خدمات تنمية
مساهمات
ف
منع
�
المبكرة
الطفولة
ي
ال�اع المسلح و�ف
نشوب نز
ي
استدامة السالم
ت
ال�
إن هدف هذا الملخص هو )1 :إظهار المخاطر المجتمعية ي
تنتج عندما تغيب خدمات تنمية الطفولة المبكرة و )2إظهار كيفية
مساهمة خدمات تنمية الطفولة المبكرة ف ي� المحافظة عىل السالم
والنتاجية االقتصادية.
من خالل زيادة التماسك االجتماعي والمساواة إ
في أوقات الن زاعات المسلحة والصدمات المجتمعية المتكررة ،من المهم
االستثمار في حلول طويلة أ
المد من شأنها إنهاء دورات العنف وبناء أسس قوية
للتنمية المستدامة والتماسك االجتماعي وتعزيز “ثقافة السالم” 1 .إن تقارير أ
المم
المتحدة بشأن السالم أ
والمن 2،فضال عن ق رار “استدامة السالم” 3 ،تحث جميع
وكاالت أ
المم المتحدة على المساهمة في استدامة السالم .ومع ّأن المجتمع
الدولي يُ درك ّأن الخدمات االجتماعية يمكن أن تساهم في استعادة السالم
واالستق رار 10،هناك حاليا فهم محدود للطريقة التي يمكن من خاللها أن تدعم
خدمات تنمية الطفولة المبكرة منع العنف وتعزيز السالم.
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تعريفات عملية
•

استدامة السالم“ :منع نشوب الن زاع وتصعيده واستم راره
السباب الجذرية ،وإنهاء أ
وتك راره ،والتعاطي مع أ
العمال
العدائية ،وضمان المصالحة الوطنية ،واالنتقال إلى االنتعاش
3
وإعادة إالعمار والتنمية”.

•

تنمية الطفولة المبكرة :النمو الذهني والجسدي من قبل
الوالدة إلى  8سنوات من العم ر.
O

1

المخاطر الناجمة عن عدم وجود خدمات تنمية الطفولة مبكرة 1.

2

فوائد خدمات تنمية الطفولة المبكرة 2.

الضغط السام وسوء التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة يرتبطان
ارتباطا مباش را بالمسارات النفسية والعالقات الشخصية الضارة،
وبانخفاض النتاجية االقتصادية في مرحلة الرشد هذه آ
الثار تُ فاقم
إ
مخاطر اجتماعية واقتصادية على المجتمع.

-2أ .يمكن لخدمات تنمية الطفولة المبكرة أن تعزز التماسك االجتماعي
بين أ
الف راد وبين الجماعات المتنازعة ،كما يمكن أن تعزز الثقة بين
الجهات الحكومية ومكونات المجتمع.
والنتاجية
-2ب .يمكن لخدمات تنمية الطفولة المبكرة أن تعزز المساواة إ
االقتصادية.

ائتالف الطفولة
المبكرة للبناء السالم

الحصول على المعلومات – االنخراط – بناء السالم
WWW.ECDPEACE.ORG

•

•

رعاية تنشئة تنمية الطفولة المبكرة هي مقاربة متعددة
القطاعات تضمن الصحة والتغذية والسالمة والرعاية
6
المستجيبة والتعلم المبك ر.

 Oسوف تعتمد خدمات تنمية الطفولة المبكرة على
االحتياجات السياقية للطفل وعمره .أمثلة عن الخدمات:
التدخالت الصحية أثناء الحمل ،وزيارة منزل أ
الهل
والطفل ،وب رامج ما قبل المدرسة ،وتدخالت تزيد من
مشاركة أ
الب ،الخ.
للخطار :أ
الطفال المعرضين أ
أ
الطفال المعرضين لخطر

عدم تحقيق إمكانياتهم النمائية بسبب تأثي رات بيئية يمكن
الوقاية منها ،بمن في ذلك أ
الطفال الذين يعانون من الفقر أو
الن زاع أو العنف العائلي أو أوجه من عدم المساواة ،والمهاجرين
واليتام أو أطفال الرعاية ،أ
والالجئين ،أ
والطفال ذوي إالعاقات
مقدم الرعاية لهم الموار َد للعناية بهم بشكل
الذين ال يملكُ ّ
مناسب.
الضغط السام :المحنة القوية أو المتكررة أو المطولة في
5
غياب عالقات توفر الحماية.

