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 امللخص باللغة العزبية :

لتوجيات التربوية لعدد مف اإلى ضرورة الرجوع  المبكرة ةالطفول تظير الحاجة في تربية
 ويقوـ البحث بدراسة أىـ في كثير مف الظروؼ، مصرالدوؿ المتقاربة مع  بعضفي 

 يمكف أف توضع موضع التنفيذالتي و كؿ مف اليند وجنوب أفريقيا المجاؿ في يات في وجتال
عمى األىداؼ التصور المقترح يشتمؿ و  ،تحسيف تربية الطفولة المبكرةبغرض وذلؾ بمصر 

التربية في واآلليات البلزمة لمتطبيؽ وذلؾ بالرجوع إلى عدد مف المحاور الميمة المتعمقة ب
السياسات والتشريعات، ومف أىـ ىذه المحاور  الطفولة المبكرة في اليند وجنوب أفريقيا

عداد المعمـ  . والخدمات المقدمة، واإلدارة والتمويؿ، والمنيج المطبؽ، وا 
التمويؿ، المنيج، و اإلدارة  الخدمات المقدمة، التشريعات،و السياسات  الكممات المفتاحية:

 إعداد المعمـ
Early Childhood Education in the BRICS: 

India and South Africa 
    The need arises in early childhood education to go back to a number of 

educational trends found in some other countries that are akin to ours in 

many respects. In fact, the research makes a study of some important 

points in the field in India and South Africa which can be readily put into 

practice in Egypt. In the end, a schema suggested to improve early 

childhood education in the stage which takes note of the policies and 

legislation, the services offered, administration and finance, the curricula 

adopted and teacher education. 

 

Key words: policies and legislation, services offered, administration and 

finance, curricula, teacher education 
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 مقدمــة

لكؿ طفؿ الحؽ في التعمـ المبكر  عمى أفمنو ( 82ينص الدستور المصري في المادة )
 ، ومع ذلؾ(32: 0222في مركز لمطفولة حتى سف السادسة مف عمره )الدستور المصري، 

 6-2 سف الخدمات المقدمة بيفالزيادة السكانية المتسارعة دوف تمبية الطمب عمى تحوؿ 
تنجح  ىكمي عمى حساب الجودة أحيانًا حتلمتوسع ال قد تمجأ الجيات المسئولة، و سنوات

قائمة الضرورة تزاؿ  ولكف ما إلى حد ما، السياسات التعميمية نسبيًا في رفع نسبة االستعياب
وخاصة لؤلطفاؿ الفقراء وسكاف الريؼ بالمرحمة ة زالة التفاوت في الخدمات التربويإلى إ

 (22، 5: 0222والمناطؽ العشوائية عمى سبيؿ المثاؿ. )وزارة التربية والتعميـ، 

تبتعد عف  بمصر بالتربية في الطفولة المبكرةحظ أف ألمب محاوالت التطوير ومف المبل
معالجة األسباب الفعمية، فالمشكمة األساسية ال تتعمؽ بالموارد المالية وحدىا بؿ في سوء 
استخداـ ىذه الموارد حيث أف األصؿ في توزيع الخدمات ىو تحقيؽ اليدؼ مف إنشائيا 

لوصوؿ إلى جميع المستفيديف دوف تفرقة. )الجعفري، والقدري، بأقصى كفاءة ممكنة مف أجؿ ا
0226 :027) 

أكبر االقتصاديات الصاعدة في  تجمعخمس دوؿ  BRICSمجموعة البريكس  وتضـ
، ويرمز االسـ إلى الحروؼ األولى مف اسـ كؿ بمد بالمغة rising economiesالعالـ حاليًا 

 Cإلى اليند، وحرؼ  Iإلى روسيا، وحرؼ  Rرؼ إلى البرازيؿ، وح Bاإلنجميزية فيرمز حرؼ 
 إلى جنوب أفريقيا. Sإلى الصيف، وحرؼ 

% مف حجـ االقتصاد الكمي 03وطبقًا لتقديرات البنؾ الدولي تمثؿ دوؿ البريكس مجتمعة 
% مف عدد السكاف، وقد ظيرت 23% مف المساحة الكمية، ونسبة 06,2بالعالـ، ونسبة 

عد األزمة المالية التي اجتاحت العالـ في العاـ المالي ب 0229المجموعة لموجود عاـ 
تمقت جنوب أفريقيا الدعوة مف الصيف لبلنضماـ،  0222، وفي ديسمبر عاـ 0227/0228

                                                                        (Patrick, July 2015: 1-2) .0222وىو ما تحقؽ بصورة رسمية عاـ 

وتيتـ اليند بحؽ الطفؿ في الحصوؿ عمى التربية المجانية اإللزامية في الطفولة المبكرة، 
الصادرة  National Plan of Action for Children 0226وتؤكد الخطة القومية عاـ 

 Safe Children - Happy Childhoodتحت شعار أطفاؿ آمنوف، طفولة سعيدة 
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لؤلطفاؿ مف الحمؿ وحتى  والتربية حة والتغذية والحمايةالصالرعاية و ضرورة إتاحة خدمات 
بجودة عالية بحموؿ عاـ ؿ جميع األطفاؿ عمى ىذه الخدمات حصوسف السادسة وذلؾ بيدؼ 

0232. 

 (Ministry of Women and Child Development, Dec. 2016: 8-10)      
لقومية المتكاممة لتنمية السياسة ا 0225ديسمبر عاـ  جنوب أفريقيا صدرت في فيو       

والتى  National Integrated Early Childhood Developmentالطفولة المبكرة 
تنص عمى ضرورة توفير حزمة مكونة مف خمس خدمات تمبي احتياجات مراحؿ نمو الطفؿ 

الرسمي في سف السابعة، منذ فترة الحمؿ وحتى السنة التي تسبؽ بداية التعميـ اإللزامي 
ىذه الحزمة عمى الخدمات الصحية واالجتماعية والغذائية، واإلرشاد األسري، والتعمـ وتشتمؿ 

توفير اإلتاحة، إلى ضماف  0232لسياسة المتكاممة بحموؿ عاـ المبكر، وتيدؼ ىذه ا
 Deprtment of Social)  المتساوية لكؿ طفؿ عمى المستوى القومي. ةوالفرص

Development, 2015: 8) 

الحالي وذلؾ في ضوء دراسة خبرات كؿ مف اليند وجنوب أفريقيا  ويحاوؿ البحث 
 والتي تيدؼ 0232 مصر المساعدة في االرتقاء بخدمات تربية الطفولة المبكرة وفقًا لرؤية

تطوير رياض األطفاؿ كخطوة أولى لبللتحاؽ بالتعميـ االبتدائي عف طريؽ وضع نظاـ  إلى
المعمميف المتخصصيف ومف المتوقع االنتياء مف تمويؿ وتأىيؿ لاالسياسات و متكامؿ يشمؿ 
 (228: 0226)وزارة التخطيط والمتابعة واإلصبلح اإلداري، مايو . 0202ذلؾ بحموؿ عاـ 

 مشكلة البحح 

( بعض األىداؼ 0232-0222تحدد الخطة االسترايجية لمتعميـ ما قبؿ الجامعي )
 ومنيا ما يمي:  0226/0227حقؽ بنياية عاـ تالتنفيذية التي ينبغي أف ت

)وزارة التربية                                                                 
 (69-68، 29: 0222والتعميـ،
ة ي% في المتوسط في المرحمة التأسيس52االلتحاؽ برياض األطفاؿ إلى  ةع نسبرف -

 0227 -0222لمخطة أي خبلؿ السنوات 
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% سنويًا مع البدء 5ت القيد اإلجمالي بنسبة وضع البدائؿ المختمفة لرفع معدال -
 بالمناطؽ النائية والفقيرة ذات معدالت االلتحاؽ المنخفضة

حتى يرتفع معدؿ  قاعاتالمدني والقطاع الخاص في توفير زيادة مشاركة المجتمع ال -
 القيد إلى النسبة المطموبة 

برياض لقيد يتضح أف نسبة ا 0226/0227وطبقًا لئلحصاءات الصادرة في العاـ 
 ما تزاؿ بعيدة عما تستيدفو الدولة حيث يبلحظ ما يمي:األطفاؿ 

 :0226/0227 ،)وزارة التربية والتعميـ                                                   
380 ،230 ،237) 
% مما يعني أف نسبة 32,6وصوؿ نسبة القيد اإلجمالي بالمرحمة إلى نسبة  -

 رياض األطفاؿ تمتع بخدمات % مف األطفاؿ ال68,2
%، وفي محافظة 22,9القاىرة مثبًل إلى في تفاوت نسب القيد بيف المحافظات فتصؿ  -

%، وفي محافظة شماؿ 02,6%، وفي محافظة الفيـو إلى 30,2كفر الشيخ إلى 
 % 02,5سيناء إلى 

الحكومية فتصؿ في محافظة االسكندرية  بالمؤسسات تفاع متوسط كثافة القاعاتار  -
%، وفي محافظة دمياط إلى 20,99%، وفي محافظة أسيوط إلى 62,28مثبًل إلى 
39,62% 

الحكومية فتصؿ في  لنسبة لممعممة الواحدة في المؤسساتارتفاع نصيب األطفاؿ با -
 % 56,26%، وفي محافظة مرسى مطروح إلى نسبة 22,75محافظة قنا إلى نسبة 

الدوؿ المتقاربة مع مصر في  عدد مفالعودة إلى تجربة ويتضح مما سبؽ أنو ينبغي 
تسيـ في تقميؿ التفاوت ضافية ا يمكف أف يساعد في اقتراح حموؿ إكثير مف الظروؼ، وىو م

، ويتمثؿ فيما يتعمؽ بتربية الطفولة المبكرة بيف العجز الكمي والكيفي بيف المحافظات المختمفة
 السؤاؿ الرئيس في ىذا البحث فيما يمي:

التربية بالطفولة دة مف خبرات كؿ مف اليند وجنوب أفريقيا في مجاؿ كيؼ يمكف االستفا
 بمصر؟ المبكرة

 ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
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ما أىـ جوانب رعاية وتربية الطفولة المبكرة في اليند مف حيث السياسات  .2
عداد والخدمات المقدمة، واإلدارة والتمويؿ، والمنيج المطب والتشريعات،  ؽ، وا 

  المعمـ؟
ما أىـ جوانب تنمية الطفولة المبكرة في جنوب أفريقيا مف حيث السياسات  .0

عداد المعم   ؟ـوالتشريعات، والخدمات المقدمة، واإلدارة والتمويؿ، والمنيج المطبؽ، وا 
أىـ فى مصر وذلؾ في ضوء  تربية الطفولة المبكرة التصور المقترح لتحسيفما  .3

 كؿ مف اليند وجنوب أفريقيا؟ يالتوجيات التربوية ف
 أهداف البحح

 ييدؼ البحث إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ مف أىميا ما يمي: 
وصؼ وتحميؿ أىـ جوانب التربية بالطفولة المبكرة في كؿ مف اليند وجنوب أفريقيا  .2

مف حيث السياسات والتشريعات، والخدمات المقدمة، واإلدارة والتمويؿ، والمنيج 
 عداد المعمـالمطبؽ، وا  

د ػػػػػكؿ مف الين ة بالطفولة المبكرة فيػالتربيفي  وجيات التربويةتاستخبلص أىـ ال .0
 وجنوب أفريقيا

فى  خدمات تربية الطفولة المبكرةفي تحسيف ساعد تصور مقترح يمكف أف يوضع  .3
 مصر.

 أهنية البحح

 تعود أىمية البحث إلى ما يمي:

لخبرات المعاصرة في كؿ مف اليند وجنوب التعرؼ عمى بدائؿ واقعية مستفادة مف ا .2
 أفريقيا وبخاصة في المناطؽ المحرومة أو المعرضة لمخطر.

التربية الصالحة لمتطبيؽ في باليند وجنوب أفريقيا ت التربوية مناقشة بعض التوجيا .0
 في مصر  بالطفولة المبكرة

الحالي عمى  وخاصة أف البحث ولة المبكرةإثراء البحث التربوي في مجاؿ تربية الطف .3
التي تتناوؿ دولتيف مف دوؿ البريكس في كؿ  القميمةحد عمـ الباحثة مف الدراسات 

 مف قارة آسيا وقارة أفريقيا.
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 ميوج البحح

 يتوفر بمجاؿ البحث في التربية المقارنة عدد مف الصيغ مف بينيا الدراسة المجالية
area study ، دراسة الحالة وcase study رنة الدراسة المقا، وcomparative study ،

الدراسة المجالية دراسة نظـ تربوية في تجمع لعدد مف الدوؿ )أحمد وآخروف، ويقصد ب
كؿ ما يتعمؽ بالنظاـ  ة المجالية عمى جمع المعمومات عف، وتعتمد الدراس(55: 0222

التربوي دوف إجراء أي تحميؿ مقارف بشكؿ تفصيمي، فيي في األساس دراسة مسحية وصفية 
طمب المزيد مف اإلطبلع، والدقة العممية، والموضوعية في جمع المعمومات وذلؾ لفيـ تت

 .(32-33: 2999النظاـ التربوي في منطقة وجوده )بدراف، 
 حدود البحح

روعي في اختيار كؿ منيما البعد عمى دولتيف فقط مف دوؿ البريكس  يقتصر البحث
وىي المغة  lingua francaدوائر البحث األفروآسيوي، والتشابو في المغة المستخدمة في 

، 2952اإلنجميزية، كما أف البحث يكتفي بدراسة التجربة اليندية بعد اعتماد الدستور عاـ 
، وتتـ 2992لمبية في جنوب أفريقيا عاـ وبعد انتياء التفرقة العنصرية وبداية حكـ األ

سات والتشريعات، والخدمات السيا عدد مف المحاور ىي بالتحديد المقارنة بيف الدولتيف في
عداد المعمـ.  المقدمة، واإلدارة والتمويؿ، والمنيج المطبؽ، وا 

 مصطلحات البحـح

 Early Childhood المصطمػح الرئيس في ىذا البحػث ىو التربية بالطفولة المبكرة 

Education  ويشير ىذا المصطمح في اليند إلى رعاية وتربية الطفولة المبكرةEarly 

Childhood Care and Education (ECCE)  ويقصد بذلؾ المفيـو المتكامؿ الذي
يشتمؿ عمى الرعاية والصحة والتغذية والتربية داخؿ بيئة آمنة وداعمة لمطفؿ اعتبارًا مف فترة 

 6-3الحمؿ وحتى سف السادسة عمى أف توجو برامج تربية ما قبؿ المدرسة لمطفؿ بيف سف 
             (Ministry of Women and Child Development, 2012: 6) ت. سنوا
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 Early Childhoodوتستخدـ جنوب أفريقيا مصطمح تنمية الطفولة المبكرة 

Development (ECD)  لئلشارة إلى مجموعة الخدمات التي تقدـ لمطفؿ مف الميبلد وحتى
مي وذلؾ بيدؼ المساعدة عمى النمو الجسمي والعقمي والعاطفي واألخبلقي بداية التعميـ اإللزا

واالجتماعي، وتشتمؿ خدمات تنمية الطفولة المبكرة عمى برامج سنة التييئة التي تقدـ لمطفؿ 
 Children's)سنوات والتي تسبؽ الصؼ األوؿ مف التعميـ االبتدائي.   6-5مف سف 

Institute, 2016: 4)       

 الرتبية بالطفولة املبكزة يف دولة اهليد أواًل:

 25الينػػد دولػػة مسػػتقمة عػػف التػػاج البريطػػاني منػػذ سػػبعيف عامػػًا تقريبػػًا، وبالتحديػػد منػػذ 
، والنظاـ السياسي المطبؽ بيا ىو النظاـ الجميػوري بمقتضػى الدسػتور 2927ألسطس عاـ 
أكبػر دولػة بالعػالـ مػف )اليػـو الػوطني لمػببلد(، وىػي سػابع  2952ينػاير عػاـ  06الصادر فػي 

أكثػر مػف مميػار وربػع مميػار العػدد حيث المساحة وثاني أكبر دولة في عدد السكاف حيػث يبمػغ 
% مػف 3,8نفاؽ عمى التعمػيـ ، وتبمغ نسبة اإل 0227( في يوليو 2,082,935,922نسمة )

بيػػة رو  3,62 الميزانيػػة، والعممػػة المسػػتخدمة ىػػي الروبيػػة، وتبمػػغ قيمػػة الجنيػػو المصػػري نحػػو 
، وتقع اليند فػي شػرؽ آسػيا وتحػدىا دوؿ مثػؿ بػنجبلديش وبوتػاف 0227تقريبًا آخر ديسمبر 

إقمػػيـ منيػا  وسػبعة أقػاليـ اتحاديػة، ،واليػة 09وبورمػا والصػيف ونيبػاؿ وباكسػتاف، وتتػألؼ مػف 
% سػػػنويًا عمػػػى مػػػدى  7-6قػػػد ارتفػػػع النػػػاتج المحمػػػي االجمػػػالي بنحػػػو و  العاصػػمة نيػػػودليي،

% 72مػا يػزاؿ يعػيش حػوالي  0220، وحسػب إحصػاء عػاـ ى مف القرف الحػاليالسنوات األول
نوويػة متقدمػة فػي مجػاؿ تقنيػة  ةمف إجمالي السكاف في المناطؽ الريفية، ومع ذلػؾ فيػي دولػ

 ;(Banks, A. 2008: 570)( 328: 0225)بيمػز، ويممشػوفر، يونيػو  .عالميػاً  المعمومػات

(The World Fact Book, Oct. 2017)                                                     
تاحػػة التعمػػيـ سػػة إبالطفولػػة المبكػػرة، فقػػد شػػرعت الينػػد فػػي تنفيػػذ سيا وبالنسػػبة لمتربيػػة  

المجػػاني واإللزامػػي لجميػػع األطفػػاؿ مػػع التصػػدي لمشػػكمتي التبػػايف بػػيف الواليػػات فػػي نوعيػػة 
لفػرص التعميميػة، ومػف المبػادرات فػي الخدمات المقدمة، وفي ضعؼ المساواة االجتماعية فػي ا

نفػاؽ مػف ميزانيػة الدولػة عمػى المشػروعات ميزانية لمطفؿ تشير إلى مجمؿ اإل  ىذا الصدد وضع
المخصصة، ويتـ تقسيـ البرامج والخطط المتضػمنة فػي ىػذه الميزانيػة إلػى أربعػة قطاعػات ىػي 

 (  627، 623: 0228التنمية والصحة والتربية والحماية. )جوفيندا، سبتمبر 
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 السياسات والتشزيعات 0.0

 المبكرة ةمبية الحاجة لمتربية بالطفولتولت الجيات التطوعية والمؤسسات الخاصة ت
، ظمت رعاية 2952عاـ  ، وبعد إعبلف الجميورية 2927حتى استقبلؿ اليند عاـ 

جيات وتربية الطفولة المبكرة باليند تحت مظمة القطاع الخاص والتطوعي، وذلؾ حتى قياـ ال
االجتماعي المركزية  الرفاهبعد إنشاء ما يسمى بييئة  2953الحكومية بالمبادرة األولى عاـ 

Central Social Welfare Board والتي بدأت العمؿ بمشروع لمنح االعانات لمجيات ،
 Kaul and Sankar, 2009: 3))التطوعية. 

