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 االستمثار يف الطفولة املبكرة هو أفضل الزتام ميكن أن يقوم به بلد ما يف 
حارضه ومستقبله. استنادًا إىل هذا، ممصنا يف كولومبيا سياسة شاملة 

- تعرف بامس "De Cero a Siempre" )من الصفر إىل األبد( - هبدف حتقيق 
جممتع قامئ عىل املساواة ال تكون فيه الظروف املتدنية عند الوالدة مالزمة 

ملواطنينا طوال حياهتم. 

إن أطفالنا مه قلب كولومبيا املساملة اليت نبنهيا اآلن، لذلك حنن نفهم احلاجة امللحة 
لوضع سياسة مثالية للطفولة املبكرة تمتاىش مع جدول األمعال الدويل حول هذه 

املسألة نفهسا.

تشري األدلة إىل أن الدماغ يتطور بوترية رسيعة للغاية يف السنوات امخلس األوىل 
من احلياة، وأن االستمثار يف هذا القطاع من الساكن جيلب أعىل معدالت العائد 

االجمتايع. واستنادا إىل هذه األدلة، ووضع محاية حقوق األطفال عىل رأس جدول 
أمعالنا، قررنا وضع برناجم للرعاية الشاملة ميكن تعديله ليالمئ الظروف اخلاصة 

أيمنا اكن األطفال يعيشون يف أحناء البالد. مكا دعونا القطاع اخلاص واملنمظات 
االجمتاعية واملجمتعية واهليائت األاكدميية وهيائت التعاون الدولية لالنضامم إىل 

املرشوع.

يتطلب هذا التحدي اتباع هنج مبتكر للطريقة اليت مقنا بتصمميها وإدارهتا وتنفيذها 
واستمثارها يف السياسة العامة الفعالة. بعد سبع سنوات من التنفيذ، وبفضل زيادة 

غري مسبوقة عىل االستمثار يف مرحلة الطفولة املبكرة، متكنت كولومبيا من توسيع 
تغطية الرعاية املتاكملة هلذه الفئة بشلك ملحوظ. وقد مسح لنا ذلك باالنتقال من توفري 
الرعاية إىل 400,000 طفل يف عام 2010 إىل الرمق احلايل أي أكرث من 1.2 مليون 

طفل، ما يقارب  50٪ مهنم يعيشون يف ظروف صعبة.

لك طفل موضوع للرعاية املتاكملة
غريت سياسة De Cero a Siempre الطريقة اليت تناولنا هبا موضوع الرعاية يف 
مرحلة الطفولة املبكرة، مت وضع لك طفل يف مركز احلدث، مما أحدث تغيريات يف 

حياهتم وعزز من تمنيهتم الشاملة. يف الوقت احلارض، يمت توفري الرعاية عىل أساس 
القمية األمسية. حيث يمت تجسيل لك طفل بامسه األول وامسه األخري ورمق هويته 

وموقعه. أيضًا، تمت مراقبة الرعاية اليت يتلقوهنا اكملة ويمت متابعهتا بانتظام.

خوان مانويل 
سانتوس 
اكلديرون، 

رئيس كولومبيا وحائز 
عىل جائزة نوبل 
للسالم لعام 2016

"De Cero a Siempre"، هو التزام نحو 
أطفالنا في سنواتهم المبكرة
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الصورة: املكتب الصحيف لرائسة مجهورية كولومبيا

ولتحقيق ذلك، أنشأنا Ruta Integral de Atenciones )طريق الرعاية املتاكملة(، 
أداة اإلدارة الرئيسية للسياسة العامة، لتحديد الرعاية اليت جيب أن يتلقاها لك طفل 
من الوالدة وحىت سن 6 سنوات. مت إعطاء األولوية ملجموعة من اخلدمات، حيث يمت 

إعطاء لك طفل، عىل سبيل املثال، دخوله اخلاص يف الجسل املدين لملواليد، وعضوية 
نظام الضامن االجمتايع العام للصحة، وبرناجم تطعمي اكمل، ومراقبة غذائية، ورعاية، 
وتربية لألطفال، والتدريب لعائالهتم وملقديم الرعاية، وهمل جرًا. هذه اخلدمات مسؤولة 

عن أنمظة التجسيل واملراقبة املؤسسية، واليت حتقق وتتابع معلية تنفيذ سياستنا 
للطفولة املبكرة. هذه األنمظة رضورية ملنع حاالت اخلطر وكذلك اختاذ خطوات لعالجها.

جهد مشرتك بني القطاعات
جهود متخصصة - من الناحيتني املؤسسية والفنية - للتصدي لتحدي مضان توفري 

رعاية متاكملة جيدة النوعية، حيث يتطلب جهدًا هائاًل من التنسيق عىل املستوى الوطين 
واإلداري والبلدي. إن تنفيذ لك هذا العمل يعين أننا كنا قادرين عىل توجيه املوارد
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"قررنا إنشاء 
برناجم رعاية 
شاملة ميكن 
تعديله ليالمئ 

الظروف اخلاصة 
لألطفال أيمنا 

اكنوا يعيشون يف 
أحناء البالذ"

املالية والتقنية ملالمئة العرض املؤسيس مع الطلب اإلقليمي، باإلضافة إىل تضمني 
مبادرات الطفولة املبكرة يف خطط التمنية.

