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حالة رعاية التنشئة

يُعترب االستثامر يف تنمية الطفولة املبكرة أحد أفضل االستثامرات التي ميكن 

أن يقوم به بلٌد من أجل تعزيز النمو االقتصادي، وتعزيز املجتمعات السلمية 

واملستدامة، والقضاء عىل الفقر املدقع وعدم املساواة.1,2 وعىل نفس القدر من 

األهمية، االستثامر يف تنمية الطفولة املبكرة أمر رضوري من أجل دعم حق كل 

طفل يف البقاء واالزدهار.3  

يحتاج جميع األطفال إىل رعاية التنشئة من أجل تطوير إمكاناتهم الكاملة، 

وهذا أمر حيوي للنمو والتطور الصحي. ويشّكل الوقت بني الحمل وعمر ثالث 

سنوات، حيث يكون الدماغ أكرث عرضة للتأثريات البيئية، مرحلة حاسمة.4 وإن 

رعاية التنشئة ال تعزز فقط النمو البدين والعاطفي واالجتامعي واملعريف، بل 

تحمي أيضاً األطفال الصغار من أسوأ آثار الشدائد، وتنتج فوائد مدى الحياة 

ومشرتكة بني األجيال للصحة واإلنتاجية والتامسك االجتامعي.

وتشمل رعاية التنشئة حاجات األطفال الصغار إىل الصحة الجيدة والتغذية 

املثىل واألمن والسالمة وفرص التعلم املبكر وتقديم الرعاية املستجيبة.5 إن 

األهل واألرس وغريهم من مقدمي الرعاية األساسيني هم املزوِّدون الرئيسيون 

لرعاية التنشئة. لذلك، يجب تصميم سياسات وبرامج وخدمات متّكنهم 

ومجتمعاتهم املحلية من تلبية جميع احتياجات األطفال الصغار. 

لقد احتضنت أهداف التنمية املستدامة واالسرتاتيجية العاملية لصحة النساء 

واألطفال واملراهقني مناء األطفال الصغار، واعتربته مركزيا للتحول الذي يسعى 

العامل إىل تحقيقه بحلول عام 2030 6,7. يف الواقع، إن أحد أهدافها املشرتكة 

هو ضامن أن تتاح لجميع البنات والبنني فرص الحصول عىل نوعية جيدة من 

النامء والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة )املقصد 4-2 من أهداف التنمية 

املستدامة(.

كلفة التقاعس عن العمل عالية

تُعترب أمور الفقر وسوء التغذية وانعدام األمن وعدم اإلنصاف بني الجنسني 

والعنف والسموم البيئية وسوء الصحة النفسية لدى مقدمي الرعاية من بني 

عوامل الخطر الرئيسية لنامء الطفل دون املستوى األمثل. ووفقاً لتقديرات 

تستند إىل عوامل خطر الفقر والتقزم وحده، فإن أكرث من ٪40 من األطفال يف 

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، أي ما يقارب 250 مليون طفل، معرضون 

لخطر عدم تحقيق إمكاناتهم النامئية الكاملة.8 

فيام األطفال الذين يعيشون يف فقر مدقع وأولئك الذين يعيشون يف ظروف 

نزاع أو كوارث أو نزوح هم أكرث عرضة للخطر، قد يتعرض األطفال يف جميع 

أنحاء العامل إىل الشدائد التي تعيق منوه األمثل.9 وبدون تدخل، يُقّدر أّن 

البالغني املتأثرين مبحن يف مرحلة الطفولة املبكرة يكسبون ما يقارب ثلث 

متوسط دخل الكبار يف بلدهم. وترتاكم هذه التكاليف الفردية، مام يحد من 

تكوين الرثوة واألرباح الوطنية. ويقّدر أن عدم االستثامر يف تنمية الطفولة 

املبكرة وعدم معالجة العواقب طويلة األجل سيكلفان البلدان أكرث مام تنفقه 
اليوم عىل الصحة.10
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العمل معا من أجل األطفال الصغار 

لقد أعطت املؤسسات العاملية تنميَة الطفولة املبكرة أولويًة يف برامج عملها. 

وهي اآلن بحاجة إىل العمل معاً بطريقة موحدة نحو األهداف املشرتكة، وإىل 

إلهام املزيد من الحكومات وغريها من مجموعات أصحاب املصلحة لالستثامر 

يف تنمية الطفولة املبكرة. لقد حان وقت العمل.

استجابة لهذه الحاجة امللحة، قامت منظمة الصحة العاملية واليونيسيف 

والبنك الدويل، بالتعاون مع الرشاكة من أجل صحة األم والوليد والطفل وشبكة 

العمل لتنمية الطفولة املبكرة والعديد من الرشكاء اآلخرين، بإعداد إطار عمل 

رعاية التنشئة هذا الذي تم إطالقه خالل جمعية الصحة العاملية يف أيار/مايو 

 .2018

يوفر إطار العمل خريطة طريق مبنية عىل األدلة من أجل العمل، ويحدد 

كيف ميكن للسياسات والخدمات أن تدعم األهل والعائالت ومقدمي الرعاية 

اآلخرين واملجتمعات املحلية يف توفري رعاية التنشئة لألطفال الصغار. وتدعو 

إىل إيالء االهتامم باملجتمعات املحلية التي يكون فيها األطفال أكرث عرضة 

لإلهامل. 