أف تقـو  عمى ضرورة إعبلف السياسة القومية لمطفؿ الذي يؤكدصدر  2972عاـ في و 
اعتبار ذلؾ مف بولوية لخدمات رعاية وتربية الطفولة المبكرة كؿ خطة خمسية بإعطاء األ 

االستثمار الضروري في رأس الماؿ البشري، ثـ تمت اإلشارة لمفيـو رعاية وتربية الطفولة 
 The National Policy on Educationالمبكرة في وثيقة السياسة القومية حوؿ التربية 

، والتي توضح أف الرعاية المتكاممة تشمؿ الصحة والتغذية والتربية 2986الصادرة عاـ 
مر مع سنوات، باعتبار ذلؾ أوؿ خطوة في التعميـ المست 6لؤلطفاؿ مف سف الميبلد وحتى 

                                                              Kaul and Sankar, 2009: 16)) دريس النظامي المنيجي.التأكيد أف ذلؾ ال يعني الت

وتوالى بعد ذلؾ إصدار العديد مف التشريعات والسياسات المتعمقة برعاية وتربية الطفولة 
 المبكرة ومف بيف ذلؾ ما يمي:

والتي تعطي  National Nutrition Policy (1993) عاـ السياسة القومية لمتغذية -
 األولوية لؤلطفاؿ تحت سف السادسة 

( والتي تضمنت الخطة القومية 2997-2990)بيف أعواـ الخطة الخمسية الثامنة  -
، وبموجب National Plan of Action: A Commitment to the Child لمتعامؿ مع الطفؿ

ىذه الخطة تـ تشجيع كؿ والية عمى وضع خطة العمؿ الخاصة في الرعاية والتربية طبقًا 
 لمموارد المتاحة
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 National Policy on Empowerment ofعاـ ة لتمكيف المرأة السياسة القومي -

Women (2001)  والتي تدعـ الكثير مف التسييبلت لرعاية أطفاؿ األميات العامبلت مثؿ
 إنشاء دور الحضانة في أماكف العمؿ

والتي   National Plan of Action for Children (2005)عاـ الخطة القومية لمطفؿ -
تاحة الفرصة المتساوية والتربية في الطفولة المبكرة مع إفيـو الرعاية مؿ عمى تعميـ متتش

 0220الصادر في عاـ  86سنوات وخاصة بعد التعديؿ الدستوري رقـ  6-3لؤلطفاؿ مف 
بتوفير رعاية وتربية الطفولة المبكرة لؤلطفاؿ حتى  منو (25في المادة )والذي يمـز الواليات 

 سف السادسة.

(Kaul and Sankar, 2009: 16-17); (Paul, Jan. 2015: 3)                                            

 The (0229عاـ ) التشريع المنظـ لحؽ األطفاؿ في التربية المجانية اإللزامية -

Right of Children to Free and Compulsory Education ( 22الذي ينص في المادة) 
الوسيمة إلعداد األطفاؿ لمتعميـ االبتدائي، وينبغي عمى  كرةالطفولة المباعتبار تربية  عمى

الحكومة اتخاذ كافة اإلجراءات الضروية لتوفير ىذا النوع مف التربية المجانية لؤلطفاؿ وقد تـ 
مع تحديد واجبات ومسئوليات الحكومة  0222وضع القانوف موضع التنفيذ في أوؿ ابريؿ 

 (Kaul et.al, 2010: 7)  .المركزية والحكومات بالواليات

والتي قامت فييا وزارة المرأة  0220الخطة الخمسية الحادية عشر التي انتيت عاـ  -
وتنمية الطفؿ بالتركيز عمى القياـ بعدة مبادارت لتحسيف جودة الخدمة فعمى سبيؿ المثاؿ تـ 

نمو متوسط  mildأربعة معايير ىي نمو عادي ذلؾ وضع معايير لنمو الطفؿ بحيث يشمؿ 
moderate  نمو ضعيؼsevere  وضعيؼ جدًاvery severe وكذلؾ تـ استحداث بطاقة ،

عمى  حتويوالتي ت The mother and child protection cardحماية األـ والطفؿ 
 .معمومات حوؿ الخدمات المقدمة لؤلـ والطفؿ حتى سف الثالثةال

(Ministry of Women and Child Development, April, 2013: 3, 5)                                    

                                  

 The National (0223عاـ ) السياسة القومية لرعاية وتربية الطفولة المبكرة -

Early Childhood Care and Education Policy   تؤكد المفيـو الشامؿ لنمو الطفؿ والتي
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والصحة والتغذية والتربية مف خبلؿ ثبلث قنوات: الحكومية الذي يقـو بالتركيز عمى الرعاية 
 والخاصة والتطوعية

(Ministry of Human Resource Development, Aug. 2014: 13)                                          

األىداؼ  0226طفاؿ الصادرة في ديسمبر عاـ وتحدد الخطة القومية لؤل            
 Ministry of Women and Child)ية وتربية الطفولة المبكرة فيما يمي : الرئيسة لرعا

Development, Dec. 2016: 7)          
تاحة الرعاية : ضماف إHealth and Nutritionفي مجاؿ الصحة والتغذية  -

 الصحية بأعمى جودة لؤلطفاؿ قبؿ وبعد الميبلد وأثناء فترة النمو 

: حؽ كؿ طفؿ في Education and Developmentفي مجاؿ التربية والنمو  -
التعمـ والمعرفة مع االىتماـ بذوي االحتياجات الخاصة وذلؾ مف خبلؿ توفير البيئة 

 المطموبة والبنية التحتية والخدمات التي تدعـ نمو الطفؿ 

: إيجاد البيئة الحامية لكؿ األطفاؿ بحيث يشعر Protectionفي مجاؿ الحماية  -
 ؿ األماكف وخاصة في األماكف العامةالطفؿ باألماف في ك

: مساعدة الطفؿ عمى االشتراؾ بنشاط في Participationفي مجاؿ المشاركة  -
 عمميات التعمـ وفي كؿ األمور المتعمقة بيا.

وقد وضعت ىذه الخطة األخيرة بعض االستراتيجيات التي ينبغي التركيز عمييا في 
 (Ministry of Women and Child Development, Dec. 2016: 12):مجاؿ التربية والنمو وىي

          
 سنوات 5-3توفير الرعاية والتربية لكؿ األطفاؿ بيف سف  -

 ضماف جودة التربية لكؿ األطفاؿ في كؿ الشرائح االجتماعية -

 تشجيع عممية الدمج بيف البنيف والبنات وبيف األطفاؿ العادييف ولير العادييف -

 فية بما في ذلؾ توفير دورات المياه الخاصة بالبناتتوفير البنية التحتية الكا -

 ضماف تنمية الميارات الضرورية لمطفؿ عف طريؽ توفير المعمـ المدرب -

 نجاز في التعمـ الرسمي والخاصة قدرة الطفؿ عمى التعمـ وعمى اإل متابع -
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توفير الفرص واألدوات لقياـ الطفؿ بالمعب وبممارسة الفنوف واألنشطة  -
 اإلبداعية

ات الرعاية والتربية في الطفولة المبكرة في اليند ػػػحظ مما سبؽ أف استراتيجيويبل
ع ػػػػأي التوس the four E'Sزية ػػباإلنجميار ػػباختصو ػػػؽ ما يطمؽ عميػػتتعمؽ بتحقي
Expansion والمسػػػػاواة   Equity  والتميزExcellence مكانية التطبيؽ  وا 

Employability  
(Ministry of Human Resource Development, Aug. 2014: 8-9)                   

 اخلدمات املقدمة 8.0  

تقدـ خدمات الرعاية والتربية بالطفولة المبكرة في اليند مف خبلؿ ثبلث قنوات   -
 أساسية ىي القطاع الرسمي، والقطاع الخاص، والقطاع التطوعي

 Public Initiativesالقطاع الزمسي  ( أ

ج الرسمية أو الحكومية نحو المناطؽ الميمشة والريفية خاصة، توجو البرام
سنوات، وتعرؼ ىذه البرامج 6ىذه البرامج األطفاؿ مف سف الميبلد وحتى  وتستيدؼ

 Integrated Child Developmentباسـ خدمات تنمية الطفؿ المتكاممة 

Services (ICDS) ساسية ويوفر البرنامج الواحد حزمة متكاممة مف الخدمات األ
 -تتعمؽ بالصحة والتغذية والتربية والعناية بالطفؿ وذلؾ لؤلطفاؿ بيف سف صفر

 Kaul and Sankar, 2009: 18)سنوات ولؤلميات الحوامؿ والمرضعات أيضًا. )6

في شكؿ تجريبي  (ICDS) وقد بدأ تنفيذ برنامج خدمات تنمية الطفؿ المتكاممة
( مشروعًا في 29مف بينيا عدد ) 2975/2976( مشروعًا في عاـ 33في صورة )

مشروعًا ( 2، وعدد )tribal( مشروعًا بالمناطؽ القبمية 22المناطؽ الريفية، وعدد )
أضيؼ عدد  2982/2985في المناطؽ الحضرية، وأثناء الخطة الخمسية السادسة 

( مشروعًا بحيث أصبح ىذا البرنامج في القرف الحالي أكبر برنامج لتنمية األـ 822)
     anganwadi centersؿ في العالـ، وينفذ مف خبلؿ مراكز الرعاية الحكومية والطف

(Institute for Human Development, 2013:1- 2)           
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  وتحتوي كؿ قرية في اليند عمى مركز مف مراكز الرعاية الحكومية
anganwadiبالقرية  والتي تعني بالمغة اليندية بيت أو فناءa village 

courtyardخدمات تنمية الطفؿ المتكاممة ، وتقـو ىذه المراكز بتقديـ خدمات برنامج 
(ICDS) :الستة وىي بالتفصيؿ ما يمي 

                                                               ((Kaul, 

U.July 2002: 598 

 immunizationالتطعيـ لؤلطفاؿ ولؤلـ الحامؿ  -

 health check-up   فؿ تحت سف السادسةالمتابعة الصحية لمط -

شيور إلى خمس سنوت  ةتوفير التغذية االضافية لؤلـ الحامؿ ولمطفؿ بيف ست -
supplementary nutrition 

 /referral servicesتوفير الخدمات لؤلطفاؿ المرضى وذوي التغذية السيئة  -

treatment of minor illnesses 

 nutrition and healthمفتيات توفير التغذية والتربية الصحية ل -

education to women 

 preschoolسنوات  6-3توفير تربية ما قبؿ المدرسة لؤلطفاؿ بيف سف  -

education 
مساًء في جميع  2صباحًا وحتى  9وتعمؿ مراكز الرعاية الحكومية مف الساعة  

ليـ  سنوات تقدـ 6-3( طفبًل مف سف 22أياـ العمؿ، ويضـ المركز الواحد عادة )
، وقد ارتفع عدد  2الخدمات التربوية بالبرنامج لمدة  التي تقدـ مراكز الساعات في اليـو

 2,032,687إلى عدد  0220مركزًا عاـ  526,782مف عدد تربية ما قبؿ المدرسة 
، ويبمغ عدد األطفاؿ الذيف يتمقوف خدمة %238أي بزيادة تبمغ  0223مركزًا في عاـ 

وذلؾ بداًل  0223مميوف طفبًل عاـ  35,3ىذه المراكز عدد  تربية ما قبؿ المدرسة في
 Ministry of)%.220أي بزيادة تبمغ  0220مميوف طفبًل عاـ  26,7مف عدد 

Human Resource Development, Aug. 2014: 14)                     
ة ويعقد الجدوؿ التالي المقارنة بيف عدد مف المؤشرات في مراكز الرعاية الحكومي

 :0223/0222بالمناطؽ الريفية والمناطؽ الحضرية في اليند وذلؾ عاـ 
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 (1) جذٔل

 3112/3112ػبو ثبنُٓذ يمبسَخ ثٍٛ يشاكز انشػبٚخ انذكٕيٛخ ثبنًُبؽك انشٚفٛخ ٔانذؼشٚخ 

 انُسجخ فٙ انذؼش انُسجخ فٙ انشٚف شادــــــــــــانًؤش

 %11,6 %23,8 انًشكز فٙ يجُٙ يسزمم

 %61,1 %11,1 ٙ يسزأجشانًشكز فٙ يجُ

 %66,1 %23 ٔجٕد دٔساد انًٛبِ

 %68 %38,6 رٕفش يظبدس انكٓشثبء

 %13,1 %11,2 رمذٚى خذيخ رشثٛخ يب لجم انًذسسخ

 %82,6 %11,1 سُٕاد 6-2َسجخ األؽفبل ثٍٛ سٍ 

 %26,8 %61,1 ٍُٛجَسجخ األؽفبل ان

 %28,6 %68,2 َسجخ األؽفبل انجُبد

Source: (Ministry of Women and Child Development, 2014: 10-12)      

كثير مف المؤشرات أنو ال توجد اختبلفات كبيرة بيف المناطؽ الحضرية الوتوضح 
في الريؼ تقع في anganwadi والريفية رلـ أف ألمب مباني مراكز الرعاية الحكومية 

تشغؿ المباف  % مف المراكز الحكومية62,9ف نسبة أما في الحضر فإمباني مستقمة 
سنوات  6-3حاؽ لؤلطفاؿ بيف سف نسب االلتبيف الريؼ والحضر المستأجرة، وتتقارب 

، ويمكف (ICDS) خدمات تنمية الطفؿ المتكاممةبرنامج بتربية ما قبؿ المدرسة في 
جمالي عدد األطفاؿ سنوات مف إ 6-3مف األطفاؿ بيف سف % 86,8القوؿ أف نسبة 

عاية الحكومية ويتمقوف خدمة تربية ما قبؿ المدرسة، باليند يمتحقوف بمراكز الر 
ية وعدد األطفاؿ ( وال26ويوضح الجدوؿ التالي عدد مراكز الرعاية الحكومية في عدد )

 :0222/0225تربية ما قبؿ المدرسة في عاـ الممتحقيف ب
 (3) جذٔل

ػبو  ثجؼغ انٕالٚبد خػذد األؽفبل انًهزذمٍٛ ثخذيخ رشثٛخ يبلجم انًذسسخ ثًشاكز انشػبٚخ انذكٕيٛ

3112/3116 

 انٕالٚـــــــــــــــــــــــــــخ
ػذد يشاكز 

AWC 

ػذد األؽفبل 

ثبنًشاكز 

 6-2ثٍٛ 

 سُٕاد

ػذد األؽفبل 

انًهزذمٍٛ 

ثخذيخ رشثٛخ 

يبلجم 

 انًذسسخ

انُسجخ 

 انًئٕٚخ

Andhra Pradesh 16 683 612 82,16 

Arunachal Pradesh 61 116 111 11,36 

Assam 31 121 118 16,11 

Bihar 66 2223 3168 61,68 

Chhattisgarh 31 126 661 12,12 
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Delhi 36 3662 1223 61,13 

Gujarat 16 118 111 16,63 

Haryana 11 626 611 12,21 

Karnataka 122 2232 2261 16,11 

Kerala 26 1633 1122 62,16 

Madhya Pradesh 126 1222 6162 11,12 

Maharashtra 16 626 626 111 

Mizoram 6 122 122 111 

Nagaland 26 126 111 86,32 

Rajasthan 21 3626 811 26,11 

Uttar Pradesh 111 16811 12211 86,36 

Source: (National Institute of Public Cooperation and Child Development, 

2014/2015: 63) 

 6-3% مف األطفاؿ في سف 78أف أكثر مف نسبة  (0رقـ ) الجدوؿ يتضح مفو 
خدمات تنمية الطفؿ سنوات تمتحؽ بخدمة تربية ما قبؿ المدرسة المتوفرة في برنامج 

ويوضح الجدوؿ التالي أعداد العامميف  ،بمراكز الرعاية الحكومية (ICDS) المتكاممة
 26في عدد  0222/0225كومية لمعاـ المصرح ليـ بالعمؿ في مراكز الرعاية الح

 والية:
 (2جذٔل )

 3112/3116أػذاد انؼبيهٍٛ ثًشاكز انشػبٚخ انذكٕيٛخ ثجؼغ انٕالٚبد ػبو 

 انٕالٚـــــــــــــــــــــــــــخ

ػذد 

انؼبيهٍٛ 

انًظشح 

 نٓى ثبنؼًم

ػذدانؼبيهٍٛ انمبئًٍٛ 

 ثبنؼًم ثبنفؼم

 ػذد انٕظبئف انخبنٛخ

 انُسجخ% ذدانؼ انُسجخ% انؼذد

Andhra Pradesh 631 611 18,32 11 1,11 

Arunachal Pradesh 166 166 111 - - 

Assam 1168 1138 11,16 21 3,82 

Bihar 3131 1118 82,61 212 16,21 

Chhattisgarh 111 181 18,11 11 1,11 

Delhi 612 612 18,18 11 1,83 

Gujarat 281 281 11,12 1 1,36 

Haryana 211 211 111 - - 

Karnataka 1261 1113 11,13 168 3,38 

Kerala 1236 1211 11,2 8 1,61 

Madhya Pradesh 6681 6211 18,21 11 1,61 

Maharashtra 613 683 18,21 11 1,61 

Mizoram 82 82 111 - - 
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Nagaland 621 626 11,62 3 1,21 

Rajasthan 111 162 18,36 11 1,16 

Uttar Pradesh 1828 1228 12,18 211 6,33 

Source: (National Institute of Public Cooperation and Child Development, 

2014/2015: 75) 

( أف العدد اإلجمالي لمعامميف المصرح ليـ بالعمؿ في 3ويتضح مف الجدوؿ رقـ )
، ويبمغ عدد العامميف 32225والية يبمغ عدد  26مراكز الرعاية الحكومية في عدد 

% مف األعداد المطموبة وىو 96,53أي بنسبة  32262القائميف بالعمؿ بالفعؿ 
 إلى حد كبير. (ICDS) المتكاممةمايشير إلى نجاح برنامج خدمات تنمية الطفؿ 

 Rajivتشرؼ وزارة المرأة وتنمية الطفؿ أيضًا عمى مشروع دور الحضانة و 

Gandhi National Crèche Scheme  وذلؾ  0226الذي بدأ في أوؿ يناير
ألطفاؿ األميات العامبلت وخاصة عندما يقؿ توفير تسييبلت الرعاية اليومية  بيدؼ

ألؼ روبية، وتتمثؿ ىذه التسييبلت في توفير أماكف  20 الدخؿ الشيري لمعائمة عف
 6-3لمنـو والرعاية الصحية والتغذية والتطعيـ وتربية ما قبؿ المدرسة لؤلطفاؿ مف سف 

  (Ministry of Women and Child Development, 2016/2017: 61) سنوات.

