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ت

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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مقدمة by IBE

ي

تــم إعطــاء األطفــال خــال ســنواتهم األولــى المفاتيــح التعليميــة الالزمــة الكتســاب المهــارات
التــي ســتؤثر علــى حياتهــم المســتقبلية .وهــذا ســبب أن تطويــر وتعليــم األطفــال في صميــم اهتمامات
المكتــب الدولــي للتربيــة .إن تطويــر أدوات الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة (،)ECCE
التــي تقــدم نظــام الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،يعكــس قيــم وواجبــات المكتــب
الدولــي للتربيــة ،مثــل مراعــاة المناهــج الدراســية والتطويــر الشــامل لضمــان جــودة التعليــم للمتعلميــن
مــن جميــع األعمــار .يتــم ترجمــة إطــار عمــل الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة إلــى سلســلة
مــن الوثائــق بمــا فــي ذلــك دليــل المســتخدم هــذا والدليــل الفنــي لمؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة
الشــامل المدمــج ( .)HECDIتــم تطويــر النســخة األصليــة مــن هــذا المؤشــر لرفاهيــة األطفــال الصغــار
ً
خصوصــا فيمــا يتعلــق بمصــادر جمــع البيانــات وإدراج
فــي عــام  ،2014وقــد تــم تنقيحهــا وتحديثهــا،
األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي المؤشــرات.
وبالتالــي ،فــإن دليــل المســتخدم والدليــل الفنــي لمؤشــر تنميــة الطفولــة المبكرة الشــامل المدمج
( )HECDIيحتــوي علــى معاييــر الجــودة ألن يكــون مرجعًــا منهجيًــا فــي مجــال التعليــم والرعايــة فــي
ً
خصوصــا الهــدف 4
مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــع تلبيــة الســعي لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة،
مــن أجــل التعليــم الجيــد للجميــع ،وخاصــة الهــدف  4.2الخــاص بالتعليــم والرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة.
أود أن أتمنى لجميع المستخدمين استخدامً ا جيدًا لهذه الوثيقة.

السيد ياو يدو،
مدير المكتب الدولي للتربية
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مقدمة عن دبي العطاء

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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اإلقرارات

ت

م تطويــر حاســبة مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج وهــذا الدليــل المرتبــط
بهــا والدليــل الفنــي مــن قبــل األســتاذة ســالي برينكمــان 1,2والســيد تــوم بــراون 1لــدى اليونســكو .قــدم
التوجيــه األســتاذ إريــك هاملتــون ،المديــر األول الســابق ،القضايــا الحرجــة والناشــئة بشــأن المناهــج
الدراســية والتدريــس والتعلــم والتقييــم ،مكتــب اليونســكو الدولــي للتربيــة.

1
2

1مركز فريزر ماسترد (أستراليا) ،معهد تيليثون لألطفال ،جامعة غرب أستراليا.
كلية الصحة العامة ،جامعة أدياليد.
HECDI
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التمهيد

ف

ي عــام  ،2010عقــب المؤتمــر العالمــي للرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،بــدأت
اليونســكو فــي بنــاء إطــار عمــل لتطويــر مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة المركــب مــن خــال التعــاون
بيــن الــوكاالت .نتــج عــن هــذا العمــل إطــار عمــل ودليــل فنــي شــامل لمؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة
) (HECDIالــذي تــم نشــره فــي عــام  .2014يلخــص المنشــور العمــل الناتــج عــن اللجنــة الفنيــة لمؤشــر
تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج ومجموعــات العمــل باإلضافــة إلــى المشــاورات المهمــة
والمدخــات مــن الــوكاالت الدوليــة ذات الصلــة.
منــذ االنتهــاء مــن دليــل مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج الفنــي األصلــي ،كانــت
هنــاك دعــوة لمزيــد مــن العمــل وال ســيما حســاب مؤشــر القيمــة الفرديــة لمؤشــر تنميــة الطفولــة
المبكــرة الشــامل المدمــج .ســعت اليونســكو تحديــدًا إلــى مواصلــة تطويــر مؤشــر تنميــة الطفولــة
المبكــرة الشــامل المدمــج مــن خــال إنت ــاج مؤشــر واحــد عملــي وفعــال وتوثيــق وســيلة لتحويــل ســلة
قيــم المؤشــرات إلــى المؤشــر الفــردي هــذا .كان هــذا مــن أجــل إشــراك ،مــن بيــن مهــام أخــرى ؛
»تحديــد األولويــة النســبية للمؤشــرات الحاليــة (كمــا تــم وصفهــا فــي دليــل مؤشــر تنميــة الطفولــة
المبكــرة الشــامل المدمــج الفنــي لليونســكو لعــام  )2014والمؤشــرات الجديــدة المحتملــة فــي
الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة )،(ECCE
»تحويــل تلــك المؤشــرات وأولوياتهــا إلــى قيمــة عدديــة واحــدة قابلــة للتفريــق يمكــن تطبيقهــا
علــى عــدة مســتويات.
هــذا المســتند هــو نتيجــة للعمــل اإلضافــي علــى مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج
وهــو بمثابــة دليــل فنــي حــول عمليــة صياغــة مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج بالقيمــة
الفرديــة ،ودليــل مســتخدم لملــف جــدول بيانــات  Excelالمصاحــب  -الــذي يحســب المؤشــر بمجــرد
إدخــال البيانــات الخاصــة بقيــم المؤشــر.
تضمنــت التحســينات التــي تــم إدخالهــا علــى مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج
األصلــي مــا يلــي:
»تعريــف محــدد لــكل مــن المؤشــرات الفردية/األهــداف الفرعيــة التــي تشــكل مؤشــر تنميــة
الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج
»تجديــد مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج لتحديــث المؤشــرات علــى أســاس
المعرفــة العلميــة الحاليــة لتنميــة الطفولــة المبكــرة وتضميــن اإلعاقــة فــي إطــار عمــل المؤشــر
»تحديد مصادر البيانات لحساب مؤشر تنمية الطفولة المبكرة الشامل المدمج

