا األولويــات الرئيســية مــن حيــث قــدرة ووظيفــة نشــاط الرصــد والتقييــم؟ هــل يشــمل ذلــك:
ضمــان االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح وتتبــع المشــاركة الفرديــة لألطفــال بمــرور الوقــت باإلضافــة إلى
مقاييــس ونتائــج تطــور الطفــل وتقييــم جــودة الخدمــات المقدمــة وتقييــم أداء مقــدم الخدمــة
وأهــداف التكافــؤ ومقاييــس التقــدم فــي تنفيــذ نظــام الرعايــة والتربيــة فِــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة فــي جميــع أنحــاء الدولــة مــع تقييــم األهــداف والمعالــم المســتوفاة مــن عدمهــا أو
تقييــم النتائــج الشــاملة المفيــدة لمقــرري السياســات؟
»كيــف يمكــن لنشــاط الرصــد والتقييــم تعزيــز برنامــج الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة
المســتمر وتحســين الخدمــة واإلدارة القائمــة علــى األدلــة واتخــاذ القــرار؟ مــا الخطــوات التــي
يمكــن اتخاذهــا عنــد تصميــم برنامــج الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة لضمــان أن
يكــون نشــاط الرصــد والتقييــم مفي ـدًا ومســتخدمً ا مــن قبــل المديــرون وصنــاع القــرار ومقــرري
السياســات؟
»مــا هــي عمليــات وسياســات وممارســات التخطيــط والترتيبــات التنظيميــة التــي يجــب وضعهــا
لضمــان تصميــم وتنفيــذ نشــاط رصــد وتقييــم عالــي الجــودة؟
»مــا الضمانــات التــي يجــب وضعهــا لضمــان الســرية والخصوصيــة الفرديــة وجــودة البيانــات
وســامتها؟
»كيــف ينبغــي للقيــم واالختالفــات الثقافيــة توجيــه أســاليب جميــع ورصــد وتقييــم البيانــات؟ كيــف
يمكــن اســتخدام الرصــد والتقييــم لضمــان التكافــؤ فــي فــرص الوصــول والنتائــج؟
»كيــف يمكــن تأســيس اتصــال تعاونــي منتظــم بيــن كل مــن مصممــي البرامــج ومــزودي الخدمــات
وصنــاع القــرار ومقــرري السياســات والمُ َقيّميــن والباحثيــن وغيرهــم مــن الخبــراء بغــرض التحســين
المســتمر لنشــاط الرصــد والتقييــم ونظــام الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ككل؟
»هل يتوافق هذا اإلطار مع محتويات األطر األخرى؟
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ت