1

المخاطر المجتمعية الناجمة عن
الضغط السام وسوء التغذية في
الطفولة المبكرة

إن المعاناة من الضغط السام أو سوء التغذية في السنوات المبكرة من الحياة تمنع النمو أ
المثل لدماغ
الطفل ،ما يؤدي إلى مسارات نفسية وعالقات شخصية مؤذية ،وتعلم غير مناسب ،وأجور أدنى في
سنوات الحقة .يقضي ماليين الرضع أ
والطفال الصغار حول العالم معظم سنواتهم التكوينية في بيئات
دون المستوى المطلوب ،ما يجعلهم غير قادرين على تحقيق إمكانياتهم النمائية 4.ودون إدراك خدمات
الطفولة المبكرة واالستثمار فيها ،قد يواجه المجتمع مخاطر اجتماعية واقتصادية مهمة.
© UNICEF/UN073067/ROMENZI

الفرد  /على
مخاطر على
آ
العالقات مع الخرين
مسارات نفسية وعالقات شخصية مؤذية بما في ذلك
السلوك العنيف

الضغط السام أو سوء
التغذية

•
•
•
•
•

نظم االستجابة للضغط النفسي
والنظم الهورمونية
التعلق واالرتباط بمقدم الرعاية
النمو النفسي االجتماعي والعاطفي
النمو المعرفي
.الصحة الجسدية والعمر المتو ّق ع

ما يمكن أن يؤدي إلى

الضغط السام المبكر (بسبب عدم
المساواة أو النزاعات أو العنف العائلي،
الخ) و/أو سوء التغذية يؤذيان ما يلي
لدى الطفل بشكل خطير:

البحاث المستمرة في علوم أ
تشير أ
العصاب وعلم التخ لّق إلى أن
الضغط السام يزيد بشدة من مخاطر نمو الطفل :نظم عليلة
لتنظيم الضغط النفسي والعاطفة ،وأع راض أم راض نفسية (اضط راب
الضغط النفسي ما بعد الصدمة واكتئاب وقلق ،الخ) ،وعدوانية،
a
وعالقات ضارة في مرحلة البلوغ.
وسلوكيات عنيفة ،وتعاطي مخدرات
)ما يعيق أهداف التنمية المستدام ة 1.5 :و 3.4و 4.7و 16.1و(16.2

تعلم غير مناسب وإنتاجية اقتصادية متدنية

لمعرفة المزيد عن أهداف التنمية المستدامة للأمم
المتحدة ،يمكن زيارة ال رابط التالي (بالعربية):
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/

يعتمد تطور المهارات خالل الحياة على أ
الساس النمائي الذي جرى
إنشاؤه في الطفولة المبكرة .وهكذا ،يمكن أن تتضاعف المعوقات
المبكرة التي تؤثر على القدرات الصحية أو النمائية بمرور الوقت حتى
تؤثر تأثي را خطي را على إمكانيات التعليم والعمل ،ما يؤدي في النهاية
والنتاجية االقتصاديةb .
إلى انخفاض الرفاه إ
)ما يعيق أهداف التنمية المستدام ة 1.2 :و 4.4و 4.6و 8.5و 8.6و(10.1

 aلكمان وبانْتر-بريك وصالح (محررين) ،الفصول  5و 7و 11من الطرق إلى السالم :القوة التحويلية للأطفال والعائالت ،مطبعة معهد
ماساتْشوستس للتكنولوجيا ،كامبريدج ،ماساتْشوستس.2014 ،

•
•
•
•

تفاقم أوجه عدم المساواة بين المجموعات
أ
والنواع االجتماعيةc .
)ما يعيق أهداف التنمية المستدامة
 4.5و 4.7و 5و 10.2و(10.3
زيادة نسبة الجرائ م.
)ما يعيق أهداف التنمية المستدامة
 5.2و 16.1و(16.2
دورات عنف بين أ
الجيالe .
d

)ما يعيق أهداف التنمية المستدامة
 5.2و 16.1و(16.2
انخفاض الناتج الوطني إالجمالي.
)ما يعيق أهداف التنمية المستدامة
 8.1و(10.1

f

•

ازدياد في نسب البطالة.
)ما يعيق أهداف التنمية المستدامة  8.5و(8.6
دورات فقر بين أ
h
الجيال.

