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أوالأطفالنا أوال ثم أطفالنا : األطفال هم ثروة األمم 

ي العالمسكانعدد يبلغ• ةاالحصائياتحسبنسمةمليون345حوالي العرب  .االخير

يحةتشمل؛%65حوالي منهموالشبابواليافعير  طفالاأل نسبةتصل• العمريةاالطفالشر
ةمنتمتد الت   ةنسبةالثامنةسنإلي الوالدةمنفي  .منهمكبير

ي السكانأعداد يزداد أنالمتوقعمن•
 
ي الوطنف ي العرب 

 
.الضعفإل2050العامف

ي •
ةعالثامنةسندونالسكانمعظمأنحيثشابةشعوبالعربيةالشعوبأنهذا يعت  .شر

ي االساسحجر المبكرةالطفولةتنميةعتي  ت•
 
ي المالسأر تكوينف

األمةاض  حفهمالوطت 
ي االستثمار قاعدةتوسيعانكما .ومستقبلها

 
المبكرةفولةالطوتطوير وتنميةرعايةخدماتف

ي استثمار افضليعتي  
ي البلد عىلاالستثمار عائد حيثمنوطت 

 
.والبعيدبالقريالمدىف



ي نها أبلتكاليفها تتجاوز •
 
المدىعىلةوالخاصالعامةاالستثماراتمعظمتفوقعائداتتولد الغالبف

.لدولةامستوىعىلومؤكدةعاليةواجتماعيةاقتصاديةجدوىذاتانها يعت  مما .والبعيدالمتوسط
:يىلي فيماذلكإيجاز ويمكن

ي ملحوظخفضالالوالدةوبعد الحملقبلالصحيةوالرعايةالتثقيفيؤدى–
 
الرعايةفتكاليف

انخفاضو المبكرةالوالداتيقللوكذلكالوالدةأثناءمهاتواأل طفالاأل وفياتمنويقللالصحية
.المواليدوزن

الضيعالر صحةحولاالهلوتثقيفالطبيعيةالرضاعةواعتماد المبكرةالصحيةالرعايةتؤدى–
دد وتخفيضوسالمتهالطفلصحةتحسير   .المستشفياتعىلالطفلأهلالي 

ي االلتحاقمعدالت زيادة–
 
امجالالتعليميةالعمليةرفععىلتساعد المدرسةقبلما مرحلةف ي 

وتهيئتهفلللطللدولةمستقبليةوعوائد ادخاراتتحقيقعىلقادرةالمبكرةبالطفولةالمختصة
ي للنجاحأفضلبشكل

 
ي .األساسي التعليممراحلوبقيةاإلبتدائيةالمرحلةف

نسبةارتفاعلكذويعت 
ي التشبمعدالت انخفاضوكذلكواإلعادةالرسوبنسبةوانخفاضالحضور 

 
بتدائيةاإل المرحاةف

.العامالتعليممراحلمنبعدها وما 

بويةالتكاليفانخفاضالتؤدىفهي عامهبصفة– اقتصاديةداتعائوتولد الوطنصعيد عىلالي 
تلكاضوانخفالبطالةنسبةوانخفاضودخلهالمواطنوانتاجيةأداءوتحسنايجابيةواجتماعية
وتناقصالبالغير  جرامإو االحداثوجنوحواالنحرافاتالسلوكيةبالمشكالتالمتعلقةالتكاليف
.قبالتمساالجتماعي الضمانأموالعىلاالعتماد 

ي قطاع الطفولة المبكرةستثمار عوائد اال 
 
ف
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ي أغلب الدول العربيةمالمح الوضع الحالي ل
 
:قطاع الطفولة المبكرة ف

ةعقود الثالثشهدت▪ ي االيجابيةالتطوراتمنالعديد االخير
 
ةتنميمجالف

قةغير الحاليةالصورةأنإال العربية،الطفولة ي الالعالمأماميزالفال ،مشر بذلعرب 
ي الجهود منالمزيد 

 
الحمايةقلتحقيومتطلباتهماالطفالحقوقتلبيةسبيلف

ي خاصةلهموالنماء
 
اتظلف تاحواالنفالعولمةنحو واالتجاهالعالميةالمتغير

.التنافسسياساتوفرض

عىل(%17)إلسنوات6-3العمريةللفئةاالطفالبرياضالاللتحاقمعدلانخاض▪
ي العالممستوى ي مما العرب 

تصلهملماالطفالهؤالءعدد إجمالي من(%83)أنيعت 
ي تكمنالحقيقيةوالمشكلةالخدمة،

 
ي ،المقدمةالخدمةهذهونوعيةجودةف

 
نفسوف

.أخرىإلدولةمنتختلففهي السياق

ي االطفالبرياضيلتحقالخدمةهذهتشملهممنأنكما ▪
 
ي مما سنوات4عمرف

يعت 
 
 
 انضماما

 
ي 1.7بعمرمقارنةالخدمةلهذهمتأخرا

 
وتشمل،وأسيا وأوربا الالتينيةمريكا أف

سنوات3---0الحضانةمرحلة

ي ▪
 
يمباقالمقارنةمرتفعالخامسةسندوناالطفالوفياتمعدلمازالالصحي الجانبف

هذهمعقوليةمنالرغموعىل(االحياءالمواليد من1000لكلطفل72)االخرىالعالم
ي نقصهناكأنإال النامي العالملدولالنسبة