Comisión Intersectorial para la Atención وقد دفعنا هذا إىل إنشاء
Integral de la Primera Infancia )اللجنة املشرتكة بني القطاعات املعنية بالرعاية 
املتاكملة يف مرحلة الطفولة املبكرة(، اليت خلقت هيكاًل يمتاىش مع أهداف سياستنا، 
بانضاممها معًا وتنسيق إجراءات العمل مجليع املنمظات املشاركة يف تقدمي الرعاية 

املتاكملة.

توليد الرشااكت
باإلضافة إىل لك ما سبق، مت إنشاء سلسلة من الرشااكت القمية بني القطاعني العام 
واخلاص، واليت لعبت دورًا رئيسيًا يف مجمل معلية اهليلكة والتنفيذ وتعزيز السياسة.

تأثرنا بشدة حككومة باملسامهة اهلائلة من منمظات املجمتع املدين، ورشاكت القطاع 
اخلاص، واألوساط األاكدميية وهيائت التعاون الدويل، الذين قدموا خدماهتم طوعًا 

للعمل عىل تمنية الطفولة املبكرة. وكنا عىل استعداد لهتيئة الظروف الالزمة ملزامنة هذه 
اإلجراءات مع السياسة وبالتنسيق مع الدولة. وهذا من شأنه توسيع نطاق اهلدف الذي 

وحدنا مجيعًا، وهو تعزيز التمنية املتاكملة يف مرحلة الطفولة املبكرة.

تعزيز املسؤولية املشرتكة
 يوحض مبدأ املسؤولية املشرتكة أن األرسة والدولة واملجمتع ضامنني حلقوق املرأة 

أثناء امحلل وحقوق األطفال - يف حالتنا األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة. مع األخذ 
يف عني االعتبار هذا املبدأ التوجهيي التفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل والقوانني 

اخلاصة ببلدنا بشأن هذه املسألة، سعت سياستنا إىل تعزيز التغيري الثقايف والتأثري 
عىل األعراف االجمتاعية جلعل رعاية الطفولة أولوية قصوى. ويه تقوم بذلك من خالل 

التأكيد عىل الدور احلامس الذي تلعبه اأُلرس يف التمنية الشاملة لألطفال وعن طريق 
تجشيع املجمتع احمليل عىل أن يكون سباقًا يف دمعها. 

منظور متاكمل عن التمنية
ال يكيف أن تركز سياسة De Cero a Siempre عىل العمل عىل جانب واحد فقط 

من تمنية الطفل، جيب أن نفكر يف مفهوم الرعاية الشاملة. ينطوي هذا املنظور عىل 
رؤية األطفال كعوامل نشطة يف تطويرمه اخلاص. وهذا يعين وضع متطلبات جديدة 
لعائالهتم، ولملعملني الذين يعملون معهم لك يوم، ومجليع الذين يصممون هذه األنواع 

من الرباجم واملشاريع.

ماذا تعين هذه السياسة حلياة األطفال يف كولومبيا
إن سياسة De Cero a Siempre يه مثال آخر عىل اجلهود الضخمة اليت تبذهلا 

هذه احلكومة يف عدد من املجاالت لملساعدة يف بناء بلد أفضل. ويتطلب الصعود 
بكولومبيا أفضل الزتامنا بأن جيل السالم قادر عىل المنو يف أفضل الظروف املمكنة.

منذ عام 2010، استمثرنا ما يقارب 6.8 مليار دوالر يف الرعاية. هذا املبلغ باإلضافة 
إىل املوارد اليت تستمثرها اهليائت اإلقلميية، ومبلغ 100 مليون دوالر أمرييك يمت
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إدارته من خالل الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص من أجل تنفيذ خطوط العمل 
املنصوص علهيا يف السياسة.

هذه السياسة يه اآلن عىل قيد احلياة وبصورة جيدة يف مجيع املناطق، نفس 
املناطق اليت تهشد اآلن هنضة بعد نصف قرن من الزناع املسلح. ومن خالل معليات 

التعاون التقين بني اإلدارات الـ 32 يف البلد - باإلضافة إىل ما يقارب ثلث بلديات 
البلد - حجننا يف تعزيز قدرة السلطات احمللية وأحصاب املصلحة عىل إدارة وتنفيذ 

السياسة.  من خالل توفري النوع املناسب من الرعاية، مت إحراز تقدم هائل يف إنسانية 
ومرونة الرعاية املقدمة لألمهات احلوامل واألطفال الصغار جدًا. مكا مت حتديد وحتديث 
مراحل التعلمي االبتدايئ، حيث مت تدريب 150.000 مريب حىت اآلن عىل تقدمي الرعاية 

املتاكملة خالل مرحلة الطفولة املبكرة.

