
 كوفيد  19 وتنمية الطفولة المبكرة
ن ي فلسط�ي

�ن

مؤسسة جذور لإلنماء الصحي واإلجتماعي

 تهدف ورقة السياسة العامة هذه إلى المساهمة في الجهود التوعوية الخاصة والعامة من خالل توفير معلومات حول
 تأثير كوفيد 19 على تنمية الطفولة المبكرة ووضعها خالل هذه الجائحة وإجراءات الحجر واإلغالق العام المرتبطة

 بها. بذلك نأمل إطالع صنَّاع السياسات والقرارات وغيرهم من الجهات المسؤولة والمانحة والجهات المعنية في
 المجتمع المدني بهذه الحيثيات. تُعد هذه الورقة واحدةً من سلسلة متواصلة من أوراق السياسات التي تنشرها مؤسسة

 “جذور” والتي تقيّم آثار ومخاطر فيروس كورونا على فلسطين والتوصيات المتعلقة بمواجهة هذه التحديات. وهذا
جزء من المساهمة التي تقوم بها مؤسسة “جذور” في الحوار المتعلق بالسياسات العامة خالل جائحة كوفيد 19
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”ال تدعوا األطفال يكونون الضحايا الخفيين لجائحة كوفيد  19“
  -هنريتا فور 
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شكر وتقدير

 تم إعداد ورقة السياسة العامة هذه من خالل تظافر الجهود بين كل من مؤسسة جذور لإلنماء الصحي واالجتماعي
والمعهد الفلسطيني للطفولة في جامعة النجاح الوطنية

 يود الدكتور أمية خماش، مدير مؤسسة جذور، أن يتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى الدكتورة فارسين أغابيكيان مستشارة
 مؤسسة جذور لتولية زمام المبادرة والذي ساهم في إتاحة إصدار هذا المنشور. كما يتقدم بالشكر والتقدير للدكتورة هالة

 اللبدي، مستشارة األبحاث، والسيدة رحاب صندوقة، مديرة الوحدة، والسيدة رانيا أبو عيطة، مديرة المشروع، على
الجهود المثمرة والتي كان لها دوراً في صدور هذا المنشور

 وأخيراً وليس أخيراً، نتقدم بالشكر الخاص لجميع المؤلفين المشاركين، ونحيي الدكتور علي شعار، مدير معهد الطفل
 الفلسطيني، والسيدة فرح دروزة، مديرة البرنامج، والسيد بشائر خديجة، مدير برنامج إعادة التأهيل، والسيدة نرمين

 حبايبة، مديرة برنامج تنمية الطفولة المبكرة، والسيدة دعاء حمدان أخصائية التربية الخاصة لدعمهم وأبحاثهم الواردة في
.هذا المنشور

.

.
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ورقة سياساتية: مراحل تطورالطفل المبكرة وكورونا فيروس

األطفال الفلسطينيون: السياق السياسي واالجتماعي
االقتصادي وجائحة كوفيد 19

 مثل غيرهم من األطفال في الدول العربية، يعاني أطفال فلسطين من عدة تحديات تجعلهم عرضةً للمخاطر الناجمة عن
 الحرمان السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتي تفاقمت في ظل أزمة كوفيد 119 . بدأت األحوال االقتصادية والسياسية

 بالتدهور خالل السنوات األخيرة في األراضي المحتلة. ارتفعت معدالت الفقر والبطالة بشكل ملفت. تشير التقديرات
 إلى أن ٪29.2 من الفلسطينيين كانوا يعيشون تحت خط الفقر في عام 2017 )٪53 في قطاع غزة( و٪14 في الضفة

 الغربية.  كذلك يعاني ٪34 من الفلسطينيين في قطاع غزة و٪6 في الضفة الغربية من الفقر المدقع. وقد بلغ عدد األطفال
 الذين يعيشون في أسر تعاني من فقر استهالكي 645,000 في عام 2017، أي ما يعادل ٪31 من األطفال )٪14 في

 الضفة الغربية و٪53 في قطاع غزة

 كانت معدالت البطالة في فلسطين مرتفعة أساساً قبل جائحة كوفيد 19 بنسبة ٪32.4 )٪53.7 في قطاع غزة، وهي
 واحدة من أعلى معدالت البطالة في العالم والتي يعاني منها ٪60 من الشباب في قطاع غزة. هذا في الوقت الذي يعتمد
 فيه ٪80 من سكان قطاع غزة على المساعدات اإلنسانية(. وهناك 2.5 مليون شخص، من بينهم أكثر من مليون طفل،

 يحتاجون إلى مساعدات إنسانية3 .كذلك يالحظ أن ما يقارب ثلث العائالت الفلسطينية في البالد تعيش تحت خط الفقر
 )بدخل شهري أقل من 6,404 دوالر4 (. ونظراً للوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي الصعب للغاية الذي يؤثر

 على سكان المدينة، فإنه في القدس الشرقية لوحدها يوجد هناك 95,000 طفل يعيش في حالة من الفقر المدقع

 إن الفئة األكثر عرضة للخطر هم األطفال في المرحلة المبكرة من حياتهم، وبالتحديد األطفال في سن ما قبل المدرسة
 الذين هم في سن تطور قدراتهم المعرفية واالجتماعية والعاطفية والجسدية بشكل سريع ومؤثر. وكما ثبت من خالل

 األدلة العلمية، فإن أول ألف يوم من حياة األطفال يعد األكثر أهمية لهم في تحقيق إمكاناتهم التنموية الكاملة، ويؤدي سوء
التغذية والتعرض للمرض وااللتهابات وسوء التحفيز في هذا العمر إلى اضطرابات خطيرة في أجسادهم وتطورهم

 ومن بين مجمل السكان البالغ عددهم 3 ماليين فلسطيني في الضفة الغربية و2 مليون في قطاع غزة، يبلغ عدد األطفال
 ما بين 8-0 سنوات 800,000 طفل ويشكلون ٪617 من السكان. ويشكل األطفال دون سن الخامسة ٪14 من السكان
 الفلسطينيين، ويلتحق ٪34 فقط منهم ببرامج رعاية الطفولة المبكرة والتعليم. ويبلغ معدل وفيات الرضع في أول 0-11

 شهراً من حياتهم 18 حالة وفاة لكل 1,000 مولود حّي )17 في الضفة الغربية و20 في قطاع غزة(، ومعّدل وفيات
 األطفال دون سن الخامسة هو 22 حالة وفاة لكل 1,000 والدة حية )20 في الضفة الغربية و24 في قطاع غزة(. وفقط

ربع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-3 سنوات يتابعون برامج تنمية الطفولة المبكرة

 كذلك يعاني ربع األطفال دون سن الخامسة من فقر الدم بينما يعاني جميعهم من نقص فيتامين أ ويعاني ثلثيهم من نقص
الزنك
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ي 18 أيار 2020
وس كوفيد19- �ف بيان وكالة تنمية الطفولة المبكرة للتصدي لف�ي

ي  
ي إعمال حقوق األطفال �ف

www.thisweekinpalestine.org علت عواد، جمع وإحصاء البيانات �ف
ف   ي دولة فلسط�ي

ي www.unicef.org، 2018 ،اليونيسف، األطفال �ف
ين الثا�ف ت�ش

ي   .بحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي�ف
ي الضفة الغربية وغزة  

ق األد�ف األمريكية تنمية الطفولة المبكرة �ف www.anera.orgECD-Report-West_Bank-Ghaza ،وكالة إغاثة ال�ش
ة 2017-2022   ف للف�ت ي دولة فلسط�ي

اتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة والتدخل �ف االس�ت
ف ي دولة فلسط�ي

ي www.unicef.org ، 2018 ،اليونيسف، األطفال �ف
ين الثا�ف .ت�ش
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ورقة سياساتية: مراحل تطورالطفل المبكرة وكورونا فيروس

 يعاني أطفال فلسطين أيضاً من قصور بارز في نموهم االجتماعي والعاطفي حيث ٪46 فقط من األطفال يستفيدون أو يُقدم
 لهم أنشطة تحفيزية تساعد في تطورهم، و٪96 يتعرضون لإلجراءات التأديبية العنيفة والتي تترك آثاراً سلبية عليهم. وهناك
 حالة من عدم المساواة في خدمات إنماء األطفال في فلسطين، والذي يمكن أن نالحظه على عدة مستويات، وخاصة في مجال

التغذية )تأخر النمو يؤثر على ٪12 من األطفال( وأيضاً في أنشطة التنمية والتعليم

 تعيش نسبة كبيرة من األطفال الفلسطينيين في البالد في ظروف محفوفة بالمخاطر وغير آمنة وفي أسر منخفضة الدخل
 في قرى ومخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تعد محرومة أساساً من المكان والمساحة الطبيعية وغيرها

 من المرافق. يصطدم أطفال فلسطين بواقع االحتالل والعنف السياسي والقيود المفروضة على التنقل، واالزدحام، والفقر
 والصدمات النفسية التي تعيق تطور األطفال بشكل صحي. فمنذ اللحظة التي يأخذون فيها أنفاسهم األولى يتعرض

 األطفال لظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية تؤثر على مستوى حياتهم وتنميتهم. وفي الواقع يحتاج حوالي نصف
 مليون طفل في فلسطين إلى مساعدات إنسانية تمكنهم من نيل مستوى جيد من التعليم

 وتعد المستوطنات ونقاط التفتيش والقيود المفروضة على الحركة مصدر توتر وخوف لألطفال الذين يذهبون إلى المدرسة
 ويأتون منها في مناطق النزاع واالشتباكات. إن التعرض المستمر للنزاع والصعوبات االقتصادية والفقر المتزايد،

 كلها عوامل تسهم في قبول العنف كمعيار اجتماعي، مما يؤثر سلباً على األطفال. وكذلك فإن العنف شائع في المنزل
 والمدارس، فحوالي ٪89 من األطفال يتعرضون للعدوان النفسي و٪74 للعقاب الجسدي في األسرة. كما يتعرض

 األطفال في المدارس للعنف النفسي )مثل اإلهانات اللفظية والتنمر غير الجسدي( وكذلك العنف الجسدي )مثل العقاب
البدني والتنمر الجسدي( والعنف الجنسي

 وقد تفاقمت مستويات الدخل المنخفضة بسبب انعدام األمن الناتج عن المناخ السياسي وتفشي جائحة كوفيد 19 مما أثر
بشكل عميق على وضع الفلسطينيين وخاصة األطفال

قطاع تنمية الطفولة المبكرة في فلسطين2
الحقائق والتحديات

 يشمل قطاع تنمية الطفولة المبكرة الجوانب التغذوية والصحية والتعليمية والعاطفية والمعرفية واالجتماعية. وهو يتضمن
 حماية الطفل والرعاية االجتماعية والحماية االجتماعية وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة مما يهدف إلى تلبية االحتياجات

