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يف بوتان، يمت تعريف السيع وراء السعادة الوطنية اإلمجالية عىل أنه 
هدف احلكومة يف دستور عام 2008. وهو أساس حموري مجليع املسايع 

يف التمنية االجمتاعية واالقتصادية - مبا يف ذلك الطفولة املبكرة. بدأت 
احلكومة مؤخًرا تنفيذ برناجم الرعاية الوالدية هبدف الوصول إىل مجيع 
األهايل حبلول عام 2030. وبدافع من السعادة الوطنية اإلمجالية، يجشع 

هذا الربناجم الوالدين عىل النظر إىل ما بعد إدارة السلوك والتحفزي 
املعريف والصحة والتغذية. وله تركزي قوي عىل التعمل االجمتايع - 

العاطيف والثقافة والرتبية البيئية والتمنية الروحية واألخالقية، ويجشع 
الوالدين عىل تعلمي املهارات والقمي لألطفال مثل األخالقيات البيئية 

والويع والتعاطف واملسؤولية. متاشيا مع تركزي منوذج السعادة الوطنية 
االمجالية عىل النتاجئ، فإنه حيفز الوالدين برؤية طويلة املدى ملا يرغبون 

أن يكون هيلع أطفاهلم 

يف السعادة الوطنية اإلمجالية، يمت تعريف السعادة بأهنا ليست جمرد إشباع فردي 
ولكهنا تمشل الوائم والسالم املشرتك )ثينيل، 2015( ينظر إىل السعادة الفردية 

وامجلاعية عىل أهنا قادمة من جممتع عادل ومنصف، حيث يقوم عىل العناية بالبيئة 
مصدر لك ثرواتنا ومواردنا؛ المتسك بالقمي اليت بنيت علهيا عائالتنا وجممتعنا، مع 

احرتام اآلخرين الذين خيتلفون بالقمي؛ وتقامس منافع التمنية االقتصادية واالزدهار بني 
امجليع؛ والعمل بأمانة وشفافية ومساءلة وكفاءة. وأيضًا الصفات اإلنسانية اكالنضباط 

الذايت والتعاطف منشودة.

ونظرًا ألن هذه الصفات اإلنســانية تتشــل إىل حد كبري يف مرحلة مبكرة من احلياة، 
فإن احلاجة إىل رعاية األطفال الصغار وحتفزيمه عىل حنو ســلمي تعترب أمرًا 

أساســيًا.  للوالدين دور كبري يف إرســاء أســس ســلوك األطفال ومواقفهم وقدراهتم 
)املاتالــا، 2014(. وميكهنــم القيــام بذلك بطرق عديدة، مبا يف ذلك االســتجابة 

الحتياجــات االطفــال، وتوفــري بيئة آمنة ومســتقرة، والتحفزي النفيس، والترصف كمناذج 
جيدة للقمي االجمتاعية والعاطفية اإلجيابية )ديســفورغز وابوشــار، 2003( من املهم أن 

يفهــم الوالديــن كيفيــة تطور األطفــال وأفضل طريقة لدمع هذه العملية. 

ليــس مجيــع األهــايل جمهزين باملعرفة واملهــارات اليت حيتاجوهنا. يمنو الكثري من 
األطفال اليوم يف شــقق شــاهقة ذات تعرض قليل للعاملني الطبييع والثقايف، و تاد 
فــرص اللعــب يف اهلــواء الطلق والتنشــئة االجمتاعية تكون معدومة، والتعرض املفرط 
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غري املوجه لوســائل اإلعالم الرمقية، وتغذية قليلة للجســم أو العقل؛ بعضهم مل يروا 
كتاًبــا أو لعبــة إىل أن ذهبــوا لملدرســة )جايليــغ، 2018( . يف حني أن الفقر والعوامل 
االجمتاعية واالقتصادية يه األســباب الرئيســية هلذه القضايا، و ميكن أن يعزى ذلك 
إىل اخنفــاض الفــرص املتاحــة للوالدين بقضاء وقــت مع أطفاهلم، وعدم فهم كيفية دمع 

ورعاية أطفاهلم حىت يكربوا أحصاء وســعداء وعطوفني.

هنج موضويع
مبســاعدة اليونيســف، قامت حكومة بوتان بتطوير منوذج الرعاية الوالدية يف مرحلة 

الطفولــة املبكــرة مــع هنج موضويع يحمط إىل تلبيــة احتياجات الصحة والتعمل وامحلاية 
لألطفــال الصغــار، الــيت يمت تغطيهتا يف إطار رفاه الطفل. ويســى املهناج إىل تزويد 

الوالديــن باملهــارات الالزمــة لدمع منو األطفال بفعالية، ومزج أفضل املامرســات احلديثة 
واملامرســات الثقافية اليت تدمع تمنية الطفل. وتعرتف بدور الوالدين يف حتســني رفاه 
األطفــال ونتاجئهــم التمنويــة ودورمه يف حتســني املجمتعات وأماكن العمل أثناء منومه.