13

دليل المستخدم والدليل الفني

»حســاب رياضــي لحســاب مجمــوع نقــاط مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج مــن
ســلة المؤشــرات .يمكــن اآلن اســتخدام الدرجــة اإلجماليــة هــذه لمقارنــة المــدن والمناطــق
والبلــدان والمجموعــات الســكانية الفرعيــة .يتضمــن الحســاب الرياضــي مــا يلــي؛
›ترجيــح لــكل مؤشــر يتألــف مــن مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج (أي أن
ارتفــاع معــدل الوفيــات ي ُرجــح أكثــر مــن عــدم وجــود سياســة لإلجــازة األبويــة)
›بــدل للمؤشــرات المفقــودة ضمــن الحســاب العــام لمؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة
الشــامل المدمــج.
وقد تم شرح كل من هذه التحسينات بمزيد من التفصيل في الدليل الفني هذا.
ونتيجــة لهــذه التحســينات علــى مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج ،أصبــح مــن
الممكــن اآلن ألي شــخص بســهولة حســاب درجــة مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج
لمجتمعــه أو منطقتــه أو بلدتــه أو أي مجموعــة ســكانية ذات اهتمــام ،ويمكــن بعــد ذلــك مقارنــة هــذه
النتيجــة باآلخريــن .تحت ــاج إلــى إدخــال قيــم المؤشــرات الفرديــة ببســاطة فــي جــدول البيانــات وســيتم
حســاب درجــة مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج تلقائيًــا ،مــع تطبيــق الترجيحــات
المناســبة تلقائيًــا .لمســاعدة األشــخاص علــى اســتخدام الحاســبة ،تــم تقديــم أمثلــة حقيقيــة لخمســة
بلــدان مختلفــة .تقــدم هــذه البلــدان أمثلــة علــى مصــادر البيانــات وطريقــة عمــل الحاســبة نفســها
(انظــر الملحــق .)1
المكتــب الدولــي للتربيــة ) (IBEهــو معهــد مــن الفئــة األولــى لليونســكو مفــوض كمركــز للتميــز
فــي المناهــج الدراســية والمســائل ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة ) .(ECCEيهــدف المكتــب الدولــي للتربيــة إلــى تعزيــز قــدرات الــدول األعضــاء علــى تصميــم
وتطويــر وتنفيــذ المناهــج التــي تضمــن العدالــة والجــودة واألهميــة اإلنمائيــة وكفــاءة اســتخدام
المــوارد ألنظمــة التربيــة والتعلــم .إن واليــة اليونســكو تُســند بشــكل اســتراتيجي إلــى المكتــب الدولــي
للتربيــة لدعــم جهــود الــدول األعضــاء فــي تنفيــذ ورصــد هــدف التنميــة المســتدامة ( 4الهــدف )4
«التعليــم الجيــد للجميــع» بــل واألهــداف األخــرى للتنميــة المســتدامة التــي تعتمــد فــي نجاحهــا علــى
أنظمــة التربيــة والتعلــم الفعالــة.
وفيمــا يتعلــق بالطفولــة المبكــرة ،ينــص الهــدف  4.2مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 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» .ومــع ذلــك،
فــإن تنميــة الطفولــة المبكــرة ال تقتصــر فقــط علــى مجــال التعليــم فقــط ،وعلــى هــذا النحــو يلــزم اتبــاع
نهــج عولمــة حيــث تغطــي المناهــج الدراســية مجــاالت أخــرى .فــي الواقــع ،للتعليــم تأثيــر فــي مجــاالت
أخــرى مثــل الصحــة والتغذيــة والطفــل والرعايــة االجتماعيــة لدعــم بيئــة تعليميــة صحيــة حيــث تكــون
رفاهيــة األطفــال فــي جوهرهــا .وباالتســاق الت ــام مــع هــذا الفهــم ،فــإن مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة
الشــامل المدمــج شــامالً ،حيــث يضــم مجموعــة واســعة مــن المؤشــرات التــي تجمــع م ًعــا لدعــم تنميــة
الطفولــة المبكــرة .وعلــى هــذا النحــو ،يقتــرح المكتــب الدولــي للتربيــة أن مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة
الشــامل المدمــج ،باعتبــاره مؤشــر قيــاس عملــي وشــامل ،يمكــن اســتخدامه كمؤشــر شــامل مــن قبــل
الــدول األعضــاء لتقييــم الهــدف  4.2مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.
وهــذا المســتند معــروض فــي ثالثــة أقســام .يوضــح القســم األول عمليــة ونتائــج تقييــم إطــار عمــل
مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج األصلــي ) (2014وتحديــد أولوياتــه وتنقيحــه .يوضــح
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القســم الثانــي صياغــة القيمــة الفرديــة لمؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج ،بمــا في ذلك
تعريــف درجــات المكونــات لــكل مؤشــر فرعي/ســلة تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج ،وتعريف
صيغــة التجميــع التــي تحــول درجــات المكــون إلــى مؤشــر قيمــة واحــد ،والترجيحــات لــكل هــدف فرعــي
فــي حســاب المؤشــر العــام .ي ُعنــى القســم األخيــر بحســاب مؤشــر القيمــة الفرديــة وي ُوضــح ً
أيضــا ث ــاث
عمليــات محــاكاة إحصائيــة لمجموعــة مختلفــة مــن قيــم المؤشــرات .وأخيـ ًرا ،ي ُوضــح الملحــق  1مؤشــر
تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج لخمســة بلــدان ،معبـ ًرا عــن اســتخدام وحســاب المؤشــر.
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 1.تقييم وتحديد أولويات وتنقيح مؤشرات تنمية
الطفولة المبكرة الشاملة المدمجة األصلية ومصادر
البيانات
األهداف واألهداف الفرعية

ي

حــدد إطــار عمــل مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج
) (2014المؤشــرات ومصــادر البيانــات لــكل هــدف فرعــي .مــن أجــل التحــرك
نحــو مؤشــر قيمــة واحــد عملــي ومحــدد جي ـدًا ،تــم إجــراء مراجعــة ســاعدت
فــي تحديــد األولويــات والجمــع بيــن المؤشــرات المتعــددة وســلطت الضــوء
علــى القيــود فــي بعــض المؤشــرات ومصــادر البيانــات المقترحــة وتضمنــت
مؤشــرات ومصــادر بيانــات أكثــر تحدي ـدًا أو ذات صلــة.
األهداف األربعة العامة هي:
1حيــاة األطفــال وإظهــار التطــور والتعلــم المناســبين للعمــر ( 6أهــداف
فرعيــة)
2يتعــرض األطفــال إلــى بيئــة منزليــة محفــزة معرفيًــا وداعمــة عاطفيًــا مــع
مــوارد كافيــة ( 9أهــداف فرعيــة)
3حصــول األطفــال واألســر علــى برامــج وخدمــات عاليــة الجــودة تتنــاول
الرعايــة الصحيــة والتغذيــة الجيــدة والتعليــم والحمايــة االجتماعيــة (4
أهــداف فرعيــة)
4تتــم حمايــة حقــوق األطفــال ودعمهــا مــن خــال تنفيــذ السياســات
والبرامــج لدعــم األطفــال واألســر (هــدف فرعــي واحــد)
تســرد ورقــة التعريفــات لملــف جــدول البيانــات األهــداف الفرعيــة جنبًــا
إلــى جنــب مــع رمــوز األهــداف التــي تشــير إلــى الهــدف العــام الــذي تنتمــي
إليــه (بمــا يتوافــق مــع رمــوز األهــداف مــن إطــار عمــل مؤشــر تنميــة الطفولــة
المبكــرة الشــامل المدمــج ) .)(2014يشــير عمــود مجــال التركيــز إلــى مــا إذا كان
الهــدف الفرعــي يتعلــق بالصحــة أو التغذيــة أو التعليــم أو الحمايــة االجتماعيــة
أو الفقــر أو دعــم الوالديــن.
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المؤشرات ومصادر البيانات

