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                                                السياق 

ُتعدّ  تونس من ضمن البلدان األكثر احتراما لحقوق الطفل، حيث أنها تحتل 
املرتبة التاسعة عامليا واألولى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حسب تقرير 

املنظمة العاملية للدفاع عن حقوق الطفل » كيدز رايتفونديشن« لسنة 7)20 ))).

تعد هذه املرتبة نتيجة التزام سيا�سي تجاه الطفولة بدأت ترسم مالمحه منذ 
االستقالل وتتبلور عبر مجهود متواصل على كل من الصعيد الترتيبي والتنظيمي والفني. 
وفي هذا اإلطار  يندرج العمل الحالي واملتمثل في صياغة استراتيجية مندمجة لتنمية 
الطفولة املبكرة وتنفيذها. وتسهر على تنسيق هذه االستراتيجيا وزارة املرأة واألسرة 
والطفولة وتعنى بتنفيذها بالتعاون مع مختلف الوزارات ذات الصلة وممثلي مهنيي 
القطاعين العام والخاص واملجتمع املدني بدعم مالي وفني من البنك الدولي ومنظمة 

اليونيسف. 

وقد بينت البحوث العلمية أن فترة الطفولة املبكرة هي فترة جد حساسة في حياة 
الفرد  ونمائه  باعتبار  أنها مرحلة تحولية بارزة ومرحلة هشاشة كبرى وهي تبدأ من 
مرحلة ما قبل الحمل إلى سن الثامنة ويكون خاللها التطور األسرع كما أنها فترة حاسمة 
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لتنمية األطفال الصغار من حيث الصحة البدنية والنمو الح�سي الحركي واالجتماعي 
والعاطفي واملعرفي  واللغوي. 

وقد أولت العديد من البلدان ) بدعم من الهيئات األممية املختلفة والجهات املانحة( 
أما في  كل االهتمام ملجاالت تنمية الطفولة املبكرة عبر  وضع استراتيجيات وطنية، 
تونس فقد ترجم هذا اإلهتمام إلى قرار  اتخذ في أفريل 6)20 يق�سي بوضع استراتيجيا 
متعددة القطاعات لتنمية الطفولة املبكرة  وذلك تبعا للتحليل الذي تم إجراؤه حول 
السياسات والبرامج الخاصة بالطفولة املبكرة، باستخدام أداة )2)) مقاربة نهج النظم 

 .(SABER-DPE من أجل نتائج أفضل للدراسة الخاصة بتنمية الطفولة املبكرة

لألطفال  املقدمة  الخدمات  من  املبكرةجملة  الطفولة  تنمية  تتضمن  وإجماال 
الصغار من أجل تحسين نموهم بشكل شامل وضمان حسن رعايتهم  وحمايتهم. كما أنها 
تشمل أبعادا متعددة منها الصحة والتغذية والتعليم والتحفيز املبكر إلى جانب الحماية  
والثقافة  والترفيه والرياضة والبيئة وجودة املياه والصرف الصحي. وبالتالي فإنه من 
الضروري أن تكون االستراتيجيا الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة متعددة القطاعات 

وتسهر على إدماج مختلف األنشطة التي تضطلع بها وتنسقها املصالح املختصة.  

2 - �لـSABER-DPE هي �ختصاص من ضمن مبادر�ت �لبنك �لمركزي وتعني �أنظمة �لمقاربة من �أجل 
نتائج �أفضل للتعليم )SABER(، صممت لتقديم تقييمات كاملة وقابلة للمقارنة لسياسات �لدول.    
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                                     المنهجية 
                   والخطوات التنفيذية 

والتدخالت  املتوفرة  املعطيات  الوطنيةإلى  االستراتيجيا  هذه  وضع  يستند 
الواجب إدراجها قصداإلتساق مع املعايير الدولية، وذلك عبر مراحل متعددة تتمثل 
األولى في تحليل تفصيلي للوضع الراهن مما يسمح بتحديد مواطن الضعف والقوة 
باعتماد منهجية تشاركية توافقية  في جميع املراحل من خالل التشاور  واللقاءات  رفيعة 
املستوى لتحديد التصورات والتوقعات وصوال إلى املرحلة الثانية الخاصة بمناقشة 
مشروع االستراتيجية، وتم اعتماد نفس املنهجية التشاركية في االجتماعات وورشات 

العمل ولقاءات اللجان الوطنية والفنية املعنية بمتابعة وضع وتنفيذ اإلستراتيجيا. 