قــدر جميــع الثقافــات النمــو وفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة والرفاهيــة
بطريقتهــا الخاصــة ومــع ذلــك ،وكمــا يوضــح كت ــاب االســتثمار مقابــل األدلــة،
فــإن مــا يمكــن اعتبــاره معيــا ًرا ثقافيًــا عالميًــا يتبيــن أنــه ال ي ُترجــم بســهولة إلــى
ممارســة أو أنظمــة رعايــة وتعليــم فعالــة .تحتــل الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة
ً
وغرضــا مســتهد ًفا فــي ثقافــات دول الشــمال وفــي كل
الطفولــة أولويــة كبيــرة
مــن العصــور األقــل واألكثــر ثــرا ًء .أدت تلــك األولويــة والغــرض المســتهدف،
بدورهمــا ،إلــى نــوع المؤشــرات عاليــة األداء التــي نوقشــت فــي القســم التالــي.
عــاوة علــى ذلــك ،تلتــزم بعــض الــدول ذات الناتــج القومــي البســيط بجهــود
ومــوارد كبيــرة لتوفيــر الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بينمــا ال
تفعــل البلــدان األكثــر ثــراء ذلــك.
باإلضافــة إلــى التمويــل ،تــؤدي التقاليــد الثقافيــة وأنظمــة القيــم واألســبقية
التاريخيــة أدوا ًرا كبيــرة فــي كيفيــة تصميــم الــدول وتفعيلهــا ألنظمــة الرعايــة
والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة (بريتــو وإينجــل  )2015بمــا فــي ذلــك مــدى
االعتمــاد علــى الكيانــات العامــة والخاصــة لســد الفجــوة فــي الخدمــات ومــدى
احتــرام احتياجــات المجموعــة مقابــل االختيــار والتفضيــات الفرديــة .يجــب أن
تضمــن جميــع أنظمــة الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة مســتوى
ً
ً
وشــامل لجميــع األطفــال.
متكامــا ومنســ ًقا
أساســيًا مــن الخدمــات ونهجً ــا
يتضــح مــن مســار سياســات الــدول والموافقــة باألغلبيــة المطلقــة علــى
الصعيــد الدولــي أن هــذا االتجــاه هــو الســائد بالفعــل .ومــع ذلــك ،يجــب أن
تكــون أنظمــة الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة قابلــة للتكيــف مــع
االختالفــات الثقافيــة عبــر وداخــل الــدول ومــع االختالفــات داخــل المجموعــات
الســكانية الفرعيــة الثقافيــة .كيفيــة جعــل هــذا النمــوذج األولــي ظاهــرة ثقافيــة
إلــى حــد كبيــر وبشــكل عملــي داخــل كل دولــة.
إن الســياق الثقافــي أكثــر مــن مجــرد فرصــة للتأمــل مليًــا فــي القيــم
المجتمعيــة والطــرق الروتينيــة لمعالجــة المشــكالت أكثــر مــن «إطــار العمــل»
نفســه حيــث يمنــح إثبات ًــا علــى وجــود طــرق متعــددة لوضــع نظــام ســليم للرعاية
والتربيــة فِــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة لجميــع األطفــال .تــؤدي الثقافــة دو ًرا
محور يًــا فــي تشــكيل هــذه االختالفــات وقــد تمنــع مســارات معينــة ،ولكنهــا
ال تمنــع إمكانيــة النجــاح فــي بنــاء نظــام للرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة لجميــع الــدول وفــي أي دولــة مــن الــدول األعضــاء.
وعلــى هــذا األســاس ،يمنــح الســياق الثقافــي وقفــة للتأمــل مليًــا فــي
القيــم المشــتركة للمجتمــع حــول النظــام السياســي والطــرق التــي تــوز ع بهــا
المجتمعــات المــوارد والظواهــر الثقافيــة التــي تشــكل
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الفهــم الجماعــي لطــرق النجــاح فــي حيــاة األفــراد باإلضافــة إلــى االختالفــات ووجهــات النظــر
اإلقليميــة والعرقيــة.