 
ي انببجوالتحصيناتالصحيةالرعايةف

تفشر

ي حت  االطفاللدىالتغذيةسوء
 
.المرتفعالدخلذاتالعربيةالدولف
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ي ▪
 
20هناكمازالواالهليةالحكوميةالجهود تضافر منوبالرغمالتعليمي الجانبف

ي األميةمتوسطويبلغاالساسي التعليمخارجطفلمليون
 
ي العرالعالمف %40ب 

ي %80إلي ويصل
 
ةالعربيةالدولبعضف ي ،الصومالمثلالفقير

 
.موريتانياو جيبوب

 ال ▪
 
 المطلوبالمستوىإلي واالعالميةالثقافيةاالطفالبرامجترف

 
 و كما

 
.نوعا

 االطفالبكتباالهتماميزالال ▪
 
ي متأخرا

 
يزيد ال بحيثالعربية،الدولمعظمف

 
 
 كتب10عنعربيةدولةأيانتاجحاليا

 
ي واضحقصور هناكنأاكم،سنويا

 
ف

ي خاصةاالطفالمجالتاصدار 
 
المبكرةالطفولةمرحلةف

ي اهتماميوجد ال ▪
 
قرابةلإعدادهمأيصلالذينالمعاقير  لألطفالمراكز بانشاءكاف

.طفلمليون10

.عامبشكلواأليتاماألحداثرعايةمؤسساتبإنشاءاالهتمامغياب▪

ي ▪
 
ي العالميعاب ي تزايد منالعرب 

 
ي طفل(مليون18.4)العاملير  االطفالأعداد ف عرب 

اوح  تشكلأعماال يمارسونعاما 14--5بير  اعمارهمتي 
 
ي حياتهم،عىلخطرا

 
وف

 دومالمعرضونالشوارعأطفالظاهرةتفاقمالتقارير تؤكد نفسهالوقت
 
لسوءا

.أشكالهابكلالمخدراتإدمانعىليقبلونومعظمهمالمعاملة

:قطاع الطفولة المبكرة العربيةأهم مالمح  الوضع الحالي ل



أبرز معوقات تطوير قطاع الطفولة المبكرة العربية

ي مستوى الخدمات المقدمة لرعاية الطفولة▪
 
تدب

ي الفئه العم
 
ريه من المبكرة وانخفاض معدل اإللتحاق ف

من إجمالي االطفال مقارنة % 17إل معدل 3-6
.  بمناطق اخرى من العالم

وير هناك رؤيه تتسم بعدم الشمولية والوضوح لتط▪
.ةالقطاع حيث انه ليس من االولويات الرسمي

التدريبيه عدم توفر األبنيه المناسبة والمواد التعليمية و ▪
ي هذا 

 
ي الكوادر المؤهله للعمل ف

 
والنقص الحاد ف

ي القطاع ويضاف إليها ضعف معايير القياس والتق
 
ويم ف

.هذه المرحلة



المبكرة العربيةالطفولة تطوير قطاع أبرز معوقات 

اتيجيات أو سياسات واضحة لتطوير وتنمية الطف▪ ولة   عدم وجود إسي 
هة، من جوالصحية واالجتماعية المبكرة ضمن خطط الدول التعليمية 

ي خطة التنمية الشاملة
 
. وعدم تضمينها ف

ة من المواطنير  بأهمية مرحلة ريا▪ يحة كبير ض عدم وجود وعي لدى شر
ي إنجاح العمليه التعليمي

 
ي تاسيس الطفل ودورها ف

 
.ةاألطفال ف

ي اختالف أساليب التعليم بير  المنهج المطور ونمط التدريس ال▪
 
قائم ف

.المدارس االبتدائية  مما يقلل من فاعلية العملية التعليمية
امج الطف▪ ي الدول العربية بي 

 
بوية ف ولة المبكرة قلة اهتمام المؤسسات الي 

ي الموارد المالية المخصصة لها 
ستوى ندرة وضعف مإلباإلضافة،وتدب 

ي هذا القطاع وعدم تخصصها
 
.الكوادر العاملة ف

ي مراكز رياض األطفال بعد تدريبه▪
 
ن عىل تشب المعلمات من العمل ف

امج والمناهج الحديثه  (.المنهج المطور)الي 



مبكرةلتطوير قطاع الطفولة الأجفند رؤية 

ورة▪ اتيجيةدولةكلوضعض  .لمبكرةاالطفولةقطاعوتنميةلتطوير وطنيةإسي 
ي وإدماجها ومحددةواضحةوموازنةعملخططووضع