يحدد إطار عمل رعاية التنشئة مجموعة من املامرسات الفضىل عىل أساس 

برامج أثبتت فعاليتها يف تحسني تنمية الطفولة املبكرة يف بلدان ذات دخل 

مرتفع ومتوسط ومنخفض. ويقود الربامج الوطنية الفعالة التزاٌم سيايس قوي 

ومستدام وتصميم عىل الحد من عدم اإلنصاف والفقر والظلم االجتامعي.5 

فهي تجمع بني السياسات املستندة إىل أدلة والخدمات والتواصل العام 

من أجل تحسني الوعي واملعرفة حول تنمية الطفولة املبكرة. يتم توجيه 

االستثامرات نحو خلق بيئات ممّكنة وتوفري خدمات ودعم لألرس ومقدمي 

الرعاية، بدافع االلتزامات وآليات املساءلة القوية عىل حد سواء. 

ومتاشيا مع هذه املامرسات الفضىل، يشمل إطار العمل خمسة إجراءات 

اسرتاتيجية: 1( القيادة واالستثامر و2( الرتكيز عىل العائالت و3( تقوية النظم 

و4( رصد التقدم و5( استخدام البيانات واالبتكار.

بالنسبة إىل كل إجراء اسرتاتيجي، يقرتح إطار العمل خمس إجراءات عىل 

مستوى البلد تحتاج إىل قيادة وتنسيق من قبل الحكومات وإىل دعم من 

مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة.

جعل رعاية التنشئة حقيقة لكافة األطفال

إن التعاون بني القطاعات مهم من أجل تأمني استمرارية لرعاية التنشئة، 

فالعائالت ومقدمو الرعاية بحاجة إىل نظم دعم شمولية ومتكاملة. يلعب 

قطاع الصحة دوراً مهامً بسبب اتصاله الوثيق باألطفال الصغار وأرسهم خالل 

السنوات األوىل من العمر.5 ولكن ترسيع العمل بشأن رعاية التنشئة يتطلب 

إجراءات من الحكومة بأكملها، وهناك حاجة أيضاً إىل مساهامت من قطاعات 

أخرى عديدة، مبا يف ذلك التعليم وحامية الطفل والحامية االجتامعية.  

يعتمد إطار العمل عىل مقاربة املجتمع ككل، وتجري تعبئته من خالل 

ائتالف األهل ومقدمي الرعاية، والحكومات الوطنية واملحلية، ومجموعات 

املجتمع املدين، واألكادمييني، واألمم املتحدة، ورشكاء التنمية، والقطاع الخاص، 

واملؤسسات التعليمية ومقدمي الخدمات، من أجل ضامن حصول كل طفل 

عىل أفضل بداية ممكنة يف الحياة. 

يجب أن يخطط أصحاب املصلحة معا، وأن ينّفذوا حسب القطاع ومستوى 

الحكومة، ويرصدوا معا. التنسيق الفعال واملساءلة رضوريان، مع أن اآللية 

تختلف من بلد إىل آخر. 

يدعو إطار العمل جميع الحكومات وأصحاب املصلحة إىل متلّك تنمية الطفولة 

املبكرة من أجل تعزيز استثامراتنا يف املستقبل املستدام ألطفالنا وعاملنا 

املشرتك. هذه هي القيم األساسية التي تدفع أهداف التنمية املستدامة، 

والرغبة العميقة لألهل ومقدمي الرعاية يف كل مكان. وفقط يف حال جرى 

متكني جميع األطفال من البقاء واالزدهار، دون إهامل أي طفل، سوف 

يكون من املمكن تحويل الصحة والطاقات البرشية لجميع الناس يف جميع 

املجتمعات يف كل مكان.   

 للمزيد من املعلومات، انظروا )باإلنكليزية(:

www.nurturing-care.org

خمسة إجراءات اسرتاتيجية

1. القيادة واالستثامر

2. الرتكيز عىل العائالت

3. تقوية النظم

4. رصد التقدم

5. استخدام البيانات واالبتكار

http://www.nurturing-care.org
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معامل أساسية عامليةمعامل أساسية وطنية

تكون جميع البلدان قد وضعت آليات تنسيق وخطط وطنية لتحقيق 

رعاية التنشئة بطريقة شاملة.

يكون أصحاب املصلحة يف العامل قد أنشئوا آليات وظيفية للعمل املنسق 

واملتوافق بني القطاعات املتعددة لدعم رعاية التنشئة.

تقوم جميع البلدان بالعمل عىل رعاية التنشئة  ضمن اسرتاتيجيات 

التواصل الوطنية ومن خالل املنظومات املجتمعية والقادة املحليني. 

يكون أصحاب املصلحة يف العامل قد أطلقوا حملة منارصة عاملية لرعاية 

التنشئة وتعزيز املقاربات الفعالة إلرشاك املجتمعات املحلية ومنحها 

التوكيل.

تعزز جميع البلدان قدرات القوى العاملة لديها لدعم الرعاية املستجيبة 

مع التعلّم املبكر- لجميع العائالت واألطفال، مبا يف ذلك ذوي االحتياجات 

اإلضافية.

يكون أصحاب املصلحة يف العامل قد طّوروا وقاموا بتحديث الخطط 

التوجيهية وحزَم الخدمات واإلرشادات التنفيذية لرعاية التنشئة وتعزيز 

استخدامها.

تقوم جميع البلدان بجمع البيانات حول جودة وتغطية تدخالت جميع 

املكونات الخمسة لرعاية التنشئة.

تكون قد توفرت مؤرشات متناسقة عاملياً واُطر قياس لتقييم تنفيذ وأثر 

رعاية التنشئة.

تقوم جميع البلدان باالستثامر يف األبحاث املحلية لتعزيز تنفيذ تدخالت 

رعاية التنشئة.

يكون أصحاب املصلحة يف العامل قد حددوا أولويات األبحاث  لرعاية 

التنشئة، واستثمروا يف الدراسات لتحقيقها.

WHO/FWC/MCA/18.02 – © WHO 2018. Some rights reserved. This work is available under the CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence.