 14.1استقصاءات السياق الثقافي

صف
»مــا المجموعــات العرقيــة أو الطائفيــة أو اللغويــة أو اإلقليميــة أو الدينيــة أو الثقافيــة أو غيرهــا
مــن المجموعــات الســكانية الفرعيــة الموجــودة داخــل الدولــة والتــي يجــب اســتيفاء احتياجاتهــا
وقيمهــا وممارســاتها واالعتــراف بهــا فــي تصميــم وتشــغيل نظــام الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة
الطفولــة المبكــرة؟ تطويــر بيــان الســياق الثقافــي لهــذه االحتياجــات وغيرهــا
قيم
»مــا هــو مســتوى األولويــة الــذي س ـيُمنح للتنــوع والتكافــؤ فــي الوصــول والنتائــج عنــد تصميــم
وتنفيــذ /تشــغيل نظــام الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟ كيــف سيُشــر ع اعتمــاد
اســتخدام هــذا المســتوى مــن األولويــة فــي عمليــة التصميــم مــع إدراجــه فــي ميــزات التصميــم
المحــددة التــي تؤثــر علــى تجــارب األطفــال (علــى ســبيل المثــال :التجميــع المتبايــن لألطفــال)
وسياســات وممارســات النظــام؟
»مــا الظــروف الخاصــة والتقاليــد والســوابق التاريخيــة األخــرى التــي يجــب اإلقــرار بهــا ودمجهــا
فــي تطويــر نظــام الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ككل؟
حدد المعايير
»» مــا ممارســات التكافــؤ والتنــوع الثقافــي النموذجيــة التــي يمكــن تحديدهــا داخــل الدولــة أو
علــى المســتوى الدولــي والتــي يمكــن اســتخدامها كنمــاذج يمكــن تكييفهــا أو استنســاخها؟
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التخطيط والتصميم
»» كيــف ســتُمثل وتُســمع وجهــات النظــر البديلــة فــي عمليــة تصميــم وتنفيــذ نظــام الرعايــة
والتربيــة فِــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة؟
»» كيــف يمكــن اعتبــار االختالفــات الثقافيــة أصـ ً
ـول إلصــدار الموافقــة المجتمعيــة باألغلبيــة المطلقــة
ً
وفرصــا لضمــان فعاليــة ذلــك النظــام؟ كيــف يمكــن اســتخدام هــذا
وتصميــم وتنفيــذ النظــام
النهــج فــي بنــاء أُطــر العمــل التــي نوقشــت مســب ًقا وفــي تصميــم نظــام الرعايــة والتربيــة فِــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة
»» إلــى أي مــدى يحتــرم نظــام الرعايــة والتربيــة ِفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة المصمــم القــدرة
علــى التكيــف مــع االحتياجــات الســكانية الفرعيــة أو اإلقليميــة أو غيرهــا مــن االحتياجــات المحليــة؟
»» كيــف ستُســتخدم عمليــات جمــع البيانــات وتحليلهــا وتقييمهــا لرصــد أهــداف وأولويــات
التكافــؤ والتنــوع؟
»كيــف يمكــن التعــرف علــى القيــم واالختالفــات الثقافيــة ضمــن أســاليب جمــع البيانــات وأنشــطة
الرصــد والتقييــم؟
»» هل هذا السياق معترف به ضمن محتويات أطر العمل األخرى؟
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الصحة

»الرعاية الصحية الجسدية والعقلية قبل عملية الوالدة وخاللها وبعدها.
»رعاية التوليد ورعاية حديثي الوالدة لحاالت الحمل الصعبة /المعرضة للخطر
»خدمات القابالت الماهرات عند الوالدة
»تسجيل الميالد
»الزيارات المنزلية للرعاية الصحية
»الترويج أو التثقيف أو الدعم للرضاعة الطبيعية
»اإلقالع عن التدخين وتدخالت المخدرات والكحول للوالدين
»برامج الترابط المبكر
»برامج منع الحمل المبكر
»رعاية األطفال
»رعاية الصحة النفسية لألطفال
»برامج الرعاية الطبية التكميلية لألطفال من ذوي الهمم المصابين بالعجز
»برامج تطعيم األطفال
»عالج سوء التغذية عند األطفال
»العالجات المضادة للديدان
»برامج النظافة والمرافق الصحية للوقاية من انتقال األمراض
»برامج الفحوصات الطبية والنفسية
»خدمات الفحص والتدخل لألطفال الذين يعانون من تأخر في النمو أو إعاقات
»البرامج المُ حددة لألمراض والوقاية والمنع والمكافحة
»الحمالت الترويجية والتوعوية للرعاية الصحية
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»التثقيف الصحي والتدريب على الرعاية الصحية الوقائية للوالدين واألطفال
»برامج منع الحمل للشباب الصغار
»الوقاية من التعرض للسموم مثل الرصاص والزئبق ومبيدات اآلفات والملوثات
»الوقاية من تلوث الهواء الداخلي والخارجي
»المساعدة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية

التغذية

»مكمالت المغذيات المتعددة والمغذيات الدقيقة أثناء الحمل
»مكمالت المغذيات المتعددة والمغذيات الدقيقة لألطفال
»األغذية الداعمة التكميلية لألطفال
»األغذية الداعمة التكميلية للحوامل
»برامج التثقيف والتدريب على التغذية لآلباء واألطفال
»الوقاية وعالج سوء التغذية الحاد
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التربية