ي

حــدد إطــار عمــل مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكرة الشــامل المدمــج ) (2014المؤشــرات ومصادر
البيانــات لــكل هــدف فرعــي .مــن أجــل التحــرك نحــو مؤشــر قيمــة واحــد عملــي ومحــدد جي ـدًا ،تــم
إجــراء مراجعــة ســاعدت فــي تحديــد األولويــات والجمــع بيــن المؤشــرات المتعــددة وســلطت الضــوء
علــى القيــود فــي بعــض المؤشــرات ومصــادر البيانــات المقترحــة وتضمنــت مؤشــرات ومصــادر بيانــات
أكثــر تحديـدًا أو ذات صلــة.
توضــح ورقــة التعريفــات لملــف جــدول البيانــات عــدد المؤشــرات المقترحــة فــي إطــار عمــل مؤشــر
تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج ) (2014وتقــدم مالحظــات حــول القيــود المحتملــة لمؤشــر
معيــن واقتراحــات لتحديــد األولويــات أو الجمــع بيــن مؤشــرات متعــددة لــه وتنقيــح التعريفــات وف ًقــا
لذلــك .بنــا ًء علــى هــذا التقييــم ،تــم توفيــر مؤشــر واحــد محــدد جي ـدًا لــكل هــدف فرعــي فــي ورقــة
التعريفــات .تــم ً
أيضــا تقييــم مصــادر البيانــات المقترحــة فــي إطــار عمــل مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة
الشــامل المدمــج ) ،(2014وتــم التحقــق مــن صحتهــا وتحديــد أولوياتهــا ،ممــا أدى إلــى مصــدر أولــي
مقتــرح لــكل هــدف فرعــي ،إلــى جانــب مراجــع مفصلــة لمواقــع البيانــات المتاحــة .كمــا تتوفــر المصــادر
الثانويــة المحتملــة كبدائــل ممكنــة للمصــادر األوليــة المقترحــة.
تــم تحديــد أربعــة أهــداف فرعيــة (مُ شــار إليهــا باللــون البرتقالــي) حيــث تــم إجــراء تغييــرات كبيــرة
فــي التعريــف أو حيــث توجــد مشــكالت حاليــة تتعلــق بتوفــر البيانــات و/أو فــي حالــة عــدم وجــود
نهــج متســق دوليًــا .تــم تغييــر الهــدف  - 1.3عــدم المعانــاة مــن مــرض مزمــن أو متكــرر إلــى عــدم
المعانــاة مــن اإلعاقــة بســبب صعوبــة تحديــد بنيــة مســتقرة للهــدف الســابق .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن
عــدم إدراج اإلعاقــة كمؤشــر فــي مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج األصلــي كان بمثابــة
إشــراف واضــح فــي العمــل الســابق .األهــداف  2.2و  2.3و  3.1عبــارة مؤشــرات علــى المســتوى الوطنــي
تتعلــق بالسياســات أو تقديــم الخدمــات ،والتــي ال توجــد لهــا مناهــج متســقة لتحديدهــا وبالتالــي
ال توجــد بيانــات متاحــة لهــا .ي ُقتــرح إنشــاء إمــا مجموعــة مــن المعاييــر المحــددة والقابلــة للمقارنــة
دوليًــا لهــذه األهــداف الفرعيــة مــع األخــذ فــي االعتبــار توفــر مصــادر البيانــات ذات الصلــة أو إعــادة
النظــر فيهــا علــى أنهــا مشــتمالت ضمــن مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج فــي هــذا
الوقــت .ألغــراض المحــاكاة الشــاملة ،ال تــزال هــذه المؤشــرات األربعــة مدرجــة فــي الحســابات ،ولكــن
تــم تقليصهــا بشــكل عملــي لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه السياســة/الخدمة موجــودة أم ال (بــدالً مــن
إصــدار أي حكــم بشــأن ميزة/جــودة السياســة/الخدمة) .مــع مالحظــة أن جــدول البيانــات يحتــوي علــى
جميــع التفاصيــل المحــددة (بمــا فــي ذلــك المالحظــات حــول اتخــاذ القــرار وراء المؤشــرات المخت ــارة
ً
ملخصــا موج ـ ًزا للمؤشــرات النهائيــة للرجــوع إليهــا
لــكل هــدف فرعــي) ،يقــدم هــذا الجــدول أدنــاه
بســرعة.
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الجدول  :1الهدف والمؤشر المرتبط
رمز
الهدف

المؤشر

اسم الهدف

1.1

البقاء على قيد الحياة بعد سن 5
سنوات

معدل وفيات األطفال دون سن 5
سنوات

1.2

المواليد بدون وزن منخفض عند
الوالدة

نسبة األطفال منخفضو الوزن عند
الوالدة (نسبة المواليد)

1.3

عدم المعاناة من إعاقة

نسبة األطفال ذوي اإلعاقة الشديدة

1.4

إظهار التطور/التعلم المناسب للعمر

نسبة تطور األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  36و 59شه ًرا «على
المسار الصحيح»

1.5

وزن صحي (سمنة)

نسبة زيادة الوزن تحت سن  5سنوات

1.6

وزن صحي (سوء التغذية)

النسبة المئوية للتقزم تحت سن 5
(أقل من انحرافين معياريين أقل من
المتوسط للمجتمع المرجعي الدولي)

2.1

الحصول على مياه الشرب المحسنة
والصرف الصحي

متوسط النسبة المئوية للوصول إلى
مصادر مياه الشرب المحسنة ونسبة
استخدام مرافق الصرف الصحي
المحسنة

2.2

سياسات اإلجازة األبوية المدفوعة

هل توجد سياسة إجازة األمومة؟ هل
توجد سياسة اإلجازة األبوية؟

2.3

برامج دعم الوالدين والتعليم

هل برامج دعم/تحسين األبوة متاحة
ألولياء األمور؟

2.4

تعليم األمهات

متوسط سنوات تعليم األمهات (معدلة
حسب التعلم)

2.5

رفاهية األمهات وغياب االكتئاب

نسبة سعادة األمهات

2.6

منزل داعم عاطفيًا  -غياب العنف
المنزلي والتأديب العنيف

النسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  1-14عامً ا الذين تعرضوا
للعقاب الجسدي و/أو االعتداء النفسي
من قبل مقدمي الرعاية الشهر الماضي
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رمز
الهدف

المؤشر

اسم الهدف

2.7

الحصول على التحفيز المعرفي المتكرر

النسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  24-59شه ًرا الذين
يشاركون في أربعة أنشطة أو أكثر
لتوفير التحفيز المبكر والرعاية سريعة
االستجابة في األيام الثالثة الماضية

2.8

الحصول على العناية اليومية الكافية

النسبة المئوية لألطفال دون سن 5
سنوات الذين غادروا بمفردهم مع أخ
أقل من  10سنوات ألكثر من أسبوع في
األسبوع الماضي

2.9

األطفال الذين ال يعيشون في فقر

نسبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن
 18سنة يعيشون على أقل من 1.90
دوالر أمريكي في اليوم

3.1

يراقب البلد/المجتمع
حالة النمو/التغذية ويستجيب لها

وجود نهج نظام لمراقبة نمو الطفل

3.2

الوصول إلى الرعاية الوقائية/الطبية
الشاملة ،بما في ذلك فحوصات
صحة الطفل والتحصينات واالستجابة
لالحتياجات الطارئة

متوسط النسبة المئوية للنساء الالئي
ً
فحصا صحيًا بعد الوالدة والنسبة
يتلقين
المئوية لالئي يتمتعن بتغطية كاملة
للتحصين من تتراوح أعمارهن بين 24
و 35شه ًرا

3.3

تمتع األمهات بإمكانية الوصول إلى
خدمات الحمل/الوالدة

متوسط النسبة المئوية لألمهات مع
وجود قابلة ماهرة ونسبة حاالت الحمل
مع  4زيارات قبل الوالدة أو أكثر