•

ازدياد في نفقات الرعاية الصحية والتعليم
والنظام القضائي الجنائي وخدمات حماية
i
الطفل والمساعدات العامة.

•

•

g

)ما يعيق أهداف التنمية المستدامة
 1.1و 1.2و(10.0

انخفاض الثقة.

j

 fهو ّدينوت وآخرون“ ،تأثير تدخل تغذية أثناء الطفولة المبكرة على الإنتاجية االقتصادية لدى البالغين في غواتيماال” ،النْسيت ،مجلد 371
رقم  ،9610شباط/فب راير  ،2008ص411-416 .؛ شوينهارت ،دراسة بيري لمرحلة ما قبل المدرسة “هاي سكوب” وصوال إلى عمر الأربعي ن :خالصة
واستنتاجات وأسئلة يكثر طرحها ،مؤسسة هاي سكوب أ
للبحاث التعليمية ،ميشيغان2004 ،؛ جرتلر وآخرون“ ،سوق العمل يعود إلى تحفيز
الطفولة المبكرة :متابعة لمدة  20سنة لتدخل اختباري في جامايكا” ،ورقة عمل للمكتب الوطني أ
للبحاث االقتصادية رقم .19185
 gشوينهارت ،دراسة بيري لمرحلة ما قبل المدرسة “هاي سكوب” وصوال إلى عمر أ
الربعين.

 bلكمان وآخرون ،الفصلين  5و 7من الطرق إلى السالم؛ سلسلة النْسيت لتنمية الطفولة المبكرة لعام  ،2016النْسيت ،أكتوبر  ،2016من رابط
منظمة الصحة العالمية (بالعربية):
 HTTP://WWW.WHO.INT/MATERNAL_CHILD_ADOLESCENT/DOCUMENTS/ECD-LANCET-EXEC-SUMMARY-AR.PDF؛
أ
ِه ْك مان“ ،تكوين المهارات واقتصاديات االستثمار في الطفال المحرومين” ،العلوم ،مجلد  312رقم  ،30/6/2006 ،5782ص.1900-1902 .
وص ّديقي وهرتزمان ،تنمية الطفولة المبكرة :أداة قوية لتحقيق المساواة  -التقرير النهائي للجنة منظمة الصحة العالمية عن المحددات
 cإروين ِ
االجتماعية للصحة ،ش راكة التعليم الإنساني المبكر ،فانكوفر ،حزي ران/يونيو 2007؛ “اقتصاديات عدم المساواة :قيمة تعليم الطفولة المبكرة”،
أ
المر ّب ي الميركي ،مجلد  35رقم  ،1ربيع  ،2011ص.31 .
 dمبادرة الفرصة االقتصادية ،ال رابط بين تعليم الطفولة المبكرة والجريمة والحد من العنف ،تموز/يوليو  ،2002من ال رابط التالي:
WWW.EOIONLINE.ORG/WP/WP-CONTENT/UPLOADS/EARLY-LEARNING/ELCLINKCRIMEREDUCTION-JUL02.PDF

 hإنغل وآخرون“ ،است راتيجيات لتجنب خسارة الإمكانيات النمائية لدى أكثر من  200مليون طفل في العالم النامي” ،النسيت ،مجلد  369رقم
 ،9557يناير  ،2007ص.229-242 .
 iانظروا مثال ،كامبل وآخرون“ ،االستثمارات في الطفولة المبكرة تعزز صحة الكبار” ،العلوم ،مجلد  343رقم  ،28/3/2015 ،6178ص1478-1485 .؛
إيكنرود وآخرون“ ،منع استغالل أ
الطفال وإهمالهم عبر برنامج زيارات منزلية من قبل ممرضين :التأثي رات المقيدة للعنف المنزلي” ،جاما ،مجلد
 284رقم  ،20/9/2000 ،11ص1385-1391 .؛ رولنك وغرونوولد“ ،تنمية الطفولة المبكرة :تنمية اقتصادية بعائدات عامة عالية” ،المنطقة ،مجلد 17
رقم  ،4آذار/مارس  ،2003ص.6-12 .