على هذا األساس وإلى جانب البيانات الدولية واملناصرة  التي تقوم  بها األمم املتحدة 
تتجلى أهمية االستراتيجيا في النهوض بالوضع الراهن للطفولة املبكرة إذ أنه ورغم  كل 
االستثمارات املوجهة لصالح الطفل بما في ذلك خطط إتاحة النفاذ إلى الرعاية الطبية 
والتعليم للجميع والتدابير التنظيمية والتشريعية لدعم األسر الهشة وكذلك الخطتان 
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تبرز املؤشرات امليدانية ضعف أثر ذلك على تنمية الطفولة  الوطنيتان للطفولة،))) 
املبكرة، وال سيما فيما يتعلق بمقومات تحقيق األهداف 4.2 و 2.2 و16.2 من أهداف 

التنمية املستدامة )2015 - 0)20).

تجدر اإلشارة إلى أن هذه املرحلة األولى من إعداد اإلستراتيجيا بوصفها مرحلة   
بيبليوغرافية هي التي مكنت من تحليل السياسات والبرامج الخاصة بتنمية الطفولة 
املبكرة في تونس ومن ثم مقارنتها مع بلدان املنطقة وكذلك مع املعايير  والنتائج األخرى 

املتوصل إليها في البلدان األكثر تقدما. 

منذ البداية، اختار  فريق الخبراء  الوطنيين  والدوليين  املشاركين  في هذا العمل 
طريقة تفاعلية وتشاركية ترمي إلى توحيد توجهات جميع املتدخلين في مجال الطفولة 
بالتشاور مع  وذلك  القطاعات ومندمجة،  استراتيجية متعددة  وإلى وضع  املبكرة  
املصالح املتخصصة من وزارة املرأة واألسرة  والطفولة  وممثلي الجهات الفاعلة، والتي 

تم تنظيمها  في شكل لجان توجيهية  ولجنة  تقنية. 

وقد استهدفت اإلستشارات الجهوية واملحلية األولى جميع الواليات مع مناطق 
تمثيلية ذات خصوصية وأخرى ذات أولوية لجمع التصورات  واالنتظارات)4). وتبويبها في 

3 - خطط  العمل الوطنية من اأجل الطفولة التي تغطي الفترات الممتدة من 1992 – 2001 )خطة العمل 
الوطنية1( ومن 2001 - 2002 )خطة العمل الوطنية 2( 

ستشارات الجهوية والمحلية من اأجل صياغة استراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة  4 - التقرير »ال�إ
المبكرة من 2017 – 2020 في تونس )ماي –جوان 2016(«، نور الدين كريديس، نوفمبر 2016.  
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شكل عناصر ومحاور عمل كما أجريت مقابالت مع شخصيات وطنية رفيعة املستوى 
إلتمام هذه املرحلة.على إثر ذلك تم دعم هذه العناصر  ببيانات موثقة حول الطفولة 
املبكرة)جمعت انطالقا من عدة مسوحات وطنية ودراسات قطاعية وتقارير وكاالت 

ومعاهد  دولية وتقارير  متابعة البرامج  واالستراتيجيات(. 

وقد تم إعداد وثيقة تأليفية لكل هذه األعمال في شكل تقرير وطني يعرض وضع 
األطفال الذي يترواح سنهم بين الـ 0 والـ 8 سنوات والعائالت ومصادر تنمية الطفولة 
املؤشرات املعتمدة في  املبكرة وكذلك نجاعة السياسات والبرامج املنجزة على ضوء 
املجال. وقد صادق جميع الفاعلين على هذه الوثيقة األولى)5)التي تقدم كذلك توصيات 
وتوجهات استراتيجيا. كما  سمحت هذه الوثيقة لفريق املستشارين بفتح حوار وطني 
20(7- حول مشروع أولي متعلق باالستراتيجيا الوطنية متعددة القطاعات في أفق 

)202/ 25 من أجل تنمية الطفولة املبكرة. 