التنموية لألطفال الصغار

 تعتبر السنوات الخمس األولى من العمر، وبشكل أكثر تحديداً، األيام األلف األولى األكثر أهمية من حيث التطورات التي
 تشكل األساس لتحقيق القدرات المعرفية، واالجتماعية، والعاطفية، والجسدية. وتؤثر السنوات األولى وتشكل القدرات
 المعرفية والفكرية والعاطفية للبالغين، حيث يمكن أن تعزى العديد من التحديات في سنوات البلوغ إلى أوجه القصور

المتجذرة في مرحلة الطفولة المبكرة

 ووفقاً لالستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، تشير مرحلة الطفولة المبكرة إلى أول ست سنوات كاملة أو 72
 شهراً في حياة الطفل، من الحمل وحتى السنة السادسة للطفل. وفي المرحلة األولى من الحمل حتى 4 سنوات، تقع

 المسؤولية تجاه الطفل على األسرة وخدمات الحماية الصحية واالجتماعية. المرحلة الثانية )6-4 سنوات( هي مرحلة
 الفرص المتاحة للطفل لالستكشاف والتعلم. أما المرحلة الثالثة )8-6 سنوات( فهي عندما ينتقل الطفل إلى المدرسة معتمدا

 بشكل متزايد على نفسه وبثقة تتطلب االحترام والتمكين للتعبير عن نفسه/نفسها

9
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ي الفلسطينية المحتلة. 2018
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نظرة عامة عىل االحتياجات اإلنسانية، األرا�ف

ات المتعددة. 2014   اليونيسف، مسح المؤ�ش
ي تنمية الطفولة المبكرة الفلسطينية

ف دوالر �ف البنك الدولي يستثمر 9 مالي�ي
ة 2017-2022   ف للف�ت ي دولة فلسط�ي

اتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة والتدخل �ف االس�ت
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اير 2019 ، بقلم دانييال فيليب   ، 25 ف�ب ف ي فلسط�ي
blogs.iadb.org .كيف تبدو تنمية الطفولة المبكرة �ف 8
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ورقة سياساتية: مراحل تطورالطفل المبكرة وكورونا فيروس

 إن النظام العام لمؤسسات الطفولة المبكرة هو في مرحلته األولى من التشكيل ويقوم على الشراكة بين وزارات الصحة
 والتعليم والتنمية االجتماعية. إن مؤسسات تنمية الطفولة المبكرة المتاحة، وتحديداً دور الحضانة ورياض األطفال في

 فلسطين، هي في الغالب مؤسسات خاصة، وتتبع مناهج وبرامج تنمية الطفولة المبكرة الخاصة بها وهي متاحة فقط
 لعدد محدود من العائالت13. وما يقرب من ٪20 من السكان هم دون سن الخامسة. ومن بين الـ 1,132 روضة أطفال

 الموجودة في فلسطين، هناك عدد قليل فقط يتم يشرف عليه القطاع الحكومي العام والباقي يديره القطاع الخاص والقطاع
 غير الربحي. وهناك ٪54 من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-3 سنوات الذين يتابعون برامج تعليم الطفولة

المبكرة في فلسطين14، تقدم في دور الحضانة ورياض األطفال

 في عام 2017، تمت المصادقة على “االستراتيجية الوطنية للتنمية والتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة”. تعطي
 االستراتيجية األولوية للتوجهات الشاملة لتنمية األطفال الصغار من الحمل حتى سن الخامسة. وفي محاوالتها لمواجهة
 التحديات التي تواجه قطاع تنمية الطفولة المبكرة وااللتزام تجاه تنمية الطفولة المبكرة والتدخل في الطفولة المبكرة  تم

 بالفعل تناول وتطوير العديد من األدوات لتحسين نتائج تنمية الطفولة المبكرة وتدخالت الطفولة المبكرة بما في ذلك:
 إنشاء مجموعة عمل ولجنة وطنية لتنمية الطفولة المبكرة وتطوير وحدات تدريبية ومناهج حول تنمية الطفولة المبكرة،

 والفحص والمراقبة، والعمل على دليل للمقاييس السلوكية التنموية وإعداد مواد التعليمية لآلباء والمعلمين، وقوائم
للمراجعة واإلشراف والتدريب من بين أمور أخرى

 وتعمل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على إنشاء إطار وطني لمنهج تنمية الطفولة المبكرة، وإنشاء وتنفيذ معايير
 وطنية جديدة لترخيص الحضانات على أساس مدى تأهل المدرسة لذلك؛ وإضفاء الطابع المؤسسي على عمليات التفتيش

المنتظمة وإرشادات ضمان الجودة لمؤسسات تنمية الطفولة المبكرة

 وعلى الرغم من هذه اإلنجازات، ال تزال هناك العديد من التحديات، في ظل ظروف سياسية متقلبة وغير مستقرة، وعدم
 كفاية الموارد المالية والبشرية إلجراء جميع التحسينات الضرورية لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة. وتشمل التحديات
 األخرى: قلة التجاوب وااللتحاق، وعدم كفاية المرافق، وأساليب التعلم غير المالئمة، والمشاركة المحدودة للوالدين،

 وانعدام الخبرة لدى بعض المعلمين، وضعف جودة برامج ما قبل المدرسة المتاحة، وارتفاع نسبة األطفال مقارنة بعدد
المعلمين، بحيث تشكل عوائق خطيرة تعيق الجهود المبذولة لتطوير برمجة تنمية الطفولة المبكرة في فلسطين

 وتشمل تحديات القطاع الصحي النقص في الموظفين المتخصصين، مثل االختصاصيين النفسيين وأطباء أعصاب األطفال
 ومعالجي النطق. فهناك حاجة لتدريب القدرات النوعية لمقدمي الخدمات الصحية حول القضايا المتعلقة بتنمية الطفولة

 المبكرة. هناك أيضاً حاجة إلى التعاون عبر القطاعات والتواصل بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمعات
 المحلية واآلباء. وهناك حاجة ماسة لمزيد من األنشطة الدعائية والتوعوية لنقل المعرفة حول أهمية أنشطة التعلم المبكر

والتربية اإليجابية لتنمية الطفل على مستوى صانعي السياسات وواضعي البرامج
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اير 2019 ، بقلم دانييال فيليب ، 25 ف�ب ف ي فلسط�ي
blogs.iadb.org .كيف تبدو تنمية الطفولة المبكرة �ف

ي   بحسب التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017 ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي�ف
ي الفئة العمرية البالغة 6-4 سنوات قبل دخول المدرسة، وتزودهم  

اتيجية الوطنية لعام 2022-2017 ، فإن رياض األطفال هي مؤسسات تعليمية ترىع األطفال �ف ي اإلس�ت
 كما هو محدد �ف

ي النظام
 مدته عام واحد كما هو مطبق �ف

ً
ي تقدم برنامجا  بالتعليم والرعاية بطريقة منهجية ومنظمة عىل أساس فلسفات الطفولة المبكرة ومبادئها. هما نوعان حسب االنتساب - الفصول ال�ت

، إيواء ورعاية األطفال، ي
ف قبل الدخول إل الصف األول. تش�ي الحضانة إل أي مكان مناسب مخصص لتل�ت  لمدة عام�ي

ً
ي تقدم تعليما  الحكومي )البستان والتمهيدي( ورياض األطفال الخاصة ال�ت

لية ف ي هذه التعليمات، باستثناء ما يسىم بالحضانة الم�ف
والمرخص لها وفق األحكام المأخوذ بها �ف

ي الضفة الغربية وغزة
ق األد�ف األمريكية تنمية الطفولة المبكرة �ف www.anera.orgECD-Report-West_Bank-Ghaza ،وكالة إغاثة ال�ش

اير 2019 ، بقلم دانييال فيليب   ، 25 ف�ب ف ي فلسط�ي
blogs.iadb.org .كيف تبدو تنمية الطفولة المبكرة �ف
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ورقة سياساتية: مراحل تطورالطفل المبكرة وكورونا فيروس

 تقدم العديد من المنظمات الفلسطينية غير الحكومية والمنظمات الدولية18 الدعم لمؤسسات الطفولة المبكرة. ومثل معظم
 المؤسسات، تعتمد المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في القطاع االجتماعي في تنمية الطفولة المبكرة بشكل

 كبير على دعم المانحين. وال يمكن التنبؤ بمصير الدعم على الرغم من أن استراتيجيات جمع التبرعات المعززة وبناء
التحالفات قد تساعد المؤسسات في تطوير استراتيجياتها الخاصة بتعبئة الموارد وجذب التمويل

 يقع التعليم قبل المدرسي الفلسطيني تحت مسؤولية وزارة التربية والتعليم وتقع دور الحضانة تحت سلطة وزارة
 التنمية االجتماعية )وزارة الشؤون االجتماعية سابقاً(. ويشغل القطاع غير الربحي تقريباً جميع دور الحضانة حيث

 تضم معظم المدارس الخاصة صفوفاً لمرحلة التعليم المبّكر. وال توفر مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين )مدارس
 األنروا( حصص التعليم قبل المدرسي، وبالتالي، يتم تشغيل خدمات تنمية الطفولة المبكرة داخل مخيمات الالجئين من

 خالل المنظمات المجتمعية المحلية وعادة ما تكون ذات موارد وحضور ضعيفين. وهناك نقص حاد في رياض األطفال
 والمساحات الالزمة لها مما يؤدي إلى انخفاض معدالت االلتحاق وما يرتبط بها من تحديات لألهل، خاصة مع تراجع

بنية األسرة الممتدة ودعم العائلة

 كما أن الجودة في التعليم قبل المدرسي ليست مضمونة. فقط حوالي ٪13 من مقدمي الرعاية لمرحلة ما قبل المدرسة
 ورياض األطفال متعلمون أو مؤهلون في تنمية الطفولة المبكرة أو مجال رعاية األطفال. وتتراوح مؤهالت المعلمين

 من التوجيهي إلى شهادة في التربية والتعليم، ويظل االفتقار إلى خيارات التوظيف األخرى هو الدافع الرئيسي للعمل في
مجال تنمية الطفولة المبكرة لمعظم مقدمي الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ومعلمي مرحلة ما قبل المدرسة

 يتلقى المعلمون دورات تدريبية تنظمها المنظمات غير الحكومية المحلية19، وكذلك وزارة التربية والتعليم والمتعلقة
 بتطوير المناهج وطرق التدريس والتعلم ومواد التدريس. وتختلف رسوم التمويل والرسوم الدراسية في رياض األطفال

 باختالف المدارس وتوجهاتها. وتعد البنية التحتية للمدارس في العديد من دور الحضانة إشكالية حيث أن معظمها يقع
 في مباٍن مستأجرة لم يتم بناؤها في البداية كمدارس، وبالتالي فهي ليست مهيأة دوماً للعب والسالمة والمرافق األساسية