 eانظروا ،مثالِ ،و ُدوم“ ،دورة العنف” ،العلوم ،مجلد  ،244رقم  ،4901نيسان/أبريل  ،1989ص.160 .
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مخاطر مجتمعية

 jلكمان وآخرون ،الفصلين  3و 7من الطرق إلى السالم.

2

منع الن زاع العنيف واستدامة السالم

أ2-

خدمات تنمية الطفولة المبكرة
تزيد من التماسك االجتماعي على
الصعيدين العمودي أ
والفقي

يمكن لخدمات تنمية الطفولة المبكرة أن تعزز القدرة على
الصمود وتعزز السلوكيات االجتماعية اليجابية لدى أ
الطفال
إ
ومقدمي الرعاية .كما يمكن أن يُ ستفاد منها كمنصات اجتماعية
تجعل الجماعات المتنازعة على أ
الصعدة االجتماعية الثقافية
أو إالثنية أو الهوية الدينية تنخرط في جهود مشتركة للبرمجة
باتجاه غاية مشتركة .إلى ذلك ،إن تطبيق الحكومة لهذه
الخدمات يبني جسورا بين المجتمع المحلي وحكومته.

ب� أ
العالقات الشخصية ي ن
الف راد

التماسك االجتماعي أ
الفقي

•

من خالل رعاية تنمية الطفولة المبكرة الصحية ،يمكن لخدمات تنمية الطفولة المبكرة النوعية التي تشمل الصحة والتغذية والحماية والتعلم المبكر أن تقوم بما يلي:
O

بناء صمود داخلي نفسي من أجل صد الضغط السام طوال الحياة ،وبالتالي تحسين الصحة النفسية (بما في ذلك التخفيف من عوارض اضط راب الضغط النفسي ما بعد
6
الصدمة واالكتئاب والقلق) والتمكين من عالقات شخصية مسؤولة وصحية.
)أهداف التنمية المستدامة  1.5و(3.4

O

تعزيز السلوكيات إاليجابية االجتماعية والثقة والتفاعالت االجتماعية الصحية.
)أهداف التنمية المستدامة  4.2و(4.7

O

التخفيف من السلوكيات العنيفة والمعادية للمجتمع ،بما في ذلك اعتقاالت بسبب الج رائم العنيفة في عمر الشباب والرشد.
)أهداف التنمية المستدامة  16.1و(16.2

6

ب� المجموعات (العالقات ي ن
التماسك ي ن
ب� المجموعات)

•

الهل أن تبني رأسماال اجتماعيا وتوح د أ
في المناطق التي يسود فيها التوتر بين المجموعات ،يمكن لخدمات تنمية الطفولة المبكرة المنصفة ومجموعات نقاشات أ
الهل المتنازعة
ّ
8
المنتمية إلى هويات مختلفة حول الغاية المشتركة وهي رفاه الطفل( 9.انظروا ،مثال ،ب رامج تنمية الطفولة المبكرة المن ّف ذة بنجاح في أج زاء من تركيا وساحل العاج وأوغندا.
)أهداف التنمية المستدامة  4.7و 10.2و(10.3

التماسك
االجتماعي
العمودي

ب� أ
العالقات ي ن
الف راد/المجموعات والمؤسسات الحاكمة (التماسك العمودي)

•

إن تنفيذ الحكومة لخدمات تنمية طفولة نوعية وعادلة يقوي الثقة بين أعضاء المجتمع المحلي وحكومته م.
)أهداف التنمية المستدامة  10و(16.6