هذه النسخة األولى من االستراتيجيا بالتعاون بين مختلف امليدانيين  وتم إثراء 
املعنية(  والوزارات األخرى  املرأة واألسرة والطفولة  )وخاصة مهنيي وزارة  والفنيين 
وممثلي املجتمع املدني إلى جانب خبراء آخرين منخرطين باعتبارهم جهات فاعلة في 

املجال إلنتاج نسخة ثانية من مشروع االستراتيجيا.

تنمية  استراتيجية  مشروع  من  الثانية  النسخة  عرض  تم  التالية،  املرحلة  في 
الرأي  الطفولة املبكرة على األطراف املشاركة بالجهات خالل املرحلة األولى إلبداء 

5 -  تقرير »تحليل �لوضعية من �أجل تنمية �لطفولة �لمبكرة«، فيصل بن صالح، جو�ن 2016. 
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واإلثراء مثلما تمت استشارتهم في البداية)6) للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، فيما يتعلق 
بنتائج االستشارات الجهوية واملحلية التي شاركوا فيها بما في ذلك مجموعات األطفال 
التعديالت النسخة  ومثلت  بالنسخة الجديدة لإلستراتيجيا.  وتضمينها  واملراهقين  

الثالثة  لالستراتيجية  وهي النسخة املرجعية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية. 

لتنمية الطفولة  لالستراتيجيا الوطنية متعددة القطاعات   الخطة التنفيذية    
املبكرة موضوع املرحلة النهائية للعمل وهي ترجمة االستراتيجية إلى خطة عملية. تلتها 
خطوات أخرى متمثلة في التشاور مع الجهات الفاعلة في شكل ورش عمل التأمت من 

8) إلى 20 أفريل 7)20.  

�لمبكرة –جانفي-فيفري  �لطفولة  تنمية  �لمحلية و�لجهوية �ستر�تيجية  �لمشاور�ت  6 -  �طلع على »تقرير 
2017«، فيصل بن صالح وثرية عنابي، مارس 2017. 
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                                         النتائج
                             وضعية الطفولة المبكرة في تونس

باالستناد إلى السياق الدولي الذي قامت فيه تونس بالتوقيع على معظم 
يعتمد تقييم الوضع الراهن على  االتفاقيات الدولية املتعلقة بالطفولة املبكرة)7)، 
البيانات الديموغرافية والجيوسياسية واالجتماعية لتونس ليتوقف بعد ذلك عند 

الوضع األسري  ووضع الوالدين املستقبليين.

يتم تناول وضعية الطفل الصغير من حيث مكوناته املختلفة:

ر التقرير بمجموعة الخدمات الصحية املقدمة وكذلك املؤشرات 
ّ
. الصحة: ُيذك

الصحية لألطفال الصغار واألمهات التي تجعل تونس في موقع جيد بالنظر إلى منطقة 
مع التأكيد على النقائص من قبيل عدم املساواة  الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
الجهوية وعدم اإلنصاف النسبي تجاه املناطق الريفية. كما يسلط التقرير الضوء على 

7 - على وجه �لخصوص: �تفاقية حقوق �لطفل )�لتعليق �لعام رقم 7 من �تفاقية حقوق �لطفل بشاأن تنفيذ 
عاقة و�إطار عمل د�كار من �أجل �لتعليم  حقوق �لطفل في �لطفولة �لمبكرة(،�تفاقية حقوق �ل�أشخاص ذوي �ل�إ

للجميع. 
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بعض أوجه القصور، والسيما في مجال الصحة العقلية وتثقيف الوالدين وفي مجال 
الفحص الكامل. 

التغذية: رغم اختفاء جل متالزمات النقص، يبرز التقرير استمرار  فقر الدم   .
وظهور السمنة كمشكلة صحية . وتتمثل النقطة األكثر حساسية في انخفاض معدل 

الرضاعة الطبيعية على املستوى الوطني. 