الالزمة لمرحلة ما قبل المدرسة

 ويواجه تقديم الخدمات التعليمية واالجتماعية والصحية لألطفال الفلسطينيين العديد من التحديات بما في ذلك عدم كفاية
 الموارد المؤهلة، ونقص قواعد البيانات حول برامج حماية الطفل واالحتياجات الخاصة، وعدم وجود نظام اإلعفاء من

 الرسوم لمرحلة ما قبل المدرسة، وعدم االمتثال إلرشادات سالمة الطفل، ونقص المناهج المتخصصة من بين أمور
أخرى

 وفيما يخص دور الحضانة، باإلضافة إلى كل ما ورد أعاله، هناك قلة وعي من أصحاب الحضانات بأهمية الترخيص
 لتقديم الخدمات، ونقص أدلة خاصة للعمل، وعدم وجود رقابة من بين أمور أخرى. وفيما يتعلق برياض األطفال خاصةً

 فهناك انخفاض في معدالت االلتحاق، وضعف في التنسيق بين مقدمي الخدمات، وعدم توفر التعليم قبل المدرسي
20اإللزامي والمجاني، وعدم وجود هيئة وطنية لتنسيق وتنظيم هذا القطاع من بين أمور أخرى

ق األد�ف األمريكية، اإلغاثة الكاثوليكية، أوكسفام، مؤسسة الرؤية العالمية، الحركة الدولية للدفاع عن األطفال، مؤسسة الرعاية، صندوق األمم  اليونيسف، انقاذ األطفال، وكالة إغاثة ال�ش
المتحدة للسكان، وأخرون

اتيجية الوطنية ،)ECRC( مثل مركز موارد الطفولة المبكرة ها  االس�ت امج الجامعية المحلية الرسمية وغ�ي ي جامعة القدس ومن خالل ال�ب
ي جامعة النجاح، ومركز الطفل �ف

 ومركز تنمية الطفل �ف
ة 2017-2022 ف للف�ت ي دولة فلسط�ي

لتنمية الطفولة المبكرة والتدخل �ف
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20
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ورقة سياساتية: مراحل تطورالطفل المبكرة وكورونا فيروس

 على الرغم من الدعوات إلى “التعليم المدرسي الشامل”، فإن استيعاب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة يمثل مشكلة ألن
 معظم رياض األطفال ال تمتلك البنية التحتية أو القدرة على استيعاب الطالب ذوي االحتياجات الخاصة. من الضروري

 أن تركز السلطة الفلسطينية على التدخل الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة. ومن األهمية بمكان أن تكون هناك تدابير
 لتسهيل التشخيص المبكر لألطفال الذين يعانون من ظروف حرجة أو صعوبات معينة مثل التأخر في النمو وتقديم

 خدمات تمكنهم من اللحاق بأقرانهم. إن غياب مثل هذه التدابير يمكن أن يسهم في تهميش بعض األطفال وتطور تأخرهم
إلى إعاقة والذي يمكن أن يؤثر عليهم مدى الحياة

 هناك برامج اجتماعية وصحية في فلسطين تستهدف األطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم. ولكننا نشهد مؤخراً فقط االعتماد
 على أدوات للكشف المبكر لتشخيص األطفال الذين يعانون من تأخر في النمو مما يتيح تدخالت الدعم بشكل مبكر. ومع

 التأخر في كشوفات التأخر في النمو، ال يظهر ذلك إال بعد أن يدخل الطفل أو الطفلة مؤسسة تنمية الطفولة المبكرة أو
 حتى بعد المدرسة. هناك حاجة لتطوير ونشر معايير ووسائل وأدوات لتقييم ومراقبة البيئة المادية واالجتماعية داخل

مراكز تنمية الطفولة المبكرة أو المؤسسات التعليمية المضيفة

 يشكل الدمج حالياً تحدياً كبيراً لتنمية الطفولة المبكرة والتعليم في فلسطين، حيث يتم قبول األطفال ذوي اإلعاقات الطفيفة
 ولكن ليس أولئك الذين يعانون من إعاقات أكثر حدة. وباستثناء بعض الحاالت النادرة، تعد المدارس الفلسطينية ليست

 جاهزة من حيث البيئة المادية واالجتماعية، ومن حيث قدرة مقدمي الرعاية والسلوك المتقبّل في المجتمع المدرسي
إلدماج األطفال الذين يعانون من اضطرابات في النمو و/أو التوحد

 هناك حاجة كبيرة لتطوير وتوسيع التعليم قبل المدرسي22 في بيئة أخذت تدرك بشكل متزايد أهمية لالستعداد للتعليم
االبتدائي

21

آثار كوفيد 19على تنمية الطفولة المبكرة3
 األطفال في جميع أنحاء العالم هم “ليسوا وجه الوباء للوهلة األولى، ولكنهم في الواقع معرضون لخطر أن يكونوا من

 بين أكبر ضحاياه”23. يتأثر األطفال بالعدوى بالفيروس، ويتحملون عبء آثار التدابير االجتماعية واالقتصادية لمواجهة
 انتقال الفيروس، ومن المرجح أن يعانوا على المدى الطويل من تأخر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بنمو الطفل

 وصحته وتعليمه. ونتيجة لذلك، سوف يقع األطفال في براثن الفقر، ويخضعون ألزمة تعلّم ويواجهون تهديدات متعلقة
 بوجود الطفل وصحته وسالمته

 ال نلمس بعد اآلثار المترتبة لفيروس كوفيد 19 على المدى الطويل والمتوسط على األطفال، ومن المتوقع أن تكون
ً  الفئات األكثر تبعية هي األكثر تضرراً. وعلى الرغم من أن عدد األطفال المصابين بفيروس كوفيد 19 طفيف نسبيا

 مقارنة بالفئات العمرية األخرى، حيث يشكل األطفال حوالي ٪2 فقط من إجمالي المصابين، إال أنه من المتوقع أن يكون
 للوباء تأثير طويل األمد على حياتهم، خاصة في ظل اإلغالق العام الممتد وعواقبه النفسية واالجتماعية، وعالقة ذلك

بالوضع االقتصادي وما يترتب عليه تدهور الحالية االجتماعية واالقتصادية لألسرة بما في ذلك األطفال

24

ف ي فلسط�ي
ي تعليم الطفولة المبكرة، هذا األسبوع �ف

بوال ماالن، حقوق الطفل �ف
ف الطفولة المبكرة والتعليم ما قبل   ي إطار األولوية الوطنية 8 بشأن تحس�ي

ف 2022-2017 - تدخالت السياسة والسياسات الوطنية �ف ي أجندة السياسة الوطنية لدولة فلسط�ي
 هذا مدعوم �ف

المدرسة
األمم المتحدة. ملخص السياسة. تأث�ي كوفيد 19- عىل األطفال .15 أبريل 2020  

المصدر السابق  
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ورقة سياساتية: مراحل تطورالطفل المبكرة وكورونا فيروس

 لقد فقد الكثير من اآلباء وظائفهم25، أو تعذر عليهم العودة إلى العمل، وأغلقت دور الحضانة ورياض األطفال والمدارس
 أبوابها. ومع اضطرار العائالت ذات الدخل المنخفض االلتزام بالحجر الصحي انقطع الدخل بالنسبة للكثير من االسر التي
 تعتمد على األجر اليومي. مقابل ذلك لم يكن هناك تعويضات أو دعم مالي بديل. كل ذلك شكل صعوبات وعدم أمان لعدة

أهالي وجدوا أنفسهم أمام معضلة إعالة األسرة أو االمتثال لتعليمات الوقاية

 يؤدي انخفاض الدخل إلى زيادة التوتر والتحديات النفسية واالجتماعية لمقدمي الرعاية واألطفال. ال شك أن التوتر
 الشديد والفقر والخوف واضطراب بينة الحماية االقتصادية واالجتماعية للطفل يترك عواقب على نمو األطفال وتطورهم.

 وبينما لم يتم دراسة ذلك بشكل كاف في فلسطين، يمكن أن نستدل ذلك من البالغات المتعلقة بحاالت اإلهمال والعنف
 وردود الفعل السلبية في مواجهة األزمة، وسوء التغذية وصعوبة الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية األساسية وخدمات

 الحماية االجتماعية. وتشير بعض الدراسات العالمية، مثل دراسات تمت في دول شرق آسيا، إلى تزايد حاالت استغالل
 األطفال في ظل هذا الواقع26. فعندما تكون األسر في وضع مالي متدهور، من الوارد أن يتجلى العنف المنزلي بشكل

أكبر أو قد يتفاقم مما يعّرض األطفال للمزيد من الخطر

 ينبغي بذل الجهود الالزمة لتقليل اآلثار الضارة على المدى الطويل من خالل مأسسة وتوسيع نطاق التدابير لدعم األطفال
الذين تعاني أسرهم من محدودية الدخل ويحتاجون للمزيد من الحماية االجتماعية بشكل عاجل

 في وقت مبكر من انفجار حاالت فيروس كوفيد 19، أعلنت دولة فلسطين عن حالة الطوارئ في الخامس من آذار
 2020، وتم تجديدها لفترات الحقة مدتها 30 يوماً، وتم تمديدها لمدة 5 أشهر إضافية حتى اآلن. وتم وضع إجراءات

 وقائية واحترازية بما في ذلك قيود على الحركة، وفرض الحجر الصحي وتعليمات التباعد االجتماعي. وفي حين تم
 اإلبالغ عن عدد ضئيل من الحاالت في دولة فلسطين في وقت مبكر من شهر مارس، إال أنه لوحظ وجود زيادة في أيار

 وصلت إلى أكثر من 500 حالة، مع ارتفاع في يونيو تراوح 3,000 إصابة وحوالي 15,000 في أوائل آب، إضافة
إلى ما يقرب من 95 حالة وفاة مسجلة، ثم ارتفعت الحاالت بعد ذلك

 كان هناك مخاوف من أن يؤدي انتشار المرض إلى زعزعة استقرار النظم الصحية29 خاصة مع محدودية مواردها
 البشرية والمادية وتدني قدرتها على استيعاب األعداد المتزايدة من الحاالت، هذا إضافة إلى مسؤوليات متابعة الحاالت
 الصحية الحرجة. وبصرف النظر عن العدد المحدود من المهنيين المدربين على التعامل مع الفيروس، كان هناك نقص
 في معدات الوقاية والحماية الذاتية األساسية وكذلك في أماكن الحجر الصحي المناسبة في المحافظات المختلفة. ولوحظ
 تفاقم الوضع المعقد مع عدم امتثال نسبة كبيرة من السكان لإلرشادات والتدابير الوقائية المطلوبة. ومن المتوقع أن تؤثر

القيود المفروضة على الخدمات وعدم االمتثال لتدابير الحماية على مجمل السكان بمن فيهم األطفال

 تم إغالق جميع المرافق التعليمية والتدريبية، بما في ذلك رياض األطفال / دور الحضانة والمدارس منذ 6 آذار 2020
 حتى اآلن. وتم اعتماد التعلّم عن بعد واتباعه من قبل وزارة التربية والتعليم ليحل محل التعليم الرسمي وجهاً لوجه ومحل