3.4

الوصول إلى الرعاية والتعليم الجيد في
مرحلة الطفولة المبكرة منذ الوالدة
وحتى دخول المدرسة

النسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  36و 59شه ًرا والذين
يحضرون برنامج التعليم في مرحلة
الطفولة المبكرة

4.1

تقدم البلد/الدولة الضمان القانوني
للحقوق

نسبة األطفال المسجلين عند الوالدة

مــن المعــروف أن بعــض المؤشــرات ال تتطابــق بشــكل مثالــي مــع الهــدف الفرعــي .يجــب أن
يكــون جــزء كبيــر مــن عمليــة صنــع القــرار حــول المؤشــرات عمليًــا ،وبالتالــي يعتمــد علــى التوفــر الجاهــز
للبيانــات عبــر البلــدان .يوصــى فــي التكــرارات المســتقبلية لمؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل
المدمــج بمراجعــة مصــادر المؤشــرات ،ومــع قيــام الــدول ببنــاء أنظمــة قيــاس أوســع ،قــد يكــون
هنــاك المزيــد مــن المؤشــرات المثاليــة لبعــض األهــداف.
يوفــر الجــدول  2التالــي بيانــات المصــدر المرشــح لــكل مــن المؤشــرات كمــا هــو مذكــور فــي
الجــدول  1أعــاه.
HECDI
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الجدول  :2مصادر البيانات لكل من المؤشرات
رمز
الهدف

المصدر األساسي
المقترح

المؤشر

1.1

معدل وفيات األطفال
دون سن  5سنوات

مجموعة األمم المتحدة
المشتركة بين الوكاالت
لتقدير وفيات األطفال
(اليونيسف ،منظمة
الصحة العالمية،
البنك الدولي ،قسم
السكان في إدارة
الشؤون االقتصادية
واالجتماعية باألمم
المتحدة) على
childmortality.org

1.2

نسبة األطفال منخفضي
الوزن عند الوالدة
(نسبة المواليد)

ال يوجد مصدر واحد

1.3

نسبة األطفال ذوي
اإلعاقة الشديدة

مؤشر مجموعة واشنطن
لإلعاقة (استخدم الفئة
الموصى بها ( 3شديدة)
كتعريف).
www.
washingtongroupdisability.com
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المصادر الثانوية
المحتملة

اليونيسف ،حالة األطفال
في العالم ،معلومات
األطفال ،والدراسات
االستقصائية
الديموغرافية والصحية،
االستبيان العنقودي
متعدد المؤشرات،
نظام اإلبالغ عن المرافق،
االستبيانات األسرية
الوطنية ،بيانات من
االستبيانات الروتينية
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رمز
الهدف

المؤشر

المصدر األساسي
المقترح

1.4

نسبة تطور األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين 36
و 59شه ًرا «على المسار
الصحيح»

مؤشر تنمية الطفولة
المبكرة ) (ECDIلـ ،MICS
اليونيسف  -المرجع:
.MICS6 -TC.53
أو مؤشر القدرة البشرية
المبكرة أو مؤشر التنمية
المبكرة أو نموذج
 MELQOأو IDELA
أو مقياس محلي آخر
لتنمية الطفولة المبكرة
الشاملة

1.5

نسبة زيادة الوزن تحت
سن  5سنوات

)MICS (TC.47

اليونيسف ،منظمة
الصحة العالمية،
البنك الدولي :مجموعة
بيانات منسقة لتقديرات
سوء التغذية عند األطفال
) .(JMEاالستبيان األسري
الوطني أو الوطني
الفرعي ،واستبيانات
التغذية والنظم الوطنية
لمراقبة التغذية

1.6

النسبة المئوية للتقزم
تحت سن ( 5أقل من
انحرافين معياريين
أقل من المتوسط
للمجموعة السكانية
المرجعية الدولية)

)/ MICS (TC.45
اليونيسف ،ومنظمة
الصحة العالمية،
ومجموعة البيانات
المنسقة للبنك الدولي

 DHSأو  MICSأو الوطني
أو الوطني الفرعي،
واستبيانات التغذية
والنظم الوطنية لمراقبة
التغذية

2.1

متوسط النسبة المئوية
للوصول إلى مصادر مياه
الشرب المحسنة ونسبة
استخدام مرافق الصرف
الصحي المحسنة

MICS (WS1, WS8),
DHS

2.2

هل توجد سياسة إجازة
األمومة؟
هل توجد سياسة اإلجازة
األبوية؟

ال يوجد مصدر دولي
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المصادر الثانوية
المحتملة

تدقيق السياسات
المحلية

رمز
الهدف

المصدر األساسي
المقترح

المؤشر

المصادر الثانوية
المحتملة

2.3

هل برامج دعم/تحسين
األبوة متاحة ألولياء
األمور؟

من المحتمل أن يساعد
 SABER ECD Q89في
توفير المعلومات.

تدقيق البرامج المحلية
المتاحة

2.4

متوسط سنوات تعليم
األمهات (معدلة حسب
التعلم)

سنوات الدراسة المعدلة
حسب التعلم  -مؤشر
رأس المال البشري
(البنك الدولي)

تعليم األمهات )(MICS

2.5

نسبة سعادة األمهات

)MICS (EQ 10a

سعادة األمهات

2.6

النسبة المئوية لألطفال
الذين تتراوح أعمارهم
بين  1-14عامً ا الذين
تعرضوا للعقاب الجسدي
و/أو االعتداء النفسي
من قبل مقدمي الرعاية
الشهر الماضي

)MICS (PR 2

2.7

النسبة المئوية لألطفال
الذين تتراوح أعمارهم
بين  24-59شه ًرا الذين
يشاركون
في أربعة أنشطة أو أكثر
لتوفير التحفيز المبكر
والرعاية سريعة االستجابة
في األيام الثالثة الماضية

)MICS (TC.49

2.8

النسبة المئوية لألطفال
دون سن  5سنوات
الذين غادروا بمفردهم
مع أخ أقل من  10سنوات
ألكثر من أسبوع في
األسبوع الماضي

)MICS (TC.52

2.9

نسبة األطفال الذين تقل
أعمارهم عن  18سنة
يعيشون على أقل من
 1.90دوالر أمريكي في
اليوم

البنك الدولي وقاعدة
البيانات العالمية الدقيقة
( Newhouse et al.,
)2016
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المصدر األساسي
المقترح

رمز
الهدف

المؤشر

3.1

وجود نهج نظام لمراقبة
نمو الطفل

ال يوجد مصدر قياسي
دولي .من المحتمل أن
يساعد SABER ECD
Q89

3.2

متوسط النسبة المئوية
للنساء الالئي يتلقين
ً
فحصا صحيًا بعد الوالدة
والنسبة المئوية لالئي
يتمتعن بتغطية كاملة
للتحصين من تتراوح
أعمارهن بين  24و35
شه ًرا

)MICS (TM13 & TC11

3.3

متوسط النسبة المئوية
لألمهات مع وجود قابلة
ماهرة ونسبة حاالت
الحمل
مع  4زيارات قبل الوالدة
أو أكثر

)MICS (TM9 & TM5

3.4

النسبة المئوية لألطفال
الذين تتراوح أعمارهم
بين  36و 59شه ًرا
والذين يحضرون برنامج
التعليم في مرحلة
الطفولة المبكرة