محقة بالمدارس الرسمية وباإلضافة إلى ذلؾ توجد فصوؿ ما قبؿ االبتدائي الم            
pre-primary classes  فصبًل عاـ  225,370والتي ازداد عددىا مف

، كما ازداد عدد األطفاؿ 0223فصبًل عاـ  025,932إلى عدد  0220/0223
 20,9إلى عدد  0225/0226مميوف طفبًل عاـ  8,8الممتحقيف بيذه الفصوؿ مف 

 . 0223/0222مميوف طفبًل في عاـ 
 (Ministry of Human Resource Development, Aug. 2014: 16)  

 Private Initiatives القطاع اخلاص

تدار المبادرات التي يقـو بيا القطاع الخاص مف جانب المؤسسات اليادفة لمربح، 
وتتضمف دور الحضانة ورياض األطفاؿ وفصوؿ ما قبؿ االبتدائي بالمدارس الخاصة، 

مميوف طفبًل بيذا النوع مف الخدمات عاـ  22وتشير اإلحصاءات إلى تمتع نحو 
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ف الخدمات في األسر ذات الدخؿ ، ويشتد التنافس عمى االلتحاؽ بيذا النوع م0226
طفبًل لمحصوؿ عمى مكاف واحد.  322بحيث في بعض األحياف يتنافس نحو  المرتفع

(Kaul and Sankar, 2009: 23)  
 Privateمدارس المعب الخاصة  ومف أمثمة الخدمات التي يقدميا القطاع الخاص

Play Schools  رط سنوات، ويشت 6-3والتي تقدـ الخدمة لؤلطفاؿ ما بيف سف
 المعب الخاصة: المعايير التالية إلنشاء مدارس

 (2) جذٔل

 ثبنُٓذ انهؼت انخبطخ ثئَشبء يذاسس انًؼبٚٛش انخبطخ

 انًؼٛــــــــــــــــــبس انجُــــــــــــــــــذ

جٕد األسٕاس، انزٕٓٚخ انكبفٛخ، ٔجٕد غشفخ نهشادخ، رٕفش أدٔاد انُظبفخ، ٔ انًجُٙ

 رٕفش انًٛبِ انُظٛفخ ٔيؼذاد اؽفبء انذشٚك، يكزجخ ٔادذح ثكم يذسسخ 

 سبػبد فٙ انٕٛو 2-2 ػذد سبػبد انؼًم

شٕٓس ػهٗ ٚذ ؽجٛت  2رٕفش االسؼبفبد األٔنٛخ، ٔانًزبثؼخ انظذٛخ كم  انُٕادٙ انظذٛخ

 يخزض

 سجم األؽفبل ٔاٜثبء، سجم دؼٕس األؽفبل، سجم انًزبثؼخ انظذٛخ جالدانس

 شٕٓس 2رجًغ انشسٕو شٓشٚبً أٔ كم  انشسٕو

Source: (National Commission for Protection of Child Rights, 2016: 6) 

 Parent وتدار مدارس المعب الخاصة عف طريؽ مجالس اآلباء والمعمميف 

Teacher Associations  أفوالتي يشترط فييا: 
 يرأس مجمس اآلباء أحد اآلباء المنتخبيف وذلؾ لمدة عاـ واحد -

% عمى األقؿ مف األميات 52% مف اآلباء مف بينيـ 75يتكوف المجمس مف  -
 % مف المعمميف05باالضافة إلى نسبة 

 شيور وتوفر االسعافات األولية 3يتأكد المجمس مف توفر المتابعة الصحية كؿ  -

المجمس مرة شيريًا ومف أولوياتو ضماف توفير بيئة مناسبة وآمنة داخؿ  يجتمع -
 National Commission for Protection of)مدرسة المعب الخاصة 

Child Rights, 2016: 8) 

 Voluntary/NGO Initiatives القطاع التطوعي ( ج

ع سنوات في ىذا القطا 6-3تقدـ خدمات تربية ما قبؿ المدرسة لؤلطفاؿ مف سف 
حرفيًا بستاف أو حديقة  wadiوتعني كممة  balwadiمف خبلؿ ما يعرؼ باسـ مراكز 
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وتشير إلى المراكز التطوعية التي تعمؿ عمى وجو الخصوص بالمناطؽ الميمشة 
اجتماعيًا واقتصاديًا مثؿ التجمعات القبمية وذلؾ بغرض تعويد الطفؿ عمى الذىاب 

مو الطفؿ مف كافة النواحي، وكثيرًا ما تقاـ لممدرسة عف طريؽ المعب، مع العمؿ عمى ن
أو في األحياء الفقيرة بالمدف وذلؾ لخدمة  hamletsىذه المراكز في القرى وتوابعيا 

العائبلت مف ذوي الدخؿ المنخفض ممف لـ تتاح ليـ الفرصة بسبب أو آلخر لبللتحاؽ 
خاص، ويبدأ تقديـ بمراكز الرعاية الحكومية أو أي مف المؤسسات المشابية بالقطاع ال

مساًء ويمكف تعديؿ ساعات العمؿ طبقًا الحتياجات  2صباحًا وحتى  9الخدمة مف 
طفبًل  05-02 ساعات لعدد 2-3ؿ المدرسة لمدة العائبلت، وتمتد خدمة تربية ما قب

                                                    (Pastakia et.al, Sept. 2009: 7)عادة.

مجموعة أخرى مف خدمات الرعاية اليومية  balwadi وتقدـ المراكز التطوعية      
 supplementary nutritionسنوات مثؿ التغذية االضافية  6-2لؤلطفاؿ مف سف 

 260وذلؾ عمى شكؿ وجبة مطيوة باالضافة إلى وجبتيف خفيفتيف يحتوياف عمى 
، باالضافة إل جراماً  02عمى كالوري و  بعض مكانية معالجة ى إمف المحـ كؿ يـو

حالة األمراض األخرى إلى المراكز الصحية المتخصصة األمراض البسيطة الشائعة مع إ
 يدخؿ التطعيـ ضمف الخدمات المقدمة في المركز.  وال

 Sanchalikaمف جانب مسئوؿ يعرؼ باسـ balwadi وتدار المراكز التطوعية 
  (Pastakia et.al, Sept. 2009: 10)والذي يقـو بالمياـ التالية:  

 تسجيؿ األطفاؿ في المدارس الرسمية المجاورة لممركز -

 توثيؽ ونشر الخبرات المتعمقة برعاية وتربية الطفولة المبكرة -

 العمؿ مع الجماعات النسوية لمناقشة الموضوعات المتعمقة بالجودة -

 ظمةتحفيز اآلباء عمى المشاركة عف طريؽ الزيارات المنزلية واالجتماعات المنت -

 التعاوف مع المسئوليف بمراكز الرعاية الحكومية لمعرفة الخدمات المقدمة -

ومف أمثمة برامج المبادرات التطوعية األخرى في رعاية وتربية الطفولة المبكرة ما 
 يمي: 



 .... البريكس التربية بالطفولة المبكرة في دول

 - 027 - 

(Akshara Foundation, Sept. 2008, 10)                                              

 Movement for Alternatives andائؿ وزيادة الوعي حركة البد          

Youth Awareness (MAYA)   في واليةKarnataka  بيدؼ ايجاد مجتمع
خدمات متساو في فرص المعيشة والتربية، كما تشرؼ ىذه المبادرة عمى عدد مف 

 في سبعة مناطؽ تربية الطفولة المبكرة

في والية كارانتاكا  Bangaloreبمدينة  Sutradharمركز مصادر التعمـ  -
وىو مركز مجتمعي ييتـ بتوزيع مصادر التعمـ في الطفولة المبكرة، ومف 

 Early Learningاألفكار التي يدعميا ىذا المركز فكرة الحقيبة التربوية 

Kit  سنوات 6-3المخصصة لؤلطفاؿ بيف 

وتيدؼ المؤسسة إلى العناية  The Promise Foundationمؤسسة الوعد  -
سنوات، وتدير ىذه  6-3العقمية وبالتدخؿ المبكر لؤلطفاؿ مف بالصحة 

 promiseتربية ماقبؿ المدرسة تسمى تعمؿ في المؤسسة مؤسسة 

shishukendra  تعتبر بمثابة مركز تعميميdemonstration center  في
  Bangalore أحد األحياء الفقيرة في مدينة 

 الثبلثة: الحكومي والخاص والتطوعيالجدوؿ التالي المقارنة بيف القطاعات  ويعقد
 :التنسيؽ بينياتسيـ وزارة المرأة وتنمية الطفؿ في التي و 

 (6) جذٔل

 ثبنُٓذ حثزشثٛخ انطفٕنخ انًجكش يمبسَخ ثٍٛ انمطبع انذكٕيٙ ٔانخبص ٔانزطٕػٙ

 انمطبع انزطٕػٙ انمطبع انخبص انمطبع انذكٕيٙ ٔجّ انًمبسَخ

اسى انجٓخ 

 انًمذيخ نهخذيخ

انشػبٚخ انذكٕيٛخ  يشاكز

anganwadi 

فظٕل يب لجم االثزذائٙ 

 ٔسٚبع األؽفبل انخبطخ

انًشاكز انزطٕػٛخ 

balwadi 

 انُفغ االجزًبػٙ انشثخ رُفٛز انسٛبسخ انمٕيٛخ انٓذف

 يجبل االْزًبو
 انزٓٛئخ نهًذسسخ انزًُٛخ انشبيهخ

رهجٛخ دبجبد انًجزًغ 

 انًذهٙ

خذيبد رؼشف  دزيخ يٍ سذ انًكَٕبد

ثشَبيج خذيبد رًُٛخ  ىثبس

 ICDS انطفم انًزكبيهخ

انزشثٛخ ٔثؼغ انشػبٚخ 

 ٔانزغزٚخ
 يزُٕع

انفئخ 

 انًسزٓذفخ
 ؽجمبً نهطهت االجزًبػٙ يذذدح

رٔ٘ انذخم انًُخفغ 

 ٔانًًٓشٍٛ

 أٔ سسٕو سيزٚخ خيجبَٛ خيزُٕػ خيجبَٛ انشسٕو
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 اإلدارة والتنويل 0.1

اصات وزارة تنمية الموارد البشرية ظمت رعاية وتربية الطفولة المبكرة مف اختص
Ministry of Human Resource Development  ثـ 0226حتى عاـ ،

 نتقمت المسئولية إلى وزارة المرأة وتنمية الطفؿ وذلؾ عمى المستويات اإلدارية التالية:ا
 Ministry of Women andالمستوى المركزي: األجيزة بديواف الوزارة  -

Child Development 

 Child Protection ستوى االقميمي/المحمي: لجنة حماية الطفؿ الم -

Committee التي يرأسيا الوزير المختص بالوالية 

: لجنة حماية الطفؿ والتي يرأسيا رئيس الحي Districtمستوى الحي  -
District Magistrate 

: لجنة حماية الطفؿ بالمجاورة والتي يرأسيا الممثؿ Blockمستوى المجاورة  -
 تخب المن

: لجنة حماية الطفؿ بالقرية والتي يرأسيا عمدة القرية Villageمستوى القرية  -
the head or the Gram Panchayat   بالمغة اليندية 

 (Ministry of Women and Child Development, 2016: 2)    
ة، ومف بيف ذلؾ ػويشترؾ عدد مف الييئات المحمية والدولية في الخدمات المقدم

 سبيؿ المثاؿ:عمى 
 National Institute ofالمعيد القومي لمتعاوف العاـ وتنمية الطفؿ  -

Public Cooperation and Child Development  الذي أنشئ عاـ
في نيودليي، ويتبع المعيد وزارة المرأة وتنمية الطفؿ وييدؼ إلى وضع  2966
ؿ التطوعية في ، وتشجيع األعمالمساعدة الطفؿ عمى النمو المتكامؿالبرامج 

في مجاؿ المرأة وتنمية مجاؿ الخدمة االجتماعية، وتنمية البحوث والتوثيؽ 
قامة الصبلت بيف الجيود الحكومية والتطوعية وا  ضافة إلى التنسيؽ الطفؿ باإل

مع الييئات الدولية والمحمية والمؤسسات البحثية والجامعية، كما يمنح المعيد 
 The Advanced المتقدمة في إرشاد الطفؿ الدبمـو  0222اعتبارًا مف عاـ 
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Diploma in Child Guidance and Counseling   لصالح العامميف
 بعد سنة مف الدراسة بمراكز الرعاية الحكومية

(Ministry of Women and Child Development, 2016: 121-122)       

                           
 National Commission forالطفؿ  المجنة القومية لحماية حقوؽ -

Protection of Child Rights  ومف 0227التي تأسست في مارس ،
مياميا تقديـ التقارير لمحكومة المركزية والتحقيؽ في االنتياكات المحتممة، 
وتشجيع البحوث في مجاؿ حماية الطفؿ، ومراجعة االحتياجات لؤلطفاؿ ذوي 

 القدرات الخاصة
(Ministry of Women and Child Development, 2016: 167)              

                                 
 National Earlyالمجمس القومي لرعاية وتربية الطفولة المبكرة  -

Childhood Care and Education Council  والذي تـ إنشاؤه عاـ
لة المبكرة، لممساعدة في وضع رؤية قومية لمرعاية والتربية في الطفو  0223

وفي توفير األنظمة لمتدريب والمعايير لؤلنشطة، وتشجيع البحوث في المجاؿ، 
تكويف ىذا المجمس والية بالفعؿ في اتخاذ الخطوات البلزمة ل 26وقد بدأ عدد 

 قميمي بفروع المعيد القومي لمتعاوف العاـ  وتنمية الطفؿ. عمى المستوى اإل

(Ministry of Women and Child Development, Feb. 2014: 4)         

                                 
الذي يقـو بدعـ الخدمات الموجية لمطفؿ والمرأة  UNICEFاليونيسيؼ  -

 وخاصة في المناطؽ الميمشة

وزارة التعاوف الدولي بالمممكة المتحدة التي توفر المساعدة الفنية وخاصة في  -
 Bihar, Madhya Pradesh, Odishaثبلث واليات 

الذي قاـ بوضع خطة  World Food Programبرنامج التغذية العالمي  -
 مع الحكومة اليندية. بالتعاوف  0228-0225استرايجية بيف أعواـ 
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(Ministry of Women and Child Development, 2016: 43)                

                                 

حكومة المركزية بتوفير االعتمادات البلزمة إلدارة برنامج وبالنسبة لمتمويؿ، تقـو ال
، وتتحمؿ الواليات فقط تكمفة خدمة التغذية االضافية، نمية الطفؿ المتكاممةخدمات ت

ونظرًا لعدـ قياـ بعض الحكومات المحمية بتحمؿ نصيبيا مف المشاركة فقد تقرر عاـ 
لبلزمة، ويوضح الجدوؿ % مف النفقات ا52مساعدة الواليات بنحو  0225/0226

المستفيديف مف خدمة التغذية االضافية  الي تطور المخصصات اليومية لؤلطفاؿالت
 وحتى الوقت الحالي:     0228وذلؾ بيف عاـ 

 (6جذٔل)

 ثبنُٓذ ًسزفٛذٍٚ يٍ خذيخ انزغزٚخ االػبفٛخؽفبل انرطٕس انًخظظبد انٕٛيٛخ نأل

 انًسزفٛذ
االَفبق انٕٛيٙ ػبو 

3118 

انذبنٙ ثؼذ  االَفبق

3113 

 سٔثٛخ 6 سٔثٛخ 2 سُٕاد 6شٕٓس إنٗ  6انطفم انؼبد٘ يٍ 

 6شٕٓس إنٗ  6انطفم سئ انزغزٚخ يٍ 

 سُٕاد

 سٔثٛخ 1 سٔثٛخ 6

Source: (Ministry of Women and Child Development, 2016: 28-29)      

مبمغ  قررت وزارة المرأة وتنمية الطفؿ تخصيص 0223ألسطس  5واعتبارًا مف 
 Preschoolمستمزمات تربية ما قبؿ المدرسة حقيبة آالؼ روبية سنويًا ل 3

Education Kit  وذلؾ لتصبح مراكز الرعاية الحكومية أحد مراكز تنمية الطفولة
 52، كما يتـ تخصيص مبمغ Vibrant ECD Centerالمبكرة النابضة بالنشاط 

ضًا تـ التنويو بتخصيص يـو في يـ، وفي نفس العاـ أيية سنويًا لبطاقة التقو روب
، وتقـو وزارة ECCE Dayالشير لبلحتفاء برعاية وتربية الطفولة المبكرة يعرؼ باسـ 

 بتزويد كؿ مركز مف مراكز 0223ألسطس عاـ  29المرأة وتنمية الطفؿ اعتبارًا مف 
ي بمبمغ ألؼ روبية لتنظيـ بعض األنشطة لآلباء ولممجتمع المحمي ف الرعاية الحكومية

 .  ىذا اليـو
 (Ministry of Women and Child Development, Aug. 2013: 1-2) 

روبية في الشير لدى  5لطفؿ مبمغ يودع ا balwadiوفي المراكز التطوعية 
ويستخدـ المبمغ في شراء المبلبس  gram vikas samitiمجمس تنمية القرية 
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يف بيذه المراكز، والرسـو وليرىا مف المستمزمات التي توزع عمى األطفاؿ الممتحق
  (Pastakia et.al, 2009: 10)رمزية بالطبع. 