جكزء من جدول رعاية ال 1000 يوم األوىل من العمر، مت تجسيل أكرث من 4 ماليني 
طفل دون سن 6 سنوات يف نظام الضامن االجمتايع، ومت بالفعل تطعمي 95٪ من 
األطفال دون سن السنة. باإلضافة إىل ذلك، مقنا بتعزيز مهارات الرعاية ومهارات 

تربية الطفل للك من مقديم الرعاية والعائالت، والعمل جنبا إىل جنب معهم باستخدام 
مجموعة من االسرتاتيجيات، مبا يف ذلك تقدمي 7400 "مجموعة جديدة من متعلقات 

الطفل" حلدييث الوالدة يف املناطق املعرضة للخطر.

لتعزيز الوصول إىل القراءة والرتاث الثقايف، مقنا بتسلمي أكرث من 15 مليون كتاب 
ومادة متخصصة مصممة لملدارس االبتدائية واملكتبات العامة، باإلضافة إىل أنه مت 

البــدء مبا يقارب227 غرفة لملطالعة.

حنن نفتخر باحلياة اليت نساعد عىل تغيريها إىل األبد، وذلك بفضل 274 مركًزا 
جديًدا لتمنية الطفولة مت افتتاحها يف مجيع أحناء البالد.

مكا انضممنا إىل حتالف أكرث من 40 رشياًك من القطاعني العام واخلاص إلنشاء 
مبادرة جديدة، يه Generación Cero Desnutrición  )جيل خايل من سوء 

التغذية(، اليت وضعت عىل عاتقها مهمة القضاء عىل سوء التغذية املزمن يف كولومبيا 
حبلول عام 2030.

ولتعزيز نتاجئ التعاون بشأن قضايا الطفولة املبكرة، معلنا مع مركز حتليل احلوار بني 
البلدان األمريكية، ومؤسسة برنارد فان لري وغريها من الوكالء عىل وضع خطة

 Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia
en países de Latinoamérica y el Caribe )جدول األمعال اإلقليمي للتمنية 
املتاكملة للطفولة املبكرة يف بلدان أمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب(، أداة 
ستساعدنا عىل حتسني الرعاية املقدمة هلؤالء الساكن يف بلداننا بشلك تدرجيي.

De Cero a Siempre حتديات سياسة
تواجه كولومبيا عرصًا من التغيري الشامل، ونتيجة لذلك، سيتعني دوًما ضبط سياسة 

De Cero a Siempre لضامن استجابهتا لالحتياجات املسمترة للطفولة املبكرة.

"لقد غريت سياسة 
 De cero a Siempre
من الطريقة اليت 

تناولنا هبا موضوع 
الرعاية يف مرحلة 

الطفولة املبكرة، 
ووضع األطفال 

يف مركز احلدث، 
مما أحدث تغيريات 

يف حياهتم وعزز 
تمنيهتم الشاملة"
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ويمتثل أحد التحديات الرئيسية يف حتقيق التطبيق العاملي للرعاية املتاكملة العالية 
اجلودة والرتكزي عىل األطفال الذين حيتاجون إىل اهمتام خاص، ال سميا األطفال 

الذين يعيشون يف املناطق األكرث ترضرا من الزناع املسلح. وتنطوي هذه املهمة عىل 
درجة عالية من التنسيق بني املنمظات الوطنية واإلقلميية لتحديد مسؤوليات امجليع 

بوضوح من حيث صياغة السياسات وتنفيذها ورصدها وتقيميها.

وينطبق اليشء نفسه عىل خمتلف اهليائت يف القطاعني العام واخلاص، وكذلك يف 
املجمتع املدين، الذي نعمل معه عن كثب من أجل مصلحة أطفال بلدنا.

تأمني السالم، أولويتنا
ومثملا اختذت مؤسسة برنارد فان لري القرار احلكمي برتكزي جهودها عىل األطفال، 
قبل حوايل 60 عامًا، اختارت احلكومة الكولومبية وضع األطفال يف مصمي أمعاهلا 

مع سياسة De Cero a Siempre. وهذا أفضل إرث ميكننا أن نرتكه إلحالل السالم، 
ن كولومبيا من أن تظل صامدة يف واجهبا لضامن أن يمتكن  وبناء أساس متني ميِكّ

امجليع من ممارسة حقوقهم بالاكمل قبل أن يولدوا.

إن أطفالنا ليسوا املستقبل حفسب، بل مه احلارض لكولومبيا وعامل يعيش يف سالم!

"حنن نفتخر 
باحلياة اليت 
نساعد عىل 

تغيريها إىل األبد 
وذلك بفضل 274 

مركًزا جديًدا 
لتمنية الطفولة 

مت افتتاحها يف 
مجيع أحناء 

البالد."