زيادة رأس املال البرشي لألطفال والعائالت

•

إن االستثمارات في تنمية الطفولة المبكرة تساعد األطفال الضعفاء على البقاء على المسار
تحس ن كبير في الصحة النفسية والجسدية ،وتحقيق التعليم العالي
الصحيح نمائيا ،ما قد يؤدي إلى ّ
والتوظيف ،وزيادة الدخل بنسبة  46%في مرحلة الرشد 11 .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن لب رامج الجيل الثاني من
تنمية الطفولة المبكرة بناء رأس المال البشري لكل من الطفل ومقدم الرعاية من خالل مساعدة مقدمي
16
الرعاية على تحسين تعليمهم أو توظيفهم أو دخلهم أو تمكينهم.
)أهداف التنمية المستدامة  1.2و 4.1و 4.2و 4.4و 4.5و 8.5و 8.6و(10.1

لطالما أظهرت تحليالت جدوى التكلفة أن االستثمار في تنمية الطفولة المبكرة هو “أقوى
استثمار يمكن أن يقوم به بلد ما” ،مع عائدات مجتمعية تصل إلى  18دوالرا لكل دوالر مستثم ر 14.ويشمل
هذا االلت زام بتنمية الطفولة المبكرة الحد من العنف تجاه األطفال ،ما ك لّف االقتصاد ما يق دّر بمبلغ 206
15
مليار دوالر في عام  2014عبر شرق آسيا والمحيط الهادئ فقط.
)أهداف التنمية المستدامة  1.2و 8.1و 10.1و(16.2

إنتاجية اقتصادية مستدامة

•

يمكن أن يؤدّي توفير تنمية الطفولة المبكرة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واألنواع االجتماعية (الجندر) إﻟﻰ
13
تضييق الفجوات االقتصادية والتعليمية بشكل كبي ر 12 ،ﻤﺎ يقلل من مخاطر الن زاعات العنيفة.
)أهداف التنمية المستدامة  4.1و 4.2و 4.4و 4.5و 4.6و(10

ائتالف الطفولة المبكرة للبناء السالم )(ECPC

من خالل مساعدة أ
الطفال والعائالت الضعيفة على
تحقيق إمكانياتهم يمكن لخدمات تنمية الطفولة
المبكرة العامة أن تخفف من أوجه عدم المساواة
وتعزز إالنتاجية االقتصادية المستدامة.

ب رامج فعالة من حيث التكلفة

الحد من أوجه عدم املساواة االقتصادية والتعليمية

•

		

10

ب 2-تعزز خدمات تنمية الطفولة المبكرة
والنتاجية االقتصادية
.المساواة إ
•

7

3

إن كسر حلقات العنف والحرمان يسمح لألجيال المستقبلية بفرص مستمرة لإلنتاجية االقتصادية والح راك
االجتماعي.
)أهداف التنمية المستدامة  1.2و(10.1
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توصيات متعلقة بالسياسات
© UNICE F /UN0 2 1 2 8 6 7 /NOORANI

يل:
ينبغي أن تؤيد سياسات تنمية الطفولة المبكرة المتعلقة بالسالم ما ي

•

الطفال أ
الوصول الشامل إلى خدمات تنمية الطفولة المبكرة التي تصل إلى أ
الكثر ضعفا
واستبعادا ،وتشمل جميع أ
النواع االجتماعية.
)أهداف التنمية المستدامة  3.2و 3.4و 4.2و 4.7و 5.1و 10.2و 10.3و.16ب(

•

مجموعات ب رامج نوعية ومتعددة القطاعات في مجال تنمية الطفولة
المبكرة تكون متجذرة في “رعاية التنشئة” التي يمكن تقديمها من خالل ب رامج قطاعية موجودة مسبقا.
)أهداف التنمية المستدامة  2.2و 3.1و 3.2و 3.3و 3.4و 4.2و 4.7و 5.2و 6.2و 16.1و(16.2
 Oنتائج الب رامج أ
الفضل تأتي من ب رامج تنمية الطفولة المبكرة التي تستهدف أكثر
أ
الطفال تعرضا والتي تكون متكاملة مع ب رامج قطاعية قائمة.