 امليوج       1.0

 National ستند فمسفة اإلطار القومي لمنيج رعاية وتربية الطفولة المبكرة في اليندت
Early                                       

Childhood Care and Education Curriculum Framework عدد  عمى
 مف المبادئ األساسية مف أىميا ما يمي:

 (Ministry of Women and Child Development, July, 2014: 11-12)   
                         

تنمية القدرات والميارات والمفاىيـ مع احتراـ الفروؽ الفردية والتعمـ القائـ عمى  -
 الخبرات

 تمر بيف مستوى النمو وبيف الخبرة المقدمة التنمية الشاممة لمطفؿ والتفاعؿ المس -
 مراعاة السياؽ االجتماعي والثقافي الذي تدور فيو عممية التعمـ  -
وجود البيئة اآلمنة والمحفزة والداعمة لمطفؿ مع االنتقاؿ مف مرحمة االكتشاؼ إلى  -

 االستفسار ثـ إلى مرحمة التطبيؽ
فاؿ ذوي القدرات الخاصة في بيئة مكانية دمج األطاالىتماـ بفترات النمو الحرجة وا   -

 التعمـ العادية مع وجود المعمـ المدرب
 وتتحدد األىداؼ العامة لئلطار القومي لمنيج الطفولة المبكرة فيما يمي:

(Ministry of Women and Child Development, July, 2014: 10)          
القيـ االنسانية والتنوع  احتراـت مع احتراـ الطفؿ وتنمية شعوره باألماف وتقدير الذا -      
 الثقافي
مع تنمية ميارات  ،تمكيف الطفؿ مف التواصؿ الفعاؿ عف طريؽ المغة وتنمية الحواس -

 مساعدة الذات
التدريب عمى العادات الصحية مع تحفيز حب االستطبلع وتنمية المعرفة بالعالـ  -

 الخارجي 
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ع تنمية االحساس الجمالي والتفكير تقوية الميارات االجتماعية والرفاه العاطفي م -
 اإلبداعي

التعميـ إلى تسييؿ االنتقاؿ مف المنزؿ إلى مراكز رعاية وتربية الطفولة المبكرة ثـ  -
 اإللزامي

سنوات  6-3وينص اإلطار القومي عمى أف تعمؿ األنشطة المقدمة لؤلطفاؿ مف سف 
 عمى التركيز عمى تنمية ميارات النمو األساسية وىي:

(Ministry of Women and Child Development, July 2014: 27-28)      
كي والحسي مف خبلؿ استخداـ الحواس الخمسة لمتعرؼ عمى األشياء، ار النمو اإلد     

 ومعرفة الفراغ واالتجاىات والمسافات واألحجاـ
النمو الجسمي والصحي مف خبلؿ التأزر بيف العضبلت الدقيقة والكبيرة واستخداـ  -

سـ بطريقة تتفؽ مع االتجاىات، والتناسؽ بيف العيف واليد، والتعرؼ عمى أنواع الج
 األطعمة الصحية، والعناية بالجسـ، واتباع قواعد األماف والتحاشي األخطار

النمو المغوي مف خبلؿ تنمية ميارات االستماع والفيـ، وميارات االتصاؿ المفظي  -
لطفؿ لمكتابة، مع االىتماـ بالمغة األـ ولير المفظي، وتشجيع حب القراءة وتييئة ا

 والمغة االنجميزية
النمو العقمي والمعرفي مف خبلؿ تنمية المفاىيـ العددية والقياس، واكتشاؼ البيئة  -

المحيطة عف طريؽ المبلحظة، والتفرقة بيف األحداث الماضية والحاضرة والمستقبمية، 
 ومعرفة الصمة بيف األفراد واألماكف والببلد

و االبتكاري والجمالي مف خبلؿ محاولة رسـ الشخصيات واستخداـ الصمصاؿ، النم -
 وتنمية االستماع بالموسيقى والتعبير الحركي

النمو العاطفي واالجتماعي مف خبلؿ ضبط الذات والميارات الحياتية، وتنمية  -
االستقبللية واالعتماد عمى النفس، واحتراـ التشابو واالختبلؼ بيف األشخاص، مع 

مع األقراف ومع المعمميف والمجتمع بنجاح كانية التعبير عف المشاعر، والتعامؿ ام
 الخارجي.     

وينص اإلطار القومي لممنيج أيضًا عمى توزيع األنشطة في الخطة اليومية عمى النحو 
   (Ministry of Women and Child Development, July 2014: 57)التالي: 
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 رحيب والصبلة والمحادثة مع األطفاؿدقيقة الت 32حمقة الصباح  -
 دقيقة المعب الموجو( 22دقيقة المعب الحر،  22دقيقة ) 82التعامؿ مع المواد  -
 دقيقة 32األلعاب الخارجية  -
 دقيقة القصة واألناشيد 22حمقة الوداع  -
سنوات ويتـ تخصيص  6-5دقيقة لؤلطفاؿ مف سف  32أنشطة االستعداد لممدرسة  -

 ألقؿ لتناوؿ موضوع معيف.ساعة في اليـو عمى ا

باستحداث مكوف  0226وتوصي المجنة المشكمة مف وزارة تنمية الموارد البشرية عاـ 
جديد بمراكز الرعاية الحكومية يتضمف تعرؼ الطفؿ عمى بعض المضاميف الخاصة بالمرحمة 

ائية االبتدائية وذلؾ عف طريؽ أنشطة منتظمة، وكذلؾ ينبغي أف تحتوي جميع المدارس االبتد
 الحكومية عمى جميع التسييبلت المرتبطة بتربية ما قبؿ االبتدائي.

(Ministry of Human Resource Development, April 2016: 22)      
وتحدد وزارة المرأة وتنمية الطفؿ قائمة مف األنشطة المقترحة التي يمكف أف تقاـ في       

 :، ومف بيف ذلؾECCE Dayالمبكرة اليـو الشيري المخصص لرعاية وتربية الطفولة 
(Ministry of Women and Child Development, Aug. 2013: 3-4)  

 عرض أعماؿ األطفاؿ اليدوية والفنية-            
 االشتراؾ مع المجتمع المحمي في إعداد جوائز وحوافز لؤلطفاؿ -
ة ما قبؿ يالمناقشة مع اآلباء حوؿ الموضوعات المتعمقة بالطفؿ مثؿ أىمية ترب -

ر عف ذوي القدرات الخاصة، والعناية داخؿ المنزؿ، والعادات كبالمدرسة، والكشؼ الم
 الصحيحة

االشتراؾ في إعداد اليـو الشيري مع المؤسسات لير الربحية، وبعض المعممات في  -
  المدارس االبتدائية، والمسئوليف عف الصحة، والمتطوعيف مف المسنيف والمواطنيف. 

 preschoolارة المرأة وتنمية الطفؿ بإعداد حقيبة لتربية ما قبؿ المدرسة وقد قامت وز 
education kit  :بحيث تضـ مواد التعمـ والمعب وينبغي أف تتصؼ ىذه المواد بما يمي ، 

(Ministry of Women and Child Development, Sept. 2017a: 6)         
 بيئة المحيطةأف تكوف مناسبة لمثقافة اليندية وال-      

 أف تكوف قادرة عمى تحمؿ المعب المستمر مف جانب الطفؿ -
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 أف تكوف متعددة األلراض حتى تسيـ في التنمية الشاممة لمطفؿ -
 آمنة لمطفؿ وال تحتوي عمى أية حواؼ مدببة أو مواد سامة تكوف أف -
 أف تكوف متوازنة بحيث تغطي األركاف الموجودة بالمركز -

الختيار المواد  المبكرة ةفي مجاؿ تربية الطفولخبراء الت مع ويمكف أف تتشاور الواليا
التعميمية بالحقيبة داخؿ الوالية الواحدة وذلؾ لتمبية احتياجات المجتمع المحيط، كما يمكف أف 
يشارؾ المجتمع المحمي والمستفيديف اآلخريف في إعداد ىذه الحقيبة بصورة تطوعية وذلؾ 

 ,Ministry of Women and Child Development) باستخداـ الموارد المحمية.
May 2009: 2)           ومف أمثمة مواد التعمـ التي يمكف أف تحتوييا حقيبة تربية ماقبؿ

المدرسة مجموعة المكعبات، وبطاقات الحروؼ واألرقاـ، والصمصاؿ والعجائف، والكتب 
عرائس الية الحكومية بإعداد المصورة والعرائس، ويمكف أف يقوـ القائـ بالعمؿ بمراكز الرعا

وألعاب الفؾ والتركيب باالضافة إلى المواد واأللعاب التي ينبغي أف تتوفر في األركاف األربعة 
 التالية:

(Ministry of Women and Child Development, Sept. 2017a: 8-12)  
 book cornerركف المكتبة -     

 art and craft areaركف الفف واألشغاؿ اليدوية  -
 construction / manipulative cornerركف األلعاب التركيبية  -
 pretended play area / imaginative play cornerركف المعب االييامي  -

لكؿ فئة  activity booksوقد قامت وزارة المرأة وتنمية الطفؿ بإعداد كتب لؤلنشطة 
وات(، وذلؾ لمساعدة سن 6-5سنوات(، ) 5-2سنوات(، ) 2-3عمرية مف األطفاؿ: )

القائميف بالعمؿ في مراكز الرعاية الحكومية في التخطيط واإلعداد لمحتوى األنشطة المقدمة 
لمفئات العمرية السابقة، وعادة ما توفر الواليات كتب األنشطة لممراكز المختمفة، ويحتوي كؿ 

مختمفة لؤلطفاؿ، وفيما كتاب مف ىذه الكتب عمى تدريبات متنوعة لتنمية المفاىيـ والميارات ال
 يمي بعض اإلرشادات الخاصة بكتب األنشطة: 

 االرتباط بمنيج تربية ما قبؿ المدرسة المطبؽ -
 ت والحروؼ المناسبة لممرحمة العمريةر الصور والكممايتوف -
 تدريب القائميف بالعمؿ بالمراكز عمى محتويات الكتاب وكيفية استخدامو -
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 ات المساعدة عمى التفاعؿ داخؿ المجموعة الواحدةاستخداـ كتاب النشاط كأحد المعين -
 البعد عف استخداـ كتاب النشاط كبديؿ عف ممارسة األنشطة األخرى -
يـ بكتاب النشاط حتى يمكف لمقائـ بالعمؿ مبلحظة مدى التقدـ رتباط بطاقات التقو ا -

 الذي يحرزه الطفؿ
لعمؿ بمراكز الرعاية وفيما يمي بعض المحظورات والنواىي التي ينبغي عمى القائـ با

 الحكومية االبتعاد عنيا في استخداـ كتاب النشاط:
 ال ينصح باستخداـ كتاب النشاط كؿ يوـ بؿ يمكف استخداـ صفحتيف فقط في األسبوع -
جبار الطفؿ عمى إكماؿ التدريبات بكتاب النشاط في وقت محدد، فمكؿ طفؿ ال ينبغي إ -

 قدراتو واىتماماتو الخاصة
لنشاط عف العمميات األخرى حيث يمكف أف يتعمـ الطفؿ المفاىيـ ال يغني كتاب ا -

 والمفردات المغوية مثبًل عف طريؽ التعامؿ مع المواد، والتفاعؿ مع بقية األطفاؿ
ال يتـ تخصيص درجات معينة لكتاب النشاط حيث ال ينبغي أف يشعر الطفؿ بأنو  -

 .أحد االختباراتيؤدي 
(Ministry of Women and Child Development, Sept. 2017b: 2)          

، يـأساليب التقو وتستخدـ المبلحظة وتوجيو األسئمة واالستماع لحاجات األطفاؿ في        
وتوضح السجبلت مدى نمو الطفؿ، وتحتوي عمى أمثمة مف األعماؿ التي يقوـ بيا، وعمى 

يـ يتـ توثيؽ نتائج التقو ، وعادة ما صور لؤلنشطة وبعض التسجيبلت السمعية وشرائط الفيديو
 narrativeأو في التقرير الوصفي  portfolioفي بطاقة مبلحظة النمو، وممؼ الطفؿ 

report  .لى المدرسة االبتدائية  Ministry of Women and)الذي يرفع إلى اآلباء وا 
Child Development, July 2014: 61) 

   صة ما يمي:ويشترط في المنيج المقدـ في مدارس المعب الخا    

(National Commission for Protection of Child Rights, 2016: 10)                                              
 ينبغي أف يراعي المنيج القيـ المنصوص عمييا في الدستور اليندي -
 ينبغي أف يحقؽ المنيج التنمية الشاممة مع مراعاة قدرات واىتمامات األطفاؿ -
ي أف يتفؽ المنيج مع المواصفات المحددة مف جانب وزارة المرأة وتنمية الطفؿ ينبغ -

 0223عاـ لرعاية وتربية الطفولة المبكرة الصادرة  أو مع السياسة القومية
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ينبغي أف يتـ التعمـ عف طريؽ المعب واالكتشاؼ وأف تكوف وسيمة التعمـ المغة األـ  -
 والميجة المحمية

عمى أف تنتيي تربية ما قبؿ المدرسة في بصورة مستمرة مطفؿ ل ينبغي أف يتـ التقويـ -
 سف السادسة دوف امتحاف مكتوب 

حيث  theme approachطريقة الموضوعات  balwadiوتستخدـ المراكز التطوعية 
النبات والحيواف،  –أنا وأجزاء جسمي  –تتوفر ثبلثة موضوعات رئيسة ىي: أنا والعائمة 

بلثة شيور، وتغطي نواتج التعمـ المطموبة مجاالت النمو ويستغرؽ كؿ موضوع حوالي ث
 المغوي، والنمو االجتماعي والعاطفي، والنمو المعرفي، والنمو الجسمي.

 (Pratham Delhi Education Initiative, 2013: 4-5)                          
حت كؿ موضوع، يـ شيري طبقًا لؤلنشطة التي يستطيع الطفؿ القياـ بيا توالتقو       

وي بيدؼ قياس مدى تقدـ الطفؿ يـ نصؼ سناييس القبمية والبعدية، ويوجد تقو وتستخدـ المق
يـ النيائي القدرة عمى قراءة عدد اللتحاؽ بالبرنامج، ويقيس التقو بعد مرور ثبلثة شيور مف ا

زية مف الجمؿ البسيطة، وتسمية أشير السنة، ومعرفة الحروؼ األساسية في المغة االنجمي
باالنجميزية وبالمغة المحمية، ويعطى التقرير لكؿ  02-2والمغة المحمية، ومعرفة األرقاـ مف 

 ,Akshara Foundation)طفؿ في نياية السنة، قبؿ االنتقاؿ إلى المدرسة االبتدائية. 
Sept. 2008: 20) 

 إعداد املعله  1.0

دمات تنمية الطفؿ خ التي تقدـ برنامج  anganwadiالرعاية الحكومية في مراكز
والمساعدة  anganwadi workerالقائمة بالعمؿ ، يقصد بالمعمـ (ICDS) المتكاممة

anganwadi helper وتعتبر القائمة بالعمؿ المسئولة عف تنظيـ أنشطة تربية ما قبؿ ،
سنوات، باالضافة إلى القياـ بتنظيـ التغذية  6-3المدرسة لؤلػطفاؿ في المرحمة العمرية مف 

جراء التطعيمات والفحوصات الدورية، وتبمغ  6افية لمطفؿ اعتبارًا مف سف االض شيور، وا 
في المقاـ المينة تطوعية عتبر روبية شيريًا حيث ت 2222مؿ حوالي مكافأة القائمة بالع

   األوؿ.
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ويبرز دور القائمة بالعمؿ في اليوـ الشيري المخصص لرعاية وتربية الطفولة المبكرة 
 .Ministry of Women and Child Development, Aug)تي: حيث تقـو باآل

2013: 6)     
 التأكد مف مشاركة كؿ األطفاؿ في اليـو  -
 المواد المتعمقة بتربية ما قبؿ المدرسة تنظيـعرض و  -
عداد قائمة باألنشطة التي سوؼ تمارس باليوـ -  تجييز المكاف وا 
 الجدات لممشاركة في اليوـالتفاعؿ اإليجابي مع اآلباء وتشجيع األجداد وخاصة  -
 إعداد تقرير عف اليـو وعف التحسينات المطموبة لميوـ القادـ -

أما المساعدة فتقـو باالشتراؾ في تقديـ التغذية االضافية، وفي أنشطة تربية ما قبؿ 
 auxiliaryروبية، وتقوـ أحد الممرضات  652-522المدرسة، وتتمقى مرتبًا شيريًا حوالي 

nurse ظيرًا الخميس الثاني والثالث مف الشير  2,32-9,32بيف الساعة ركز مبزيارة ال
وذلؾ إلجراء التطعيمات المختمفة، كما تقـو بزيارة المركز كؿ أسبوع لجمع المعمومات حوؿ 
المواليد الجدد، ويقـو اخصائي حكومي بالمتابعة الصحية لؤلطفاؿ واألميات الحوامؿ مرة 

                           (Akshara Foundation, May 2011: 7)واحدة في السنة.
وتقـو وزارة المرأة وتنمية الطفؿ بإعداد موديوالت لتدريب القائميف بالعمؿ في مراكز         

( 06أياـ مف بيف عدد ) 5( جمسة لمدة 02الرعاية الحكومية، ويتعمؽ ىذا الموديوؿ بعدد )
الموديوؿ التدريب عمى تخطيط وتنفيذ أنشطة  يومًا مخصصة لمتدريب بأكممو، واليدؼ مف ىذا

تربية ما قبؿ المدرسة في ضوء اإلطار القومي لمنيج رعاية وتربية الطفولة المبكرة، ويبدأ 
مساًء، مع فترة راحة لمدة ساعة، ويحتوي الموديوؿ  5صباحًا وحتى  9اليـو التدريبي مف 

أىمية االستعداد لممدرسة، ومقدمة عمى عدة موضوعات مف بينيا األنشطة المحفزة لمتعمـ، و 
يمية، ورواية والتدريب عمى استخداـ الحقيبة التعم ،حوؿ حماية األـ والطفؿ، وأىمية المعب

 Ministry of Women and Child)يـ األطفاؿ والتغذية الراجعة. القصص، والقياـ بتقو 
Development, Sept. 2017c: 3-5)   

 بعضعاـ وتنمية الطفؿ التابع لوزارة المرأة وتنمية الطفؿ وينظـ المعيد القومي لمتعاوف ال
، ويستمر البرنامج الواحد الرعاية الحكومية بمراكز ةبالعمؿ والمساعد ةالبرامج التجديدية لمقائم
 مدة أسبوع وييدؼ إلى:
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      (National Institute of Public Cooperation and Child 
Development, Aug. 2016a: 25-26) 

 تقييـ االحتياجات التدريبية لمعامميف -
 تحديث المعمومات حوؿ الرعاية والتربية في الطفولة المبكرة  -
عادة النظر في الخدمات المقدمة -  توفير الفرصة لتبادؿ الخبرات وا 
 ICDS االحاطة بالمستجدات في برنامج خدمات تنمية الطفؿ المتكاممة -

مشاركة، والتعمـ عف طريؽ تبادؿ األدوار وعف وتستخدـ أساليب التعمـ الذاتي والتعمـ بال
طريؽ مجموعات العمؿ، واستخداـ المناقشة والحوار مع تخصيص ربع ساعة في بداية كؿ 

عطاء التكميفات لميـو التالي و يـو تدريبي لمتغذية الراجعة حوؿ ما يحدث في اليوـ السابؽ،  ا 
ج التجديدي تقييـ الوعي الغذائي، في نياية كؿ يوـ تدريبي، ومف أمثمة المحتويات بالبرنام

وتحسيف ميارات األبوة واألمومة، واالكتشاؼ المبكر لذوي الحاالت الخاصة، وأساليب تعديؿ 
 السموؾ، والتشارؾ مع العائمة والمجتمع، والرعاية الصحية.  

