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"Criança Feliz": برناجم لكرس دائرة الفقر 
واحلد من عدم املساواة يف الربازيل

هل من املمكن تنفيذ برناجم لتمنية الطفولة املبكرة يف إطار زمين قصري، 
وال سميا برناجم ُمممص لتمنية شاملة للطفل، يف بلد قاري مثل الربازيل، 

فيه 27 والية و5570 بلدية؟ من خالل برناجم "Criança Feliz" )"الطفل 
السعيد"( ، تعملنا تدرجييًا أنه أمرًا ممكنًا.

يوجد يف الربازيل أكرث من 207 مليون خشص وحنو 11٪ من هؤالء مه أطفال 
صغار دون سن السادسة - وحوايل 42٪ مهنم من أرس ذات دخل هشري حتت خط 
الفقر )معهد الربازيل للدراسات البيئية واالسرتاتيجية( )2017( . عىل مدى الثالثني 
سنة املاضية، هشدت البالد حركة متنامية نيابة عن الطفولة املبكرة. اكن للسياسات 
االجمتاعية الالمركزية تأثري كبري يف خفض معدل وفيات األطفال. وقد ظهر إطار 

قانوين هام: الدستور االحتادي لعام 1988، والنظام األسايس لألطفال واملراهقني لعام 
1990، واإلطار القانوين لعام 2016 للطفولة املبكرة، هبدف مضان حقوق األطفال.

مت تأسيس "Criança Feliz" يف 5 أكتوبر2016، من خالل مرسوم رائيس، لتعزيز 
التمنية الشاملة لألطفال يف سنواهتم األوىل. بعد تسعة أهشر، يف 14 يوليو 2017، مت 

تجسيل أول زيارة مزنلية للربناجم يف مدينة بااكتوبا يف والية سريغييب.

ونظرًا للحاجة إىل التغلب عىل أوجه عدم املساواة يف الربازيل، اختارت وزارة التمنية 
االجمتاعية حتديد أولوياهتا اجتاه األرس األكرث ضعفًا - تلك اليت خيدمها برناجم 

."Bolsa Família" حتويل الدخل

حيتوي Criança Feliz عىل دعامتني رئيسيتني:
هتدف الزيارات املزنلية إىل تعزيز املهارات األرسية - ال سميا مهارات األطفال 
املستضعفني جدًًا. يمت تدريب الزائرين املزنليني باستخدام مواد تقنية أساهسا 

مبادئ رعاية تمنية الطفل اليت طورهتا اليونيسف ومنمظة الصحة العاملية ومنمظة 
الصحة للبلدان األمريكية، مع كتيب إضايف لزيارة املزنل مت إعداده من قبل وزارة 

التمنية االجمتاعية. حتصل النساء احلوامل عىل زيارة واحدة يف الهشر؛ واألطفال 
من سن الوالدة إىل 3 سنوات، حيصلون عىل زيارة واحدة يف األسبوع؛ واألطفال 

الذين ترتاوح أمعارمه بني 3 إىل 6 سنوات، حيصلون عىل زيارة واحدة لك 15 
يوًما.

تسىع املبادرات املشرتكة بني القطاعات إىل تعزيز السياسات اإلقلميية املتعلقة 
باملساعدة االجمتاعية والرعاية الصحية والتعلمي والثقافة وحقوق اإلنسان وحقوق 

الطفل. من املهم، عىل سبيل املثال، أن يكون مجيع األطفال لدهيم 
Caderneta da Criança )كتيب الطفل( الذي يمت حتديثه من خالل املتابعة الغذائية 

وجسالت التطعمي.

حلمي أنطونيو 
غريادي،

 األمني الوطين 
للهنوض بالتمنية 
البرشية، وزارة 

التمنية اإلجمتاعية، 
برازيليا، الربازيل 1
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بيمنا قامت األمانة الوطنية لتعزيز التمنية البرشية، مع وزارة التمنية االجمتاعية، 
بتنسيق برناجم Criança Feliz لكن قامت الواليات والبلديات بتطوير تنفيذه. يف 

لك مستوى من مستويات احلكومة الثالث - الفيدرالية والواليات والبلديات - حيتوي 
الربناجم عىل جلنة توجيه مشرتكة بني القطاعات ومجموعة فنية، إىل جانب هيئة 

تنسيقية. يتوىل املستوى الوطين مسؤولية تنسيق اإلجراءات الوطنية، ودمع الواليات، 
وصياغة اسرتاتيجيات التدريب. وتتحمل الواليات مسؤولية التنفيذ يف منطقهتا، 

ومبادرات التوعية، وحشد وتدريب املرشفني البلديني، والرصد. والبلديات مسؤولة عن 
تنفيذ الربناجم عىل املستوى احمليل: تدريب الزائرين املزنليني، والتخطيط للزيارات، 

واإلرشاف عىل العمل امليداين، ورصد الزيارات وتقيميها.
بلغت مزيانية الربناجم حنو 98 مليون دوالر أمرييك لعام 2017، حيث ارتفع إىل 167 
مليون دوالر أمرييك يف عام 2018. وحتول احلكومة الفيدرالية األموال إىل الواليات، 

