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إنقاذ العقول رشاكة متعددة املؤسسات واملاحنني تقودها منمظة التحديات
الكربى بكندا اليت منحت  84منحة ملشاريع االبتاكر يف  31من البلدان
ذات الدخل املنخفض واملتوسط بني عايم  2011و  . 1 2017اهلدف العام
حلركة إنقاذ العقول هو تطوير طرق مستدامة وقابلة للتوسع لرعاية
منو الدماغ السلمي يف أول  1000يوم من احلياة .من خالل الدمع التقين
وتطوير القيادة ،توفر حركة "إنقاذ العقول" فرصة إثبات حصة الفكرة،
و ِملنح "االنتقال إىل نطاق أوسع" ،اليت تقدم تدخالت خمتارة حنو نطاق
واستدامة أكرب.
باعتبارها واحدة من أكرب االستمثارات يف تدخالت الطفولة املبكرة يف البلدان ذات
الدخل املنخفض واملتوسط (ميلرن وآخرون  ،)2016 ،إن ملف إنقاذ العقول لديه
إماكنيات فريدة لزيادة الفهم مبا يتعلق بالعمليات حنو التوسع.
يف حني مل يمت تصممي امللف حبيث يستكشف مجيع اخلطوات من إثبات لفعالية التدخل
إىل تنفيذ للسياسات والرباجم ،فقد مت تطويره حول نظرية التغيري عىل مستوى امللف
وإطار املراقبة املنمظة لتقيمي التقدم عىل طول هذا املسار .حىت يف ِم َنح "البذور" ،مت
تجشيع الفرق عىل النظر يف العوامل ذات الصلة بالتوسع .عىل هذا النحو ،توفر حركة
إنقاذ العقول فرصة فريدة الستكشاف األسئلة حول تنفيذ تدخالت تمنية الطفولة املبكرة
يف ظروف متنوعة مع زيادة الرتكزي عىل التوسع.
يقوم بذلك يف حلظة حرجة لتمنية الطفل املبكرة .يزتايد االهمتام العاملي ،من أهداف
التمنية املستدامة (األمم املتحدة ،)2015 ،إىل سلسلة النسيت "التقدم بتمنية الطفولة
املبكرة :من العمل إىل املقياس" (بريتو وآخرون2017 ،؛ دايملانس وآخرون2017 ،؛
رخيرت وآخرون ،)2017 ،.إىل تقرير اليونيسف اللحظات املبكرة مهمة للك طفل ،وإطار
تمنية الرعاية من أجل تمنية الطفولة املبكرة الذي مت إطالقه ،وتقوده اليونيسف ومنمظة
الصحة العاملية وبدمع من الرشاكة من أجل شبكة العمل املتعلقة بصحة األم واملولود
والطفل وتمنية الطفولة املبكرة (اليونيسيف2017 ،؛ منمظة الصحة العاملية واليونيسف،
.)2018
هناك اآلن فرصة لرتمجة هذا االهمتام العاملي إىل تطبيق واسع النطاق يف بلدان
متعددة .قام حتليل للمسات اليت تؤثر عىل فعالية شباكت الصحة العامة العاملية يف
توجيه العمل ضد التحديات املسهتدفة بتحديد السياق السيايس العاملي ،والمنو يف
أعداد اجلهات الفاعلة والتطورات يف مقاييس تمنية الطفولة املبكرة ،باعتبارها مالمئة
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جوي إي الون
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مركز حصة املراهقني
والصحة اإلجنابية،
مدرسة لندن للصحة
والطب االستوايئ،
لندن ،اململكة املتحدة
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التحديات الكربى
كندا (ممولة من قبل
احلكومة الكندية)
قامت بمتويل تقيمي
ّ
املوضة
املجموعة
يف هذا املقال .إنقاذ
العقول يه رشاكة
بني "التحديات
الكربى بكندا"
ومؤسسة أغا خان
بكندا ومؤسسة
برنارد فان لري
ومؤسسة بيل ومليندا
غيتس ومؤسسة
"إملا" والتحديات
الكربى يف إثيوبيا
ومؤسسة ماريا
سيسيليا سوتو
فيدجيال ومؤسسة
"باليك" و "يو يب إس
أوبتميوس" ومؤسسة
وورلد فيجن كندا.