•

خدمات تنمية طفولة مبكرة محددة السياق وم راعية لظروف الن زاع تتوجه إلى حاجات
المنطقة والعائالت المنخرطة ،وتوفر دعم للعائلة/مقدمي الرعاية يكون شامال وعاما.
)أهداف التنمية المستدامة  2.2و 3.4و 4.2و(16.2
أ
توح د الهالي القادمين من مجموعات
خدمات تنمية طفولة مبكرة بين المجموعات ّ
مختلفة ثقافية اجتماعية أو إثنية أو دينية.
)أهداف التنمية المستدامة  10.2و 10.3و.16ب(

•

•

خطط عمل لتنمية الطفولة المبكرة تكون مستندة إلى 		
العلم وتعتمد على دالئل وتزيد فعالية تنمية الطفولة المبكرة في بناء السالم.
)أهداف التنمية المستدامة  4.2و(4.7
O

هذا ينطبق بشكل خاص على البلدان المتأثرة بالن زاع والبلدان ما بعد الن زاع حيث تكاد
17
تكون هذه السياسات معدومة.

•

توج ه توسيع فعالية
أطر عمل قابلة للتطبيق ووطنية ّ
وتقي مها.
ب رامج تنمية الطفولة المبكرة ّ
)أهداف التنمية المستدامة  10.5و(16.6

•

نظم مساءلة تتبع االستثمارات المالية لخدمات تنمية الطفولة المبكرة.
)أهداف التنمية المستدامة  10.5و(16.6

		

وه ْن ك-جان برنْ كمان من مكتب دعم بناء السالم
دونالدسون باسم ائتالف الطفولة المبكرة للبناء السالم مع مساهمات من أنجليكا بونغوتا
تقدير وشك ر :لقد قام بصياغة هذه الوثيقة كل من تشيلسي
ْ
وفريدرك أفولتر وبيا ريبيللو بريتو ِ
ِ
”.التابع أ
للمم المتحدة ،وأعضاء آخرين في ائتالف السالم للطفولة المبكرة .نحن ممتنون للدعم المالي من مؤسسة “ألكس وأني” ومؤسسة “جاكوبْ س
للمزيد من المعلومات حول ائتالف السالم للطفولة المبكرة ،يرجى زيارةwww.ECDpeace.org :

 1الجمعية العامة أ
للمم المتحدة  ،الق رار الذي اعتمدته الجمعية العامة في
 ،23/12/2016 A/متابعةً للإعالن وبرنامج العمل بشأن ثقافة السالم ،الق رار
RES/71/252، 26/1/2017.
المن التابع للجمعية العامة أ
 2تقارير مجلس أ
للمم المتحدة :تقرير الفريق المستقل
الرفيع المستوى المعني بعمليات السالم 2015/6/17 ،70/95-S/2015/446 ،؛
وتقرير لجنة بناء السالم عن دورتها التاسعة.2016/2/4 ،A/70/714-S/2016/115 ،
للمم المتحدة ،الق رار  2282الذي تبناه مجلس أ
المن التابع أ
 3مجلس أ
المن في
اجتماعه رقم .2016/4/27 ،S/RES/2282 ،7680
 4بيا بريتو وآخرون“ ،العناية ال راعية :تعزيز تنمية الطفولة المبكرة” ،النسيت ،مجلد
 389رقم  ، 2017 / 1 / 7 ، 10064ص. 102 - 91 .
 5مركز الطفل الذي ينمو ،جامعة هارفرد“ ،الضغط السام” ،من ال رابط التالي من
الجامعة:
HTTP://DEVELOPINGCHILD.HARVARD.EDU/SCIENCE/KEY-CONCEPTS/TOXIC-STRESS/
 6انظروا مثال ،لكمان وبانتر بريك وصالح (محررين) ،الطرق إلى السالم :القوة التحويلية
للأطفال والعائالت ،مطبعة معهد  -ماساتشوستس للتكنولوجيا ،كامبريدج،
ماساتشوستس 2014 ،؛ بناء السالم من خالل تنمية الطفولة المبكرة :مذ ّك رة توجيهية،
من موقع اليونيسيف على ال رابط التالي:
_HTTP://WWW.UNICEF.ORG/EARLYCHILDHOOD/FILES/ECD_PEACEBUILDING
GNOTE__.PDF
 7أ .ج .رينولدز وآخرون“ ،تأثي رات تدخل طفولة مبكرة مدرسي على الصحة والرفاه في
الكب ر :متابعة لمدة  19عاما لعائالت ذات دخل محدود” ،أرشيف مجلة طب الأطفال
والم راهقين ،مجلد  161رقك  ،8آب/أغسطس  ، 2007ص 739 - 730 .؛ شوينهارت،
دراسة بيري لمرحلة ما قبل المدرسة “هاي سكوب” وصوال إلى عمر الأربعي ن :خالصة
واستنتاجات وأسئلة يكثر طرحها ،مؤسسة هاي سكوب أ
للبحاث التعليمية،
ميشيغان2004 ،؛ يوشيكاوا“ ،آثار طويلة المدى لب رامج الطفولة المبكرة على النتائج
االجتماعية والجنوح” ،مستقبل الأطفال ،مجلد  5رقم  ، 3شتاء  ، 1995ص 75 - 51 .؛
وولكر وآخرون ،تحفيز الطفولة المبكرة يفيد الكفاءات عند الكبر ويحد من السلوك
العنيف” ،طب الأطفال ،مجلد  127رقم  ، 5أيار/مايو  ، 2011ص857-849 .

