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حيتاج النظام اإلنساين إىل تغيريات جذرية ملواجهة االحتياجات العاجلة
اليت مل تمت تلبيهتا ملاليني األطفال الصغار الذين يعيشون يف الزناعات
واألزمات .أو ً
ال ،جيب االعرتاف بتمنية الطفولة املبكرة كأولوية "منقذة
للحياة" يف لك استجابة انسانية .ثانيًا ،جيب عىل املنمظات اإلنسانية
توفري أدلة ُمعربة عىل جناح العمل وملاذا وملن وما يه تلكفة الرباجم األكرث
تأثريًا .ثالثًا ،جيب عىل املنمظات اخلريية االسمترار يف متويل ملف تمنية
الطفولة املبكرة واالستمثار فيه ،لضامن تليق االهمتام والدمع الذي حيتاجه
ألجل تغيري دامئ.
 86.7مليون طفل حتت سن السابعة حول العامل ،يعيشون وسط احلرب والفوىض
)يونيسيف .(2016 ،من سوريا إىل بنغالدش ،جنوب السودان إىل النيجرِ َ ،
شد هؤالء
املروع والكوارث والفقدانُ .أجرب الكثريين عىل ترك منازهلم
األطفال أو جربوا العنف ِّ
ومدارهسم وجممتعاهتم إلجياد مأوى يف مستوطنات مؤقتة أو مباين مهجورة أو يف
املخميات .تشري مجموعة مزتايدة من األحباث إىل املسار احملمتل هلؤالء األطفالُ .تدد
ِ
املن املُضاعفة املالزمة لظروف احلرب والكوارث والزنوح التطور اليحص وميكن أن
ُ
ُتغ ّيري أسلوب بناء العقل والعملية اجلينية وجوهر ال ُنظم الفيسيولوجية بشلك هنايئ
ُّ
التعل واخنفاض املاكسب
)بالك وأخرون .(2017 ،.تمشل العواقب عىل سوء نواجت
االقتصادية وزيادة انتشار األمراض والوفاة املبكرة ،مما ال يؤثر عىل حياة األطفال
فقط ،بل عىل ازدهار ورفاه واستقرار األجيال القادمة معومًا.
ال ِعمل واحض :دون االهمتام بالرعاية مبا يف ذلك العالقات الثابتة واملُستجيبة بني
البالغني وفرص التعمل واالستكشاف ،فإن مستقبل األطفال الذين يعيشون الرصاعات
واألزمات سيكون كئيبًا .قامت سلسة النسليت املعنية بأمور تمنية الطفولة املبكرة عام
 2016بتسليط الضوء عىل التدخالت ذات التلكفة املؤثرة والقامئة عىل األدلة اليت
بإماكهنا حتسني مسار حياة األطفال احملرومني يف عدة حميطات معقدة وقليلة املوارد
)بريتو وآخرون .(2017 ،.لعل األمه ،قيام السلسلة بعرض نداء صارم للعمل عىل
لحة اليت مل يمت تلبيهتا لألطفال الصغار يف احملن ،مستفيدة
مواجهة االحتياجات املُ ّ
من التقدم الغري عادي الذي حققه عمل تمنية الطفولة املبكرة عىل مدى عقود من البحث
الدقيق.
استجاب املجمتع اإلنساين الدويل يف السنوات القليلة املاضية دعوة إىل العمل،
مشريًا إىل احلاجة لتدخالت تمنية الطفولة املبكرة لكرس حلقة الفقر وعدم املساواة
والعوائق.
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قال جمي يونغ كمي رئيس البنك الدويل”:من الواحض بأننا لن نستطيع أن نصل ألهدافنا
من إهناء الفقر املدقع ودمع االزدهار املشرتك إال إذا ساعدنا لك طفل للوصول إىل
إماكنياته/إماكنياهتا الاكملة" )كمي .(16: 2017 ،الرشااكت الرئيسية والشباكت
العاملية مثل شبكة معل تمنية الطفولة املبكرة ،وحتسني مستوى التغذية ،والرشاكة
العاملية من أجل العنف ضد األطفال ،ومنمظة الصحة العاملية ،تعمل عىل تمنية نطاق
االهمتام بالرعاية ومجيعها تلعب دورًا مه َ
ام .ومع ذلك ،وعىل الرمغ من زيادة االهمتام
بأمهية تمنية الطفولة املبكرة يف حاالت احلرمان فإن احتياجات األطفال الصغار الذين
يعيشون يف أقىس ظروف األزمات والرصاعات ال تزال مهملة.
اكن قرار مؤسسة جون دي واكثرين يت ماك-آرثر مؤخرًا مباكفأة ورشة معل مسسم
وجلنة اإلغاثة الدولية ب 100مليون دوالر إلنشاء أكرب مبادرة يف تارخي االستجابة
اإلنسانية لتمنية الطفولة املبكرة يف الرشق األوسط ،مبثابة نقلة هائلة .هذا االستمثار
املهم مبين عىل المتويل املبكر املقدم من مؤسسة برينارد فان لري ومؤسسات املجمتع
املفتوح ،وسوف يصل هذا الدمع إىل  9.4مليون طفل يف سوريا والعراق واألردن
ولبنان عىل مدى  5سنوات ،حيث حيتوي عىل وسائط متعددة ج ّذابة ُصت لتعكس
واقع األطفال الصغار يف شىت أحناء املنطقة .سيصل الربناجم إىل  1.5مليون من
أكرث األطفال تأثرًا عرب اخلدمات املبارشة اليت تمتاىش مع توصيات سلسلة جملة
النسيت عام  2016حول تمنية الطفولة املبكرة ،ويتضمن ذلك أيضًا تقدمي الدمع ملُقديم
الرعاية ،عرب الزيارات املزنلية واجللسات امجلاعية واهلواتف احملمولة ،ملساعدهتم عىل
توفري االهمتام بالرعاية وحهثم عىل التخفيف من آثار التوتر والعنف والترشد خالل أول
 1000يوم من حياة الطفل ،وإنشاء مراكز التعلمي املبكر الرمسية وغري الرمسية لتوفري
تعلمي عايل اجلودة مبين عىل اللعب لثاين  1000يوم .وهبذا االستمثار الرائع ستقوم
رشاكتنا بتحويل اللغة والقراءة املبكرة والرياضيات واملهارات االجمتاعية العاطفية لدى
جيل من األطفال املترضرين ج ّراء احلرب السورية.