ملزيد من املعلومات،
يرىج زيارة:
www.grandchallenges.ca/programs/
saving-brains/.

ولكن أيضًا باعتبارها حتديات مسمترة  -ال سميا يف وضع األطر الالزمة واحلومكة
(شيفامن وآخرون2017 ،.؛ شاوار وشيفامن.)2017 ،
ً
مشرتك
ميا
يف عام  ، 2017 - 2016أجرت لكية لندن للصحة والطب االستوايئ تقي ً
للتأثريات والعمليات املختلطة يف  39تدخ ً
ال يف ملف إنقاذ العقول .واكن هدفها
األسايس هو فهم دروس الربجمة والسياسة والبحث املستفادة لتوسيع نطاق التدخالت
عرب السياقات (ميلنار وآخرون .)2016 ،.باستخدام مصطلحات إطار تمنية الرعاية
اخلاصة مبنمظة اليونيسيف ومنمظة الصحة العاملية ،ركزت نسبة  ٪84من التدخالت
يف امللف عىل تقدمي الرعاية املستجيبة؛ ومهنم ،مت تقدمي  ٪ 63من خالل النظام
اليحص ،و ٪ 25من خالل مرافق التعلمي املبكر و ٪ 12يف املجمتع .من بني مجيع
التدخالت ،ركز  ٪ 49عىل التغذية و/أو الصحة ،ونسبة أقل ( )٪ 9عىل سالمة األطفال
وأمهنم (ميلرن وآخرون .)2016 ،نقرتح ثالث طرق يشري هلا ملف إنقاذ العقول إىل
فرص لتعزيز العمل والتغلب عىل التحديات املتعلقة بالتطبيق عىل نطاق واسع.
 1توسيع نطاق الشباكت ودمع تطوير القيادة مع أخذ التوسع يف عني
االعتبار
يقوم إنقاذ العقول باالستمثار بفرق يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل اليت يأيت
أعضاؤها من خلفيات مهنية متنوعة متثل مجموعة من القطاعات ،ويف املقرتحات اليت
تدجم المناذج العملية واالجمتاعية والتجارية (إنقاذ العقول .)2018 ،يف حني أن عددًا
من شباكت تمنية الطفولة املبكرة األخرى مدعومة اآلن من املمولني الرئيسيني ،إال أن
إنقاذ العقول فريد من نوعه يف رمسه املتعمد للعنارص الفعالة اجلديدة ،مبا يف ذلك
األاكدمييني ،الستكشاف التنفيذ واالنتقال إىل نطاق اوسع يف بيائت متنوعة .حتتاج
الشباكت يف مرحلة الطفولة املبكرة إىل التوسع لتمشل مسهتليك املعلومات ،وليس
فقط منتجهيا ،حىت يكون لألدلة تأثري أكرب يف التنفيذ.
حيث أن إبداء الرأي والنقد البناء النويع من خالل تقيمي ملف إنقاذ العقول سلط
الضوء عىل قمية االستمثار يف تطوير القيادة احمللية لتمنية الطفولة املبكرة .ق ّدم إنقاذ
العقول للفرق من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل برناجم منظم لتطوير القيادة خالل
تطوير االقرتاح ودورة املنح .مشل ذلك ندوات وورش معل ،والوصول إىل مجموعة
واسعة من اخلرباء التقنيني ،وبدرجات متفاوتة ،التعمل من األقران من خالل اجمتاعات
جممتع إنقاذ العقول .وﻣن أﺟل اﻟﺗﻘدم ﻟﻸﻣﺎم ،ﺳﯾﮐون ﻣن اﻟﻣﮭم دﻋم اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻟﻟﺗﻌﻟم ﺑﯾن اﻷﻗران واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻲﻓ ﺗطوﯾر اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﻌﯾدًا ﻋن اﻟﻣواﻋﯾد اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟدورات
اﻟﻣﺢﻧ.
