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التحدي
أحرزت البرازيل تقدًما كبيًرا في السنوات األخيرة في وضع السياسات العامة للمرأة، واألم، والطفل. ومع تنفيذ النظام الصحي 
يعيش  األطفال،  رعاية  مراكز  إلى  الوصول  وزيادة  األساسي  التعليم  في  والحق  الموّحد،  االجتماعية  المساعدة  ونظام  الموّحد، 
 Criança Feliz األطفال البرازيليون اليوم في ظروف أفضل مما كانوا عليه قبل 30 عاًما. إضافة إلى ذلك، يهدف برنامج
)الطفل السعيد( إلى تعزيز التنمية المتكاملة لألطفال من خالل تعزيز مهارات األسرة، والسعي للمساهمة في كسر حلقة الفقر، 

والحد من العنف، والحد من التغيب عن المدرسة، وغيرها من المزايا االجتماعية.

ومع ذلك، يستمر عدم المساواة في البالد، ويعيش العديد من األسر الفقيرة في حالة من المخاطر االجتماعية والضعف. وفي هذا 
السياق، هناك إجماع كبير على الحاجة إلى االستثمار في التنمية البشرية والنمو االقتصادي، وفي مكافحة التفاوتات االجتماعية، مع 
التركيز على الصحة، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورعاية األطفال، وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، والفئة العمرية 

من الوالدة حتى ست سنوات.

نحو إيجاد حل
استهدف هذا المشروع تطوير مبادرات تبادل المعرفة حول سياسات النمو في مرحلة الطفولة المبكرة بين الفرق الفنية لبرنامج 
Primeros Años في األرجنتين وبرنامج Criança Feliz في البرازيل. وكان الهدف هو إيجاد معرفة جديدة حول التدخالت 
في األسر الضعيفة التي لديها أطفال صغار، تلك المعرفة التي يمكن أن تعزز تأثير السياسات العامة الهادفة إلى تحسين ظروفهم 
المعيشية. وبذلك، يحقق هذا المشروع هدف التنمية المستدامة )SDG( 1 - القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، من 

خالل تعزيز تحسين أدوات الحماية االجتماعية لمنع الفقر والحد منه، وتوفير شبكة أمان لألطفال الصغار. 

 Primeros تم إنشاء فرق عمل متعددة التخصصات من فنيين من وزارة التنمية االجتماعية والمجلس الوطني لتنسيق برنامج
Años في األرجنتين، ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة المواطنة في البرازيل من أجل تبادل الخبرات والمعرفة، إضافة إلى 
معلومات حول التحديات التي تواجه تنفيذ برامج النمو في مرحلة الطفولة المبكرة في كال البلدين. كما قامت هذه الفرق بتبادل 
المعلومات حول التقنيات والمنهجيات المستخدمة في التدخالت مع العائالت التي لديها أطفال من عمر يوم حتى 6 سنوات في 
في  ثماني واليات  تسعة مواقع من  العائلية في  للمنازل  إجراء زيارات  تم  وتقييمها. وقد  البرامج  أدوات لرصد  اإلقليم، وكذلك 
األرجنتين، وسبعة مواقع من سبع واليات في البرازيل، حيث تمكنوا من التبادل مع الفنيين والميسرين المحليين والمشاركة في 

اجتماعات التدريب المجتمعية أو المنظمات المجتمعية.

تنفيذ  المشاركة في  المحلية  الفاعلة  الجهات  المبادرة هي تدريب  المشاركين في هذه  الفنيين  أخيًرا، واألكثر أهمية، كانت مهمة 
برنامجي Primeros Años وCriança Feliz في البلدان المعنية: 130 فنًيا أرجنتينًيا على المستويين الوطني واإلقليمي، 

و35 فنًيا من الحكومة الفيدرالية للبرازيل، و2500 مشرف بلدية، و10600 زائر من البلديات من البرازيل.

تعزيز سياسات النمو في مرحلة الطفولة المبكرة 
في األرجنتين والبرازيل

النمو المبكر  العامة لتعزيز  التقني في األرجنتين والبرازيل من أجل تعزيز السياسات  التبادل  تطوير مبادرات 
للرضع
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وتقنيات  منهجيات  وتطوير  تصميم  للتبادالت هي  الرئيسية  النتائج  إحدى  كانت 
سنوات   4 حتى  يوم  عمر  من  أطفال  لديها  التي  العائالت  في  للتدخل  ناجحة 
لحاالت  المّعرضة  البرازيل  في  سنوات   6 حتى  يوم  عمر  ومن  األرجنتين  في 
ضعف. وّسعت المجاالت الفنية للبرامج )إنتاج المعلومات وتقييمها، والمحتوى، 
والتواصل( وجهة نظر الفرق حول نطاق الممارسات ذات الصلة، مما ساعد في 
تحسين األنشطة اإلنمائية والمحلية، والمساهمة بشكل خاص في تنظيم منهجية 

الزيارات، واجتماعات التربية والدعم، ونقل نهج عمل الشبكة. 

كذلك، على سبيل الضمان الستدامة المبادرة، تم تقديم التدريب الالزم للمسؤولين 
المبادرة  في  شاركوا  الذين  البرنامجين  كال  في  والمحليين  الوطنيين  والفنيين 
المحلي  تعلموه وتكييفه مع ممارساتهم والواقع  بمقدورهم تكرار ما  حتى يكون 

ذي الصلة.

اسم المشروع: تعزيز إجراءات دعم النمو المبكر للرضع
الدول / األقاليم: األرجنتين، البرازيل

المرشِّح: حكومة األرجنتين وحكومة البرازيل
هدف )أهداف( التنمية المستدامة: 3-1، 2-3، 2-4

)ABC( والوكالة البرازيلية للتعاون )FO.AR( مقدم الدعم: الصندوق األرجنتيني للتعاون الدولي
هيئات التنفيذ: 

األرجنتين: المديرية العامة للتعاون الدولي )وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادة(، وزارة التنمية االجتماعية والمجلس الوطني لتنسيق 
Primeros Años برنامج

البرازيل: وكالة التعاون البرازيلية ووزارة التنمية االجتماعية/وزارة المواطنة
حالة المشروع: تم إنجازه

فترة المشروع: 2017–2019
رابط الممارسة الجيدة: غير متوفر

في األرجنتين، استفاد من المبادرة 155000 أسرة لديها أطفال تتراوح أعمارهم 
بين يوم و4 سنوات ويعيشون في فقر، وفي البرازيل، استفاد 3 ماليين طفل 
 Programa من عمر يوم حتى 3 سنوات من األسر المستفيدة من برنامج
من  حامل  امرأة  و640000  األسرة(،  منحة  )برنامج   Bolsa Familia
الدفع  استحقاقات  من  المستفيدة  األسر  من  طفل  و75000  نفسه،  البرنامج 
المأوى  خدمات  في  الموجودة  األسر  من  طفل  إلى 8600  إضافة  المستمرة، 

في البرازيل.

جهة االتصال: 
االسم: المديرية العامة للتعاون الدولي

المنظمة: وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادة، األرجنتين
 dgcin@mrecic.gov.ar :البريد اإللكتروني
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