»الحضانة والمرحلة التمهيدية ورياض األطفال وبرامج البدء المبكر
»القراءة المبكرة وبرامج اللغة
»المدرسة االبتدائية
»برامج اليوم الممتد
»برامج التعليم بعد المدرسة والتعليم المجتمعي
»برامج التعليم التكميلي لذوي االحتياجات الخاصة
»برامج التعليم التكميلي لألطفال المحرومين
»خدمات تكميلية لألطفال الذين يعانون من تأخر في النمو أو إعاقات
»برامج التعليم الخاصة أو المنزلية
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حماية الطفل

»تسجيل الميالد
»خدمات األماكن اآلمنة
»التدخالت لمنع سوء معاملة األطفال
»برامج التدخل ومنع العنف األسري واإلساءة
»برامج وخدمات عالج ومنع العنف ضد المرأة
»الخدمات وأوجه المساعدة القانونية لألطفال والنساء
»خدمات حماية الطفل واألطفال المرضين لسوء المعاملة
»كفالة األطفال النازحين
»خدمات التبني
»منع عمالة األطفال
»برامج لألطفال المودعين في المؤسسات
»خدمات الصحة النفسية والطبية لألطفال المعرضين لسوء المعاملة
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الحماية االجتماعية

»برامج التحويالت النقدية والعينية المشروطة /غير المشروطة
»برامج الدخل التكميلي
»برامج اإلسكان والمأوى
»برامج التدفئة والكهرباء المنزلية التكميلية
»برامج أسرة العمالة المهاجرة
»خدمات وبرامج المهاجرين /الالجئين
»خدمات العائالت النازحة
»خدمات إدارة الطوارئ
»خدمات الصحة النفسية لألطفال
»خدمات األطفال ذوي الهمم /ذوي االحتياجات الخاصة
»مياه الشرب النظيفة وخدمات النظافة والمرافق الصحية
»العناية بالبيئة والوقاية من التعرض للملوثات والسموم
»برامج السالمة العامة لألطفال
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رعاية الطفل

»الرعاية غير الرسمية لألطفال أو مجالسة األطفال أو تربية األطفال في العائالت الكبيرة
»رعاية األطفال وخدمات الرعاية النهارية ومراكز وبرامج /خدمات رعاية ما بعد المدرسة
»البرامج المجتمعية أو المنزلية أو المجاورة أو المجموعات لرعاية األطفال
»الجمعيات التعاونية للوالدين
»مجموعات اللعب والبرامج الترفيهية والخدمات
»برامج التحفيز التكميلية لفترة الشباب المبكرة
»البرامج الثقافية أو الدينية لألطفال الصغار
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المراجع