"حيتاج النظام
اإلنساين
إىل تغيريات
جذرية ملواجهة
االحتياجات
العاجلة اليت مل
تمت تلبيهتا ملاليني
األطفال الصغار
الذين يعيشون
يف الزناعات
واألزمات".

لكن لتحقيق تأثري دامئ لألطفال الصغار الذين يعيشون يف مناطق األزمات حول العامل،
ً
أوال،
جيب أن ُيقابل استمثار مؤسسة ماك-آرثر بتغيريات جذرية يف النظام اإلنساين.
جيب االعرتاف بتمنية الطفولة املبكرة كأولوية “منقذة للحياة” يف أي استجابة انسانية.
ثانيًا ،جيب فرض براجم ومتويلها لتوليد أدلة ُمعربة عىل ماهية العمل الناحج وملاذا
وكيف وبأي سياق وبأي تلكفة .ثالثًا ،جيب أن يسمتر معل اخلري مكثال ُيتذى به
لقيادة استمثار واسع النطاق من املؤسسات احلكومية واملؤسسات متعددة األطراف.
تمنية الطفولة املبكرة كتدخل منقذ للحياة
يقوم صندوق األمم املتحدة لالستجابة حلاالت الطوارئ بتعريف الرباجم اإلنسانية
املنقذة للحياة والرباجم الرئيسية بأهنا "إجراءات تقوم خالل فرتة زمنية قصرية بعالج
أو ختفيف أو جتنب اخلسائر املبارشة يف األرواح أو األذى اجلسدي والنفيس أو
الهتديد للتعداد الساكين أو جزء كبري منه و/أو محاية كرامهتم" )صندوق األمم املتحدة
لالستجابة حلاالت الطوارئ .)2010 ،أثبت املجمتع العيمل مرارًا وتكرارًا بأن الدماغ
يكون يف أعىل دراجات احلساسية لملحن خالل السنوات األوىل من احلياة؛ ألن هذه
احملن هتدد الصحة بشلك فوري وطويل األجل ،مكا هتدد التأهيل األاكدميي والرفاه
االقتصادي ،وأن تقدمي هذه اخلدمات القامئة عىل األدلة لألطفال الصغار ميكن
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أن ختفف من آثار احملن .وميكن اختاذ هذه اإلجراءات املنقذة للحياة محلاية وختفيف
وجتنب الرضر اجلسدي والنفيس لألطفال الصغار .وعىل الرمغ من ذلك ،النظام
اإلنساين ال يعيط األولوية لرباجم الطفولة املبكرة يف االستجابة اإلنسانية .المتويل
هو إحدى املؤرشات ،حيث أنه من إمجايل المتويل اإلنساين الذي مت تلقيه عام ،2016
مت ختصيص أقل من  2%للتعلمي ،ومت ختصيص جزء صغري مهنا فقط للطفولة املبكرة
التتبع املايل األمم املتحدة – مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية2018 ،ب).
(خدمة ُّ