 
الوطنيةالتنميةخططف

سيهوالنفالصحيهوالرعايهالنمو نواحي لجميعومتكاملهشاملةبرامجلنفيذ 
ي المقدمةللخدماتوالنوعي الكمي للتطوير طريقخارطة)واالجتماعيه

 
ذا هف

.القطاعذا هخدماتتطوير لعمليةوالتكامىلي الشمولي المفهومعىلاعتمادا (القطاع
ي الرعايهخدماتتقديمنإ▪

 
مدىعليمالتلعمليةواساسي صىلي أحقالمبكرهالطفولهمرحلةف

.الحياة
ورة▪ يةماليةموارد تخصيصض  ستوىمعىلخدماتوتقديمبالقطاعالنهوضجلأمنوبشر

.عالي 
امأهمية▪ هدافأو الطفلحقوقاتفاقيةالمواثيقهذهرأسوعىلالدوليةبالمواثيقااللي  

.(2015-2000)لأللفيةاالنمائيةواالهداف(2000)دكارللجميعالتعليم

ورة▪ يعاتقوانير  سنض  ي العملتنظموتشر
 
اخيصالاصدار حيثمنالقطاعهذا ف ي 

ي وخاصةالعاملير  أداءوتقييمومتابعة
 
كي  األ الجزءعنالمسؤولالخاصالقطاعف

امج .المبكرةالطفولةلي 
ورة▪ ي التنموياإلعالمعىلاالعتماد ض 

 
بكرةالمالطفولةبأهميةالتوعيةمجالف

امجوكذلك امجالمقدمةبالي  .والبديلةالمساندةوالي 



دقيقةواحصاءاتبياناتقاعدةنشاءإإلماسةحاجةهناك▪
ي المبكرةالطفولةواقعتعكس

 
عي صانلمساعدةدولةكلف

امجوتصميمالسياساتلرسمالقرار  بهذا للنهوضالألزمةالي 
.القطاع

عمليةإليهتوكلهيئةأو للطفولةأعىلمجلسإنشاءمنبد ال ▪
بير  قالتنسيعمليةيتولوكذلكالمرحلةلهذهالتخطيط
اتمؤسسأو وزاراتمنبالطفولةالمعنيةالقطاعاتمختلف
ي المجتمع

 
.المدب

.الوالديةالثقافةو للتوعيةمراكز إيجاد ▪
ي المبكرةللطفولةإداراتإيجاد ▪

 
ةبيالي  )المعنيةالوزاراتف

(الخ...البلدياتالعدل،الداخلية،والتعليم،

رةلتطوير قطاع الطفولة المبكأجفند رؤية 



لرفعتدريبومراكز متخصصةكاديميةأ قسامأإنشاء▪
ي االكاديمي التأهيلمستوى

ي للعاملير  والمهت 
 
القطاعذا هف

.المقدمةالخدماتونوعيةجودةتحسير  بهدف

(سنوات6-0)الطفولةبرامجتطوير عىلالعملتركير  ▪
ي الهميتها 

 
ديمي أكاوتعليمي صحي مستقبلتوفير ف

.أفضلوأجتماعي 

ي االستثمار تشجيع▪
 
ولودخالمبكرهالطفولهمجالف

ي الخاصالقطاع
 
.اعالقطوتطوير الرعايخدماتتقديمف



:الخ  الص   ة
ي الطفولةقطاعيواجهالذيالكبير لتحديا•

 
ي الالعالمف هو عرب 

ورعائيةوتربويةتعليميةخدماتنقدمنأيمكنكيف
يحةنوعيةوجودةشموليةأبعاد ذاتمتكاملة ةالكبللشر ير

ي العرباألطفالمن
 
ي و ثمانيةإلصفر العمريةالفئةف

الت 

ي األطفالمن%70منأكي  تعادل
 
تشملهمولمالعمر هذا ف

.الخدماتتلك
ي قدمللتعربيةةدوللكلالحقيقيةالطريقخارطةتتمثل•

 
ف

ي عليا كأولويةالمبكرةالطفولةوتعليمرعايةوضع
 
التخطيطف

ي وادراجها 
 
الماليهالمواردوتخصيصااللزامي التعليمالسلمف

ي  ذلكواعتبار .ةوالبشر
 
 واجبا

 
 وطنيا

 
طا  أساسيوشر

 
للتقدما

.والتفوق



بيخدماتنوسعنأبنايجدر • ةوالصحةالي 
ير توفاجلمناالجتماعيهوالحمايةوالرعايه

ي نوعي دعم
 
اعد يسةالمبكر ةالطفولمراحلف

ي اإللتحاقزيادةعىل
 
امجف والخدماتالي 

إلبناءالمقدمهةالمبكر ةوالطفولالخاصه
ائح هالشر ي الفقير

 
.افواالريوالقرىالمدنف

الخالصة



وشكرا 
لحسن استماعكم 

jebrin@agfund.org

00966114414382

www.agfund.org

mailto:jebrin@agfund.org

