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  الطفولة املبكرة رحلة مبوالتربية لعناية عن ااملؤمتر العاملي  حولتقرير 

بالتربية يف مرحلة العناية  حولاملؤمتر العاملي  عالياتلطيفة الكندري يف حضور ف. دشاركت 

 World Conference on Early Childhood Care(عنوان حتت املبكرة الطفولة 

and Education ( م إىل  2010سبتمرب  27يوم االثنني الذي أقيم يف العاصمة الروسية موسكو

بارزة من املعنيني بالثقافة شخصية تربوية  1000سبتمرب وشارك فيه ما يقارب من  29يوم األربعاء 

برعاية منظمة دولة  153من وذلك  تشارينلوزراء والباحثني واملفكرين واملسوا وشئون التعليم

ن املؤمتر العديد من أوراق العمل اخلاصة بأوضاع الطفولة يف العامل وتناولت احللول تضم. اليونسكو

توسيع نطاق اخلدمات  ومتابعة ما مت حتقيقه من السياسات ذات الصلة من أجل واجلهود املبذولة

تقدمي ب وقام الوفد الفلسطيين. ة للطفل يف ميادين الصحة والغذاء والتعليم واملساواة بني اجلنسني املتاح

مما  اليت يعاين منها الطفل يف األراضي احملتلةواملعاناة األليمة التحديات الكبرية موفق يكشف عرض 

قام املشاركون بزيارات ميدانية . يهدد مستقبلهم ويعكر صفو طفولتهم ويدمر مسرية تعليمهم 

امتازت التجربة  وكانت الزيارات امليدانية مثار االعجاب حيث يف موسكو ملدارس رياض األطفال

الروسية بكثري من مسات التميز وتنم عن خربة طويلة يف توفري الرعاية والتربية لألطفال منذ سنوام 

يف اشارة واضحة إىل " وقد حان الوقت اآلن لبناء األساس لثروة األمم"كان شعار املؤمتر  .األوىل

 وضع السياسات الكفيلة بصون هذا املبدأ مكانة الطفل الرفيعة يف حياة األمم وأمهية اإلميان بذلك عرب

واعتمد املشاركون يف املؤمتر خطة عمل موسكو، وهي وثيقة دولية تتضمن واقع . التنموي األساسي

وسبل متابعة السياسات الدولية لتعزيز مكانة الطفل لتحقيق يف شأن الطفولة املبكرة وتطلعات الدول 

املؤمتر إىل مجلة من املشاركون يف أشار . ة الطفولة املبكرةأهداف الرعاية والتربية الشاملة يف مرحل

تربية ورعاية الطفل منها النقص يف االلتزام السياسي وضعف تطبيق  تالتحديات اليت تواجها جماال

فال زال الدعم غري  املواثيق الدولية من جهة ، ومن جهة أخرى قلة املوارد وضعف التمويل العام

إن العجز يف امليزانية املالية يقف عائقا كبريا يف طريق نشر الثقافة . الفعلية كاف لتمويل االحتياجات 

عائقا فعليا يهدد الطفولة املبكرة أيضاً  ارث تشكل النزاعات والكوالالزمة يف حميط األطفال كما أن 

رعاية والتربية بالمن أحناء العامل دون انتفاع املاليني من األطفال وحيول االزمة اخلدمات التربوية ومينع 

  .يف مرحلة الطفولة املبكرةال سيما 
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وتوصل املشاركون يف املؤمتر إىل عدة توصيات منها ضرورة العناية بتوسيع نطاق الدورات 

لمني يف جمال الطفولة املبكرة وزيادة العناية باخلدمات الصحية واالجتماعية لدى التدريبة للمع

وتقدير أمهية اللعب للطفل والتعاون ا تطوير املناهج وجاء ضمن توصيات املؤمتر أيض. الوالدين

وطالب املؤمتر اجلهات الداعمة واملمولة بالتنسيق مع . الثقة بالنفستعزيز ووالسالم واالبداع 

اليونسكو لتحقيق األهداف الكفيلة بتعزيز رعاية وتربية الطفولة املبكرة وحتسني اخلدمات يف هذا 

  .املضمار

احلكومات بتفعيل دورها يف العناية بتربية الطفولة املبكرة وسن القوانني طالب املؤمتر 

والسياسات واالستراتيجيات املعنية بذلك وضمان التعاون مع اجلهات املتخصصة بذلك مبا حيقق 

وطالب املؤمتر باالهتمام بالفئات اخلاصة واألقليات والفقراء عموما واألطفال على  .املصلحة اإلنسانية

وتعميق التعاون مع  .وتقدير االختالفات الثقافية واللغوية ال سيما لدى األقليات, صوصوجه اخل

وتنسيق اجلهود لتحسني اخلدمات املقدمة , القطاع اخلاص من خالل اللوائح والنظم واملصادر املتاحة

    . للطفل

  