"اهلدف بسيط:
تمنية الطفولة
املبكرة هو ركزية
رئيسية يف لك
اسرتاتيجية
استجابة يف
حاالت الرصاعات
واألزمات"

األزمة احلالية يف ميامنار وبنغالدش يه مثال يح عىل هذا .منذ آب  2017الذ ما
يقارب  670ألف الجئ من الروهينغا ،مهنم  60%من األطفال ،بالفرار إىل بنغالدش
من ميامنار (مجموعة التنسيق بني القطاعات .)2018 ،لقد عاث الزنوح امجلايع
والعنف واملرض والدمار خرابًا عىل حياة هؤالء األطفال .وتمشل خطة االستجابة
اإلنسانية بااللزتام بتوفري املأوى والغذاء واخلدمات الصحية األساسية – ويه
اخلدمات األساسية لضامن بقاء هؤالء األطفال عىل املدى القصري ،وتمشل أيضًا
الزتامات واسرتاتيجيات لالتصاالت الطارئة والتنسيق والدمع اللوجسيت .مع ذلك وعىل
الرمغ مما نعمله عن آثار جتاهل األطفال الصغار املُ َه ِددة للحياة ،فإن خطة االستجابة
اإلنسانية ال ُتق ّدم إي الزتام رصحي بتمنية الطفولة املبكرة .اعتبارًا من شباط ،2018
التتبع املايل األمم
تلىق قطاع التعلمي أقل من  6%من المتويل الذي طلبه (خدمة ُّ
املتحدة – مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية2018 ،أ) 332,650 .طفل ،عدد صاعق من
األطفال ال تصلهم خدمة التعلمي ،أي ما يقارب  75%من األطفال احملتاجني (مجموعة
التنسيق بني القطاعات .)2018 ،تمنية الطفولة املبكرة تنقذ احلياة وتقدم فوائد طويلة
املدى ،وعىل الرمغ من ذلك فإن قصة أطفال الروهينغا ُتثبت بأن املجمتع اإلنساين
ومموليه ينظرون إىل تمنية الطفولة املبكرة وخدمات التعلمي عىل أهنا براجم ذات أولوية
منخفضة يف االستجابة اإلنسانية .ميكن تغيري هذا وجيب علينا ذلك.
أدلة لتمنية الطفولة املبكرة يف حاالت الطوارئ
حيتاج تعزيز االستمثار يف تمنية الطفولة املبكرة يف املراحل اخلطرة ملجموعة أدلة
أكرث إقناعًا يف هذه السياقات ،مما يربهن بأن هذه الرباجم ممكنة فع ً
ال ومؤثرة .حددت
املراجعة احلديثة للدراسات التقيميية اليت ُأجريت خالل السنوات السبع عرشة املاضية
أربع دراسات فقط عن تقيميات أثر الطفولة املبكرة وغياب تام ألحباث التنفيذ يف
السياقات اإلنسانية (موريف وآخرون ،.يف الصحافة) .وهذا يسلّط الضوء عىل الفارق
الكبري بني استمثارات األحباث يف السياقات املستقرة مقارنة بأحباث براجم الطفولة
املبكرة يف حاالت األزمات.
بالرمغ من التعقيدات الكبرية يف املناطق املتأثرة باألزمات مثل بانغالدش والنيجر
وجنوب السودان والرشق األوسط ،لقد أثبتت جلنة اإلغاثة الدولية بأن البحث الدقيق من
هذا النوع هو أسايس وقابل للتنفيذ أيضًا.
لدى جلنة اإلغاثة الدولية حاليًا  28دراسة دقيقة لرباجمنا ،ومقنا بأول جتربة مراقبة
باستخدام عينات عشوائية يف العامل لرباجم الرعاية الوالدية وبراجم التعمل االجمتايع
العاطيف يف أوضاع ما بعد الرصاع واللجوء (سمي وآخرون2014 ،.؛ آبر وآخرون،.
 .)2017لقد تعملنا من
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خالل هذه التجربة بأنه ليكون البحث مفيدًا للرباجم ولصانيع السياسات جيب أن ُييب
عن أسئلة حول التأثري – هل جنح الربناجم -باإلضافة إىل كيف تكون الرباجم مؤثرة،
وعىل من تؤ ّثر وما التلكفة ليكون هلا تأثريًا .جيب أن يبدأ البحث قبل بدء املرشوع،
لتقيمي احتياجات وموارد األطفال والعائالت واالختبار والتعديل الرسيع لالسرتاتيجيات