. التعليم ما قبل املدر�سي: يعد نقطة ضعف في نظام التعليم التون�سي. إذ يعاني من 
أوجه خطيرة من عدم املساواة بين املناطق الحضرية والريفية إلى جانب انعكاسها على 

املستويين االجتماعي واالقتصادي واملفاهيم الثقافية لألسرة. 

. التعليم في املرحلة االبتدائية: يؤمن تغطية ممتازة في جميع أنحاء تراب الجمهورية 
إال أنه يطرح مشاكل تتعلق بجودة التعليم ونقص اندماج األطفال ذوي االحتياجات 

الخصوصية.

. الحماية: تعد الحماية نقطة حساسة وذلك رغم الجهود العديدة املبذولة بسبب 
االفتقار إلى البيانات والنقص الكمي والنوعي املقدم لألطفال ذوي الوضعية الهشة. 
ويسلط التقريرالضوء بالخصوص على التحدي الذي يجب رفعه من حيث املراقبة 

واإلشعار والتدخل السريع. 

. الثقافة والترفيه والرياضة: على الرغم من أهمية األنشطة املتوفرة لشرائح عمرية 
أخرى، تفتقر الطفولة املبكرة إلى التأطير في هذه املجاالت الحساسة. 
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كما يتضمن التقرير  تحليال  للسياسات الخاصة بتنمية الطفولة املبكرة، سواء 
من حيث املوارد املخصصة )التي تعد ضعيفة للغاية بالنسبة للفئة العمرية املستهدفة( 
أو من حيث تكوين اإلطارات وهو ما يبرز ضعف التخصص في مجال العناية بالطفولة 

املبكرة  وتثقيف الوالدين.

ويبقى مجال متابعة وتقييم وضعية الطفولة املبكرة في حاجة إلى التحسين،على 
 »child-info« الرغم من نقاط القوة املسجلة في هذا اإلطاروالسيما قاعدة البيانات
عالوة على ذلك، توجد العديد من البرامج الخاصة بتنمية الطفولة املبكرة والتي تعتبر 

ناجعة في مجملها رغم عدم وضوح النتائج و األثر.

 من بين األمثلة الـPCIME )استراتيجيا الرعاية املندمجة لصحة األم والطفل( الذي 
يضم مجموعة من البرامج الصحية التي تستهدف األم والطفل. 

ويبين التحليل الخاص باملنظومة التشريعية والترتيبية أن التغطية جيدة بالنسبة 
ملعظم مجاالت تنمية الطفولة املبكرة وتالؤمها مع املستويات الدولية. ويبقى التحدي 
متعلقا بمراقبة تطبيق الترتيبات والتدابير الواجب اتخاذها من أجل تطابق أكبر مع 

املعايير املعتمدة.

 أما النقاط األقل قوة، التي أظهرها تحليل سياسات تنمية الطفولة املبكرة فتتعلق 
على وجه الخصوص بضعف التنسيق بين مختلف املتدخلين باعتبار مركزية القرارات 
وعدم اعتماد الالمركزية كخيار )فقط في بعض املجاالت التي تعتبر فيها السياسات 

املعتمدة مالئمة للظروف والخصوصيات الجهوية(
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في مجال تحسين جودة  املبذولة  الجهود  الراهن كذلك  الوضع  تحليل  ويبين   
الخدمات املقدمة )األدلة واإلجراءات وكذلك املعايير( والتي تعتبر غير  كافية ومازالت 

تحتاج لدعمها وتكثيفها وترشيدها إلرساء ثقافة نوعية في هذا املجال. 

ويختم التقرير  بالتذكير بجميع التحديات التي يجب على االستراتيجيا رفعها من 
وبشكل  تمييز   أجل ضمان تنمية الطفولة املبكرة لجميع األطفال في تونس بدون  

مستدام إضافة إلى ضرورة تحقيق نتائج  بارزة  ومقنعة. 