التعليقات الختامية
 8منظمة أ
الم والطفل التربوية ،بناء جيل من المصالحة :دور تنمية الطفولة المبكرة في
بناء السالم ، 2009 ،تربية الطفولة المبكرة وبناء السالم في شمالي أوغندا وشرقها،
اليونيسيف ،أيار/مايو  2005؛ تقرير اليونيسيف السنوي للعام  2014عن ساحل العاج:
بناء السالم والتربية والمناداة/المناصرة في ب رامج الأطر المتأثرة بالن زاع ،اليونيسيف،
. 2014
 9ب تيغرو وتروب“ ،هل التواصل بين المجموعات يحد من أ
الحكام المسبقة؟ نتائج
ِ
تحليلية تجميعية” ،الحد من الأحكام المسبقة والتمييز ،تحرير ستوارت أوسكامب،
شركاء لورانس إرلْبوم ،نيو جرسي ، 2000 ،ص. 114 - 93 .
 10إيرين ماكاند ِل س ،مكتسبات السالم وأكث ر :مساهمات الخدمات الإدارية واالجتماعية في
بناء السالم ،مكتب أ
المم المتحدة لدعم بناء السالم ،نيويورك. 2012 ،
 11تانر وكاندالند وأو ِّدن ،التأثي رات الالحقة لتدخالت الطفولة المبكرة :م راجعة منهجية،
ورقة عمل لمجموعة تقييم مستقلة  ، 3 / 2015مجموعة البنك الدولي ،واشنطن
العاصمة 2015 ،؛ جرتلر وآخرون“ ،سوق العمل يعود إلى تحفيز الطفولة المبكرة:
متابعة لمدة  20سنة لتدخل اختباري في جامايكا” ،ورقة عمل للمكتب الوطني
أ
للبحاث االقتصادية رقم  ، 19185حزي ران/يونيو  2013؛ هودينوت وآخرون“ ،تأثير
تدخل تغذية أثناء الطفولة المبكرة على الإنتاجية االقتصادية لدى البالغين في
غواتيماال” ،النسيت ،مجلد  371رقم  ، 9610شباط/فب راير  ، 2008ص 416 - 411 .؛ أ .ج.
رينولدز وآخرون“ ،تأثي رات تدخل طفولة مبكرة مدرسي على الصحة والرفاه في الكبر”؛
شوينهارت وآخرون ،تأثي رات على مدى الحياة :دراسة بيري لمرحلة ما قبل المدرسة
“هاي سكوب” وصوال إلى عمر الأربعين ،تحرير لين تايلور ،مطبعة هاي سكوب،
ميشيغان.2005 ،
 12انظروا على سبيل المثال :إنغل وآخرون“ ،است راتيجيات للحد من أوجه عدم المساواة
وتحسين النتائج النمائية لدى أ
الطفال الصغار في البلدان ذات الدخل المنخفض
والمتوسط” ،النسيت ،مجلد  378رقم  ، 2011 / 10 / 8 ، 9799ص 1353 - 1339 .؛ ِإ ْر ِون
وص ّديقي وهرت ْزمان ،تنمية الطفولة المبكرة :أداة قوية لتحقيق المساواة التقرير
ِ
النهائي للجنة منظمة الصحة العالمية عن المحددات االجتماعية للصحة ،ش راكة
التعليم الإنساني  -المبكر ،فانكوفر ،حزي ران/يونيو . 2007