1تدخالت التحفيز في مرحلة الطفولة المبكرة بالبلدان النامية :مراجعة شاملة للمطبوعات.
2تحليل نسبي لتكاليف وعوائد برنامج االبسيديريان وآثاره على السياسيات
3الدالئل االستثمارية واالنتاجية للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة.
4أمين مظالم األطفال في السويد.
5تعليم الوالدان ودعمهما :تعزيز البيئة التمكينية األساسية
6رعاية عملية التربية :تعزيز التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة.
7تنمية الطفل في البلدان النامية :حقوق الطفل واآلثار المترتبة على السياسات.
8تعزيز أنظمة الخدمات المتكاملة للتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة :تحليل شامل للحوكمة.
9كيــف تؤثــر رعايــة الطفولــة فــي مرحلــة مبكــرة علــى التنميــة المعرفيــة؟ مراجعــة دوليــة آلثــار
التدخــات المبكــرة علــى أطفــال مــن خلفيــات اجتماعيــة مختلفــة.
	1 0التحليل التلوي آلثار تدخالت التعليم المبكر على التنمية المعرفية واالجتماعية.
1 1كيف يتعامل الخبراء مع المواقف الجديدة :مراجعة الخبرة التكيفية.
	1 2أيــن تتمثــل القيــادة؟ االلتزامــات المســتقبلية لبرنامــج اليونســكو الخــاص بالتكنولوجيــات الجديــدة
للمعلومــات واالتصــال فــي مجــال التعليــم ومنظمــة الصحــة العالميــة مــن أجــل صحــة الطفــال
العالميــة.
	1 3التدخالت واالستراتيجيات الفعالة لتحسين نمو الطفل في مرحلة مبكرة.
	1 4تنسيق وفعالية المعونة.
	1 5ركــض الطفــل علــى الخطــوط األماميــة :الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي حــاالت
الطــوارئ والصــراع.
	1 6اســتراتيجيات للحــد مــن عــدم المســاواة وتحســين النتائــج التنمويــة لألطفــال الصغــار فــي البلــدان
ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط.
	1 7مجموعة أدوات لقياس تنمية الطفولة المبكرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
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	1 8االستثمار في األطفال الصغار.
	1 9قضية االستثمار في األطفال الصغار المحرومين.
	2 0منح األطفال فرصة عادلة
	2 1الرعاية التعاونية :بين المتخصصين والوكاالت واألفراد وجون وايلي أند سنز.
2 2خطــة العمــل الوطنيــة لجمهوريــة سيشــيل لعــام  2017-2018المعنيــة بالرعايــة والتربيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
	2 3دور المتخصصون وهوية معلمو الحضانة األيسلنديين :تأثيرات آراء أصحاب المصلحة.
	2 4إضفــاء الصفــة المؤسســية وســنوات الطفولــة المبكــرة :وجهــات نظــر مــن أوروبــا الوســطى
والشــرقية ورابطــة الــدول المســتقلة.
	2 5تطويــر سلســلة األنشــطة المُ ضيفــة للقيمــة مــع مــن يعانــون مــن فقــر مدقــع :أدلــة ودروس
مســتفادة مــن منظمــة كيــر ومنظمــة إنقــاذ الطفولــة والرؤيــة العالميــة.
	2 6فوائــد تدخــات الطفولــة المبكــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم( :بموجــب) االســتثمار فــي صغــار
الســن.
	2 7مراجعة منهجية حول استخدام صانعي السياسات عوائق وميسرات األدلة.
	2 8األهداف العالمية والعمل القطري :تعزيز جودة الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة.
	2 9جودة الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة في البلدان منخفضة الموارد في آسيا.
	3 0النجاح في التدخل المبكر :مراكز األطفال واآلباء في شيكاغو ،مطبعة جامعة نبراسكا.
	3 1برامــج التنميــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فعالــة مــن حيــث التكلفــة بــد ًء مــن مرحلــة الحضانــة
وصـ ً
ـول إلــى الصــف الثالــث.
	3 2صحــة الطفــل وتغذيتــه فــي أفريقيــا :القضايــا والتحديــات فــي ســياق التنميــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكرة.
3 3تؤثر على التنظيم وأصل الذات :البيولوجيا العصبية للتطور العاطفي ،روتليدج.
	3 4التحــدي المتمثــل فــي األهميــة المحليــة :اســتخدام ثــروة الثقافــات األفريقيــة فــي تطويــر برنامــج
الرعايــة والتربيــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
	3 5البيولوجيا العصبية لتنمية الطفولة في مرحلة مبكرة وتأسيس مجتمع مستدام.
	3 6العقل النامي.
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	3 7تقرير النمو :استراتيجيات للنمو المستدام والتنمية الشاملة.
	3 8المؤتمر العالمي للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة لبناء ثروة األمم ،التقرير النهائي.
	3 9إطار عمل مؤشر التنمية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة :الدليل الفني.
	4 0االستثمار في ضوء األدلة :الحالة العالمية للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة
	4 1وضع استراتيجية االستثمار المتمركزة حول الطفل الختبار :أدلة االتحاد األوروبي (.)EU27
	4 2تحقيق الشمول :تنمية الطفولة المبكرة في أمريكا الالتينية.
	4 3الوعد بتنمية الطفولة المبكرة في أمريكا الالتينية ،البنك الدولي.
4 4تعزيز تنمية الطفولة المبكرة :االستثمار في األطفال الصغار لتحقيق عوائد عالية.
	4 5تطوير معايير الجودة للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة في سيشيل.
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