التدريس والتعلم في مقرات الفصول الدراسية

ي تحتاج إل المساعدة للوصول إل أك�ث من ة وتلك ال�ت ي األمم المتحدة مع اإلغالق وزادت من تفاقم حالة البطالة المرتفعة وزادت من أعداد األ� الفق�ي
 ارتفعت معدالت التوظيف الحالية �ف

.120 ألف أ�ة
ق األد�ف األمريكية   دراسة من وكالة إغاثة ال�ش

ي   ي سياقات هشة ونزوح الجمعة 24 أبريل 2020 ناثان ماكجيب�ف
ي خطر �ف

ف األطفال �ف منظمة الرؤية العالمية – كوفيد19- تضع مالي�ي
بة مدمرة لألطفال الذين يعانون من الفقر بقلم 26   وس كورونا العالىمي �ف منظمة أنقذوا األطفال ، Luke Harmanو  Yolande Wright آذار / مارس 2020 - ُيعد ف�ي

ي خدمات  
ي جميع أنحاء العالم �ف

ي بقاء الطفل وصحته وتغذيته. شوهدت االضطرابات �ف
ي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وتقويض التطورات السابقة �ف

 إمكانية إرباك النظم الصحية �ف
ي األمراض. وتعطل برامج التغذية أو توقفت ، إلخ. 9 2020

ي تهدد تف�ش ف ال�ت https://www.unicef.org/press-releases .التحص�ي
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ورقة سياساتية: مراحل تطورالطفل المبكرة وكورونا فيروس

 وقد اتخذت وزارة التنمية االجتماعية قرارات أخرى تماشياً مع اإلغالق ولضمان أقصى قدر من الحماية في ظل
 الظروف القائمة. تهدف هذه القرارات، إلى جانب القرارات والتوجيهات األخرى الصادرة عن وزارة التربية والتعليم،

 إلى التأثير على وضع األطفال، ال سيما فيما يتعلق بالحماية والتعليم والترفيه والترويح عن النفس وإعادة التأهيل
والخدمات األخرى القائمة على المرافق -لألطفال ذوي اإلعاقة

 
 أدى االرتفاع المفاجئ في حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد 19 في نهاية شهر حزيران وأوائل تموز وعدم إمكانية

 التنبؤ حول مصير العدوى في األشهر المقبلة إلى عدم اليقين حول تفاصيل فتح دور الحضانة والمدارس. وقد يكون
 للغياب المطول عن التعليم عواقب ومخاطر على األطفال، ويمكن أن عرضهم لمخاطر طويلة األمد، ويتطلب التخطيط

 واالستعداد من قبل القائمين على الرعاية والتعليم. ومن الوارد أن يتم وقف المساعدات النقدية لألسر الفقيرة، خاصة
العائالت التي لديها معيل واحد، بسبب األزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية

 إن األطفال الفلسطينيين اللذين يواجهون النزاع والعنف معرضون لتحديات على مستوى الصحة النفسية واالجتماعية.
 ويؤدي تفشي وانتشار جائحة كوفيد 19 إلى زيادة تعقيد البيئة المتقلبة مما يؤدي إلى عواقب مثيرة للقلق على الفلسطينيين

بشكل عام واألطفال بشكل خاص. شكل ذلك عبئاً على كاهل األنظمة الرسمية وغير الرسمية المتعلقة باألطفال

 كان للواقع المرتبط بفيروس كوفيد 19 أثرعلى الطفولة المبكرة من الناحية الصحية واالجتماعية. فمع تغير دخل األسرة،
 لوحظ انخفاض استهالك اللحوم، وتراجع األكل الصحي القائم على تنوع المغذيات. كذلك تعذرت الحركة الطبيعية أمام

 اإلغالق والحجر الصحي في المناطق المكتظة بالسكان، والتي تعاني من ضيق المساحة وغياب الخصوصية. فرض
 ذلك ظروفاً تهدد حماية األسرة وتمخض عن ذلك زيادة في حاالت العنف الجسدي والجنسي، وصعوبة في الوصول إلى

 الخدمات والتعّرض لمخاطر صحية. إن األكثر تضرراً من إغالق المدارس الممتد هي فئة األطفال المهمشين: كأولئك
 الذين يعيشون في مناطق االشتباكات والنزاع، بما في ذلك في غزة، واألطفال في منطقة ج المجاورة لجدار الفصل

العنصري، واألطفال ذوي اإلعاقات الجسدية والعقلية واألطفال في التجمعات البدوية ومخيمات الالجئين

 يالحظ أن الحجر المنزلي لفترات طويلة والعزل والقيود المفروضة على الحركة قد تعّرض األطفال للعنف الجسدي
 والنفسي المتزايد، بما في ذلك االعتداء واالستغالل الجنسيين، أو يجبر األطفال على البقاء في منازل مكتظة وتفتقر إلى
 الحد األدنى من الظروف المعيشية الصحية. نتيجة لذلك، أفرز واقع التوتر والقلق فئة جديدة من األطفال غير المرئيين

 والمعرضين أكثر من غيرهم لمخاطر العنف الجسدي والنفسي والجنسي واإلهمال في المنزل. يتزايد العنف المنزلي
واالعتداء على األطفال بأشكال مختلفة من ذلك اإلساءة خالل اإلغالق التام المفرض عليهم

 لقد تأثرت بشكل كبير أنظمة وخدمات حماية الطفل الرسمية وغير الرسمية المقدمة من قبل المنظمات الدولية وسوف
تتأثر بشكل أكبر على المدى القريب والطويل مع مزيد من تعليق أو انقطاع الخدمات والبرامج األساسية

 إن تغير واقع التمويل في المناطق التي يُنظر إليها على أنها حرجة أو أنها ذات أولوية في ظل واقع كوفيد 19،
 واحتماالت تقليص الخدمات المقدمة أو تقييدها أو تأجيلها أو إلغائها، بما في ذلك الخدمات الصحية والصرف الصحي

 واألمن الغذائي والتعليم ورعاية األطفال ذوي اإلعاقة والبرامج الخاصة باضطرابات النمو والتوحد واألمراض المزمنة
 والحماية االجتماعية، يمكن أن تترك أثرها على صحة األطفال. ففي حال تم فعالً تقليص أو الغاء هذه الخدمات سنصبح

أمام واقع من يعاني فيه األطفال من مشاكل صحية وتنموية عميقة األثر وسيصعب التعامل مع كل ذلك

30

31

32

ي األرض الفلسطينية المحتلة ووزارة التنمية االجتماعية واليونيسف
كة من قبل األمم المتحدة لحقوق اإلنسان �ن حقوق األطفال وسط كوفيد 19- مذكرة إرشادية مش�ت

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
ن الوكاالت التابعة لألمم المتحدة والمعنية بالعنف ضد األطفال. أبريل 2020 كة ب�ي مجموعة العمل المش�ت

ي سياقات هشة ونزوح الجمعة 24 أبريل 2020  
ي خطر �ن

ن األطفال �ن Nathan Mcgibney منظمة الرؤية العالمية – كوفيد19- تضع مالي�ي
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 يجب بذل الجهود للحفاظ على الخدمات األساسية من خالل تقديم الخدمات بشكل بديلة أو تقديم خدمات إضافية استجابة
المتزايد للطلب 

 على الرغم من أن أننا ال نعرف بعد اآلثار الكاملة التي ستتركها أزمة كوفيد 19 على تغذية األطفال، بما في ذلك أولئك
 الذين يعانون من الهزال ونقص المغذيات الدقيقة، يمكن أن نتكهن أن األطفال الذين يعانون من سوء التغذية معرضون
 بشكل أكبر لخطر اإلصابة بـالمضاعفات ذات الصلة في ظل واقع الحجر المنزلي والحيثيات االقتصادية واالجتماعية

 خالل هذه األزمة. ومن المتوقع أن تتدهور التغذية الصحية السليمة للنساء الحوامل والمرضعات واألطفال الذين يعانون
من حاالت حرجة واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في األشهر المقبلة تبعاً لهذا الواقع

تأثير كوفيد 19 على تنمية الطفولة المبكرة في فلسطين4
 تماشياً مع االهتمام العالمي بإبراز تأثير الوباء على األطفال وتخفيف األثر السلبي عليهم، خاصة لكونهم فئة معّرضة

 لمخاطر متنوعة، وإيماناً بدور الجهات المعنية في تحديد الفجوات وصياغة االستجابات أثناء حاالت الطوارئ، تم إجراء
 تقييم أو مسح سريع حول الضفة الغربية في فلسطين33 لتقييم األثر وتحديد الثغرات وتوفير الفرص والتوصيات من أجل

عواقب أفضل

 هدف االستطالع إلى جمع بيانات حول كيفية استجابة مراكز الطفولة المبكرة ومقدمي الرعاية والمعلمين في تعاملهم مع
الوباء وفهم احتياجات مقدمي خدمات تنمية الطفولة المبكرة ومعرفة كيفية دعمهم

كانت األهداف الرئيسية لهذا التقييم السريع هي

 يستجيب المسح للدعوة إلى تعزيز فهم األطفال لما يحدث من حولهم ودعم كل من األطفال ومقدمي الرعاية لتلبية
 احتياجاتهم الصحية والنفسية واالجتماعية والخدماتية في أوقات األزمات. وبالتحديد، التخفيف من مشاعر الخوف

 واإلحباط والقلق لدى الطفل، وزيادة الوعي بحقوقهم في أعقاب الوباء35. وتنسجم النتائج الواردة مع ما يرد في بعض
الدراسات العالمية حول تأثير كوفيد 19 على رفاهية األطفال

تقييم تأثير اإلغالق في ظل كوفيد 19 على تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية األطفال وخدماتهم
تقديم التوصيات فيما يتعلق برعاية وخدمات تنمية الطفولة المبكرة لصنّاع القرار

 تقديم توصيات لرسم السياسات فيما يتعلق بتحسن خدمات تنمية الطفولة المبكرة في حالة األزمة ومحاولة عدم 
استثناء أية جهة ذات عالقة بل دمج مختلف اآلراء واالنطباعات

1
2
3

34

ي بجامعة النجاح ومؤسسة جذور ف مؤسسة الطفل الفلسطي�ف : نتائج من اآلباء ومقدمي الخدمات وواضعي السياسات. بالتنسيق ب�ي ف  تأث�ي كوفيد 19- عىل تنمية الطفولة المبكرة، قصة فلسط�ي

لالنماء الصحي واالجتماىعي
ف ومناقشة جماعات بؤرية تركزت عىل   ف منظم�ي قام المسح بجمع بيانات كمية ونوعية مختلطة األساليب تتألف من ثالث مكونات. تم إجراء استبيان�ي