ائتالف الطفولة المبكرة للبناء السالم )(ECPC
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 13يمكن للحد من أوجه التفاوت التعليمية واالقتصادية أن يقلل إلى حد كبير من مخاطر
الن زاعات العنيفة .انظروا على سبيل المثال :مركز البيانات والسياسات التربوية
التابع لمنظمة صحة العائلة العالمية  ، (FHI 360) 360أوجه عدم المساواة والن زاع
العنيف :أدلة واعتبارات سياسية ،اليونيسيف ،نيويورك ،حزي ران/يونيو  2016؛ برنْكمان
وه زير ،التعاطي مع أوجه عدم المساواة الأفقية كمح ّف ز للن زاع في جدول أعمال
وأتري ِ
التنمية ما بعد عام  ، 2015عالم أكثر أمانا ) ،(SAFERWORLDمكتب أ
المم المتحدة
لدعم بناء السالم  ،نيويورك  ،شباط  /فب راير . 2013
 14انظروا مثال ،هو ّدينوت وآخرون“ ،المنطق االقتصادي لالستثمار في الحد من التقزم”،
أ
نورس
تغذية الم والطفل ،مجلد  8رقم  ، 2أيلول/سبتمبر  ، 2013ص 82 - 69 .؛ ِ
وبار ِن ت“ ،فوائد تدخالت الطفولة المبكرة عبر العال م” ،مجلة اقتصاديات التعليم،
وو ُدن،
مجلد  29رقم  ، 2نيسان/أبريل  ، 2010ص 282 - 271 .؛ سايْ ر
ودفرس لّي ونيومان ُ
ِ
االستثمار في تنمية الطفولة المبكرة :م راجعة تجربة البنك الدولي الحديثة ،البنك
الدولي ،واشنطن العاصمة.2015 ،
 15تقدير العبء االقتصادي للعنف ضد أ
الطفال في شرق آسيا والمحيط الهادئ،
اليونيسيف ،أيلول/سبتمبر  ، 2014من ال رابط التالي:
WWW.UNICEF.ORG/EAPRO/ECONOMIC_BURDEN_IN_EAST_ASIA_PACIFIC.PDF
الثار طويلة أ
 16انظروا مثال :كاج ت سيباسي وسونار وب ْك مان ،آ
الجل للتدخل المبك ر :أمهات
ِ ْ
ِ
وأطفال بدخل منخفض في تركيا” ،مجلة علم النفس التنموي التطبيقي ،مجلد 22
رقم  ، 4يوليو أغسطس  ، 2001 -ص 361 - 333 .؛ أولدز وآخرون“ ،زيارات خالل فت رات
ما قبل الوالدة والرضاعة من قبل الممرضات :نتائج حديثة” ،مستقبل الأطفال ،ربيع
صيف  ، 1999 -ص 65 - 44 .؛ تقرير اليونيسيف السنوي للعام  2014عن ساحل العاج:
بناء السالم والتربية والمناداة/المناصرة في ب رامج الأطر المتأثرة بالن زاع ،اليونيسيف،
. 2014
 17أنغ وأوليفر ،تحليل منهجي لسياسات تنمية الطفولة المبكرة وبناء السالم في  14بلدا
متأثرة بالن زاع وبعد الن زاع (ملخص عن البحث) ،اليونيسيف ومعهد التربية التابع
للكلية الجامعية في لندن ،نيويورك.2016 ،
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