                        االستراتيجيا الوطنية متعددة القطاعات
                                            لتنمية الطفولة المستدامة 
والسيا�سي  القانوني  باإلطار  املبكرة  الطفولة  تنمية  استراتيجيا  صياغة  ترتبط 
التون�سي وكذلك بالخطط التنموية الوطنية التي ترسم األهداف العامة واالستراتيجيات 
الرامية إلى تأمين خدمات متساوية ومندمجة ومستدامة لتنمية الطفولة املبكرة في 
تونس. باإلضافة إلى ذلك، فهي تتما�سى مع االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي صادقت 
عليها تونس وال سيما تلك املتعلقة بحقوق الطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة وأهداف 

التنمية املستدامة 0)20. 
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تقدم االستراتيجيا الوطنية متعددة القطاعات رؤية وأهدافا عامة تمت بلورتها  في 
ل وهي في صياغتها الحالية  ال تصبح ممكنة إال باحترام املبادئ العامة 

ّ
شكل محاور تدخ

التالية: 

- اعتبار املصلحة العليا للطفل االعتبار األسا�سي في أي تدخل يخصه، 

- اعتبار النفاذ العادل إلى الخدمات الخاصة بتنمية الطفولة املبكرة وعدم التمييز 
من ضمن الشروط األساسية الحترام املبدأ األسا�سي لتكافؤ الفرص في التنمية وحماية 

الطفل في تونس، 

ترتكز التوجهات املصاغة والخدمات املقترحة في إطار االستراتيجيا على أسس   -
اإليجابي لصالح تنمية الطفولة املبكرة  علمية مثبتة تمثل جزءا  من إرادة التغيير  

وبيئتها، 

تعد املقاربة الشاملة لتنمية الطفولة املبكرة التي تغطي جميع مجاالت النمو   -
)الجسدي،  املعرفي، االجتماعي واللغوي...( جوهرية باعتبار تقاطعها وتكاملها وتساويها 

من حيث األهمية. 

تعتبر املقاربة متعددة القطاعات وتكييف البرامج مع احتياجات الطفل وفقا   -
لدورات حياته ولخصائصه االجتماعية والصحية والثقافية من بين مفاتيح نجاح هذه 

االستراتيجيا،

- تعتبر العائلة واملجتمع »البيئة الطبيعية لتواجد الطفل وتطوره في مرحلة الطفولة 
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املبكرة«. يترجم االعتراف بهما في بناء قدرات الوالدين ووضع مقاربة مجتمعية تقود إلى 
إشراك املوارد املحلية وتثمينها. 

تم تبني الرؤية التوافقية التالية لالستراتيجيا: » أن يعيش كل طفل صغير 
السن)ذكرا أو أنثى( في تونس في محيط أسري مالئم لتنمية متوازنة 
بيئة سليمة ومحفزة وأن يستفيد مبكرا وبشكل منصف ومستمر  وفي 
والوقائية  اإلنمائية  الخدمات  ومع  احتياجاته  مع  ومتالئم  ومتناسق 
والفردية  الشاملة  وتنميته  رفاهه  بذلك  ضامنة  للجودة،  والحمائية 

وتطوره وكرامته وتنشئته االجتماعية«. 
يتمثل الهدف من هذه االستراتيجيا في ضمان خدمات مدمجة للنمو الجسدي 
-النف�سي واملعرفي واالجتماعي والعاطفي لجميع األطفال في مرحلة الطفولة  والحركي 
وعلى وجه الخصوص األطفال في الوضعيات الهشة واملحرومين   - املبكرة في تونس 
وذلك من خالل إطار عمل   2025 قبل حلول  بنفس القدر من املساواة واإلنصاف، 

مشترك متناغم وفعال. 

في الرسم  4 مستويات عمل موضحة   يتوجب التدخل على  وعلى هذا األساس  
التخطيطي التالي: 

بيئة أسرية مالئمة / مجتمع منخرط / مهنيين مختصين / دولة ملتزمة

مكن هذا التم�سي من اإلتفاق على5 توجهات استراتيجيا: 
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التوجهات االستراتيجية
1.مر�فق وخدمات تنمية �لطفولة �لمبكرة تتاأقلم مع �حتياجاته وفقا لدور�ت حياته وتقدم �إستجابات  

ملائمة لوضعيات �لهشاشة  

�لتوسع  �لمبكرة في تونس بفضل  للطفولة  و�للغوي  �لحركي و�لحسي و�لمعرفي  �لنمو  تحسين 
�لمنصف وو�سع �لنطاق في �لخدمات �لمندمجة وجودة �لصحة و�لتغذية و�لتربية �لمندمجة و�لحماية 
و�لثقافة و�لترفيه و�لرياضة وكذلك �لبر�مج �لر�مية �إلى �لتقليص من �لعو�مل �لتي تعوق نمو �لطفل ورفاهه.   