ي مجال تنمية الطفولة المبكرة )1 
ف �ف ي تقدم خدمات تنمية الطفولة المبكرة، 3( واضعي السياسات العامل�ي ي مراكز تنمية الطفولة المبكرة، 2( الجهات ال�ت

ف �ف  .أولياء أمور األطفال المسجل�ي
ي
ف �ف ف مدرب�ي ي الضفة الغربية، وتمت مقابلتهم ع�ب الهاتف من قبل باحث�ي

ف -0 5 سنوات، ويقيمون �ف اوح أعمارهم ب�ي  تضمنت العينة المالئمة 102 من اآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال ت�ت
 كيف أثر اإلغالق عىل حياة العائالت بشكل عام، وكيف أثر اإلغالق عىل سلوكيات أطفالهم وأحوالهم، وكيف أثر

ً
 استخدام استبيان منظم يتضمن أسئلة اجتماعية وديموغرافية. تناولت أيضا

اإلغالق عىل وصولهم إل خدمات تنمية الطفولة المبكرة، باإلضافة إل التكيف مع التعلم عن بعد
ي األرض الفلسطينية المحتلة ووزارة التنمية االجتماعية واليونيسيف والهيئة المستقلة

كة من قبل األمم المتحدة لحقوق اإلنسان �ف  حقوق األطفال وسط كوفيد 19- مذكرة إرشادية مش�ت
لحقوق اإلنسان

33

34

35
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اشتمل التقييم / المسح السريع على قسم خاص بمقابالت أولياء األمور36، والتي عكست النتائج التالية

تأثير اإلغالق في ظل كوفيد 19 على حياة الوالدين بشكل عام

 أخذ %24 من أولياء األمور إجازة من العمل لرعاية األطفال و٪5 أفادوا بأن وضعهم المالي ازداد سوءاً مع عدم وجود
 دخل كاٍف إلبقاء أطفالهم مسجلين في مراكز تنمية الطفولة المبكرة، و٪68.3 أفادوا بصعوبات في دفع النفقات األساسية.

 كذلك بين ثلث األهالي أنهم اضطروا إلى تقليل كميات الطعام وحجم الوجبات. وأفاد ٪77.5 من األهالي أن الجائحة
 )وحالة االغالق المرتبطة بها( عطلت بشكل كبير حياة أسرهم، وأفاد ٪42.2 بوجود توتر مع أزواجهم وخالفات زوجية؛

بينما أفاد ٪28.4 بأن عالقتهم بأزواجهم نتيجة اإلغالق أثرت سلباً على أطفالهم

تأثير اإلغالق على حياة األطفال اليومية وسلوكياتهم ورفاههم العام

 أفاد أكثر من ٪50 من اآلباء أن طفلهم أصبح مفرط النشاط مقارنة بما كان عليه قبل اإلغالق. والحظ ٪39.2 منهم أن
 تركيز أطفالهم قد تحسن بشكل عام، بينما أفاد ٪15.7 أن تركيز أطفالهم ازداد سوءاً. وقد أبلغ ٪41.2 عن حدوث تغيير

في النمو المعرفي ألطفالهم

 وأفاد أكثر من نصف األشخاص الذين تمت مقابلتهم بأنهم أصبحوا قلقين بشأن السلوك االجتماعي والعاطفي والمعرفي
 ألطفالهم منذ بداية الحجر العام وإغالق المدارس. وأبلغ ٪40 عن صعوبة التعامل مع أطفالهم مقارنة بما كان عليه الحال
 قبل اإلغالق. كما أفاد ٪37 أن أطفالهم أظهروا عالمات قلق وخوف وبينوا أن أطفالهم كانوا يصرخون أكثر من المعتاد.

وأفاد ٪20.6 تراجع المهارات االجتماعية لدى أطفالهم مقارنة بالسابق

 وفيما يتعلق بأنشطة األطفال مقارنة بما قبل اإلغالق: أفاد ٪50 من األهالي أن أطفالهم يأكلون نفس كمية الطعام مقارنة
 بالسابق، بينما الحظ نصف اآلخر من األهالي أن أبناءهم إما أخذوا يأكلوا أكثر أو أقل، وأفاد ٪55 أن أطفالهم ينامون
 بنفس القدر مقارنة بالسابق بينما أشار ٪27 أن أطفالهم أخذوا ينامون أكثر. وذكر ٪52 من األهالي أن أطفالهم كانوا

 في المعتاد يمارسون نوعاً من النشاط البدني، وأفاد ٪55 أن أطفالهم يقضون وقتاً أقل في الخارج أمام إجراءات التباعد
 االجتماعي. وفيما يتعلق بقضاء وقت مع األصدقاء، ذكر ٪57 من األهالي أن أطفالهم يقضون وقتاً أقل مع األصدقاء

ً  وجهاً لوجه، و٪62 منهم يقضون وقتاً أقل مع األصدقاء عن بُعد. وورد عن ٪33 من األهالي أن أطفالهم يقضون وقتا
 أقل في مشاهدة التلفزيون واستخدام وسائل التواصل االجتماعي لألغراض التعليمية، و٪41 يقضون وقتاً أقل في مشاهدة

التلفزيون واستخدام وسائل التواصل وسائل اإلعالم ألغراض غير تعليمية، و٪33 يقضون وقت أكثر من السابق

 أفاد جميع أولياء األمور الذين تمت مقابلتهم تقريباً أنهم كانوا يمارسون نوعاً من األنشطة مع أطفالهم أثناء اإلغالق )قراءة
الكتب وممارسة األلعاب التعليمية ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية مع أطفالهم

وأفاد غالبية اآلباء أنهم كانوا أكثر حذراً مع أطفالهم فيما يتعلق بإجراءات النظافة والتباعد االجتماعي مع وجود الجائحة

ي تمت مقابلتهن أفدن
ي المقابلة(. 40.2٪ من األمهات اللوا�ت

ف 4 و5 سنوات المشار إليها �ف اوح أعمارهم ب�ي ف إناث )أمهات لـ 52٪ إناث و48.0 ذكور 57٪ ت�ت  97.1٪ من المستجيب�ي
ي المدن

ي المخيمات و12.7٪ �ف
ي القرى الفلسطينية و40.2٪ �ف

 .أنهّن حاصالت عىل درجة البكالوريوس، و35.3٪ من األزواج لم يستكملوا المرحلة الثانوية. 47.1٪ يقيمون �ف
ف عن العمل وقت المقابلة، وأفاد 11.8٪ أنهم فقدوا وظائفهم و11.8٪ أنه تم قطع رواتبهم نتيجة اإلغالق. كذلك ذكر 42.2٪ أن أزواجهم خفضت  أفاد 61.8٪ أنهم كانوا عاطل�ي
.رواتبهم و33.3٪ ذكروا أن أزواجهم قد فقدوا وظيفتهم

36
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خدمات رعاية األطفال وتنمية الطفولة المبكرة أثناء اإلغالق

أبلغ ٪71 من اآلباء عن إغالق روضة أطفالهم / حضانة أطفالهم أثناء الحجر؛
وأفاد ٪10 أن أطفالهم لم يتم تسجيلهم في أي مركز لتنمية الطفولة المبكرة

 وأفاد ٪58 بأن أطفالهم في مرحلة ما قبل المدرسة/رعاية األطفال/الحضانة أجروا جلسات تعلم عبر اإلنترنت وكانوا
 يتواصلون مع األطفال المسجلين من خالل جلسات اإلنترنت والمكالمات الهاتفية ورسائل البريد اإللكتروني، وفقط 41٪

 من اآلباء الذين تمت مقابلتهم كانوا راضين عن مثل هذا التواصل حيث أفاد ٪47 من أولياء األمور بالقلق إزاء عدم تلقي
 أطفالهم التعليم المناسب من خالل الجلسات االفتراضية. وأفاد ٪35 أنهم لم يشعروا أن أطفالهم قد استفادوا من جلسات

التعلم عبر اإلنترنت واالتصاالت أثناء اإلغالق

أظهرت نتائج االستطالع مع مقدمي خدمات تنمية الطفولة المبكرة ما يلي

ضعف االستثمار في مراكز وموظفي تنمية الطفولة المبكرة أثناء الجائحة والحجر

 أفاد ٪70 من مقدمي الخدمات أنهم ال يتلقون أي دعم مالي. فقد تلقى ٪6 فقط مساعدات مالية من الحكومة، و٪8 تلقوا
التوجيه والمساعدة في اإلدارة بينما أفاد ٪5 أنهم تلقوا امدادات وقاية صحية أثناء اإلغالق

 وذكر ٪78 من مقدمي الخدمات أنهم لم يتلقوا أي تدريب ودعم للموظفين من الحكومة فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة
 فيروس كوفيد 19 وتأثيره على تنمية الطفولة المبكرة. وأشار أولئك الذين حصلوا على نوع من الدعم، )نسبة 22%(

 أنهم تلقوا مساعدة مالية وإمدادات من أهالي األطفال المسجلين في المراكز والمجتمع المحلي ومن المنظمات المحلية أو
الدولية

 التحديات التي تواجهها مراكز تنمية الطفولة المبكرة نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد والتي أثرت
على مسار عملها

 كان التحدي األكثر شيوعاً الذي واجهته مراكز تنمية الطفولة المبكرة أثناء اإلغالق هو التحدي المالي المتمثل في
 عدم رغبة الوالدين أو عدم قدرتهم على دفع الرسوم للمراكز بعد انتشار الجائحة وعدم قدرة المراكز على دفع رواتب

الموظفين بالكامل والتي أبلغ عنها ٪84 من المستجيبين

 ومن التحديات األخرى التي تبين أن مراكز تنمية الطفولة المبكرة تعاني منها: عدم القدرة على تغطية التكاليف التشغيلية،
 ونقص امدادات الوقاية الصحية، وعدم القدرة على االحتفاظ بالموظفين بشكل كامل. كذلك تبين أن ٪80 من المراكز

 تفتقر إلى معدات مثل أجهزة الكمبيوتر/األجهزة اللوحية )التابلت( الهواتف و/أو تفتقر إلى التدريب واإلرشاد/الدعم بشأن
 التدريس والتعلم عن بعد، وال توجد إمكانية الوصول إلى اتصال موثوق باإلنترنت أو ال توجد خطة بيانات/خيارات
 اتصال إنترنت ميسورة التكلفة. وفي حين أن العديد من التحديات المذكورة أعاله هي تحديات مالزمة لبرامج تنمية

 الطفولة المبكرة، فقد تفاقمت هذه التحديات خالل جائحة الكورونا مما جعل من الصعب على المؤسسات ومقدمي الرعاية
الفردية مواصلة خدماتهم خالل هذا الوقت الصعب