(National Institute of Public Cooperation and Child Development, 
Aug. 2016b: 37-38)           

 The National Councilوبالنسبة لممؤىبلت يقوـ المجمس القومي إلعداد المعمـ 
for Teacher Education  باعتماد دبموـ في تربية ما قبؿ المدرسةDiploma in 

Preschool Education أو دبمـو في ثانويبعد اجتياز التعميـ الوذلؾ  لمدة عاميف ،
ويتـ االلتحاؽ أيضًا  Diploma in Early Childhood Education الطفولة المبكرة

 ، ويستمر لمدة عاميف. ثانويبيذا الدبموـ بعد االنتياء مف التعميـ ال

ومف أمثمة المقررات بالسنة األولى في دبموـ الطفولة المبكرة ما يمي: التربية المبكرة في 
لست األولى، واإلدارة اليند، وحقوؽ الطفؿ في الدراسات الحديثة، والنمو في السنوات ا

أسبوعًا، ومف أمثمة مقررات السنة الثانية بيئة التعمـ في  07والتنظيـ، والتربية العممية لمدة 
الطفولة المبكرة، ونظريات البيداجوجيا في الطفولة المبكرة، والسموؾ التظيمي، والتربية العممية 

 أسبوعًا.  07لمدة 
(National Council for Teacher Education, June 2010: 3-4)     
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ويمكف أف تمنح المعاىد الخاصة درجة الدبموـ في الطفولة المبكرة، ومف أمثمة ذلؾ معيد 
في والية  Preschool Teachers Training Instituteتدريب معمـ ما قبؿ المدرسة 

Karnataka متقدـ في تربية منتسوري، والدبموـ والذي يمنح الدرجات التالية: الدبموـ ال
 المتقدـ في التربية بدور الحضانة، والدبموـ المتقدـ في رعاية وتربية الطفولة المبكرة.

                      (Preschool Teachers Training Institute, 2015)   
رعاية وتربية ويمكف أف تنظـ الجامعات عمى شبكة االنترنت بعض البرامج الخاصة ب         

 الطفولة المبكرة يحصؿ بعدىا الطالب عمى درجة الدبموـ بعد قضاء عاميف مف الدراسة، 
ومف أمثمة وكذلؾ يمكف أف تمنح الجامعات درجة البكالوريوس في التربية لمعمؿ مع األطفاؿ، 

، ومعيد دليي لمرعاية والتربية بالطفولة Bombay Teacher's Training College ذلؾ
، وجامعة Delhi Institute of Early Childhood Care and Education كرة المب

 Gandhi National Open Universityانديرا لاندي المفتوحة 

وعامة تقوـ فمسفة برامج إعداد المعمـ في مؤسسات التعميـ العالي عمى إعداد األنشطة 
دارة الفصؿ دؿ، والتالقائمة عمى التعمـ الذاتي واستخداـ الحاسب اآللي في الفصو خؿ المبكر وا 

فيـ حقوؽ واحتياجات نمو الطفؿ حتى و المدمج، وتخطيط العناية بالصحة والتغذية والتربية، 
 ,National Council for Teacher Education) سف الثامنة، وكيفية حؿ المشكبلت.

Jan. 2015: 2-3)   

 يادولة جيوب أفزيقكزة يف الرتبية بالطفولة املبثاىيًا: 

لتفرقة ، وبعد انتياء ا2932منذ عاـ ف بريطانيا عريقيا دولة مستقمة تمامًا جنوب أف
، وبدأ التنفيذ الفعمي لمواد 2993ديسمبر عاـ  00نتقالي في العنصرية، صدر الدستور اال 

عمى  2992مايو  9، وانتيت التفرقة العنصرية تمامًا في 2992إبريؿ  07ىذا الدستور في 
ابي المنتخب )اليوـ الوطني لمببلد(، وتقع جنوب أفريقيا أقصى جنوب القارة، يد المجمس الني

مميوف نسمة، والعممة المستخدمة  52,822,550عدد  0227ويبمغ عدد السكاف في يوليو 
 .0227جنيو مصري آخر ديسمبر  2,22ند قرابة ىي الراند، ويبمغ سعر تحويؿ الرا

يبلند وزيمبابوي، واز زبيؽ وناميبيا، وسويحد جنوب أفريقيا بتسوانا وليسوتو ومو 
إلى  وتشير العبارة rainbow nation األلواف المتعددةوتسمى جنوب أفريقيا أحيانًا بدولة 
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بيا ثبلث عواصـ العاصمة  يوجدواليات  9تنقسـ إلى التي  في لوف البشرة بالببلد، تاالختبلفا
، والعاصمة Pretoriaريتوريا ، والعاصمة السياسية ب Cape townالتشريعية كيب تاوف 
%، وتقـو 6,2،  وتبمغ نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ Bloemfonteinالقضائية بمومفونتيف 

مشروعات التنمية بالطفولة المبكرة بالتركيز عمى أربع نقاط ىي البعد عف العنصرية والتمييز 
الي عند الحاجة، انات الدعـ المفي التعمـ، وتوفير الفرص المتساوية لمجميع، وتوجيو إع

، 207: 0222)النصار،  مكانية اشتراؾ مف يرلب بالمجتمع المدني في الخدمات المقدمة.وا  
232) 

(Time Almanac Encyclopedia, 2009: 429-430); (The World 
Fact Book, Oct. 2017)                                                                     

 ات والتشزيعاتالسياس 0.8

، صدر عدد مف السياسات والتشريعات 2992بعد انتياء التفرقة العنصرية عاـ 
 المنظمة لمعمؿ في مجاؿ تنمية الطفولة المبكرة مف أىميا ما يمي:

تي تنص عمى أف الرعاية والتنمية وال White Paper 1 (1995)( عاـ 2ورقة العمؿ ) -
رد البشرية، وتقـو ىذه الورقة بتعريؼ تنمية في الطفولة المبكرة ىي أساس تنمية الموا

بأنيا مصطمح عاـ ينطبؽ عمى األطفاؿ  Early Childhood Developmentالطفولة 
سنوات بغرض تنمية ىؤالء األطفاؿ جسميًا وعقميًا ووجدانيًا  9مف الميبلد وحتى سف 

 وأخبلقيًا واجتماعيًا.

                                                           (UNESCO, 2006: 6)   

 The Interim (1996)وثيقة السياسة القومية االنتقالية في تنمية الطفولة المبكرة عاـ  -
National Policy on ECD  وبمقتضاىا تصبح تنمية الطفولة المبكرة األساس في

لتحيز ألماف وعدـ االتعمـ المستمر فيي تيتـ بالنمو الشامؿ لمطفؿ في بيئة تتصؼ با
المشاركة في بلجميع األطفاؿ بما فييـ األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة  والتفرقة، وتسمح

المجتمع بطريقة إبداعية، وقد تضمنت السياسة االنتقالية عددأ مف المبادئ التي ينبغي أف 
 ومف أىـ ىذه المبادئ ما يمي: ،تمتـز الدولة بتفيذىا فيما يتعمؽ بتنمية الطفولة المبكرة

   (Department of Education, 1996: 13)   
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 بالدستور الذي ينص عمى حماية حؽ الطفؿ في التغذية السميمة والصحة  االلتزاـ
 والتربية واألماف

   عطاء الفرصة لكؿ طفؿ لتنمية االمكانات الموجودة عنده مع مراعاة الفروؽ الفردية وا
 حماية والتغذية والصحة.تحقيؽ التكامؿ بيف حاجات الطفؿ لمرعاية واألماف وال

 شاركة المجتمع المحمي وبقية مو  تمكيف اآلباء والعائبلت مف دعـ رعاية نمو الطفؿ
 ة في الحوكمة ببرامج تنمية الطفولة المبكرةأصحاب المصمح

  تخطيط المحتوى التربوي لتنمية الطفولة المبكرة في تسمسؿ مستمر يأخذ في االعتبار
سنوات وىو ما يعرؼ في جنوب أفريقيا  9ى نياية سف مراحؿ النمو منذ الميبلد وحت

 Foundation Phaseباسـ فترة التأسيس 

 The National (1997)المشروع االسترشادي لتنمية الطفولة المبكرة الصادر عاـ  -
ECD Pilot Project  الذي ييدؼ إلى إجراء البحوث حوؿ أفضؿ الوسائؿ لتنفيذ

التعمـ بالطفولة المبكرة، وقد تـ تطبيؽ ىذا المشروع  السياسات الجديدة بشأف تحسيف جودة
ألؼ طفبًل مف األطفاؿ  72جية لير حكومية تقدـ الخدمة لنحو  0,822في عدد 
              (UNESCO, 2006: 6)                                       .الميمشيف

، وتشير Education White Paper 5 on ECD (2001)( في عاـ 5ورقة العمؿ ) -
 Department of Education, May)   ىذه الورقة إلى ضرورة تحقيؽ ما يمي:

2001:41-43) 

  والتربية والصحة وبيف مكتب  ةاالجتماعي رات التنميةازيادة البرامج المشتركة بيف وز
برامج  الرئيس وذلؾ لدعـ األنشطة التي تيدؼ لتنمية الخدمات القومية والمحمية في

 سنوات 2-الموجية لؤلطفاؿ بيف صفرلتييئة ما قبؿ سنة ا

  وجوالصؼ األوؿ االبتدائي عمى أف يتطوير برنامج قومي لسنة التييئة التي تسبؽ 
 سنوات 6-5لؤلطفاؿ بيف سف 

  وضع المعايير البلزمة لنوعية الخدمة في سنة التييئة والسماح لمعامميف في المجاؿ
  لعبلقات العمؿتربوي بالتمثيؿ في المجمس ال
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  توفير المزيد مف المنح المالية في المناطؽ الفقيرة وتوفير المزيد مف اإلدارة الذاتية
 Education Departments of Provincialعمى المستوى المحمي 

وفي العقد الحالي، وبعد ثبلث سنوات مف العمؿ المشترؾ مع اليونسيؼ، صدرت وثيقة 
 National Integrated Earlyمبكرة السياسة القومية المتكاممة لتنمية الطفولة ال

Childhood Development ثـ 0222، وقد وضعت مسودة ىذه السياسة في مارس ،
بوضع ىذه السياسة موضع التنفيذ الفعمي، وتيدؼ ىذه  0225قامت الحكومة في ديسمبر 

  ,Department of Social Development)السياسة المتكاممة لتحقيؽ ما يمي: 
2015: 8) 

شراؼ لمسياسة المتكاممة القومية يس الييئة المسئولة عف التخطيط والتمويؿ واإلتأس -
  0227يتحقؽ ىذا اليدؼ عمى المدى القصير بنياية عاـ عمى أف 

متكاممة لتنمية الطفولة تحديد أدوار ومسئوليات الجيات المسئولة عف تقديـ الخدمة ال -
يتحقؽ عمى أف الخدمات المقدمة  الجودة واإلتاحة في جميع التوكيد عمىمع المبكرة 

  0202ىذا اليدؼ عمى المدى المتوسط بنياية 

إلى سف دخوؿ المدرسة االبتدائية وضع أوؿ برنامج متكامؿ لؤلطفاؿ مف سف سنة  -
 0232يتحقؽ ىذا اليدؼ عمى المدى البعيد بنياية عمى أف 

مو المختمفة عمى وتقـو السياسة المتكاممة بتوزيع حزمة الخدمات الشاممة بمراحؿ الن
 (Children's Institute, 2016: 4-5, 27)النحو التالي: 

 maternalأثناء الحمؿ  لممرأة والطفؿ مف الحمؿ وحتى الميبلد: الخدمات الصحية -
and child primary health interventions 

مثؿ تسجيؿ  social servicesمف الميبلد وحتى سنتيف: الخدمات االجتماعية  -
 والتطعيـ والحصوؿ عمى المنح المالية المواليد

والدعـ الغذائي  parenting programسنوات: برامج األبوة  2-0مف  -
nutritional support 
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مف  stimulation for early learningسنوات: تحفيز التعمـ المبكر  6-2مف  -
، home-visit programs: برامج الزيارة المنزلية مثبلً  خبلؿ القنوات التالية

مة في ، والبرامج المقدcommunity play groupsوجماعات المعب المجتمعية 
مثؿ دور الحضانة ورياض   center-based programs المراكز الرسمية

 األطفاؿ.

  اخلدمات املقدمة 8.8

 9حتى سف التي تمتد  foundation phaseتنقسـ الخدمات التربوية بفترة التأسيس 
 2الموجية لؤلطفاؿ مف الميبلد وحتى  Pre-Grade Rة برامج ما قبؿ التييئسنوات إلى 

لى برامج  ،سنوات الموجية لؤلطفاؿ مف  Grade R (Reception Year)سنة التييئة وا 
سنوات، وتنص التشريعات أف يمتحؽ الطفؿ بيذه السنة عندما يبمغ الخامسة مف  6-5سف 

  ألسطس 32في يونيو، عممًا بأف التسجيؿ يبدأ في مايو وينتيي  32العمر في 
(Gauteng Province, 2016: 2)   

 وتقدـ الخدمة بسنة التييئة مف خبلؿ ما يمي:

(Department of Education, May 2001: 41  

  برامج سنة التييئة في المدارس االبتدائية الحكوميةPublic Primary Schools 
   بالواليات والتي تدار وتموؿ مف قبؿ وزارات التربية المحمية

  برامج سنة التييئة في المدارس الخاصةIndependent Schools  والتي تموؿ
طريؽ الرسوـ والتبرعات والمنح الشخصية دوف تدخؿ مالي كبير مف جانب عف 

 الحكومة

 أو مراكز تنمية الطفولة المبكرة  مراكز الخدمة المجتمعية  community based 
centers or ECD centers  راكز عمى أساس تطوعي مف وتعمؿ معظـ ىذه الم
 جانب المؤسسات لير الحكومية

الذي يقع في منطقة شبو  Tshwaneومف أمثمة مراكز تنمية الطفولة المبكرة مركز 
-7اصمة بريتوريا حيث يصؿ كؿ األطفاؿ بيف الساعة ية في جنوب أفريقيا بالقرب مف العريف
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منيـ لما يسمى بساعات ما بعد ض عصرًا ويبقى البع 3صباحًا، وتتـ المغادرة في الساعة  8
أي حتى الساعة الخامسة أو السادسة مساًء، ويبمغ عدد األطفاؿ  after careالرعاية 

طفبًل، وينقسـ الفصؿ الخاص بسنة التييئة إلى أركاف  32المقيديف بسنة التييئة بيذا المركز 
لركف الفني وليرىا تحتوي عمى ركف الموسيقى، وركف المكتبة، وا interest areasتعميمية 

 ,Prochner et.al) مف األركاف التي تيدؼ إلى إثارة المعرفة وحب االستطبلع عند الطفؿ. 
Oct. 2008: 193-194)   

الذي تأسس عاـ  Sizisa Ukanyoومف المراكز األخرى أيضًا مركز سيزيا أوكانو 
 6ساعة ساعة في اليـو مف ال 20، ويعمؿ المركز Western Capeفي والية  0225

مساًء وذلؾ لتقديـ الخدمة لؤلميات العامبلت، ويقدـ المركز ثبلث وجبات  6صباحًا وحتى 
طفبًل باالضافة إلى فصميف لما قبؿ  28عمى األقؿ لؤلطفاؿ، ويضـ فصميف لسنة التييئة بعدد 

                            (Niekerk et.al, Feb.2017: 246)طفبًل. 62التييئة بعدد 
 02,890وعامة وصؿ عدد الجيات المقدمة لخدمة تنمية الطفولة المبكرة إلى عدد         

 Department of Education, May)موزعة عمى النحو التالي:  0222عاـ  جية
2001: 13) 