2.بيئة �أسرية ملائمة

تعزيز مر�فقة ودعم �لعائلات ومكانة �لو�لدين في مشروع تنمية �لطفولة �لمبكرة، من خلال تثقيف 
�لو�لدين، وتطوير قدر�تهم حتى تكون �لعائلة �لبيئة �ل�أولى للرفاه و�لتعليم و�لتنشئة �ل�جتماعية للطفولة 

�لمبكرة.  

3.تعزيز �لبيئة �لمؤسساتية وكفاء�ت وقدر�ت �لمهنيين في مجال �لطفولة �لمبكرة

�نخر�ط هياكل �لطفولة �لمبكرة في منظومة �لجودة وتعزيز �لمهنية في قطاع �لطفولة �لمبكرة 
ومجال�ت �لرعاية �لشخصية و�لجماعية في ميادين �لصحة و�لتغذية و�لتطهير وحفظ �لصحة و�لحقوق 
و�لحماية، وذلك عن طريق معايير جديدة �أكثر تلاؤما ومن خلال تكوين �أساسي ومستمر ذو جودة. 

4.�لنهوض بالمقاربة �لمجتمعية

تطوير �لوعي وحشد �لفاعلين �ل�جتماعيين من خلال �لمناصرة و�لتو�صل لتنمية �ل�أطفال �لصغار 
أفر�د  و�لعائلات وتكوين �لشركاء و�لمتطوعين و�لتشجيع على �لشر�كة و�ل�عتر�ف بها وتثمين مساهمة �ل�

و�لجمعيات. 
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5.�لمتابعة و�لحوكمة و�لتمويل

وضع �آليات حوكمة وتنسيق ومتابعة وتقييم فعالة و�عتمادها للاستر�تيجيا عبر �إحد�ث هيكل تنسيق 
وطني لديه �لقدرة على ضمان �لتنفيذ و�لتمويل �لمناسب وتحقيق �أهد�فه.

فيما يتعلق باألهداف العامة، فقد تمت ترجمتها إلى أهداف مميزة تم تقسيمها 
بدورها إلى محاور تدخل تمكن من تجميع مختلف النتائج املرجوة وتوفير استجابة 
أفضل لالحتياجات املحددة لتنمية الطفولة املبكرة. وقد سمحت بقية مراحل التم�سي 
بترجمة محاور التدخل إلى أنشطة )مدرجة ضمن برامج(. حيث تم إرفاقها بمؤشرات 
متابعة ) بما في ذلك مصادر التثبت( مدرجة في امليزانية ومخطط لها مثلت جزءا مستقال 

بذاته و مرفقا باالستراتيجيا تحت عنوان: »البرنامج التنفيذي«. 

ولعرض تدخالت  تنمية الطفولة املبكرة بشكل منهجي تم تقسيم اإلستراتيجيا إلى 
7 محاور. وقد قّسم املحور األول بدوره إلى أربعة محاور فرعية كما هو مذكور أدناه)8). 
لكن فيما يتعلق باألنشطة املتواصلة باعتبارها خدمات وتدخالت لتنمية الطفولة 
املبكرة يضمنها عدة فاعلين ومتدخلين وشركاء )مصالح، عمومية مؤسسات، منظمات 
مجتمعية، القطاع الخاص، منظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني(، فقد تم 
التشديد على مبدأ ضمان االستمرارية والترابط في حياة الطفل الصغير من مرحلة ما 

8- بالنسبة للاأنشطة �لتي تنطوي على محاور، يجب �لرجوع �إلى �لوثيقة �لكاملة للاستر�تيجية
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قبل الحمل إلى حدود سن الـ8 بغض النظر عن التقسيمات املتفق عليها وتبعا لذلك، تم 
بيان هذه االستمرارية من خالل مصفوفة تدخالت لدورة الحياة املقدمة في امللحق ) 

من وثيقة االستراتيجيا. 