من خالل الصندوق الوطين لملساعدة االجمتاعية، لتغطية التدريب واملرصوفات 
والتحويالت إىل لك بلدية: 75 ريااًل برازيلًيا )حوايل 23 دوالًرا أمريكًيا( هشرًيا للك 

زائر متت زيارته، رشيطة أن يتبع الزائرين املزنليني القواعد املتعلقة بعدد الزيارات للك

صورة: ماورو فيارا/ برناجم Criança Feliz/ وزارة التمنية االجمتاعية
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هشر. جيب أن يكون الزائرين املزنليني حاصلني عىل هشادات ثانوية عامة عىل األقل. 
يف اسرتاتيجية بناء القدرات املتتالية، يمت تدريهبم من قبل مرشفني عىل مستوى 
البلديات، والذين بدورمه يمت تدريهبم من قبل ما يمسى باملدربني املضاعفني عىل 

مستوى الوالية - يف لكتا احلالتني، حيتاج هؤالء املرشفني إىل هشادات جامعية، ويمت 
تدريب املدربني املضاعفني عىل مستوى الوالية من قبل الفنيني الوطنيني. لك مرشف 
بلدية مسؤول عن ما يصل إىل 15 زائر مزنيل، وميكن للك زائر مزنيل أن يزور ما 
يصل إىل 30 طفاًل أو امرأة حامل. ُيدَفع لملرشفني ما معدله 609 دوالًرا أمريكًيا 

يف الهشر، ويدفع للزائرين املزنليني 318 دوالًرا أمريكًيا يف الهشر. ولوضع ذلك يف 
السياق، فإن متوسط األجور يف الربازيل 655 دوالًرا أمريكًيا تقريبًا واحلد األدىن 

لألجور 228 دوالًرا أمريكًيا.

هيدف Criança Feliz يف هناية املطاف للوصول إىل 3 ماليني طفل و640،000 امرأة 
حامل، مبا يف ذلك 75،000 طفل من ذوي االحتياجات اخلاصة و 8600 طفل حتت 
تدابري امحلاية اخلاصة. ومن بني هؤالء، ينبيغ الوصول إىل حوايل 738000 طفل 
حبلول اكنون األول / ديمسرب 2018، يف املرحلة األوىل؛ و 1.5 مليون بهناية عام 

2019، يف املرحلة الثانية.

الدروس املستفادة اليت مت تعملها خالل توسيع النطاق
اكن الربناجم متواجد منذ 16 هشرًا عند كتابة هذا التقرير. مت تنفيذ معظم التدريب 
عىل مستوى الوالية من شباط إىل حزيران 2017. من بني 27 وحدة فيدرالية للبالد 

)تضم 26 والية والقطاع الفيدرايل(، جسل ما عدده  25 يف الربناجم. ومن بني 
5570 بلدية، انضم 2614 حبلول اكنون الثاين / يناير 2018. من بني هؤالء، بدأ 

1856 بإجراء الزيارات املزنلية، مشلت185,910 طفاًل و 26,383 امرأة حامل. يوحض 
الشكالن 1 و 2 كيفية تقدم تنفيذ الربناجم، من خالل عدد البلديات اليت بدأت الزيارات 

واألفراد الذين مت الوصول إلهيم، عىل التوايل.
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ما يه أمه العوامل يف الوصول إىل هذا المك يف وقت قصري نسبيا؟ مهدت املوافقة 
عىل اإلطار القانوين للطفولة املبكرة الطريق لملرسوم الرائيس بإنشاء الربناجم. يف 

لكتا احلالتني، اكنت القيادة السياسية أساسية، مع مشاركة كبرية من اجلهبة الربملانية 
للطفولة املبكرة. وأصبح أومسار تريا إحدى الخشصيات البارزة ومؤلف وثيقة إنشاء 
اإلطار، وزيرًا للتمنية االجمتاعية وجعل من برناجم  Criança Feliz "الطفل السعيد" 

أولوية. ومكا قال الوزير: "يف األيام األلف األوىل من احلياة، حتدث حتوالت يف الدماغ 
مما جيعل هذه الفرتة استثنائية للغاية يف دورة احلياة بأمكلها. وخالل هذا الوقت، 

تتشلك املهارات األساسية للتعمل عن العامل الذي نعيش فيه".