)MICS (LN1

4.1

نسبة األطفال المسجلين
عند الوالدة

)MICS (PR 1

المصادر الثانوية
المحتملة
تدقيق البرامج المحلية
المتاحة

مالحظــات :يشــير  MICSإلــى االســتبيان العنقــودي متعــدد المؤشــرات الــذي أجرتــه اليونيســف،
وتشــير الرمــوز الموجــودة بيــن قوســين إلــى رقــم الســؤال داخــل االســتبيان ) .(mics.unicef.orgيشــير
 SABERإلــى نهــج نظــام البنــك الدولــي لتحقيــق نتائــج تعليميــة أفضــل وبالمثــل يشــير الرمــز الموجــود
بيــن قوســين إلــى رقــم ســؤال االســتبيان ).(saber.worldbank.org

HECDI

24

25

دليل المستخدم والدليل الفني

26

HECDI

 2.صياغة مؤشر القيمة الفردية

م

ع وجــود مؤشــرات محــددة جيــدًا ومصــادر بيانــات محــددة تــم
إنشــاؤها لــكل هــدف مــن األهــداف الفرعيــة العشــرين ،قــد تبــدأ عمليــة
دمجهــا فــي مؤشــر القيمــة الفرديــة ) (SVIيصــف حالــة األطفــال الصغــار .تــم
تصميــم مؤشــر القيمــة الفرديــة بحيــث يقــع بيــن  0و  ،1حيــث يشــير  1إلــى أفضــل
نتيجــة ممكنــة ويشــير  0إلــى أســوأ نتيجــة ممكنــة لمجموعــة معينــة مــن األطفــال
الصغــار.
مــن أجــل إنشــاء مثــل هــذا المؤشــر ،يجــب تحويــل األهــداف الفرعيــة إلــى
درجــات مكونــات تتــراوح ً
أيضــا بيــن  0و  ،1ويجــب تحديــد ترجيــح مســاهمة
كل هــدف فرعــي فــي مؤشــر القيمــة الفرديــة ،ويجــب إنشــاء صيغــة لتجميــع
درجــات المكونــات فــي قيمــة واحــدة.

تحديد درجات المكونات

ل

كل هــدف فرعــي ،يجــب تحديــد درجــة مكــون تتــراوح مــن ( 0أســوأ
نتيجــة ممكنــة) إلــى ( 1أفضــل نتيجــة ممكنــة) بنــا ًء علــى المؤشــر ومصــدر
البيانــات ذي الصلــة .هــذا لضمــان أن مكونــات مؤشــر القيمــة الفرديــة النهائــي
كلهــا «تعمــل» فــي نفــس االتجــاه بطريقــة متســقة.
تحــدد ورقــة التعريفــات الخاصــة بملــف جــدول البيانــات معادلــة
البســط والمقــام ودرجــة المكــون لــكل هــدف فرعــي .يتــم تعريــف معظــم
المؤشــرات علــى أنهــا نســب األطفــال الصغــار أو عائالتهــم الذيــن يجتمعــون
أو يفشــلون فــي تلبيــة معاييــر معينــة (مثــل انخفــاض الــوزن عنــد الــوالدة أو
اإلعاقــة الشــديدة أو النمــو علــى المســار الصحيــح) أو الحصــول علــى خدمــة
معينــة أو عــدم الحصــول عليهــا (مراقبــة نمــو الطفــل والوصــول إلــى الميــاه
المحســنة والصــرف الصحــي واإلجــازة األبويــة مدفوعــة األجــر) .علــى هــذا
النحــو ،يتــم تعريــف معظــم درجــات المكونــات علــى أنهــا نســبة الســكان الذيــن
يلبــون المثاليــة المرغوبــة .وإذا تــم تحديــد المؤشــرات بطريقــة إيجابيــة (مثــل
الهــدف  - 1.4أن يكــون الطفــل علــى المســار الصحيــح) ،فــإن درجــة المكــون
هــي ببســاطة نســبة األطفــال فــي
الســكان الذيــن يســتوفون هــذا المعيــار (علــى ســبيل المثــال 67% ،مــن
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األطفــال فــي البلــد «أ» يســيرون علــى المســار الصحيــح) .إذا تــم تعريــف المؤشــر التقليــدي بطريقــة
ســلبية (علــى ســبيل المثــال ،يعيــش الطفــل فــي فقــر) ،فيتــم تحديــد درجــة المكــون علــى أنهــا االحتمــال
العكســي (علــى ســبيل المثــال 33% ،مــن األطفــال فــي المنطقــة ب يعيشــون فــي فقــر يصبــح  67%مــن
األطفــال ال يعيشــون فــي حالــة الفقــر) بحيــث تمثــل درجــة المكــون  1الدرجــة المثاليــة .ال يتــم تعريــف
تعليــم األمهــات كنســبة مئويــة ولكــن كنســبة مــن ســنوات الدراســة مــن حــد أقصــى يبلــغ  14ســنة مــن
التعليــم.
وبهــذه الطريقــة ،يتــم تحديــد جميــع درجــات المكونــات بحيــث تتــراوح مــن ( 0أســوأ نتيجــة ممكنة)
إلــى ( 1أفضــل نتيجــة ممكنــة) .وهــذا يعنــي أن  1يمثــل «الدرجــة المثاليــة» لــكل درجــة مكــون ،بحيــث
يمكــن تجميعهــا فــي قيمــة واحــدة بطريقــة منطقيــة.
ويــرد أدنــاه مثــال لحســاب درجــة مكــون للســكان المتصوريــن (البلــد أ) بالنســبة للهــدف  1.1مــن
مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج إلثبــات الحاجــة إلــى اســتخدام االحتمــال العكســي
عندمــا يتــم تعريــف المؤشــرات التقليديــة بطريقــة ســلبية .الهــدف الفرعــي هنــا هــو بقــاء األطفــال علــى
قيــد الحيــاة بعــد ســن  5ســنوات ،ويتــم تعريــف المؤشــر التقليــدي المرتبــط بالبيانــات المتاحــة علــى أنــه
النســبة المئويــة لألطفــال الذيــن يموتــون قبــل ســن  5ســنوات.
مثال  :1الهدف  - 1.1البقاء على قيد الحياة بعد سن  5سنوات

*  = 0يموت جميع األطفال قبل سن  5سنوات
*  = 1ال يموت األطفال قبل سن  5سنوات
وعلــى هــذا النحــو ،إذا مــات  25%مــن األطفــال فــي البلــد أ قبــل ســن  5ســنوات ،فــإن درجــة
المكــون للهــدف  1.1ســتكون  - 0.75ممــا يشــير إلــى أن  75%مــن األطفــال يظلــون علــى قيــد الحيــاة
حتــى ســن  5ســنوات.
فــي ورقــة العمليــات الحســابية لملــف جــدول البيانــات ،يتــم توفيــر تعريفــات درجــات المكونــات
لــكل هــدف فرعــي .يمكــن إدخــال بيانــات الســكان فــي عمــود البســط لــكل هــدف فرعــي ،والــذي
يتوافــق مــع تعريفــات البســط الــواردة فــي ورقــة التعريفــات .ســينتج عــن ذلــك إنشــاء درجــة المكــون
المحســوبة فــي ورقــة الحســابات للهــدف الفرعــي المقابــل.
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م