37

اوح ً 52.9٪ من 51 من مقدمي خدمات تنمية الطفولة المبكرة الذين تمت مقابلتهم هم مراكز أو مدارس ربحية وخاصة و29.4٪ غ�ي ربحية. 90٪ من هذه المراكز تعمل مع أطفال ت�ت
ف 3 و 6 سنوات، وأغلقت 49٪ من جميع المراكز نتيجة لإلغالق بينما أغلق 35٪ وأعيد فتحه وقت إجراء المسح )نهاية حزيران(. وذكرت ستة مراكز )12٪( أنها لم تغلق أبدا .أعمارهم ب�ي
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تعطيل عملية التعليم و/أو التواصل مع أولياء األمور

 تم إغالق ٪77 من المراكز خالل فترة اإلغالق ولكنها كانت توفر التعليم االفتراضي لألطفال المسجلين وتتواصل مع
 أولياء األمور من خالل منصات التواصل االجتماعي وواتساب والمكالمات الهاتفية والبريد اإللكتروني. ومع ذلك، لم
 تتمكن بعض المراكز من التواصل مع األطفال أو أولياء األمور بسبب عدم توفر شبكة االنترنت لدى بعض األهالي،

وعدم رغبة بعض اآلباء أو قدرتهم على تعليم أطفالهم افتراضياً أو عدم متابعتهم لجلسات اإلنترنت التي تقدمها المراكز

 يفتقر بعض اآلباء إلى المهارات التكنولوجية الستخدام البرامج االفتراضية التي تقدمها المراكز. وقد أفاد ٪40 من مقدمي
 الخدمة أن استراتيجيات االتصال التي اتبعوها للتعلم عن بعد أثرت بشكل سلبي على تعليم األطفال، بينما أفاد 40٪

 آخرون أن استراتيجياتهم كانت مقبولة. وأفاد ٪47 من مقدمي الخدمة أن أولياء األمور كانوا غير راضين إطالقاً فيما
يتعلق بالتواصل والتعلم عن بعد وشعروا بأنه غير مجٍد

نقص التدريب والتعلم عن بعد وإدارة األزمات لموظفي مركز تنمية الطفولة المبكرة

 أفاد ٪88 أنهم لم يتلقوا تدريباً سابقاً في التدريس عن بعد أو إدارة األزمات أو الدعم عن بعد لآلباء واألطفال والتي
تؤهلهم للتعامل مع األزمات واإلغالق

 اتفق صانعو السياسات الذين تم االتصال بهم على أن حالة الحجر واإلغالق العام ذات العالقة بجائحة الكورونا أثرت
 سلباً على رعاية وخدمات تنمية الطفولة المبكرة: فقد تم إغالق جميع مراكز تنمية الطفولة المبكرة تقريباً، وتوقفت برامج
 تنمية الطفولة المبكرة المقدمة لألهالي، وتم إغالق المنظمات الشريكة مع وزارة التنمية االجتماعية التي تتألف من رياض
 األطفال وخدمات عيادات اليونيسف وشركائها )التي تقدم خدمات التشخيص المبكر لمشاكل الطفولة المبكرة أو اإلعاقات

 بين األطفال(، التي كانت تديرها وزارة الصحة أو وكالة الغوث. وأورد صانعو السياسات ما يلي في معرض حديثهم عن
تأثير أزمة كوفيد 19 واإلغالق على رفاهية األطفال

 يفتقد األطفال للتعلم التفاعلي الجيد وجهاً لوجه مع
ابتعادهم عن مراكز تنمية الطفولة المبكرة

 فقدت األسر وظائفها ورواتبها مما أثّر تباعاً على صحة
األطفال ورفاههم

 أصبح األطفال أكثر عرضة لفقدان/اكتساب الوزن
بسبب اإلغالق

زيادة حاالت العنف المنزلي لألطفال
 تم منع األطفال من اللعب في الخارج ورؤية األصدقاء
 والعائلة والذهاب إلى المدارس، مما يؤثر في المحصلة

النهائية على صحتهم النفسية واالجتماعية
 كان إلغالق رياض األطفال أثر سلبي على األطفال،
 حيث اعتاد األطفال على قضاء 6 ساعات على األقل

في بيئة جاهزة للتعامل مع احتياجاتهم

 في حين أنه يمكن أن يكون فعاالً، ال يمكن أن يوفر
 التعليم عبر اإلنترنت بديالً جيداً للتعلم التفاعلي

 والتشاركي لألطفال. ويجب اعتماد الحلول اإلبداعية
 وغير التقليدية لضمان أن تثمر تدخالت تنمية الطفولة
المبكرة قيماً تعليمية وعاطفية واجتماعية لدى األطفال

 يجب مراعاة التأثير الجسدي والعقلي لإلنترنت
 والهواتف الذكية ووسائل التواصل االجتماعي على

 األطفال عند تصميم برامج التعلم والرعاية عبر
اإلنترنت

 5٪ من األطفال المصابين بالفيروس يحتاجون إلى
 عناية مركزة. ويعاني بعض األطفال بالفعل من أمراض

 مزمنة أو إعاقات. وسيكون األمر أكثر تعقيداً إذا
أصيبوا بالفيروس
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 يزيد الواقع المرتبط بأزمة كوفيد 19 من تحديات األطفال الذين يواجهون ظروفاً خاصة من نوعها، بما في ذلك األطفال
 ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة. وتشير التقديرات إلى أن ٪7-3 من األطفال الفلسطينيين لديهم إعاقة وأن نسبة
 ٪42 لديهم أكثر من نوع واحد من اإلعاقة، ويعاني ربع األطفال من صعوبات في النطق، وربع األطفال من صعوبات

في التعلم و٪19 من صعوبات حركية

 تعاني هذه المجموعة من تحديات مضاعفة أمام هذا الواقع وتتطلب دعماً إضافياً لتمكينها من زيادة مشاركتها واندماجها
 في المجتمع. فهم من بين أكثر الفئات تهميشاً في ظل الوباء الحالي39. ويواجه األطفال ذوو اإلعاقة صعوبات جسيمة

ً  في ظل اإلغالق، بما في ذلك المزيد من العوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية، وال يتسنى لهم دوما
 إمكانية قضاء وقت مع أطفال آخرين، ويعانون من غياب بيئة محفزة ووقائية تشجعهم على تطوير إمكاناتهم40. األطفال

 ذوو اإلعاقة هم األكثر اعتماداً على الخدمات وجهاً لوجه، والتي باتت غير متوفرة أو محدودة أثناء إجراءات اإلغالق وال
يتسنى لهم دوماً االستفادة من التعلم عن بعد

 وسيختبر األطفال ذوو اإلعاقة اآلثار األولية والثانوية لفيروس كوفيد 19 بشكل واضح بسبب الضغط المتزايد على
 أنظمة حماية الطفل الرسمية وغير الرسمية واالنخفاض المحتمل في الخدمات األساسية. ويتعرض األطفال ذوو اإلعاقة

 لخطر متزايد من العنف واإلهمال والهجر نتيجة لفيروس كوفيد 19 حيث تعاني األسر والمجتمعات من ظروف اجتماعية
 واقتصادية متدهورة. ويعد نظام الرعاية الصحية المحلي غارقاً في محاوالت تلبية احتياجات الرعاية الصحية الناجمة عن

فيروس كوفيد 19

 توقفت معظم برامج رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة أثناء الجائحة. لم يؤد هذا فقط إلى فقدان تحقيق األهداف
 التنموية الخاصة بالتمويل، بل أدى أيضاً إلى تراجع حالة بعض األطفال، وخاصة أولئك الذين يعانون من اضطرابات
 النمو والتوحد. وقد تبنى معهد الطفل الفلسطيني برنامج إعادة التأهيل عبر اإلنترنت بشكل يعتمد على الخطط المعتمدة
 مسبقاً، جنباً إلى جنب مع األهالي المتحمسين للتعاون لدعم أبنائهم وبشكل يقوم على نظام من التواصل والمتابعة. ومن
 خالل متابعة أكثر من 60 طفالً يعانون من اضطرابات في النمو والتوحد، يمكن للمعهد الحد من تدهور حالة األطفال
وتحقيق قصص نجاح، عالوة على العمل يداً بيد مع شريك مهم بشكل خاص في عملية إعادة التأهيل )وتحديداً األهالي

تأثير أزمة كوفيد 19 على تطور األطفال ذوي اإلعاقة5

ف ي دولة فلسط�ي
نوفم�ب 2018 ، منظمة الصحة العالمية تش�ي إل أن المعدل أعىل من ذلك ، www.unicef.org ،اليونيسف، أطفال �ف

ي مجال تنمية الطفولة“  
ة” كما ع�بّ صناع القرار �ف  تأث�ي كب�ي عىل األطفال ، ال سيما أولئك الذين ينتمون إل خلفيات ضعيفة مثل أولئك الذين يعانون من إعاقات أو ينتمون إل أ� فق�ي

المبكرة
ة 2017-2022   ف للف�ت ي دولة فلسط�ي

اتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة والتدخل �ف االس�ت
وس كورونا عىل األطفال 15 أبريل 2020   األمم المتحدة. موجز السياسات ، تأث�ي ف�ي

ي   ي سياقات هشة ونزوح “ الجمعة 24 أبريل 2020 ناثان ماكجيب�ف
ي خطر �ف

ف األطفال �ف منظمة الرؤية العالمية “كوفيد19- تضع مالي�ي
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التوصيات6
 ال يزال مسار أزمة كوفيد 19 غير متوقع. لم تكن عدة حكومات ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية مستعدة لهذه

 األزمة العاصفة ذات التأثير االقتصادي واالجتماعي والصحي. كذلك تبين عدم جهوزية التعامل مع األزمات وتقديم
 مساعدات الدعم السريعة والطارئة. أدت أزمة كوفيد 19 في الواقع إلى تفاقم هموم الفلسطينيين وكانت مصدراً للشعور

 بالتوتر العام واإلحباط ما انعكس على األطفال وجعلهم أمام عدة تحديات. ويجب أن تتضافر الجهود الجماعية لدعم
 حقوق األطفال، بما في ذلك في أوقات الطوارئ واألزمات. يمكن أن تأخذ سياسات التعامل مع هذه الجائحة طبيعته غير

 المسبوقة بعين االعتبار وأن تهدف إلى التخفيف قدر اإلمكان من تأثيره على المدى الطويل، حتى لو كان ذلك مجهول
العواقب

 للتعامل مع وباء كوفيد 19، ينبغي تبني نهج قائم على تلبية حقوق الطفل بطريقة تضمن عدم التمييز وبشكل يتجه إلى
 الحد من إنذار الخطر في هذا الواقع. كذلك يجب أن تتضمن االستراتيجيات الخاصة بالتعامل مع اآلثار االقتصادية
 واالجتماعية لجائحة الكورونا اتخاذ تدابير محددة لحماية األطفال، ال سيما أولئك الذين يعانون من الفقر، ويتحدون

 اإلعاقة والعجز ويفتقرون إلى الحصول على سكن الئق. يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات لحماية ودعم وتمكين العاملين في
 قطاع الطفولة المبكرة بشكل يتضمن قطاعات التعليم والحماية االجتماعية وحماية الطفل43، والتوجه إلى تنمية وتطوير