المحور 1: مرافق وخدمات تنمية الطفولة المبكرة 

* املحور الفرعي ).): فترة ما حول الوالدة إلى حدود الـ 6 أشهر 

* املحور الفرعي ).2: فترة ما بين الـ7 أشهر إلى 6) شهرا 

* املحور الفرعي ).) : الفترة املمتدة بين 7) شهرا و 72 شهرا 

* املحور الفرعي ).4: الفترة من الـ6 إلى 8 سنوات 

املحور 2: األسرة والتربية الوالدية

المحور 3: األنشطة والخدمات المندمجة لألطفال ذوي الوضعية الهشة

المحور 4: المعايير والتكوين األساسي و المستمر

المحور 5: الجودة والمتابعة-التقييم والبحث 

المبكرة  الطفولة  تنمية  أجل  من  والتواصل  والتكوين  المناصرة   :6 المحور 
واألسرة

المحور 7: الحوكمة والتمويل والتنسيق والشراكة 
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تضم وثيقة االستراتيجيا )) ملحقا إلى جانب مصفوفة التدخالت الخاصة بالطفولة 
املبكرة حسب دورة الحياة كما تم بيانه أعاله، إضافة إلىالقائمات اإلرشادية للمعايير 
ومواضيع التكوين وغيرها من األنشطة املؤسسة لتوجهات سياسية يجب أخذها في 

االعتبار عند تطوير األنشطة املفصلة في البرنامج التنفيذي.  

                                        
                                                           البرنامج التنفيذي
مثلما تمت اإلشارة إلى ذلك أعاله،يمثل البرنامج وثيقة مرفقة باالستراتيجيا. ويتكون 
من جداول مرتبة حسب املحاور الرئيسية والفرعية للتدخل. في كل جدول، ينقسم املحور 
إلى برامج تنقسم بدورها إلى أنشطة. تتخذ الخطة شكل منهجية الـ«SMART«))). لكل )25 
نشاط، تم تحديد مؤشرات وأهداف وقياسات باالستعانة بمصادر  التثبت ذات الصلة.
وتم تحديد آجال التنفيذ على مدة 5 سنوات من الخطة وُعينت اإلدارة املسؤولة )أو 
التوجيهية( وكذلك الشركاء املنخرطون. كما تم ضبط امليزانية املقدرة سنويا  لكل نشاط. 

�لتعبير بصفة  �لتي نود  �ل�أهد�ف  SMART -9 )ذكي بال�نكليزية( هي وسيلة للتذكر تسمح من وصف 
�أوضحعنهاو�أبسط للفهم حتىيتمكن من تحقيق �لنتائج. �لمؤشر هو متغير ُيمكن من تقديم معلومات لكل 
مرحلة من مر�حل مشروع حتى يساعد على �تخاذ �لقر�ر �لصائب. يتم تحليل مختلف �لمؤشر�ت �لمختارة 
حسب معايير مختلفة ككمية �لمعلومات �لمتوفرة لدر�سة �لتكاليف �لمتكبدة جر�ء وضع �لمشروع  و�لمو�رد 

�لتي يمكن �لتحصل عليها، �إلخ )ويكبيديا(. 
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ُوضعت امليزانيات املقدرة لكل محور وكل سنة بالدينار التون�سي في ورشة عمل في 
أفريل 7)20 لتصادق عليها اإلدارات املختصة واملصالح املعنية)0)) خالل االجتماعات 
يتجلى أدناه الجدول املوجز الذي يسمح بعرض االستثمارات الضرورية  القطاعية. 