 %32بنسبة  home based care 7,253 الرعاية المنزلية  -
 %27ة بنسب school based classes 3,603  فصوؿ سنة التييئة  -
بنسبة  community based centers 22,826مراكز الخدمة المجتمعية  -

29% 

سنوات ممف يتمقوف الخدمات  2-ازداد عدد األطفاؿ بيف سف صفر 0227وفي عاـ 
مف مجموع عدد األطفاؿ بجنوب أفريقيا  0220% عاـ 7,6بتنمية الطفولة المبكرة مف نسبة 

اؽ بسنة ما قبؿ االبتدائي )سنة التييئة( مف االلتح ة، وكذلؾ ارتفعت نسب%26,6نسبة إلى 
 . 0223% عاـ 76,0إلى نسبة  2999% عاـ 02,2نسبة 

(Seleti, 2009: 7); (UNESCO: World Data Atlas, 2014)                
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المئوية لؤلطفاؿ ممف يتمتعوف بخدمات تنمية ويوضح الجدوؿ التالي بالتفصيؿ النسبة 
 :0225رة في الواليات المختمفة عاـ الطفولة المبك

 (1جذٔل )

 3116األؽفبل انًهزذمٍٛ ثخذيبد رًُٛخ انطفٕنخ انًجكشح فٙ انٕالٚبد ثجُٕة أفشٚمٛب ػبو  َسجخ

 األو انجذٚهخ انٕالٚـــــــــــــــــــــــــــخ

انشػبٚخ 

انًُزنٛخ رذذ 

 إششاف اٜثبء

انشػبٚخ 

انًُزنٛخ رذذ 

إششاف انمبئى 

 ثبنخذيخ

 خ انزٓٛئخسُ

Eastern Cape 6,3% 61,6% 2,8% 21,6% 

Free State 11,1% 31,2% 1,3% 26,6% 

Gauteng 31,1% 31,3% 2,6% 22,1% 

KwaZulu-Natal 11,8% 28,6% 1,2% 31,1% 

Limpopo 11,1% 22,8% 2% 28,6% 

Mpumalanga 11,6% 62,2% 1,2% 31,2% 

Northern Cape 1,2% 61,6% 2,8% 36,6% 

North West 2,2% 61,1% 3,8% 31,1% 

Western Cape 13,6% 21,1% 1,6% 26,6% 

Source: (Statistics South Africa, June 2016: 8) 

ومف أػمثمة المؤسسات لير اليادفة لمربح التي تساعد في تقديـ الخدمات في مجاؿ 
 تنمية الطفولة المبكرة ما يمي:

في والية  Foundation for Community Workمؤسسة العمؿ المجتمعي 
Western Cape وتقدـ ىذه المؤسسة برنامج التركيز عمى العائمة ، Family in 

Focusسنوات، ويتضمف ىذا البرنامج ثبلثة برامج  6-والموجو لؤلطفاؿ مف سف صفر
 parenting، وبرنامج األبوةhome-visit programفرعية: برنامج الزيارات المنزلية 

program  نامج المشاركة المجتمعية ، وبرcommunity ownership   .(Niekerk 
et.al, Feb. 2017: 34, 37) 

 ;Gautengوتعمؿ ىذه المؤسسة في ست واليات ىي:  Cotlandsمؤسسة 
Western Cape; Eastern Cape; KwaZulu-Natal; Mpumalanga; 

Northern Cape   مسمى مكتبة  برنامجًا تحت 0228، وتقدـ ىذه المؤسسة منذ عاـ
 الخدمات التالية:  وينظـينفذ في جماعات المعب ، Toy Libraryاأللعاب 

عدادفترات المعب لؤلطفاؿ و   المواد التعميمية ا 
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 الجمسات والندوات إلرشاد الوالديف

 خدمة االستعارة إلتاحة فرصة التعمـ بالمنزؿ

 المزيد مف الدعـ لمراكز تنمية الطفولة المبكرة فقيرة المصادر

الموجية لممناطؽ  mobile libraryويقدـ ىذا البرنامج أيضًا خدمة المكتبة المتنقمة 
النائية والفقيرة، وىو عبارة عف عربة مجيزة بمجموعة مختمفة مف األلعاب تحت شعار 

come and play أنو قد تـ تنظيـ جمسات لمعب  0226، وتوضح اإلحصاءات عاـtoy 
library play sessions  طفبلً  8692جمسة تمتع بيا عدد  2285دىا يبمغ عد  

 (Niekerk et.al, Feb. 2017: 98-99, 118-119  
 اإلدارة والتنويل 1.8

خدمات تنمية الطفولة المبكرة بجنوب أفريقيا وذلؾ باإلشراؼ عمى  ـ الجيات التاليةتقو 
 (Seleti, 2009: 4) ;(UNESCO, 2006: 5) عمى النحو التالي:

المسئولة عف تسجيؿ  Department of Home Affairsخمية وزارة الشئوف الدا -
 المواليد 

المسئولة  Department of Social Developmentوزارة التنمية االجتماعية  -
عف تقديـ المنح واإلعانات لمجيات المعتمدة المختصة بتنمية الطفولة المبكرة بيف 

 سنوات 2-صفر

ة عف توفير العناية الطبية المسئول Department of Health وزارة الصحة  -
 المجانية لكؿ األطفاؿ منذ فترة الحمؿ وحتى نياية فترة التأسيس في سف التاسعة

المسئولة عف Department of  Basic Education  ةاألساسي وزارة التربية -
 سنوات 6-5سنة التييئة بيف سف 

برئاسة  The Office on the Right of the Childمكتب حقوؽ الطفؿ  -
 لجميورية والذي يقوـ بمتابعة تنفيذ البرامج الخاصة بتنمية الطفولة المبكرةا
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، تتخمص األىداؼ العامة لمتمويؿ 2996وطبقًا لمسياسة القومية االنتقالية الصادرة عاـ 
 :Department of Education, 1996)   بخدمات تنمية الطفولة المبكرة فيما يمي:

21) 

يد مف االستثمار في تنمية الطفولة المبكرة داخؿ تييئة البيئة المناسبة لممز  -
 تيجية إعادة البناء والتنميةااستر 

خدمات توفير التشريعات التي تحفز عمى التعبئة القصوى لمموارد المالية مف أجؿ  -
 الطفولة المبكرةتنمية 

 االستخداـ األمثؿ لكؿ المواردو الشفافية والمحاسبية التمويؿ التي تتصؼ بدعـ ثقافة  -

وبيف القطاع الخاص  ةالمحميالحكومة المركزية والحكومات ورة المشاركة بيف ضر  -
 والمؤسسات المجتمعية واآلباء

 وعامة تشترؾ الجيات التالية في تمويؿ خدمات تنمية الطفولة المبكرة:

(Biersteker, April 2010: 13); (Giese and Budlender, Nov. 2011: 
3-4); (Kotze, 2015: 14) 

كز تنمية الطفولة المبكرة اتوفير الدعـ لمر ة االجتماعية والتي تقوـ بالتنميوزارة  -
 2-والتي تخدـ األطفاؿ مف سف صفر registeredالحاصمة عمى رخصة العمؿ 

مميوف راند عاـ  335سنوات، وقد ازداد التمويؿ الموجو ليذه المراكز مف 
تقوـ الوزارة أيضًا  كما،  0222/0220عاـ راند إلى أكثر مف مميار  0223/0222

ـ في تمويؿ البرامج الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة والتي تقدالمشاركة في ب
، وقد ازداد عدد األطفاؿ المتمتعيف بيذه اإلعانة عاـ المؤسسات لير اليادفة لمربح

  0225طفبًل في عاـ  685,522ألؼ طفبًل ثـ إلى عدد  285إلى  0220

تتولى تمويؿ سنة التييئة في المدارس االبتدائية  التي ةاألساسي وزارة التربية -
بتقديـ إعانة مالية تقدر بمبمغ  0223اعتبارًا مف عاـ  كذلؾالوزارة الحكومية، وتقـو 

تنمية مراكز عند االلتحاؽ ب وذلؾراند لمطفؿ الواحد شيريًا طبقًا لموالية  222-372
 لتييئة.التي يتوفر فييا فصوؿ سنة االطفولة المبكرة المعتمدة 
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والتي تقدـ المنح المالية لمجالس إدارة المدارس بالواليات وزارات التربية المحمية  -
االبتدائية الحكومية والخاصة التي توجد بيا سنة التييئة، وكذلؾ مراكز تنمية الطفولة 

 التي تحتوي عمى فصوؿ سنة التييئةالمبكرة المجتمعية 

 The Expanded Public Works Programالبرنامج الموسع لؤلشغاؿ العامة  -
لمواجية الزيادة في أعداد مراكز تنمية الطفولة  0222والذي تـ استحداثو عاـ 

المبكرة، ولتوفير التدريب المناسب لمممارسيف المشرفيف عمى تقديـ الخدمة لؤلطفاؿ 
   سنوات. 2-مف سف صفر

 0225الصادرة عاـ السياسة القومية المتكاممة حوؿ تنمية الطفولة المبكرة  وتحتوي
 ييدؼ إلى ما يمي: The Funding Modelعمى نموذج قومي لبلنفاؽ بالطفولة المبكرة 

(Department of Social Development, 2015: 95)                        
 توجيو المزيد مف التمويؿ لموزارات المعنية بتغطية تكمفة البنية التحتية.         

 6-0أو القائـ بالعمؿ مع األطفاؿ مف سف   practitionerس تغطية أجور الممار  -
 سنوات

توجيو التمويؿ المطموب وفقًا لعدد األطفاؿ وطبيعة الخدمة المقدمة مع زيادة  -
 التسييبلت في حالة العائبلت الفقيرة وذوي الحاالت الخاصة

أو  home visitorتغطية أجور الييئة العاممة بما في ذلؾ أجر الزائرة الصحية  -
 سنة 0-وذلؾ لؤلطفاؿ مف سف صفر  group facilitatorsالميسر 

ميزانية  0225مف عاـ  كومات المحمية بالواليات اعتباراً ضافة إلى ذلؾ تخصص الحوباإل
% عاـ 02مستقمة لخدمات تنمية الطفولة المبكرة، وقد ارتفعت ىذه الميزانية مف نسبة 

بمغت المخصصات المقررة لتنمية  0227، وفي عاـ 0226% في عاـ 38إلى نسبة  0229
نسبة الميوف راند، ويوضح الجدوؿ التالي م 0,085الطفولة المبكرة بالواليات التسع مبمغ 

 :0229-0226المئوية في اإلنفاؽ عمى تنمية الطفولة المبكرة في الواليات وذلؾ بيف أعواـ 
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 (8جذٔل )

 3111-3116كشح ثجُٕة أفشٚمٛب ثٍٛ ُسجخ انًئٕٚخ فٙ اإلَفبق ػهٗ رًُٛخ انطفٕنخ انًجان

 3118/3111 3111/3118 3116/3111 انٕالٚـــــــــــــــــــــــــــخ

Eastern Cape 11% 13% 12% 

Free State 31% 33% 33% 

Gauteng 11% 11% 11% 

KwaZulu-Natal 12% 16% 11% 

Limpopo 16% 11% 18% 

Mpumalanga 11% 11% 11% 

Northern Cape 11% 11% 11% 

North West 8% 1% 11% 

Western Cape 16% 16% 12% 

 %12 %12 %12 إجًبنٙ اإلَفبق ثجُٕة أفشٚمٛب

Source: (UNICEF, 2017: 5) 

 امليوج 1.8

السياسة  2996ة عاـ الطفولة المبكرة الصادر تتضمف وثيقة السياسة االنتقالية لتنمية 
 ولة المبكرة، ومف أىـ المبادئ في ىذا الصدد ما يمي:بتنمية الطففيما يتعمؽ القومية لممناىج 

(Department of Education, 1996: 19)                                                                     
 احتراـ التعدد الثقافي والعرقي الذي تتصؼ بو جنوب أفريقيا -

األطفاؿ ممف لـ تسنح ليـ  عدـ الفصؿ بيف الرعاية وبيف التربية حتى في حالة -
 الفرصة لبللتحاؽ بأحد برامج تنمية الطفولة المبكرة

تجاىات وذلؾ في ضرورة اشتماؿ محتوى المنيج عمى المعارؼ والميارات والقيـ واال  -
 ؼ الدولةظرو  السياؽ االجتماعي والسياسي واالقتصادي المتفؽ مع

ة وذلؾ بعد فترة انتقالية االعتراؼ بالمناىج المقدمة مف المؤسسات لير الحكومي -
 لمحصوؿ عمى االعتماد البلـز

 Nationalسنوات  2وييدؼ اإلطار القومي لممنيج الموجو لؤلطفاؿ مف الميبلد وحتى 

Curriculum Framework for Children from Birth to Four   إلى  0225الصادر عاـ
مكانات عند كؿ طفؿ، إلالمتساوية مف أجؿ تنمية جميع ا توفير الخبرات وفرص التعمـ

أي  equityأي توفير الخدمة لجميع األطفاؿ،  allويتضمف اإلطار الكممات المفتاحية التالية: 
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بغض النظر عف مكانات جميع اإل تنمية أي  full potentialالتساو في الفرص المتاحة، 
 (Department of Basic Education, Feb. 2015: 7)                                    الخمفية.

 وتتحقؽ ىذه الرؤية مف خبلؿ ثبلثة موضوعات أو وحدات أساسية ىي: 
 Theme 1: I am a competent personأنا شخص قادر  -
 Theme 2: Learning and development is importantالتعمـ والتنمية ميماف  -
 Theme 3: I need strong connection with adultsأحتاج لمتواصؿ مع الكبار  -

اليوية و ، well-beingويشتمؿ اإلطار عمى ستة مجاالت لمتعمـ والنمو ىي: الرفاه 
اكتشاؼ الرياضيات و ، communicationوالتواصؿ ، identity and belongingواالنتماء 

exploring mathematics ، اإلبداع وcreativity والمعرفة وفيـ العالـ ،knowledge and 

understanding of the world    
                                      (Department of Basic Education, Feb. 2015: 8) 

وينبغي أف يقوـ الممارس بتعبئة بطاقة التقويـ التي تشتمؿ عمى احتياجات نمو الطفؿ 
ة ، مع إعداد قائمة باألنشطىتمامات الحالية عندهعمى اإلفي كؿ مف مجاالت التعمـ الستة، و 

 التي ينبغي عمى األسرة القياـ بيا في المنزؿ مع الطفؿ.
                                      (Department of Basic Education, Feb. 2015: 74) 

 National 0220وبالنسبة لسنة التييئة، تشير وثيقة المنيج القومي الصادرة عاـ 

Curriculum Statement Grades R-12 سة التي ينبغي أف تتبع في المنيج إلى السيا
، 0220اف الوثيقة الصادرة في مايو ، ويحؿ ىذا المنيج مكتبارًا مف سنة التييئةوالتقويـ اع

 بعدد مف المبادئ مف أىميا ما يمي: فيوويتعمؽ اليدؼ العاـ 
                                    (Department of Basic Education, 2011: 3-5) 

 اـ السكاف األصمييف وتقدير التراث الخاص لمببلداحتر  -

 وحقوؽ اإلنساف، والعدالة االجتماعيةالمصداقية وتوكيد الجودة،  -

 حصوؿ جميع األطفاؿ دوف تفرقة عمى الفرصة التربوية المتساوية -

 تشجيع الطفؿ عمى التفكير الناقد وعمى المشاركة بنشاط في عممية التعمـ -
مع تحديد ما ينبغي أف يصؿ إليو الطفؿ  عالية المستوى اكتساب المعارؼ والميارات -

 في السنة
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لمجاالت التعمـ بسنة  في األسبوع عدد الساعات المخصصةالقومي  وثيقة المنيجحدد وت
 عمى النحو التالي: بحد أدنى التييئة

 (1جذٔل )

 ثجُٕة أفشٚمٛب انسبػبد انًخظظخ نًجبالد انزؼهى ثسُخ انزٓٛئخ

 دػذد انسبػب انًذزٕٖ

 سبػبد 11 انهغخ انٕؽُٛخ

 سبػبد 1 انشٚبػٛبد

 سبػبد 6 انًٓبساد انذٛبرٛخ:

 ثذاٚبد انًؼشفخ-         

 انفٌُٕ اإلثذػٛخ-          

 انزشثٛخ انجذَٛخ-          

 انشفبِ االجزًبػٙ ٔانشخظٙ-          

 سبػخ ٔادذح

 ٌسبػزب

 ٌسبػزب

 سبػبد 2

 سبػخ 32 انًجًٕع

Source: (Department of Basic Education, 2011: 6) 

ىي: عمى ثبلثة أنواع مف األنشطة  daily programويحتوي البرنامج اليومي 
 childاألنشطة الحرة و ، teacher guided activitiesاألنشطة الموجية مف المعمـ 

initiated activities ، األعماؿ الروتينية وroutines وفيما يمي بالتفصيؿ البرنامج ،
صباحًا وحتى الواحدة ظيرًا تقريبًا، أي  7,32تمر مف الساعة ييئة والذي يسيومي لسنة التال

                                                   دقيقة(: 076دقيقة ) 36ساعات و 2لمدة 

(Department of Basic Education, 2011: 14-15)        
 ودقيقة: حمقة الصباح والنشاط الموج 36
 ثنيف أو أكثر مف النشاط الحر داخؿ الفصؿعدد إدقيقة: النشاط الفني مع  52
 الميارات الحياتية(-الرياضيات-دقيقة: النشاط الموجو )المغة 32
 نية مثؿ الذىاب إلى دورات المياهيدقائؽ: األعماؿ الروت 22
 دقيقة: تجديد المعمومات 02
 دقيقة: المعب الحر خارج الفصؿ 62
 نية مثؿ الذىاب إلى دورات المياهياألعماؿ الروتدقائؽ:  22
 الميارات الحياتية(-الرياضيات-دقيقة: النشاط الموجو )المغة 32
 دقيقة: النشاط القصصي 32
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التييئة يـ اعتبارًا مف سنة وكوؿ القومي لمتقو البروت ةاألساسي ت وزراة التربيةوضعوقد 
عمى  لصورة الثانيةشتمؿ اة، وتولير الرسمي، ةيـ صورتيف: الرسميبحيث ينبغي أف يتخذ التقو 

يـ الرسمي فيشتمؿ ظة والمناقشة، أما التقو متابعة التقدـ الذي يحرزه الطفؿ عف طريؽ المبلح
يعطي صورة شاممة ومستمرة عف  ويجب كذلؾ إعداد ممؼ لممتعمـعمى اختبارات لؤلداء، 

ممراحؿ األعمى قؿ مع الطفؿ لت، ويوضع ىذا الممؼ بالمؤسسة التربوية ويناألداءالتقدـ في 
 -Department of Basic Education, Dec. 2012: 3)مؼ سرية. والبيانات بيذا الم

4, 28) 
لوصؼ األداء مف سنة التييئة وحتى المخصصة ويوضح الجدوؿ التالي النسبة المئوية 

 نياية مرحمة التأسيس: 
 (11جذٔل )

 جُٕة أفشٚمٛبث ثسُخ انزٓٛئخ نٕطف األداءانُسجخ انًئٕٚخ 

Source :( Department of Basic Education, Dec. 2012: 18) 

 Earlyويمكف الرجوع إلى اإلرشادات المتعمقة بتنفيذ منيج تنمية الطفولة المبكرة 

Childhood Development Curriculum Guidelines   والتي  0225الصادرة عاـ
سنوات، وىذه  6-2ساسية التي ينبغي أف يتـ التركيز عمييا بيف سف األ توضح جوانب النمو

ارىا اكي، والنمو الجسمي باعتبر المعرفي واالد ي والعاطفي، والنموالجوانب ىي النمو االجتماع
البلزمة لمتعمـ المستمر، وتحدد ىذه  core developmental areasجوىر عمميات النمو 

 نمو االجتماعي والعاطفي عمى النحو التالي:الب المتعمقة المياراتاإلرشادات 
(South African Heads of Independent Schools Association, Nov. 