املوجودة لتكون معلية وقابلة للتنفيذ مضن ظروف إنسانية حمددة .ومبجرد أن تكون
مناذج الرباجم وحمتواها مالمئة ومن ّقحة ،ستقوم البحوث التنفيذية بالتقاط ما إذا
اكن يمت تقدمي الربناجم جبودة عالية وما يه تلكفته .ميكن الحقًا لتقيميات التأثري
الصارمة أن حتدد ما إذا اكنت الرباجم حقًا ذات تأثري .بالنسبة لتمنية الطفولة املبكرة
يف أوضاع األزمات –وهو قطاع يفتقر للتنفيذ واألدلة العملية -فإن هذا املزجي من
االختبارات الرسيعة والتنفيذ الدقيق وحتليل التاكليف وتقيمي األثر هو أمر رضوري.
دور العمل اخلريي
ميتلك صنّاع اخلري فرصة ممزية ليكونوا قادة يف االستمثار وتأييد تمنية الطفولة
املبكرة وإعادة تشكيل االستجابة اإلنسانية .إن اهلدف بسيط :أن تكون تمنية الطفولة
املبكرة ركزية أساسية يف لك اسرتاتيجية استجابة يف حاالت األزمات والزناعات.
أظهرت مؤسسة ماك-آرثر بأنه ميكن لعمل اخلري أن يوفر استمثار ومدى هائلني،
متجاوزًا مستوى أي برناجم طفولة مبكرة موجود يف االستجابة اإلنسانية .لن يصل
هذا االستمثار إىل عدد غري مسبوق من األطفال حفسب ،بل سيحفز املؤسسات العامة
عىل حتديد األولويات واختاذ اإلجراءات بأنفهسم .يف ذات الوقت ،جيب عىل املنمظات
اخلريية البناء عىل الزمخ احلايل وحتديد اسرتاتيجيات معلية تؤدي إىل تغيري مهنيج.
تتضمن اخلطوات املهمة لتحقيق هذا اهلدف اجمتاعًا للقادة العامليني واخلرباء يف جمال
تمنية الطفولة املبكرة ووضع الرباجم اإلنسانية :للدمع واالستمثار يف البحوث املتعلقة
بتمنية الطفولة املبكرة يف حاالت األزمات والزناعات ،نرش األحباث وترمجة األدلة
لصانيع ومماريس السياسات ،والضغط لتكرار وتوسيع نطاق تمنية الطفولة املبكرة
يف حاالت الطوارئ و الظروف اإلنسانية يف مجيع أرجاء العامل.
خامتة
قامت مؤسسة ماك-آرثر بعمل يشء استثنايئ .خالل مخس سنوات ،ستكون ورشة
معل مسسم وجلنة اإلغاثة الدولية قد ق ّدمت خدمات حتويلية ملليون ونصف طفل مترضر
من األزمة السورية ،وسيخترب  9.4مليون طفل ومقدم رعاية براجم تعلميية متعددة
الوسائط ذات مستوى عاملي .مع مركز( )TIESمن جامعة نيويورك ،سنقوم بتوفري دلي ً
ال
دامغًا عىل برجمة تمنية الطفولة املبكرة يف الرصاعات واألزمات ،وسنستخدم هذا
الدليل إلثراء التأقمل والتكرار لرباجم حاالت الرصاعات واألزمات حول العامل .وجيب أن
تكون هذه يه البداية فقط .يكون النجاح عندما يمت مشول برجمة تمنية الطفولة املبكرة
يف أول أيام لالستجابة يف حاالت طوارئ ،وعندما يمت تنفيذ مناذج الرباجم من حيث
التلكفة والتأثري عرب مجموعة من األزمات والرصاعات وما بعد الرصاعات والظروف
اهلشة ،وعندما تكون مدة الرباجم أطول من  18هشر ،وعندما تكون نتيجة االستمثار
يف أحباث الربناجم يه إنشاء قاعدة أدلة قوية ومتنامية باسمترار حول كيفية تغيري
مسار املاليني من األطفال الصغار الذين يعيشون يف الرصاعات واألزمات حول العامل.

"بالنسبة لتمنية
الطفولة املبكرة يف
أوضاع األزمات
فإن هذا املزجي
من االختبارات
الرسيعة والتنفيذ
الدقيق وحتليل
التاكليف وتقيمي
األثر هو أمر
رضوري".

شؤون الطفولة املبكّرة 2018

النجاح سيكون عندما يستطيع لك طفل صغري مترضر ج ّراء رصاع أو أزمة الوصول
.إىل خدمات الطفولة املبكرة اليت حيتاجها للبقاء واالزدهار
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