ع تحديــد درجــات المكونــات ،نعلــم أن عمليــة تجميــع كل منهــا فــي مؤشــر قيمــة فرديــة تأخــذ
بعيــن االعتبــار .يتطلــب هــذا منهجيــة لتجميــع الدرجــات التــي لهــا خصائــص قيــاس نفســية رياضيــة
محــددة جيــدًا وحســنة التصــرف .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتطلــب ذلــك تحديــد أولويــات (أو عــدم
تحديــد) بعــض األهــداف الفرعيــة علــى غيرهــا فــي معادلــة المقيــاس النهائــي لصحــة الطفولــة المبكــرة.
الطريقــة األكثــر شــيوعًا للجمــع بيــن هــذه الدرجــات هــي طريقــة التجميــع الخطــي ،علــى ســبيل
المثــال تجميــع أو حســاب متوســط المكونــات .يتمثــل أحــد القيــود الرئيســية لهــذه األســاليب فــي
أنــه ي ُفتــرض أن تكــون المكونــات قابلــة للتبديــل وأن التوحيــد عبــر درجــات المكونــات ال يكافــأ .1,2علــى
ســبيل المثــال ،إذا تــم اســتخدام نهــج متوســط بســيط ،فــإن الســكان الذيــن يحصلــون علــى درجــات
مثاليــة ( )1.0فــي عشــرة أهــداف فرعيــة لمؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج وأدنــى
درجــة ممكنــة ) (0فــي األهــداف الفرعيــة العشــرة المتبقيــة ســيحصلون علــى نفــس قيمــة HECDI SVI
كمجموعــة ســكانية يحصلــون علــى درجــات متوســطة النطــاق ) (0.5عبــر جميــع األهــداف الفرعيــة
العشــرين .مــن أجــل تحســين القــدرة علــى التمييــز بيــن المشــاركين فــي المــدى المتوســط والســماح
لتصنيــف أكثــر دقــة عبــر المــدى المتوســط مــن درجــات المؤشــر ،نســتخدم نظريــة مثاليــة المشــردين
مــن خــال توظيــف عكــس المســافة اإلقليديــة العاديــة مــن المثــل األعلــى ،كمــا تســتخدم مــن قبــل
 Golleyوآخــرون.3(2012) .
ســيتم صياغــة مؤشــر غيــر مرجــح ذو قيمــة واحــدة لمؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل
المدمج على النحو التالي:

حيث  cs1، cs2،...، cs20تمثل عشرات المكونات المقابلة لكل
هدف فرعي لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة الشامل المدمج
يمكــن تفســير مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج علــى أنــه مقيــاس لرفاهيــة الطفولة
المبكــرة لمجموعــة ســكانية معينــة ،بــد ًءا مــن القيمــة ( 0تمثــل أســوأ نتيجــة ممكنــة) إلــى القيمــة 1.0
(تمثــل درجــة مثاليــة  -يتمتــع جميــع األطفــال برفاهيــة مثاليــة فــي جميــع المجــاالت).
فــي المعادلــة أعــاه لـــ  ،SVI HECDIكل درجــة مكــون (وبالتالــي كل الهــدف الفرعــي لمؤشــر تنميــة
الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج الــذي يتوافــق معــه) لــه مســاهمة متســاوية فــي الدرجــة اإلجماليــة
لمؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج .مــن أجــل تمكيــن أهــداف فرعيــة معينــة (مثــل
وفيــات األطفــال دون ســن  5ســنوات) مــن إعطــاء األولويــة علــى غيرهــا (مثــل الســمنة) فــي صياغــة
 1أناند س ،.سين أ .مؤشر التنمية البشرية :المنهجية والقياس .نيويورك :مكتب تقرير التنمية البشرية؛ .1994
 2زيليني م .مفهوم الحلول التوفيقية وطريقة المثالية النازحة .دقة العملية المحوسبة 1:479-96؛.1974
 3ريبيكا ك .جولي ،ليزا ج .سميثرز ،مورثي ن ميتنتي ،اليما برازيونيس ،بولين إيميت ،كيت نورثستون ،كارين كامبل ،سارة أ .ماكنوتون،
جون و ،.لينش ،مؤشر يقيس االلتزام بإرشادات التغذية التكميلية له صالحية متقاربة كمقياس لجودة النظام الغذائي للرضع ،مجلة
التغذية ،المجلد  ،142العدد  ،5مايو  ،2012الصفحات .901-908
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 ،SVIنحدد نسخة مرجحة من  HECDI SVIعلى النحو التالي:

حيث ) wi ∈ (0,1تمثل ترجيح درجة المكون csi
سيســمح هــذا بدرجــات مكونــات معينــة (وبالوكالــة عــن أهــداف فرعيــة معينــة) والتــي تعتبــر أكثــر
أو أقــل أهميــة بالنســبة للمقيــاس الشــامل لرفاهيــة الطفــل ،بحيــث يكــون لهــا مســاهمات مختلفــة
فــي النتيجــة اإلجماليــة لمؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج للقيمــة الفرديــة ،مــع الحفــاظ
علــى الخصائــص الرياضيــة والنفســية المرغوبــة للمســافة اإلقليديــة العاديــة مــن الصياغــة المثاليــة.

تحديد ترجيحات األهداف الفرعية لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة
الشامل المدمج

ب

عــد تحديــد صياغــة تجميــع قويــة لمؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج والتــي
تســمح بإعطــاء األولويــة لبعــض األهــداف الفرعيــة المهمــة عبــر صياغــة مرجحــة ،كانــت الخطــوة التاليــة
هــي صياغــة مــا يجــب أن تكــون عليــه هــذه الترجيحــات.
لقــد اســتخدمنا معرفتنــا الموضوعيــة بــاألدب لصياغــة ترجيــح كل مــن األهــداف الفرعيــة العشــرين
لمؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج ،والتــي يتــم عرضهــا فــي ورقــة الحســابات فــي ملــف
جــدول البيانــات .فــي حالــة اعتبارهــا ذات قيمــة ،يمكــن إجــراء مشــاورات واســعة النطــاق مــع أصحــاب
المصلحــة للتأكــد مــن أن الترجيحــات المقترحــة تتوافــق مــع األولويــات التــي يســعى مقيــاس مؤشــر
تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج للحصــول عليهــا كمؤشــر .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن ً
أيضــا
إجــراء تحليــل تلــوي أكثــر رســمية ومتعم ًقــا ومتعــدد التخصصــات لألدبيــات ذات الصلــة للتحقــق مــن
صحــة الصيغــة المقترحــة للترجيحــات .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جــدول البيانــات قــد تــم تصميمــه إلتاحــة
4
إمكانيــة تغييــر قيــم الترجيحــات فــي حاســبة  HECDI SVIإذا تقــرر أنــه يجــب تغييرهــا.