2015: 9)                         

 انُسجخ انًئٕٚخ ٔطف األداء

 outstanding achievement 81-111%يزًٛز 

 meritorious achievement 11-11%يشرفغ 

 substantial achievement 61-61%جٛذ 

 adequate achievement 61-61%يمجٕل 

 moderate achievement 21-21%يزٕسؾ 

 elementary achievement 21-21%ثسٛؾ 

 %31 -طفش not achievedغٛش يزذمك 
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: األخبلؽ األساسية واآلداب العامة، social interactionالتفاعؿ االجتماعي  -
، وحؿ المشكبلت عف طريؽ والتعبير عف االحتياجات، ومعرفة الحقوؽ والمسئوليات

 المعب

: االستقبللية وتكويف الصداقات، واالعتماد عمى النفس، relationshipsالعبلقات  -
 وطمب المساعدة مف لير المحيطيف بالطفؿ

: االبتعاد عف اآلباء دوف خوؼ، والتعرؼ عمى self-regulationالضبط الذاتي  -
 حؿ الصراعات، والتأقمـ مع القواعدالمشاعر، و 

: اظيار االحتراـ لمكبار، empathy and caringعاطؼ واالىتماـ باآلخريف الت -
 واالستجابة لحاجات اآلخريف، والتعامؿ مع البيئة باحتراـ

داخؿ  أو: القدرة عمى الركيز، والعمؿ باستقبللية، work ethicsأخبلقيات العمؿ  -
 مجموعة، والمثابرة

األخبلقيات االجتماعية والدينية : احتراـ social awarenessؾ االجتماعي ار داإل -
 والثقافية، واظيار التسامح، ومعرفة حقوؽ االنساف.

 6-2كي لؤلطفاؿ مف سف ار دت المتعمقة بالنمو المعرفي واإلراابعض الميوفيما يمي 
 سنوات:

(South African Heads of Independent Schools Association, Nov. 

2015: 22-25)                   
 : التشابو واالختبلؼ بيف األشياءvisual discriminationتمييز البصري ال -

 : االحتفاظ واستعادة المعمومات البصريةvisual memoryالذاكرة البصرية  -

: معرفة التشابو واالختبلؼ بيف auditory discriminationالتمييز السمعي  -
 األصوات

 ا يسمعو الطفؿ موتفسير : تذكر auditory memory الذاكرة السمعية  -

 : صيالة األسئمة والتعبير عف األفكارthinking skillsميارات التفكير  -

 : استخداـ الطرؽ المبتكرة في الحؿproblem solvingحؿ المشكبلت  -

 سنوات: 6-2رات المتعمقة بالنمو الجسمي لؤلطفاؿ مف سف اوفيما يمي بعض المي
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(South African Heads of Independent Schools Association, Nov. 

2015: 45-46)                  
 تنمية العضبلت الكبيرة والدقيقة -

 balance and stabilityالتوازف والثبات  -

  body awarenessالوعي بالجسـ  -

  spatial awarenessغ الوعي بالفرا -

 وتحدد اإلرشادات المتعمقة بتنفيذ منيج الطفولة المبكرة بالتفصيؿ أيضًا بعض الطرؽ
التي يمكف أف تستخدـ في التعميـ والتعمـ، ومف بيف ذلؾ المعب الموجو ولير الموجو، وتوفير 
البيئة المحفزة، والتعمـ المتمركز حوؿ إىتمامات األطفاؿ، وتمثيؿ األدوار، والرحبلت الميدانية، 

دارة قاعات النشاط، والتغذية الراجعة   .وا 
(South African Heads of Independent Schools Association, Nov. 

2015: 117-118)               

 إعداد املعله  1.8

والتدريب المستمر  خمس كميات لمتربية 0222ا حتى عاـ تواجد في جنوب أفريقي
Further Education and Training (FET) ، يمكف االلتحاؽ بيا بعد الصؼ العاشر

دة األساسية في تنمية الطفولة المبكرة بمسمى الشيا مؤىؿلمحصوؿ عمى  العاـ مف التعميـ
Basic Certificate: Early Childhood Development   ساعة  202وذلؾ بعدد

 معتمدة.

 عدة مسارات أخرى لمحصوؿ عمى:وتوفر بجانب ىذا المسار  

 General Educationالشيادة العامة في التربية والتدريب: تنمية الطفولة المبكرة  -

and Training Certificate: Early Childhood Development  

 General Certificate: Developmentة: تنمية الممارسة  الشيادة العام -

Practice 

 General Certificate: Communityة: تنمية المجتمع الشيادة العام -

Development 
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بعد ساعة معتمدة، و  202بمغ عدد الساعات المعتمدة في كؿ مف ىذه المسارات عدد و 
يادة التربية يؤىؿ المتقدميف لمحصوؿ عمى شالذي  بديؿالمسار الث داستح 0223عاـ 

 Further Education and Training : تنمية الطفولة المبكرةوالتدريب المستمر

Certificate: Early Childhood Development    ساعة معتمدة،  222بعدد
 Higherالعميا في تنمية الطفولة المبكرة ويمكف بعد ىذه الشيادة الحصوؿ عمى الشيادة 

Certificate: Early Childhood Development   ساعة معتمدة، أو  202بعدد
 National Diploma: Early Childhoodالدبمـو القومية في تنمية الطفولة المبكرة 

Development   ىيئة  جانب ت مف بيذه المؤىبل يعترؼساعة معتمدة، و  022بعدد
 Early Childhood Development Standardsر تنمية الطفولة المبكرة معايي

Generating Body وتحتوي الشيادات الجديدة عمى التخصص الذي يؤىؿ لمعمؿ في ،
أو العمؿ كمدرب في مراكز تنمية الطفولة المبكرة  Grade R specializationسنة التييئة 

ECD: trainer specialization 
 Schooling بالمدارس ذلؾ تقوـ ىيئة معايير إعداد المعمميفوباالضافة إلى 

Educators Standards Generating Body  باضافة مؤىؿ  0229اعتبارًا مف عاـ
ساعة معتمدة، وتتضمف ىذه  202آخر لمحصوؿ عمى الشيادة المتقدمة في التربية بعدد 

 : عمى النحو التالي التخصصات الدقيقةبعض الشيادة 
Advanced Certificate in Education: Early Childhood – 

Advanced Certificate in Education: Foundation Phase – 
Advanced Certificate in Education: Reception Year – 

(Department of Basic Education, April 2011: 136-137)                   

إمكانية الحصوؿ عمى  0225فبراير عاـ  29رة في ػػمية الصادتضيؼ الجريدة الرسو      
 362، بعدد Diploma in Grade R Teachingة وـ في التدريس بسنة التييئالدبم

ساعة معتمدة منيا لممقررات الخاصة بالبيداجوجيا  282ساعة معتمدة يخصص عدد 
ة تمدساعة مع 36وعدد  ساعة معتمدة ألصوؿ التربية، 222وعدد  والتدريب العممي،

خبلؼ المغة اإلنجميزية، والمغة رات االختيارية ويمـز أف يدرس الطالب لغة محمية ثانية بلممقر 
-Afrikaans . (Government Gazette, Feb. 2015: 49األوربية الرسمية الثانية 

51)                                                                          
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درجة البكالوريوس في التربية تخصص مرحمة  محاصميف عمىويحؽ ل
بالعمؿ في سنة  القياـ Bachelor of Education in Foundation Phaseالتأسيس

التييئة، وتستغرؽ الدرجة الجامعية عادة أربع سنوات طبقًا لتعميمات وزارة التعميـ العالي 
حتى مرحمة الفي  والتدريب، وتتيح درجة البكالوريوس المتخصصة الفرصة لمخريج العمؿ

بعد الحصوؿ عمى أو التوجيو التربوي اإلدارة المدرسية العمؿ في الصؼ الثالث االبتدائي، و 
درجة محصوؿ عمى مكانية مواصمة الدراسة ل، مع إالمؤىمة عدد مف الدورات التدريبية

  (The Independent Institute of Education, 2016:2-3)الماجستير والدكتوراه. 

 Varsity في جامعات التي تمنح الدرجة الجامعية في التخصص معيد التربيةومف ال

College  بمدينة ساندتوفSandton  ساعة  280بنحو باحدى ضواحي جوىانسبرج
رجة الجامعية في تنمية الطفولة المبكرة دمعتمدة، وأيضًا جامعة جنوب أفريقيا التي تمنح ال

Bachelor of Education Early Childhood Development: Foundation 

Phase  ساعة معتمدة، وفيما يمي أمثمة لبعض المقررات البلزمة لمحصوؿ  282وذلؾ بعدد
 (University of South Africa, 2017)                          عمى ىذه الدرجة:

المستوى األوؿ: التدريس في الطفولة المبكرة، والتربية الصحية، والفنوف واألعماؿ  -
المشتقة  Afrikaansلغة اإلنجميزية، وميارات التواصؿ، و اليدوية، واإلرشاد، والمغة 

 أسابيع 5، والتربية العممية لمدة مف اليولندية أساساً 

ة، والتعمـ يالمستوى الثاني: الموسيقى، وأدب األطفاؿ، وسنة التييئة، والتربية البيئ -
 أسابيع 5ربية العممية لمدة المدمج، واألدب والمجتمع، وميارات الكتابة، والت

المستوى الثالث: نظريات التربية، ونمو الطفؿ، والتربية الدينية، والتربية االجتماعية،  -
 أسابيع 5والتربية العممية لمدة 

المستوى الرابع: الرياضيات، والعمـو والتقنية، واإلدارة بمؤسسات تنمية الطفولة  -
   أسابيع 5المبكرة، والتربية العممية لمدة 

الموجو أثناء تدريب الويمكف أف تشترؾ أيضًا بعض المؤسسات لير اليادفة لمربح في 
مممارسيف والمديريف بمراكز تنمية الطفولة المبكرة، ومف ىذه المؤسسات مؤسسة الخدمة ل

Ikamva Labanta  والتي تعني بالمغة المحمية مستقبؿ األمة، وتقدـ ىذه المؤسسة
اشتركت ىذه المؤسسة مع مؤسسة  0220، وفي عاـ Western Capeخدماتيا في والية 
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( ممارسًا في 32وذلؾ لتدريب عدد ) Grassroots Education Trustأخرى تدعى 
شيور مف فبراير إلى نوفمبر، ويتضمف  22برنامج تدريبي تجريبي يجرى تنفيذه عمى مدار 

تدريب لأيضًا برنامج ىذا البرنامج جمسات لمتدريب مرتيف في الشير، كما تنظـ المؤسسة 
 المديريف بمراكز تنمية الطفولة المبكرة يقوـ بالتركيز عمى ميارات اإلدارة والقيادة.  

(Niekerk et.al, Feb.2017: 249)         

 التوجوات الرتبوية بالطفولة املبكزة يف اهليد وجيوب أفزيقيا أههثالجًا: 

مبكرة في اليند وجنوب أفريقيا عمى النحو أىـ التوجيات التربوية بالطفولة ال إجماؿيمكف 
 التالي:

وؿ مرة إلى أل  2986بية الصادرة في اليند عاـ تشير وثيقة السياسة القومية لمتر  -
 ، صدر التشريع المنظـ لحؽ0229المبكرة، ثـ في عاـ مفيـو رعاية وتنمية الطفولة 

ية وتربية الطفولة ت وثيقة السياسة القومية لرعانباألطفاؿ في التربية المجانية وت
المفيوـ المتكامؿ لمتربية بالطفولة المبكرة والذي يشتمؿ عمى  0223المبكرة عاـ 

 الرعاية والصحة والتغذية وتربية ما قبؿ المدرسة

( 2وضع ورقة العمؿ ) 2992تـ في جنوب أفريقيا بعد انتياء التفرقة العنصرية عاـ  -
لة المبكرة حتى تمتد مف الميبلد وحتى ، والتي تقـو بتعريؼ التنمية بالطفو 2995عاـ 
( والتي تيتـ بتحديد المعايير 5صدرت ورقة العمؿ ) 0222سنوات، وفي عاـ  9سف 

( سنوات، وفي ديسمبر 6-5البلزمة لنوعية الخدمة في سنة التييئة بيف سف )
صدرت وثيقة السياسة القومية المتكاممة لتنمية الطفولة المبكرة وذلؾ لتقديـ  0225

 ة مف الخدمات الصحية واالجتماعية والغذائية والتربوية في مراحؿ النمو المختمفةحزم

البرنامج الرسمي الرئيس في  ICDSالطفؿ المتكاممة  تنميةخدمات يعتبر برنامج  -
لؤلطفاؿ مف  anganwadiاليند ويقدـ البرنامج عادة في مراكز الرعاية الحكومية 

رنامج عمى ست خدمات أساسية مف بينيا سنوات، ويشتمؿ الب 6الميبلد وحتى سف 
سنوات، ويمكف لؤلطفاؿ كذلؾ  6-3خدمة تربية ما قبؿ المدرسة لؤلطفاؿ مف سف 

سنوات، عبلوة  6-5االلتحاؽ بفصوؿ ما قبؿ االبتدائي بالمدارس االبتدائية بيف سف 
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  balwadiعمى الخدمات المقدمة بتربية ما قبؿ المدرسة مف خبلؿ المراكز التطوعية 
 في المناطؽ الميمشة

تقدـ لؤلطفاؿ في جنوب أفريقيا الخدمات التربوية بالطفولة المبكرة مف خبلؿ الرعاية  -
، ثـ يمتحؽ الطفؿ بسنة التييئة في سف ودور الحضانة والمراكز المجتمعية المنزلية

الخامسة قبؿ االنتقاؿ إلى المدرسة االبتدائية في سف السادسة حيث تمتد فترة 
  تى سف التاسعةالتأسيس ح

تتميز كؿ مف اليند وجنوب أفريقيا بتقديـ حزمة مف الخدمات المتكاممة لؤلطفاؿ مف  -
ة(، والمستقمة )الخاصة(، والتطوعية يالرسمية )الحكوم :خبلؿ ثبلث قنوات رئيسة

)المجتمعية(، وتتحمؿ الحكومة المركزية في كؿ مف الدولتيف الجانب األكبر مف توفير 
الخدمات المطموبة بالطفولة المبكرة وبخاصة في المناطؽ الفقيرة  الحد األدنى مف

والمعرضة لمخطر، ومف بيف ذلؾ الرسـو الرمزية وتوفير االعانات المالية عند 
 االقتضاء

تشرؼ وزارة المرأة وتنمية الطفؿ في اليند بصورة أساسية عمى خدمات رعاية وتربية  -
وذلؾ باالشتراؾ مع بعض الجيات سنوات،  6الطفولة المبكرة مف سف صفر إلى 

، 0227األخرى ومف أىميا المجنة القومية لحماية حقوؽ الطفؿ التي تشكمت عاـ 
، وفي 0223والمجمس القومي لرعاية وتربية الطفولة المبكرة والذي تـ إنشاؤه عاـ 

جنوب أفريقيا تشرؼ وزارة التنمية االجتماعية عمى خدمات تنمية الطفولة المبكرة 
عمى سنة التييئة  ةاألساسي سنوات، وتشرؼ وزارة التربية 2-صفرؿ مف سف لؤلطفا

سنوات، ويتابع مكتب حقوؽ الطفؿ برئاسة الجميورية جميع البرامج  6-5مف سف 
 الخاصة بالتنمية في الطفولة المبكرة

كؿ مف اليند وجنوب أفريقيا بالجمع بيف المركزية والبلمركزية في التمويؿ،  تقـو -
تحمؿ الحكومة المركزية الجانب األكبر مف النفقات، وفي اليند تقـو وزارة وعادة ما ت

 ICDSالطفؿ المتكاممة  بتوفير مستمزمات برنامج خدمات تنميةالمرأة وتنمية الطفؿ 
مف كتب األنشطة، وحقائب األلعاب، كما تقوـ الواليات بتحمؿ تكمفة التغذية 

 االضافية. 
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ريقيا في تمويؿ خدمات تنمية الطفولة المبكرة تشترؾ عدد مف الجيات في جنوب أف -
، والبرنامج الموسع لؤلشغاؿ ةاألساسي رة التربيةوزاو مثؿ وزارة التنمية االجتماعية، 
لتمويؿ الزيادة في أعداد مراكز تنمية الطفولة  0222العامة والذي تـ استحداثو عاـ 

بار عدد األطفاؿ وطبيعة في االعت 0225ويأخذ النموذج القومي لمتمويؿ عاـ المبكرة، 
 الخدمة المقدمة