 2ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﺑوﺿوح أﮐﺑر واﻟﺳﻲﻌ ﻧﺣو اﻟﺣﻟول
مت حتديد "األطر الالزمة" أو "توليد اإلمجاع الداخيل حول تعريف املشلكة واحللول"
عىل أنه حت ٍد لفعالية شباكت تمنية الطفولة املبكرة العاملية يف التقدم (شاوار وشيفامن،
ً
تارخيا من التمسيات املتضاربة ،والتعريفات املتغرية،
 .)2017ميتلك هذا املجال
والثنائيات املصطنعة (مثل الصحة مقابل التعلمي ،والتطور مقابل العجز ،وتمنية بقاء
الطفل عىل قيد احلياة) .اكنت القوة الرئيسية يف ملف إنقاذ العقول ،اليت تنعكس يف
إبداء الرأي والنقد البناء النويع ،يه أهنا قدمت «لغة مشرتكة» من خالل متطلبات
التدريب والتقارير.
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ومكا قال أحد مديري براجم الطفولة املبكرة يف إحدى املنمظات غري احلكومية الدولية
الرائدة ،فإن "إنقاذ العقول قد هز امليدان ح ًقا ...ساعدنا عىل التحدث بلغة مشرتكة".
عىل سبيل املثال ،تقامس املعرفة حول أجندة "رأس املال البرشي" واألساس املنطيق
لالستمثار يف تمنية الطفولة املبكرة حيث اكن يعترب عدد من أحصاب املصلحة أن
تأييده مهم عرب القطاعات داخل سياقات بلداهنم (ميلنار وآخرون.)2016 ،.
ومع ذلك ،ال يزال هنالك عدم وضوح يف بعض القضايا ،مع وجود حت ٍد خاص يمتثل
يف االنفصال بني اللغة املستخدمة من قبل الباحثني واملشاركني يف التنفيذ .عىل سبيل
املثال ،مييل الباحثون ملناقشة أنواع التدخل واسعة النطاق (عىل سبيل املثال "براجم
الرعاية الوالدية") أو املناجه احملددة ،يف حني أن املنفذين حريصون عىل احلديث
عن مكونات تدخل حمددة (ميلرن وآخرون2016 ،؛ بريتو وآخرون .)2017 ،مكا سبق
ليوسفزاي وعبود أن اقرتحوا ( ،)2014حيث أن الرتكزي عىل السياسات والتحوالت
يف الرباجم حباجة إىل تعريف أوحض لـ "ماذا" و "كيفية" التنفيذ .جيب وصف مكونات
التدخل احلرجة معليًا وبقدر أكرب من التفاصيل.
سيكون من املهم احلصول عىل إمجاع أكرب عىل التعاريف الرئيسية للك من التحدي
واحللول ،ودجمها يف "حزم" موصوفة بوضوح إلماكنية تكييفها مع السياق ،لضامن أن
"الطلب" لصانيع السياسات واملربجمني الذين يتحملون املسؤولية األساسية عن التنفيذ
واحض .إن تقرير اللحظات املبكرة مهمة للك طفل (منمظة األمم املتحدة للطفولة)2017 ،
وإطار تمنية الرعاية من أجل تمنية الطفولة املبكرة (منمظة الصحة العاملية واليونيسيف،
 )2018فرصتان مهمتان لتوحيد صوتنا.