 خدمات الرعاية الصحية في مرحلة الطفولة المبكرة، وجعل تنمية الطفولة المبكرة أولوية استثمارية. باإلضافة إلى ذلك،
هناك حاجة إلى مزيد من البحث الكمي والنوعي الذي يشمل األطفال لتوثيق التأثير النفسي واالجتماعي عليهم

 يجب تنسيق الجهود في إطار حقوق الطفل والجهود متعددة القطاعات حيث تسترشد جميع القرارات واإلجراءات المتعلقة
 باألطفال بمبدأ جعل األطفال أولوية ومنحهم المصلحة الفضلى، وهو ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، ومواثيق حقوق
 اإلنسان التي تلتزم بها السلطة الفلسطينية. ينبغي التعامل مع إعادة تأهيل خدمات األطفال فور انتهاء إجراءات اإلغالق
 وضمان استمرارية الخدمات التي تركز على الطفل بما في ذلك الحضانات والتعليم والرعاية الصحية لألطفال وخدمات

الحماية النفسية واالجتماعية واألساسية بشكل يحتل أولوية

 تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تقديم الخدمات هو أمر ضروري
 لضمان تضييق الفجوة في تقديم الخدمة وإجراء/تسهيل البحوث ذات الصلة والتوثيق بفيروس كوفيد 19 والتنمية المبكرة

لألطفال

 إن الرسالة التي تنقلها منظمة الصحة العالمية44 هي ذات أهمية قصوى. أوالً لحث الحكومات والسلطات الصحية على
 إيجاد طرق إلعادة تقديم الخدمات الصحية األخرى بأمان وسرعة، بمجرد السيطرة على انتقال العدوى في المجتمع.

 وثانياً للناس والمجتمعات لضمان تطعيم األطفال. وهذا مهم لمنع التأخر في الخدمات والتطعيمات التي تؤدي إلى تفجر
األمراض

 الحاجة الحالية45 هي لزيادة الوعي حول كيفية حماية األطفال على مستوى األسرة ورياض األطفال ومراكز الطفولة
 المبكرة فور العودة إلى الحياة الطبيعية، باإلضافة إلى وضع معايير وإرشادات متعلقة بتدابير السالمة وإدارة األزمات

 لرياض األطفال والحضانات ومراكز الطفولة المبكرة. من المقترح أيضاً االستمرار في نشر الوعي بشأن كيفية التعامل
 مع األطفال لفترات طويلة من اإلقامة في المنزل. كذلك ينبغي التوعية حول إجراءات السالمة وأنواع األنشطة التي يمكن

تطبيقها مع األطفال لتقليص الوقت الذي يقضونه على الشاشات وتعزيز نمط حياة أكثر صحة

https: //www.earlychildhoodworkforce.org.COVID-19-Position-Statement-Early-Childhood-Workforce-Initiative
 المدير اإلقليىمي لمنظمة الصحة العالمية ألوروبا ، 30 أبريل 2020 ، كوبنهاغن ، الدنمارك. )رسالة إل أوروبا Hans Henri P. Kluge بيان منظمة الصحة العالمية للصحافة للدكتور  

)تنطبق عىل جميع األماكن
ي للطفولة بجامعة النجاح الوطنية و”جذور” لإلنماء الصحي ف المعهد الفلسطي�ف  كوفيد19- وتنمية الطفولة المبكرة: نتائج من اآلباء ومقدمي الخدمات وواضعي السياسات. بالتنسيق ب�ي

واالجتماىعي
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 من األهمية بمكان ضمان حصول األطفال على المياه النظيفة واالمدادات الصحية الوقائية خالل فترة الطوارئ، ال
سيما عندما يكونون محصورين في المنزل لفترات طويلة

 الحفاظ على مستوى من الصحة النفسية واالجتماعية لألطفال وااللتفات لهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم على 
التعلم الذاتي، واالستفادة القصوى من وقتهم في األنشطة البناءة والمتنوعة

 يُعد التعلم عن بعد جنباً إلى جنب مع نقص أجهزة الكمبيوتر المحمولة واإلنترنت وما إلى ذلك، تحدياً كبيراً لبعض
 العائالت إلى جانب زيادة العنف المنزلي بين األطفال أثناء اإلغالق العام ونقص وعي الوالدين حول كيفية تعزيز أسلوب

 حياة أكثر صحة وكيفية التواصل مع األطفال للتعامل مع المشاكل الجسدية والعقلية واالجتماعية التي تواجه أطفالهم.
 عالوة على ذلك، فإن نقص التمويل الحالي لدعم رعاية وخدمات تنمية الطفولة المبكرة هو مجال يحتاج إلى مزيد من

االهتمام

 وفيما يلي توصيات إضافية للتعامل مع كوفيد 19 واألطفال دون سن الـ 6 سنوات. وهناك حاجة إلى مزيد من تحليل
 التوصيات لتقييم اآلثار المترتبة عن األزمة وكيفية التعامل مع األولويات واالحتياجات العديدة التي نشأت في أعقاب

 جائحة كوفيد 19 وأخذها بعين االعتبار بشكل عملي. ربما تساعد المعلومات المجمعة حول التدخالت التي تم وضعها
 اآلن والمخطط لها في المستقبل القريب من قبل مقدمي الخدمات والوزارات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية

المحلية والمنظمات الدولية مفيدة في ترشيد المدخالت مع فعالية التكلفة وزيادة التغطية

لآلباء ومزودي الخدمات ومقدمي الرعاية في المرحلة األساسية

للوالدين ومقدمي الرعاية دور رئيسي في حماية أطفالهم وتعزيز صحتهم ورفاهيتهم

 

إلعدادات تنمية الطفولة المبكرة

 يلعب مقدمو الرعاية في رياض األطفال ودور الحضانة والمدارس دوراً رئيسياً في نقل المعلومات المناسبة والصديقة
 لألطفال حول كوفيد 19 للتخفيف من مخاوف األطفال وقلقهم، ولمساعدة األطفال على فهم المفاهيم األساسية للوقاية من

األمراض ومكافحتها واتباع اإلجراءات االحترازية المطلوبة

 يجب أن يكون التركيز على السلوكيات المطلوبة لتقليل العدوى: غسل اليدين والتغطية عند العطس والسعال وشرح ذلك
 باستخدام اللعب والغناء والرقص والدمى لجعل التعلم ممتعاً مع ضمان التباعد الجسدي46. ومن المهم أيضاً أن يستمر

األطفال في التعلم، وأن يتمكنوا من القيام بذلك في بيئة مرحبة ومحترمة وشاملة وداعمة للجميع

وس كوفيد 19، نصائح إلجراء مناقشات مناسبة للعمر لطمأنة األطفال وحمايتهم. 13 مارس وس كورونا - بوابة اليونيسف الخاصة بف�ي ف التحدث إل األطفال حول ف�ي  كيف يمكن للمدرس�ي
2020
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 ينبغي االنتباه جيداً لمخاوف األطفال والتعامل معها واإلجابة على أسئلتهم وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم
واإلفصاح عنها في مرحلة المدرسة وما قبلها

المناقشة مع اآلباء/القائمين على الرعاية وتشجيعهم على فعل الشيء نفسه 
مراقبة كيف يغسل األطفال أيديهم والبحث عن طرق لمكافأتهم على غسل اليدين المتكرر/في الوقت المناسب 

إعالم األطفال بطريقة مالئمة ولغة مناسبة تبعاً للمرحلة العمرية عن اآلثار والعواقب المتعلقة بفيروس كوفيد 19 
االصغاء والتعلم من األطفال حول تجاربهم مع االستجابة الحالية لفيروس كوفيد 19 

 اعتماد بروتوكوالت وإرشادات محددة لمرحلة ما قبل المدرسة وإتاحتها للمعلمين والقائمين على الرعاية، والحفاظ 
 على االلتزام الصارم بتوجيهات السالمة الصادرة عن الجهات المعتمدة مثل وزارة الصحة واليونيسيف ومنظمة

 الصحة العالمية، وهي
ضمان حصول األطفال على المياه النظيفة وامدادات صحية وقائية سليمة 
 التأكد من وجود الجل الصحي والصابون والقفازات وتفاصيل النظافة األخرى الستخدامها من قبل 

األطفال والمعلمين
ترتيب الغرف والجلوس ووقت اللعب الستيعاب التباعد الجسدي وتقليل اللمس بين األطفال 
تعقيم األثاث واأللعاب وأدوات اللعب األخرى بشكل متكرر 
استخدم اللعب والتمارين التي توضح كيفية انتشار الجراثيم 

 تقليص الوقت الذي يقضيه الطفل بعيداً عن رياض األطفال وخدمات التعلم، وضمان – قدر اإلمكان – خدمات
التعليم عن بعد وبشكل خاص لألطفال الذين يعدون في أمس الحاجة لذلك، والذي يتطلب دعم األهالي

إجراء حمالت التوعية ومحفزات إلعادة التسجيل لضمان عدم بقاء أي طفل دون تعليم وحماية 
 إنشاء أنشطة وأدوات تعليمية ألوقات األزمات47 التي يمكن لألطفال االستفادة منها )أوراق العمل واأللغاز 

واألنشطة التفاعلية وما إلى ذلك من التمارين التي يمكن اعتمادها في حاالت اإلغالق العام
 بناء قدرات اآلباء والحفاظ على االتصال المنتظم معهم لدعم وتدريب وتعزيز دورهم كشركاء في تنمية الطفولة 

المبكرة

ي للطفولة بجامعة النجاح الوطنية ومؤسسة “جذور” لإلنماء ف المعهد الفلسطي�ف  كوفيد 19 وتنمية الطفولة المبكرة: النتائج من اآلباء ومقدمي الخدمات وواضعي السياسات. بالتنسيق ب�ي

الصحي واالجتماىعي
المصدر السابق

47

48

 ذكر مقدمو خدمات تنمية الطفولة المبكرة اإلجراءات والمساعدات التالية الالزمة لدعم مراكز وموظفي تنمية الطفولة
48المبكرة من أجل أن يتم فتحها من جديد

 تنفيذ تدابير واحتياطات سالمة فعّالة ومؤثرة لبدء إعادة األطفال إلى المراكز وزيادة وعي الموظفين بشأن تدابير
السالمة

توفير معدات النظافة والتعقيم المناسبة لألطفال واآلباء والموظفين على أساس منتظم 
 المواد التعليمية والتدريب لألطفال واآلباء والموظفين على اجراءات النظافة الوقائية الالزمة، وإجراءات التباعد 

 داخل وخارج الفصول الدراسية، واستخدام اإلنترنت ووسائل االتصال األخرى في المنزل، وكيفية التعامل مع
األزمات وإمكانية اإلغالق في المستقبل