يقوـ اإلطار القومي لمنيج رعاية وتربية الطفولة المبكرة باليند بالتركيز عمى مجاالت   -
دراكي، والجسمي، والمغوي، والعقمي، والجمالي، واالجتماعي، المختمفة: النمو اإل النمو

حظة مع عدـ تخصيص وتستخدـ أساليب متنوعة لمتقويـ مثؿ السجبلت وبطاقات المبل
أي درجات لؤلطفاؿ، بؿ يكتفى بتتبع نمو وتعمـ الطفؿ ومشاركة النتائج مع اآلباء ومع 

 المدرسة االبتدائية

في جنوب سنوات  2تـ وضع اإلطار القومي لممنيج لؤلطفاؿ مف سف صفر إلى  -
و: مجاالت لمتعمـ والنم ةباالشتراؾ مع اليونيسيؼ، ويشتمؿ البرنامج عمى ستأفريقيا 

واكتشاؼ الرياضيات، واإلبداع، والمعرفة وفيـ والتواصؿ، الرفاه، واليوية واالنتماء، 
وى المقدـ في المغة، ة بتحديد المحتالعالـ، ويقـو المنيج القومي لسنة التييئ

والرياضيات، والميارات الحياتية التي تشمؿ بداية المعرفة، والفنوف اإلبداعية، 
االجتماعي، وتستخدـ المبلحظة والمناقشة واختبارات األداء  والتربية البدنية، والرفاه

 في التقويـ

لمقائمات تتولى وزارة المرأة وتنمية الطفؿ في اليند بصورة أساسية إعداد موديوالت  -
بمراكز الرعاية الحكومية، وقد تشترؾ بعض المؤسسات لير  بالعمؿ والمساعدات

صوؿ عمى درجة الدبمـو المتخصص في اليادفة لمربح في برامج التدريب، ويمكف الح
الطفولة المبكرة بعد عاميف مف الدراسة أو عمى درجة البكالوريوس في بالتربية 

 التربية مف الجامعات المختمفة
خدمات تنمية الطفولة المبكرة بيف سف ب أو المتخصصينبغي أف يحصؿ المشرؼ  -

والتدريب  ربيةعمى شيادة الت practitioner في جنوب أفريقيا سنوات 2-صفر
ساعة معتمدة،  222المستمر في تنمية الطفولة المبكرة عمى األقؿ وذلؾ بعدد 

 362لسنة التييئة ينبغي أف يحصؿ المعمـ عمى دبمـو في التدريس بعدد وبالنسبة 
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ساعة معتمدة، أو عمى درجة البكالوريوس في تنمية الطفولة المبكرة بعدد حوالي 
 ساعة معتمدة 282

 صور املقرتحت: الًارابع

 اقتراح في ضوء تجربة كؿ مف اليند وجنوب أفريقيا في التربية بالطفولة المبكرة يمكف
 :الذي يتناوؿ األىداؼ، والمحاور، وآليات التنفيذ التصور التالي

 أهداف التصور

 ييدؼ التصور المقترح إلى تحقيؽ ما يمي:

الطفولة المبكرة والتي تتفؽ  تطبيؽ بعض الخبرات باليند وجنوب أفريقيا في مجاؿ تربية
 مع الثقافة السائدة بمصر.

مف خبلؿ التحوؿ إلى المفيـو المتكامؿ  mutual benefitsتحقيؽ المنفعة المتبادلة 
بالتربية في الطفولة المبكرة والذي يقـو عمى تقديـ النفع لمطفؿ واألـ واألسرة مف خبلؿ 

 يةالخدمات الغذائية والصحية واالجتماعية والتربو 

وضع رؤية قومية لتربية الطفولة المبكرة بمصر في ضوء تحديد متطمبات المجتمع 
 المستقبمية مع العمؿ عمى توحيد المفاىيـ والرؤى بيف الوزارات المعنية

المعاصرة في مجاؿ تربية الطفولة المبكرة مف أجؿ تييئة القيادات التربوية لتقبؿ الخبرات 
 عيد اإلقميمي والعالميتحقيؽ الريادة والتنافس عمى الص

تطوير الخريطة التربوية في ضوء البعد الجغرافي لتوزيع خدمات تربية الطفولة المبكرة 
 دوف تفاوت كبير بيف المجتمعات الحضرية والمجتمعات الميمشة أو الصحراوية

 حماور التصور 

     عمى مجموعة مف المحاور ىي ما يمي: التصور المقترح يشتمؿ
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 والتشزيعاتالسياسات  -0

تؤكد الدولتاف ضرورة االستثمار في سنوات الطفؿ األولى لمحفاظ عمى التماسؾ 
ما  اقتراحبمصر يمكف المبكرة ة والتعمـ، وبالنسبة لتربية الطفول االجتماعي وعمى جودة التعميـ

 يمي:

مراجعة السياسات القومية لتستجيب بصفة مستمرة لما يجري في العالـ  -
knowledge transfer ربط خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى  مع

 0232باستراتيجية مصر  0202/0200 - 0228/0229

السماح بالتنوع بجيات تقديـ الخدمة في الخطط القومية بالمرحمة لمواجية االزدواجية  -
وقمة الفرص التربوية المتساوية لجميع األطفاؿ بالمستويات االجتماعية واالقتصادية 

 المختمفة

مف سنة التييئة في سف الخامسة، مع  التربية اإللزاميةبدأ التشريعات حتى ت وضع -
توفير التربية والدعـ الغذائي والعناية الصحية المجانية لكؿ األطفاؿ عمى  النص

 سف السادسةاعتبارًا مف الميبلد وحتى انتياء 

في وضع بالمجاؿ بحيث يشترؾ المتخصصوف  الطفولة المبكرةتربية االعتراؼ بحرفية  -
بضماف حؽ الطفؿ الفقير في الحصوؿ عمى الخدمة مف ي تسمح مثبًل التشريعات الت

  خبلؿ تقديـ إعانة مالية طبقًا لدخؿ األسرة

التي short-term wins عدد مف النجاحات الصغيرة  اإلعبلف عفالعمؿ عمى  -
قبمية تتحقؽ في وقت قصير وذلؾ لمتشجيع عمى االلتزاـ بتحقيؽ أىداؼ الرؤية المست

 عمى المدى الطويؿ.

 اخلدمات املقدمة -8

توفر في كؿ مف اليند وجنوب أفريقيا عدد مف الصور المختمفة بخدمات تربية الطفولة ي
ما يمي المبكرة مع التخمي عف الطابع الروتيني في التنفيذ، وفي ىذا الصدد يمكف اقتراح 

 مصر:ل بالنسبة
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والتربية لير وؽ بيف التربية الرسمية استحداث البدائؿ الجديدة لمتقميؿ مف الفر  -
وذلؾ مف خبلؿ تشجيع إنشاء المراكز المجتمعية ومكتبات  informalالرسمية 

 فرص التعمـ داخؿ المنزؿ تحت إشراؼ متخصصإتاحة األلعاب المتنقمة مع 

عمى نواتج التعمـ  ضرورة حصوؿ األطفاؿ بالقطاع الحكومي والخاص والتطوعي -
ستعداد لمقراءة والكتابة، ومفاىيـ الرياضيات والعموـ، والميارات األساسية: ميارات اال

 الحياتية وذلؾ بنفس الدرجة مف الجودة

المحافظة عمى استدامة الخدمات ذات الجودة عف طريؽ التقييـ المستمر في ضوء  -
 المخرجات التربوية والتكيؼ مع المتغيرات الخارجية المتبلحقة

ضرورة االلتحاؽ بالريؼ أفراد المجتمع وخاصة في  ىنشر الوعي وتوليد القناعة لد -
مف أجؿ تحقيؽ التنمية المتكاممة والرفاه االجتماعي  بخدمات تربية الطفولة المبكرة

     لمطفؿ

مدى إدراؾ القيادات  التوكيد عمىو  ،بصورة فعالة خدمات تربية الطفولة المبكرةتسويؽ  -
 مور التالية:وذلؾ في ضوء األالتربوية لدور وأىمية التسويؽ 

  التفرد excellence:  أي تقديـ خدمة متميزة مف حيث الشكؿ وجودة
 األداء

   المرونةflexibility: أي إمكانية التعديؿ والتبديؿ المدروس عند الحاجة 
  االبتكار creativity: أي تبني األفكار الجديدة والممارسات الجيدة 

 اإلدارة والتنويل -1

يا عمى تحقيؽ التوازف بيف زيادة اإلنفاؽ وترشيد اإلنفاؽ تحرص اليند وجنوب أفريق -
spending more and spending better  مع مراعاة أف زيادة اإلنفاؽ يعد

الخطوة األولى لترشيد اإلنفاؽ، وينص الدستور في كؿ مف الدولتيف عمى إتاحة 
ؿ االقتصادية الطفولة المبكرة المجانية لؤلطفاؿ، وعمى أال تحوؿ العوامتربية خدمات 

واالجتماعية دوف تقديـ الخدمة المتميزة، وفي ىذا الصدد يمكف اقتراح ما يمي بالنسبة 
 مصر:ل
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لتحقيؽ المواءمة بيف المنيج القومي منح المجالس المحمية أدوار وصبلحيات أكبر  -
والظروؼ المحمية مع إعادة النظر في عدد أياـ الدراسة وفي مواعيد تقديـ الخدمة 

 مع أوضاع العائبلت في المناطؽ الريفية أو النائية مثبلً لتتناسب 

وارد مف خبلؿ ترشيد النفقات دوف التأثير عمى مستوى الجودة ػداـ األمثؿ لممػػػػػػاالستخ -
زراف والطيف ػػػػػوذلؾ مف خبلؿ استخداـ الموارد المحمية البسيطة في اإلنشاءات )الخي

مؤقتة وقابمة  يزات بقاعات األنشطةويمكف أف تصبح التجي ي مثبًل(،ػػػاألسوان
 واء ومرتبطة بالوسط البيئيػػػلبلنط

مع تحديد  الطفولة المبكرةتخصيص ميزانية مستقمة في المحافظات لخدمات تربية  -
المعجزات  وقد ال يصنع ىذا التمويؿ، لبلحتياجات الفعميةأوجو الصرؼ البلزمة طبقًا 

 :إال أنو يعود بالنفع بصورة أو بأخرى

-  money does not buy heavens, but it makes life more 
comfortable 

ركة في اتخاذ التي تقوـ عمى قاعدة المشا task cultureتعزيز ثقافة إنجاز المياـ  -
 قصاء واالقتصار عمى التعاوف الشكميالقرار بداًل مف اإل

القومية مع  العمؿ عمى إنشاء قاعدة بيانات حوؿ اإلنجازات المتحققة في إطار الرؤية -
 تشكيؿ وحدة لممتابعة برئاسة الوزارء لمراقبة األداء وتقييـ فعالية الخدمات المقدمة

 وتوجيو الدعـ اإلضافي عند االقتضاء

 امليوج -2

تجمع كؿ مف اليند وجنوب أفريقيا بيف التوسع العرضي األفقي والتوسع الطولي والرأسي 
اب الكامؿ لكؿ األطفاؿ مف الميبلد يعف عمى االستفي تربية الطفولة المبكرة حيث تعمؿ الدولتا

الطفولة المبكرة، وفي تربية سنوات مف خبلؿ التدرج في زيادة عدد المقيديف ببرامج  6وحتى 
و نفس الوقت تيتـ الدولتاف بالمضاميف التربوية المقدمة لمطفؿ وبزيادة الفرص المتاحة أمام

  ما يمي بالنسبة لمصر: ي ىذا الصدد يمكف اقتراحلمتعمـ المستمر، وف



 .... البريكس التربية بالطفولة المبكرة في دول

 - 082 - 

عف طريؽ intellectual stimulation استثارة حب التحدي والتفكير عند األطفاؿ   -
  استخداـ أساليب التعميـ والتعمـ التي تعتمد عمى التجريب واالكتشاؼ وحؿ المشكبلت

تمكيف جميع األطفاؿ مف الحد األدنى مف الميارات واالتجاىات والقيـ والمعارؼ  -
لبلنتقاؿ لممرحمة األعمى وذلؾ مف خبلؿ تقديـ الموضوعات المتعمقة الضرورية 

 بتطوير ميارة التعمـ المرف مدى الحياة

المقدـ منيج السنوات، مع تحسيف  3-وضع منيج خاص لؤلطفاؿ مف سف صفر -
 digitalالعالـ الرقمي متطمبات حتى يتوافؽ مع  سنوات 6-2لؤلطفاؿ مف سف 

world العقمي والمعرفي واالجتماعي  هاستعدادتنمية مى يساعد كؿ طفؿ عحتى ، و
 لمدرسة اإلبتدائيةاإللتحاؽ با قبؿ والعاطفي

االبتعاد عف التدريس المنيجي والتقميؿ مف العبء الدراسي بالمرحمة مع تشجيع  -
التعمـ المتمركز حوؿ الطفؿ وتغير دوره مف مستمع سمبي إلى دور المشارؾ الفاعؿ 

 learning output instead of teaching عمـ الذاتيوذلؾ مف خبلؿ المعب والت
input 

تعدد مجاالت تقويـ األطفاؿ بحيث يشمؿ التقويـ المعرفي العقمي، والتقويـ الوجداني  -
العاطفي، والتقويـ الحركي الحسي مع تعدد األساليب المستخدمة التي تعتمد عمى 

 ردهي يستطيع الطفؿ القياـ بيا بمفتالتدريبات التدريجية ال

 إعداد املعله -1

كؿ مف اليند وجنوب أفريقيا أنو ينبغي أف يصاحب المفيوـ المتكامؿ لمتربية في  تؤكد
الطفولة المبكرة تطبيؽ معنى جديد لمياـ القائميف عمى الخدمة، وفي ىذا الصدد يمكف تقديـ 

 المقترحات التالية بالنسبة لمصر: 

بحيث يمكف دعوة معممات educative society تطوير مفيـو المجتمع المعمـ  -
المدرسة االبتدائية واألجداد واآلباء والمتطوعيف والمتخصصيف في الصحة مثبًل 

 الطفولة المبكرةلممساىمة في أنشطة اليـو الشيري المحدد لبلحتفاء بأنشطة تربية 
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مفيوـ أف عممية الرعاية والتربية ال تنحصر في المؤسسة التربوية خ ترسيحتى وذلؾ 
 وحدىا

التنوع في مستويات إعداد القائميف عمى الخدمة عف طريؽ إقتراح بعض التخصصات  -
البلزمة مثؿ االخصائي التربوي بالمراكز المجتمعية، والمتخصص في ألعاب الداخؿ 

 التدخؿ المبكرفي العبلقات األسرية، واالخصائي في  ستشاريوالفناء، واال

زيادة نح المكافأت والترقيات مع وضع عدد مف المقاييس تصبح بمثابة األساس لم -
المرتبات والحوافز المعنوية والمادية لتحفيز المعممات عمى تحقيؽ المعايير العالية في 

  inspirational motivationاألداء 

الجمع بيف التدريب الداخمي والخارجي حيث يمكف أف تقـو المعممات أصحاب الخبرة  -
 اخؿ المراكز البحثية والجامعاتبتدريب الزميبلت أو القياـ بالتدريب د

، تفعيؿ الندوات اإللكترونية لتبادؿ الخبرات، ولمتشارؾ في مواقؼ النجاح والفشؿ -
ولتطوير ميارة تقييـ الذات، مع توفير التدريب عمى المستجدات التقنية الحديثة لكؿ 

  . مف معممات دور الحضانة ورياض األطفاؿ

 آليات تيفيذ التصور

 يات التالية لتطبيؽ التصور المقترح بمصر:يمكف اتباع اآلل

إعداد حقيبة لؤللعاب التربوية مف الخامات المتاحة الرخيصة والمتناسبة مع الثقافة  -
الوطنية وتسييؿ الحصوؿ عمى النصيب العادؿ والمتساو مف الموارد بيف المناطؽ 

 access to resouresالمختمفة 

وذلؾ  open distance learningبعد  استخداـ التقينات الحديثة مثؿ التعمـ عف -
جديدة الفكار األلتدريب أكبر عدد مف المعممات بتكمفة منخفضة نسبيًا ولئلطبلع عمى 

 الخبرة الواسعة  ذاتعالمية ال التدريب في جيات

، بحيث يمكف المبكرة ةربية الطفولإنشاء رابطة لممؤىبلت التربوية العاممة في مجاؿ ت -
ير اإلعداد وتحديد مواصفات المخرجات، ويمكف لمرابطة أيضًا أف تسيـ في إعداد معاي
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المساعدة في الحصوؿ عمى االعتماد مف خبلؿ المشاركة في تنظيـ برامج تدريب 
 المعمـ بالمعاىد الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني

إنشاء مجمس قومي لرعاية وتربية الطفولة المبكرة يضـ الخبراء المتخصصيف في  -
في وضع االستراتيجية القومية وفي تحقيؽ التنسيؽ والتكامؿ بيف المجاؿ يشارؾ 
 مقدمة لخدمات تربية الطفولة المبكرةجيود الجيات ال

صغيرة مع القياـ بدراسات مسحية لمتعرؼ عمى  قطاعاتاختبار التصور المقترح عمى  -
مب بواسطتيا التغ المشكبلت التي قد تعوؽ تنفيذ التصور وتحديد األساليب التي يمكف

 عمى ىذه المشكبلت

 public private  تحقيؽ شراكة حقيقة بيف القطاعيف العاـ والخاص  -
partnership (ppp) مف الصور مف بينيا: اً ىذه الشراكة عدد ويمكف أف تتخذ   

   قياـ القطاع الخاص ببناء مباف جديدة لرياض األطفاؿ ثـ نقؿ ممكية ىذه
 التعاقدبعد انتياء مدة  لمجيات الرسميةالمباف 

   التعاقد مع القطاع الخاص لمقياـ ببعض الخدمات مثؿ الصيانة والتشغيؿ
 رياض األطفاؿ والنظافة داخؿ

  قامة المرافؽ السكنية والمحبلت التجارية إلمقطاع تخصيص األراض ل
عدد مف مقابؿ إنشاء  مثبلً  عواصـ المحافظاتلعاصمة اإلدارية أو با

 .رياض األطفاؿ
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