واكنت التوعية واحلشد أساسيني: حيث أعقب اإلطالق عىل مستوى البالد أحداث عىل 
مستويات الوالية وأحداث حملية، مبشاركة حاكم ومسؤولني يف املدينة. لذا مت إرشاك 

قطاعات خمتلفة يف ثالثة مستويات حكومية: الصحة والتعلمي والثقافة واملساعدة 
االجمتاعية وحقوق اإلنسان. مكا حظي الربناجم بدمع رشاكء وطنيني ودوليني، مبا 
يف ذلك مؤسسة برنارد فان لري، ومؤسسة ماريا سيسيليا سوتو فيديغال، ومنمظة 

الصحة للبلدان األمريكية، ومنمظة الصحة العاملية، وبرناجم الطفولة املبكرة األفضل، 
واليونيسيف، ومنمظة األمم املتحدة للرتبية. ومنمظة األمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة 
)اليونسكو(، وبرناجم األمم املتحدة اإلمنايئ، ومعهد التعلمي والبحث. مضن أمور أخرى، 

دمع هؤالء الرشاكء تطوير املواد التقنية ومهنجية التدريب، باإلضافة إىل املسامهة يف 
مراقبة الربناجم وتقيميه: مفن غري املنطيق أن يمت إعداد برناجم هبذا احلجم إال إذا 
مت حتديده وإعداده بشلك اكمل. عىل سبيل املثال، اكن دمع مؤسسة برنارد فان لري 

حامسًا يف بداية بناء قدرات منسيق الواليات.

مت استخدام التكنولوجيا بشلٍك جيٍد أيضًا. حيث مت إنشاء منصة حموسبة 
لتهسيل دخول الواليات والبلديات يف الربناجم، األمر الذي يتطلب موافقة جملس 

الرعاية االجمتاعية احمليل. مت مراقبة التنفيذ بشلك يويم وأسبويع، مع 
استخدام نظام حموسب يمسى "Prontuário SUAS". وأثبت برناجم واتساب 

أنه مفيد للغاية لملنسقني الوطنيني ومنسيق الواليات والبلديات، مكا أن الزائرين
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املزنليني واملرشفني يبقون عىل تواصل ويتبادلون اخلربات والوثائق والصور ومقاطع 
الفيديو. وهو أيضًا عامل حمفز ومنشط ومعزز للتفاعل بني اهليائت احلكومية، وإضفاء 

الطابع اإلنساين عىل تنفيذ الربناجم.

التحديات واآلفاق 

من املهم متابعة التنفيذ، ورصد املؤرشات املشرتكة بني القطاعات، وتقيمي الربناجم 
نفسه، من أجل حتديد فرص التحسني املسمتر. عالوة عىل ذلك، يف هناية السنة األوىل 

من التنفيذ، ميكننا حتديد العديد من التحديات امللحوظة:
حتديد اسرتاتيجيات لتدعميها واستدامهتا كسياسة وطنية

االسمترار يف التوسع مع احلفاظ عىل احلد األدىن من معايري اجلودة
إنشاء مناذج دامئة لتدريب املرشفني والزائرين املزنليني

دمع وزيادة املبادرات املشرتكة بني القطاعات، وال سميا فميا يتعلق بصحة املرأة 
والطفل والتغذية واألمن الغذايئ

تقدمي تعلمي جيد يف مرحلة الطفولة املبكرة، وحتسني تعلمي الوالدين، وتقدمي الدمع 
االجمتايع لألرس األكرث ضعفًا

احلفاظ عىل رسعة التوسع يف عام )2018( اليت يتخللها انتخابات فيدرالية 
وانتخابات الواليات

احلفاظ عىل تمنية الطفولة املبكرة كأولوية للحكومات القادمة.

ليمتكن برناجم Criança Feliz من مضان الدمع السيايس ودمع املوارد املالية 
للسنوات القادمة، مفن الرضوري االستمثار يف نرش املعلومات وحشد املؤسسات 

واألرس واملجمتع كلك، حىت يدرك امجليع أمهية تعزيز تمنية الطفولة املبكرة.

شكر وتقدير

يود املؤلفون أن ينوهوا باملسامهات املمتازة لفريق وزارة التمنية االجمتاعية: ماريا دي 
اكرمو برانت دياكرفايو، إييل هاراساوا، فريدريكو دي امليدا مرييلس باملا، جوليانا 

رابيلو، لوانا كوزين نونيس، ماريانا ليليس موريرا اكتارينا، بالوما بيلفورت فروتوسو، 
ريناتا ابريسيدا فرييرا، ادريانا باربوزا دانتا سدا سيلفا، ايرتون ماوريسيو ازيريدو 

سيلفا، نتاليا سيلفا، وماريا سيسريا بينريو؛ واألعضاء من الوزارات املشاركة: ترييزا 
دي الماري فرانكو نيتتو، اكرولينا هيلينا ميشيليفيلهو، ميشيل ليسا دي اوليفريا و 
جيلفاين برييرا غرانغريو. نشكر املستشارين واملتعاونني ماري إمينغ يونغ، جايب 

فوجميوتو ومرمي دياز غونزاليس. وشكر خاص إلدواردو دياكمبوس كويروز، وإدواردو 
مارينو، ومارينا فريغاتا تشياكرو، و يج. ليوناردو يانز، وسيسيليا فااك جونز، 

 ،Criança Feliz وفريناندا ريزندي فيديغال، وامتنانا اخلاص ملنسيق الواليات لربناجم
ولملدربني املضاعفني ومرشيف الواليات والبلديات والزائرين املزنليني، الذين أعطوا حياًة 

للربناجم، وللعائالت اليت تعزز من مهارات أطفاهلا.
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