 4إرشادات التغذية لها صالحية متقاربة كمقياس لجودة النظام الغذائي للرضع ،مجلة التغذية ،المجلد  ،142العدد  ،5مايو ،2012
الصفحات 901-908
HECDI
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 3.حساب مؤشر تنمية الطفولة المبكرة الشامل
المدمج للقيمة الفردية للسكان

ب

النظــر إلــى مجموعــة الترجيحــات لــكل هــدف فرعــي وصياغــة التجميــع
المحــددة ،يمكــن حســاب مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج
ذو القيمــة الفرديــة مــع إعطــاء البيانــات للســكان المعنييــن .فــي ورقــة العمليــات
الحســابية لملــف جــدول البيانــات ،يمكن للمســتخدم إدخال البيانات الســكانية
ذات الصلــة المتعلقــة بــكل هــدف فرعــي فــي عمــود البســط (مظلــل باللــون
البرتقالــي) ،وســيتم حســاب قيمــة مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل
المدمــج الفرديــة المحســوبة بيــن  0و ( 1مظللــة ً
أيضــا باللــون البرتقالــي) -
اســتنادًا إلــى المؤشــرات وتعريفــات درجــات المكونــات والترجيحــات علــى
النحــو المحــدد أعــاه .أي أنــه فــي ضــوء البيانــات الســكانية ذات الصلــة فــي
بلــد أو منطقــة أو مقاطعــة أو بلــدة أو مجموعــة ســكانية فرعيــة أخــرى ،يمكــن
حســاب قيمــة فرديــة لمؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج تشــير
إلــى رفاهيــة األطفــال الصغــار فــي تلــك الفئــة الســكانية.

المحاكاة اإلحصائية للقيمة الفردية لمؤشر تنمية
الطفولة المبكرة الشامل المدمج

ي

تــم توفيــر ثــاث عمليــات محــاكاة إحصائيــة للقيمــة الفرديــة لمؤشــر
تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج كأمثلــة .تســتند هــذه إلــى ســال
ملفقــة مــن بيانــات المؤشــر حــول ثالثــة مجموعــات وهميــة  -البلــد أ والمنطقــة
ب والبلــدة ج .تــم تلخيــص نتائــج هــذه المحــاكاة فــي الجــدول  ،1ويتــم توفيــر
ملفــات  excelللمحــاكاة المنفصلــة لــكل منهــا كمرفقــات.
يقــدم البلــد «أ» مثــاالً علــى مجموعــة ســكانية مــع بيانــات تشــير إلــى أن
األطفــال الصغــار فــي حالــة جيــدة  -مــع بيانــات عــن  20هد ًفــا فرعيًــا مــن مؤشــر
تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج تــؤدي إلــى درجــة مؤشــر تنميــة
الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج تبلــغ ( 0.854مــن  .)1تقــدم المنطقــة «ب»
مثــاالً علــى مجموعــة ســكانية تعمــل بشــكل جيــد بشــكل معتــدل عبــر مؤشــرات
رفاهيــة الطفــل ،مــع درجــة مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج
تبلــغ ( 0.664مــن  .)1تقــدم البلــدة «ج» مثــاالً علــى مجموعــة ســكانية يعانــي
فيهــا األطفــال الصغــار مــن ضعــف األداء ،مــع درجــة مؤشــر تنميــة الطفولــة
المبكــرة الشــامل المدمــج تبلــغ ( 0.389مــن .)1
33

دليل المستخدم والدليل الفني

وبهــذه الطريقــة ،تــم تطويــر صياغــة مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج ذات القيمــة
الفردية
التــي تــم تطويرهــا هنــا إلثبــات صحــة الهــدف المنشــود المتمثــل فــي تحويــل ســال مــن البيانــات
حــول المؤشــرات المتعلقــة بمجموعــة واســعة مــن أهــداف مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل
مقياســا شــامالً للرفاهيــة فــي مرحلــة الطفولــة
المدمــج الفرعيــة إلــى قيمــة عدديــة واحــدة توفــر
ً
المبكــرة.
لتوضيــح حســابات جــداول بيانــات مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج بشــكل أكبــر،
يتــم توفيــر خمســة أمثلــة حقيقيــة عــن البلــدان .يمكــن العثــور عليهــا فــي الملحــق .1

HECDI
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ملخص

ي

وفــر دليــل المســتخدم والدليــل الفنــي هذا توثي ًقا لعمليــة ونتائج تطوير
مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج بقيمــة فرديــة .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،انتقــل هــذا الدليــل مــن خــال ملــف جــدول بيانــات  Excelالمصاحــب
الــذي يمكــن اســتخدامه لحســاب المؤشــر عنــد توفيــر بيانــات الســكان الخاصــة
بـــ  20هد ًفــا فرعيًــا لمؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج .تُظهــر
نتائــج المحــاكاة اإلحصائيــة الثــاث صحــة فــي صياغــة القيمــة الفرديــة مــن
مؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج كمقيــاس للرفاهيــة فــي
مرحلــة الطفولــة المبكــرة التــي تشــمل مجموعــة واســعة مــن المؤشــرات
التــي تشــمل الصحــة والتغذيــة والتعليــم والحمايــة االجتماعيــة والفقــر ودعــم
أوليــاء األمــور .باختصــار ،فــإن صياغــة القيمــة الفرديــة لمؤشــر تنميــة الطفولــة
المبكــرة الشــامل المدمــج المقدمــة فــي هــذا التقريــر توفــر قيمــة رقميــة يمكــن
تفســيرها بســهولة والتــي تعكــس بالمعنــى الشــامل مــا إذا كان األطفــال فــي
منطقــة أو بلــد أو مقاطعــة أو بلــدة (أو أي مجموعــة ســكانية أخــرى) يحققــون
إمكاناتهــم التنمويــة.
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الجــدول  :3المحــاكاة اإلحصائيــة لمؤشــر تنميــة الطفولــة المبكــرة الشــامل المدمــج بقيمــة فرديــة لـــ 3
مجموعــات مــع قيــم ســلة مؤشــرات مختلفــة
الهدف الفرعي لمؤشر
تنمية الطفولة المبكرة
الشامل المدمج

بيانات البلد
«أ»

بيانات
المنطقة
«ب»

بيانات بلدة
«ج»

 - 1.1الوفيات أقل من
 5سنوات

نسبة الوفيات قبل
سن  5سنوات

5

15

30

LBW - 1.2

نسبة  BWمنخفضة

5

10

25

 - 1.3اإلعاقة

نسبة ذوي اإلعاقة
الشديدة

10

10

30

 - 1.4التنمية على
المسار الصحيح

نسبة التنمية على
المسار الصحيح

80

70

25

 - 1.5السمنة

نسبة زيادة الوزن

10

20

20

 - 1.6التقزم

نسبة التقزم

5

25

50

 - 2.1المياه والصرف
الصحي

نسبة الوصول إلى
المياه والصرف
الصحي

98

75

30

 - 2.2سياسة اإلجازة
األبوية

تعريف المؤشر

)(HECDI

 0في حالة عدم
وجود سياسة إجازة
أبوية ،و 50%إذا
كانت هناك إما إجازة
أمهات أو إجازة أبوية،
و 100%إذا كانت
هنام سياسة إجازة
األمهات واإلجازة
األبوية

100

50

0

 - 2.3البرامج األبوي ّة

نسبة الوصول إلى
البرامج األبوي ّة

50

30

0

 - 2.4تعليم األمهات

متوسط السنوات

12

8

5

 - 2.5سعادة األمهات

نسبة السعادة

85

70

50

 - 2.6العنف المنزلي

نسبة من عانوا من
التأديب العنيف

5

25

50
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الهدف الفرعي لمؤشر
تنمية الطفولة المبكرة
الشامل المدمج

تعريف المؤشر

بيانات البلد
«أ»

بيانات
المنطقة
«ب»

بيانات بلدة
«ج»