 3حتسني املعايري من أجل التأثري واملساءلة
سامه إنقاذ العقول يف التقدم مؤخرًا يف املقاييس العاملية لتمنية الطفل ،مبا يف ذلك
دمع تطوير التدابري عىل مستوى التعداد الساكين مثل املؤرشات اليت تقودها منمظة
ّ
الرضع واألطفال الصغار ومؤرش التمنية املبكرة املُبلغ عنه (ماك-
الصحة العاملية لتمنية
كوي وأخرون .)2016 ،.وﻣﻊ ذﻟك ،ﻻ ﯾزال املقياس يف ﻣﺧﺗﻟف اﻷﻣﺎﮐن ﯾﺷﮐل ﺗﺣدﯾًﺎ
ﮐﺑﯾرًا ﻣﻊ اﻟﺗرﮐﯾز ﻋﻟﯽ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻟﯽ ﻧطﺎق واﺳﻊ وھﻧﺎلك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﯽ اﺳﺗﮐﺷﺎف ووﺻف
وﻗﯾﺎس ﻋﻣﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ (ﯾوﺳﻔزاي وﻋﺑود.)2014 ،

"مع أهداف
التمنية املستدامة،
هنالك اهمتام
مزتايد لتمنية
الطفولة املبكرة
وفرصة لرتمجهتا
إىل تطبيق واسع
النطاق يف بلدان
متعددة"

ً
منمظا حول "نظرية
ط َّو َر إنقاذ العقول إطار للرصد والتقيمي لملستفيدين من املنح
التغيري" عىل مستوى امللف والذي تضمن عوامل سياقية ومدخالت وخمرجات ونتاجئ
يف تنفيذ التدخالت ،وتطلّب من متليق املنح تتبع املؤرشات .واكنت ردود الفعل
ً
مهام وأدى إىل النظر يف عوامل (مثل سياق
النوعية من الفرق يه أن هذا األمر اكن
السياسات) واليت ال ميكن أن تؤخذ بعني االعتبار يف مرحلة مبكرة من تصممي التنفيذ.
ومع ذلك ،مت حتديد العديد من التحديات ً
أيضا ،مبا يف ذلك االعمتاد املفرط عىل
تقرير الرعاية الوالدية لقياس النتاجئ ،والعمليات املتضاربة الستخدام أدوات القياس
عرب اإلعدادات ،والقيود يف نطاق النتاجئ اليت مت قياهسا ،والتأكيد عىل نتاجئ املقطع
العريض قصرية األمد ( ميلرن وآخرون .)2016 ،مسح اإلطار بإشارات مبكرة للتأثري
احملمتل الذي ميكن التحقق منه يف مراحل الحقة أكرب من الدمع (رادنري وآخرون،.
.)2018
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مكا أبرز أحصاب املصلحة يف تقيمي إنقاذ العقول أمهية توصيل نتاجئ تمنية الطفل
بطريقة دقيقة ولكن ذات مغزى ألحصاب املصلحة الغري منغمسني يف جمال الطفولة
املبكرة .وعىل وجه التحديد ،اعتربت التدابري املؤقتة إلحراز تقدم يف املسار حنو التأثري
ذات أمهية ،بالنظر إىل أن قياس النتاجئ طويلة األمد يف جمال تمنية الطفل يستغرق
وقتًا طوي ً
ال .هلذا جيب أن تكون القياسات دقيقة وممكنة عىل نطاق واسع.
رشاكة متنامية
املبي يف هذا التقرير ،منت رشاكة إنقاذ العقول (إنقاذ العقول:)2018 ،
منذ تقيمي امللف
ّ
مع املزيد من االستمثارات ،جيري اآلن تصممي واختبار أكرث من  50تدخ ً
ال إضافيًا.
ً
تعملا مفيدًا ،ولكن ال يوجد حلول حسرية :لتحسني االرتقاء بتدخالت
يوفر إنقاذ العقول
تمنية الطفولة املبكرة مع تأثريها يف بيائت متنوعة تتطلب املشاركة خارج نطاق
الشباكت التقليدية ،مبا يف ذلك السياسة غري املتخصصة وجممتع الربجمة ،باإلضافة

الصورة :جوب روبزن  /كيدوغو
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 هناك حاجة إىل أدلة إلثراء نقاط.إىل تعريف نقاط القرار يف تصممي الربناجم والتنفيذ
 مبا يف ذلك الكوادر،القرار لتوجيه األسئلة الشائعة اليت يثريها املسؤولون عن التنفيذ
وحمتوى التدخل والتاكليف وكيفية قياس التغطية واجلودة والنتاجئ بشلك روتيين
.لتحسني املساءلة يف تتبع التقدم حنو حتقيق األهداف
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