 تنفيذ استراتيجيات لتشجيع األطفال وأولياء األمور على التعلم عن بعد باستخدام مواد وأدوات تعليمية افتراضية 
لتعزيز التواصل التعليمي التفاعلي
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ورقة سياساتية: مراحل تطورالطفل المبكرة وكورونا فيروس

المنظمات غير الحكومية المحلية
رفع مستوى الوعي وتحديد التجمعات/المناطق التي يتعرض فيها األطفال للفقر والتهميش

 ضمان الحوار مع الحكومة/الوزارات ذات الصلة بتطوير سياسات قائمة على التشاور بين مختلف األطراف بشأن 
كوفيد 19 والتي تخدم أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها

 تقييم وإجراء دراسات حول العواقب الصحية واالجتماعية على المدى المتوسط والطويل المتعلقة بالحجر الصحي 
واإلغالق

إجراء حمالت التوعية وإعادة التسجيل في مراكز الطفولة المبكرة لضمان عدم ترك أي طفل دون تعليم وحماية 
 تعزيز التواصل والتنسيق بين المنظمات ذات الصلة لتحقيق أقصى تأثير على المستفيدين واستخدام الموارد إلى 

أقصى حد

للمانحين والمنظمات الدولية
 مساعدة الحكومة الفلسطينية في إجراءاتها لمساعدة األسر الفقيرة، خاصة تلك األكثر تضرراً خالل الجائحة وفي

 أعقابها بشكل يساهم في دعم األطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة. يجب تخصيص نسبة معينة من المساعدة لبرامج
تنمية الطفولة المبكرة وتلك التي تتعامل مع األطفال ذوي االعاقة

 إعطاء األولوية لمساعدة األطفال األكثر تهميشاً بسبب فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون 
في المناطق النائية في وادي األردن والقدس الشرقية ومناطق ج

 تعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات المانحة لتحقيق أقصى قدر من التأثير على المستفيدين واالستخدام األقصى 
للموارد من أجل استجابة فلسطين لفيروس كوفيد 19

للوزارات

وزارة التنمية االجتماعية
 رفع مستوى الدخل، وخاصة للمهمشين وفئة الفقراء الجديدة نتيجة لفقدان العمل. يمكن أن يتمم تحديد األطفال الذين

 يعانون أكثر من غيرهم، ودعم أسرهم بالمساعدة االقتصادية الهادفة، بما في ذلك التحويالت النقدية، ودعم الغذاء
 والتغذية، واإلعانات للخدمات التي تشتد الحاجة إليها مثل إعادة التأهيل والوصول إلى الوظائف/األنشطة المدّرة

للدخل
 ضمان توفير الخدمات األساسية وإتاحة الوصول إليها من قبل األسر المحتاجة ذات الدخل المنخفض، وأولئك الذين 
 انخفض دخلهم بشكل كبير أو فقدوا وظائفهم ومصادر دخلهم بعد األزمة. باإلضافة إلى ذلك، على المساعدات المالية

أن تصل الفئات األشد فقراً واألكثر ضعفاً وأن تتوسع قدر اإلمكان وأن تتم مراجعتها بانتظام
 ضمان وجود إرشادات توجيهية بشأن تدابير الحجر الصحي وعزل األطفال في بعض المرافق لضمان االستجابة 

 الفورية في حال واجه أي طفل من مرض أو مشكلة وذلك بوجود أقسام خاصة بهم في مرافق الحجر الصحي العامة
وفي المؤسسات التي يقيم فيها األطفال مثل دور األيتام

ضمان توافر ونشر البروتوكوالت والمبادئ التوجيهية ذات الصلة
 التركيز على األطفال األكثر عرضة لإلصابة بالفيروس وأولئك الذين قد يكونون األكثر تضرراً من األسر األقل 

فقراً وكذلك األطفال في مخيمات الالجئين
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 تيسير اجتماع شامل لجميع العاملين في تنمية الطفولة المبكرة لمناقشة الخبرات والدروس المستفادة وعواقب
 الجائحة: الفقر وسوء التغذية والجوانب االجتماعية والنفسية والعالقات داخل األسرة وتأثيرها على األطفال مع

ً  إغالق المدارس ورياض األطفال. ينبغي أيضاً توحيد االستراتيجيات بين الشركاء وتقييم االستراتيجيات معا
 لالستعداد للعواقب طويلة المدى لهذا الوباء. ويجب أن يساهم ذلك في مراجعة الخطة االستراتيجية الوطنية لتنمية

الطفولة المبكرة جنباً إلى جنب مع الوزارات ذات الصلة لتشمل قضايا/خطة ما بعد كوفيد 19
 تسليط الضوء على تعرض األطفال للعنف المنزلي والكشف عنه، مع األخذ في االعتبار أن نقص اإلبالغ ظاهرة 

سائدة وينبغي تحديد تدخالت تساهم في الوقاية والتعامل مع أية انتهاكات

على المدى الطويل
 العمل على نظام حماية اجتماعية شامل يعتمد على الدروس المستفادة من هذا الوباء ويتكيف بسهولة في أوقات
األزمات لالستجابة بكفاءة وفعالية في حال حدوث أية جائحة أو أزمة أخرى، بشكل يرتكز على حماية األطفال

وزارة الصحة
ضمان استمرارية الخدمات األساسية والطارئة والخدمات لألطفال والنساء الحوامل والمرضعات

 ضمان حصول جميع األطفال وعائالتهم على مياه آمنة وبأسعار معقولة واالمتدادات الصحية الوقائية ومستلزمات 
النظافة

 ضمان استمرارية خدمات الصحة النفسية المهنية مع تدابير وقائية ضد العدوى، بما في ذلك من خالل الزيارات 
المنزلية عند الضرورة أو عبر منصات وسائل اإلعالم على اإلنترنت

إنشاء خدمات متنقلة وتوعوية للحفاظ على التطعيمات الروتينية واإللزامية لألطفال حديثي الوالدة 
التأكد من توفر مناطق الحجر الصحي والمستشفيات المخصصة لألمهات واألطفال 

 التأكد من أن مرافق الحجر الصحي تتوفر فيها خدمات مصممة خصيصاً لتلبية االحتياجات المحددة لألطفال، 
وتحفز النمو المعرفي واالجتماعي، وأن المناطق المخصصة لألطفال منفصلة عن تلك المخصصة لبالغين

 التأكد من تدريب موظفي الرعاية الصحية على التواصل المالئم لألطفال واتخاذ تدابير لدعم الرفاه النفسي 
واالجتماعي لألطفال عند خضوعهم للعالج أو عندما يكونون في الحجر الصحي

التنسيق مع المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية األخرى بشأن التعاون التكاملي في تقديم الخدمات 
 ضمان وجود المياه واالمدادات الصحية الواقية ومستلزمات الرعاية الصحية لضمان تقديم الخدمات المناسبة لجميع 

األطفال وأسرهم
ضمان وجود ونشر البروتوكوالت والمبادئ التوجيهية ذات الصلة 

 التنسيق مع المحافظين ورؤساء البلديات ومكاتب المجالس المحلية بشأن األمور ذات الصلة بإعادة فتح دور 
الحضانة ورياض األطفال

 تيسير جلسة مع جميع العاملين في مجال تنمية الطفولة المبكرة لمناقشة األولويات الصحية المتعلقة بتنمية الطفولة 
المبكرة في ظل الجائحة وما بعدها، بشكل يتخذ العبر من التجربة الحالية والدروس المستفادة
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وزارة التربية والتعليم
 االستمرار في التعليم عبر اإلنترنت واألدوات األخرى باستخدام أنواع متاحة من االتصال للحصول على أوسع
 تغطية ممكنة لضمان مستوى جيد ومستدام من التعليم عن بُعد كلما تطلب ذلك، حتى لألطفال في مرحلة ما قبل

المدرسة
إيالء اهتمام خاص باأليتام في دور األيتام أو الموجودين في مالجئ مع أمهاتهم 

 ضمان االستفادة من التكنولوجيا المتوفرة: أجهزة التلفاز أو الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب في المناطق 
المهمشة حتى يواصل األطفال في تلك المناطق تعليمهم وال يتخلفون عن الركب

تطوير دمج التكنولوجيا في المنزل لغرض تعليم األطفال 
 التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي سبق وأجرت مسوحات مع األطفال والتي تخطط حالياً لمزيد من 

 الدراسات والمشاورات مع األطفال ومقدمي الرعاية والخدمات بشأن تقييم الوضع في ظل أزمة فيروس كوفيد 19
وتداعياته المحتملة، ودعم هذه المؤسسات

 البدء بصياغة خطة للتعافي من الجائحة بالتعاون مع الجهات المعنية في ظل حالة الطوارئ الحالية لضمان العودة 
 التدريجية إلى رياض األطفال سرعان ما يتسنى ذلك. ويجب أن تتضمن الخطة مبادئ توجيهية بشأن الوقاية من

 العدوى ومكافحتها وإدارة األزمات والتعامل معها. كما ينبغي أن تتضمن الدروس والعبر المستفادة من هذا الوباء
الحالي

إجراء حمالت للتوعية وإعادة التسجيل لضمان عدم ترك أي طفل دون تعليم وحماية 
 التنسيق مع المحافظين ورؤساء البلديات ومكاتب المجالس المحلية بشأن المسائل ذات الصلة بإعادة فتح دور 

الحضانة ورياض األطفال

على المدى الطويل
 القيام بدور أكبر في االستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة الموقعة في عام 2017 مع التركيز بشكل أكبر

على خدمات تنمية الطفولة المبكرة بميزانية أعلى
 زيادة عدد رياض األطفال للسماح بمزيد من االستيعاب. والتركيز بشكل خاص على رياض األطفال حول المناطق 

 األكثر تضرراً من الجدار حيث يصعب نقل األطفال بشكل عام وذوي االحتياجات الخاصة على وجه الخصوص،
وكذلك في المناطق الهامشية بما في ذلك المنطقة ج

 دعم وتسهيل بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية لمشغلي الحضانات/رياض األطفال. وهذا يتطلب دعم برامج  
 الجامعات والمراكز ذات الصلة بتنمية الطفولة المبكرة وتدريب مديري رياض األطفال والخاصة ومعلمي التربية

الخاصة، بشكل يركز على االرشاد والكشف المبكر عن االحتياجات الخاصة
دعم إنتاج المواد التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة وتوفير المواد التعليمية في رياض األطفال 

دعم وتوسيع برامج األطفال ذوي اإلعاقة 
برامج الدعم لألطفال الموهوبين 
االستثمار في التكنولوجيا للتعلم 

دعم ادخال مكون صحي في تشغيل رياض االطفال بهدف مراقبة وتحسين التغذية عند األطفال 
 دمج التكنولوجيا للمساعدة في اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال مع حاالت االبتزاز اإللكتروني التي أخذت تظهر 

مؤخراً
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+972 241 4488

+972 241 4484

info@juzoor.org

http://www.juzoor.org

JUZOOR for Health & Social Development