 - 2.7التحفيز المبكر

نسبة من يتلقون
التحفيز المعرفي المبكر
والرعاية المستجيبة

80

50

20

 - 2.8اإلشراف

نسبة األطفال الذين
لديهم إشراف غير
كاف
ٍ

10

30

50

 - 2.9فقر األطفال

نسبة األطفال الذين
يعيشون في فقر

10

25

55

 - 3.1مراقبة النمو

نسبة إمكانية الوصول
إلى مراقبة نمو الطفل

85

40

10

 - 3.2التحصين
وفحص ما بعد
الوالدة

نسبة األطفال الذين
يحصلون على تغطية
كاملة بالتحصين
والرعاية الكافية بعد
الوالدة

98

 - 3.3خدمة ما قبل
الوالدة والوالدة

النسبة المئوية للنساء
اللواتي ذوات الوالدة
الحية
الالئي حصلن على
قابلة ماهرة وأربع
زيارات أو أكثر قبل
الوالدة

98

 - 3.4االلتحاق بالتعليم
في مرحلة الطفولة
المبكرة
 - 4.1تسجيل المواليد

)(HECDI

75

85

50

50

النسبة المئوية
لاللتحاق بالتعليم في
مرحلة الطفولة المبكرة

85

50

10

نسبة المواليد
المسجلة

98

80

60

0.854

0.664

0.389

القيمة الفردية المحسوبة لمؤشر تنمية الطفولة
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Appendix 1: Five countries example

T

he HECDI has been designed pragmatically, with common and well supported
indicators/data sources (i.e. UNICEF MICS etc). The targets themselves are uncontentious
with general support from the field. Further each sub target has a clear definition for ease
of calculation and use.
To illustrate the HECDI, a score has been calculated for 5 different countries (Laos,
Eswatini, Rwanda, Seychelles and Cameroon), providing real world examples of the merits
of the index.
An excel workbook, with each country as a work-sheet is provided for the full working
details, however the table below provides an overview of the subtarget component scores
and the resultant HECDI score.
Note that the scores are still calculated despite there being missing data for some
of the subtargets. Ideally there would be complete data, but some countries won’t have
information for all subtargets, and as such the calculator has been designed to compute
on the basis of the data that is available. However, although a score can be computed,
the less confident we can be that the HECDI score is a true reflection of the countries
support for early childhood development. For example if a country only had data available
on targets where they were performing well, and no data for those targets where they
weren’t doing so well, then the HECDI would provide a higher score than warranted for
that country. As such, where countries have missing data, then efforts should be taken to
enhance monitoring systems in those countries.
The aim of the HECDI is not to shame countries through league tables, but to help
policy makers understand where their country stands, to help advocate for early child
development (let’s count what counts) and to foster learning from each other (i.e. why
might one country be doing better than another despite similar socio-economic standing).
Alike countries may indeed compare each other not just on the overall HECDI score, but
also on the sub-target scores to see where they may be falling down. The HECDI shows
what countries are doing to support early child development and where they can improve.
As an international yardstick, the HECDI should be used to promote policy reform by
exposing areas where improvements can be made. Noting that the HECDI is holistic, those
reforms may need to be across multiple fields (eg health, education, social protection).
Should the HECDI be computed for all countries in 2021, then the task would want
to be repeated, (potentially annually or maybe once every three years), allowing for the
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monitoring of progress over time. Each country would not only be able to see their own
change on the HECDI (i.e. comparing one’s own HECDI scores over time), but also how
their rank amongst other countries changes over time.
Given the above context, when comparing the 5 country examples as illustrated in the
table below to each other, Seychelles is ranked the highest with 0.836 (a score closest
to 1 is best) and Cameroon the lowest with 0.545. Laos and Eswatini scored similarly to
each other (0.562 and 0.568 respectively) and then Rwanda gained a score of 0.595.
When looking within countries across the subtargets, Seychelles performed extremely
well on all targets (where data was available), however fell down on subtarget 3.2 which
captured the level of immunisation and postnatal care. Whereas, Eswatini performed
better than Seychelles on that subtarget, however fell down on indicators capturing the
level of domestic violence as well as early childhood education attendance. Rwanda showed
the poorest score for early childhood education attendance in comparison to the other
countries bringing the overall score for that country down. Cameroon, also didn’t score well
on early childhood education and domestic violence.
These 5 county illustrations highlight the utility of the HECDI. The overall score and
rank prompts the policy maker to dig deeper and review the scores on the subcomponent
targets to identify which targets might be pulling the country up or dragging it down.
Additionally, by being able to compare the subtargets across countries highlights areas for
investments, for example the HECDI identifies how some countries seem to be investing
deeper in health than others, or perhaps where they are not addressing difficult and often
culturally imbedded practices that are often difficult for systems to address (such as
domestic violence). By simply highlighting the areas of concern, the HECDI should act
as a powerful mobiliser for action. Further each of the subtargets are important indicators
of a countries support to early child development. For those countries where data is not
available, the HECDI should also prompt enhanced monitoring systems, building better
evidence to inform systems.
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Laos

Eswatini

Rwanda

Seychelles

Cameroon

Table of HECDI scores by country

1.1 - Under 5
Mortality

% Die before age 5

0.914

0.946

0.9621

0.9858

0.916

1.2 - LBW

% low BW

0.85

0.92

0.92

0.957

0.89

1.3 - Disability

% with severe disability

0.81

0.81

1.4 - Developmentally on track

% developmentally on
track

0.891

0.649

0.649

1.5 - Obesity

% overweight

0.98

0.91

0.91

0.86

0.935

1.6 - Stunting

% stunted

0.67

0.745

0.63

0.921

0.68

2.1 – Water and
Sanitation

% access to water &
sanitation

0.685

0.625

0.61

1

0.61

2.2 - Parental
Leave policy

0 if no parental leave
policy, 50% if either
maternal or pater-nal,
100% if both maternal
and paternal leave
policy

2.3 - Parenting
programs

% with access to
parenting pro-grams

2.4 - Maternal
education

Av. Years

2.5 - Maternal
happiness

% Happy

2.6 - Domestic
violence

% experience violent
discipline

0.31

0.12

2.7 - Early
stimulation

% receiving early
cognitive stimulation
and responsive care

0.298

0.39

0.48

0.44

2.8 - Supervision

% children with
inadequate supervision

0.876

0.84

0.65

0.66

HECDI
Subtarget

Indicator Definition

0.447

0.755
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0.15

HECDI

Cameroon

Rwanda

Seychelles

Eswatini

0.61

0.476

0.804

0.705

0.5

0.77

3.3 - Antenatal
& Birth service

% women with a live
birth who received
skilled birth attendant
and four or more
antental visits

0.633

0.873

0.675

0.99

0.62

3.4 - ECCE
Attendance

% attendance to early
child-hood education

0.321

0.295

0.13

0.9

0.3

4.1 - Birth
registration

% registered births

0.73

0.535

0.56

0.9858

0.66

Computed Single Value HECDI

0.562

0.568

0.595

0.836

0.545
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Indicator Definition

2.9 - Child
poverty

% children living in
poverty

3.1 - Growth
monitoring

% with access to child
growth monitoring

3.2 –
Immunisation &
Post Natal check

% children full
immunization coverage
and adequate postnatal care

Laos

0.435

HECDI
Subtarget

0.54

ECCE SERIES
سلسلة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

Early Childhood
Education