إلنجاز  االستراتيجيا الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة املبكرة  كالتالي: 

مجموع20172018201920202021
 المحور

�لمحور 
�لفرعي1.1

 70 0008 070 000 10 390 000 8 050 0008 025 000 34 605 000

�لمحور 
�لفرعي1.2

 5 000804 000 760 000764 000750 000 3 083 000

�لمحور 
�لفرعي 1.3

170 0004 070 0003 920 0003 860 0003 890 00015 910 000 

�لمحور 
�لفرعي 1.4

 94 000 7 119 000 7 000 379 6 000 849 6 549 000990 27 000

000 3 640 000 795745 000 045 000 1 000 000975 80 �لمحور 2

10- جرت هذه �ل�جتماعات �لقطاعية رفيعة �لمستوى في شهر جو�ن 2017 حيث جمعت بين �لمسؤولين 
�لتقنيين للبر�مج �لمهنية وكذلك �لمسؤولين �لماليين من �أجل ضمان �أن تتم مو�ءمة �لميز�نية على مستوى 

كل وز�رة متدخلة. 
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000 145 23 220 000 12 220 000 2 300 000 3  000 720 4 000 685�لمحور 3

000 548 3 000 004754 000 1 000 085 1 000 000695 10�لمحور 4

000 860 3 000 000550 000500 000750 720 1 000 340�لمحور 5

000 2 000105 000355 000270 000385 000595 500�لمحور 6

000 709 4 000 035 1 000 035 1 000 075 1 000 284 1 000 280�لمحور 7

�لمجموع 

�لسنوي

 2 234 000 30 052 000 30 089 000 25 347 000 34 873 000 000 122 595

الجدول الملخص للميزانية التقديرية لتنفيذ االستراتيجية لكل محور حسب السنة 

يعد اختيار مؤشرات البرنامج التنفيذي نقطة حساسة ال تضم فقط املؤشرات 
العملية املتعلقة باملدخالت واملخرجات ولكن أيضا نتائج الخدمات من حيث تحسين 
يتم تحديد الهدف))))  في كل مرة،  )مؤشرات التأثير(.  نمو األطفال و تطور العائالت 
ومصدر التثبت من املؤشر املعتمد. كما أنه من الواجب أن يخضع اختيار هذه املؤشرات 
إلى معيار املواءمة للمقارنة باملؤشرات املستخدمة على املستوى الدولي واإلقليمي، 
وكذلك وفي املقام األول مع املؤشرات املحلية املعترف بها وشائعة االستخدام. وهو ما 

يتم تلخيصه  في نهاية البرنامج التنفيذي في شكل قائمة تلخص املؤشرات. 

د�ر�ت وعلى تخطيطهم �للاحق.  11- يعتمد في جزء منه على مشاريع جارية من مختلف �ل�إ
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                                  في الختام 

مت إقرار صياغة االستراتيجيا الوطنية املتعددة القطاعات لتنمية الطفولة املبكرة 
7)20 - )202 /25 في أفريل 6)20 في سياق سيا�سي موات  وبمساندة املنظمات الدولية 
املتخصصة. على الرغم من سرعة إنجازها النسبي من حيث الزمن، اتبعت االستراتيجيا 
منهجية صارمة وتشاركية تعزز تبنيها من جميع الجهات املتدخلة إذ يمكنها أن تشكل 

عامل نجاح بما أن تنفيذها ال يمكن أن يتحقق إال من خالل التنسيق الجيد.  

بناء على ذلك خلصت االستراتيجيا إلى برنامج تنفيذي بمؤشرات متابعة وميزانية 
تقديرية وبمخطط لتنظيم محكم للعمل. ينطوي هذا التنظيم على عدة مستويات من 
التدخل تتراوح بين أعلى هرم لصنع القرار )مجلس ما بين الوزارات( إلى املستوى األكثر 
خصوصية )املحلي ( مرورا باملستوى الجهوي املعزز. تم تجميع كل ذلك في إطار هيكل 
إداري مخصص )وحدة تنسيق الخدمات من أجل تنمية الطفولة املبكرة داخل 
وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن(، إضافة إلى نقاط اتصال تمثل املتدخلين 
الخاص  القطاع  مع  تعاون جيد  إلى  ترمي  إجراءات  فضال عن ضبط  اإلدارة،  من 

واملنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية والدولية  األخرى. 