صورة: اكرما جايليغ
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"يدرك المنوذج أنه 
يف حني أن زيادة 

ويع ومهارات 
الوالدين ميكن 

أن يعاجل العديد 
من القضايا، إال 
أن الوالدين غري 
قادرين عىل حل 

مجيع املشالك 
بأنفهسم"

يدجم برناجم الرعاية الوالدية بني نتاجئ تمنية الطفل ومبادئ السعادة الوطنية اإلمجالية  
يف ثالثة حماور - تسى إىل مضان أن يكون مجيع األطفال أقوياء وحصيني؛ أذكياء 

وسعيدين، وآمنني ومحميني. أكرث من 16 جلسة مجّمعة يف أربع مراحل، يشارك 
الوالدين يف احلوار الذي ميّكهنم من تبادل خرباهتم ودمع بعضهم البعض، وحتديد 

أولويات العدالة االجمتاعية والتعلميية، واملشاركة الفعالة لآلباء يف تربية األطفال، 
واإلدماج.

تتيح املرحلة األوىل للوالدين الفرصة ملناقشة وجهات نظرمه حول ما حيتاجه األطفال 
ليكونوا أحصاء وأذكياء وآمنني، وحتديد التحديات العملية للرفاه ومناقشة كيفية 

التغلب عىل هذه التحديات.
متّكن املرحلة الثانية الوالدين من التفكري يف أمهية تدريس القمي الثقافية واألخالقية 

والروحية لألطفال الصغار وربط هذه املامرسات مبامرساهتم الوالدية احلالية، 
وتجشعهم عىل مشاركة ما يفعلونه وملاذا. وتساعد العملية الوالدين عىل فهم 
ممارسات اآلخرين داخل املجمتع ومشاركة هذه املامرسات مع أفراد عائلهتم 

وجتربهتا يف املزنل.
متّكن املرحلة الثالثة الوالدين من تعمل كيفية تقيمي مراحل تطوير الطفل باستخدام 
أدوات تطوير األطفال املصورة ملساعدهتم عىل فهم ومراقبة وتقيمي ودمع أطفاهلم. 
يمت تجشيع الوالدين عىل تطوير ألعاب مزنلية منخفضة التلكفة لتحفزي أطفاهلم يف 

خمتلف األمعار واملراحل، ومراقبة تطورمه التمنوي وتتبعه باستخدام البطاقات. يف 
هذه العملية، يتعملون أيًضا كيفية حتديد ودمع األطفال الذين يعانون من حاالت تأخر 

المنو واإلعاقات، والتواصل مع بعضهم البعض، وبناء شبات دمع ملقاربة مجاعية 
للرعاية الوالدية.

تساعد املرحلة الرابعة الوالدين عىل التفكري يف خربهتم يف برناجم تعلمي الرعاية 
الوالدية ورؤية كيفية حتسن فهمهم إلطار رفاه الطفل وممارساهتم اخلاصة كوالدين 

يف املزنل. والفكرة يه أيضا مساعدهتم عىل التعاون ومساعدة بعضهم البعض 
يف تربية األطفال الصغار، وبالتايل إنشاء شبكة للدمع املتبادل واحلفاظ عىل اجلهد 

لتثقيف امجليع ليكونوا والدين صاحلني وسعداء.

يدرك المنوذج أنه يف حني أن زيادة ويع ومهارات الوالدين ميكن أن يعاجل العديد من 
القضايا، إال أن الوالدين غري قادرين عىل حل مجيع املشالك بأنفهسم. مل يكن القول 

اإلفرييق "يتطلب االمر قرية اكملة لرتبية طفل" ليكون أكرث واقعية: فاملجمتعات وصانيع 
السياسات واملجمتع املدين حباجة إىل العمل معًا من أجل تمنية األطفال.

الطريق إىل التوسع
يمت تقدمي برناجم الرعاية الوالدية من خالل رياض األطفال املدعومة من احلكومة يف 

القرى. يستغرق األمر حوايل سنة إلمكاله. يمت تقدمي الربناجم من قبل منمظني يمت 
تعييهنم ودفع رواتهبم وتدريهبم من قبل احلكومة،  بدمع من اليونيسف، إلدارة برناجم 
التعلمي قبل املدريس وبرناجم الرعاية الوالدية. ويساعد معال الصحة والزراعة ومدير 

املدرسة يف القرية املنمظني يف هذا الربناجم. يف املتوسط، تشارك مجموعات من 
حوايل 15 والدًا يف لك مرة يف اجللسات، وغالبا مع مزجي من األطفال من سن الوالدة 
إىل سن 8 سنوات: ميكن ألهايل األطفال األكرب سنًا تبادل جتارهبم مع أهايل األطفال 

الصغار، ومناقشة قضايا الرعاية الوالدية وكيف من املمكن التغلب علهيا. 
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الربناجم إلزايم مجليع األهايل الذين لدهيم أطفال يف الروضة اليت تدمعها احلكومة 
- وألن رياض األطفال املدعومة من احلكومة حتظى بشعبية، فإن العديد من أهايل 

األطفال دون سن الثالثة متحفزين حلضور الربناجم ألجل متكني أطفاهلم من احلضور 
إىل الروضة. يف البداية حيرض عضو واحد من لك عائلة، ويف هناية املطاف حيصل 

لك عضو عىل هذه الفرصة. ميكن ألي أم أو أب أن يجسل، ويمت تجشيع امجليع 
عىل القيام بذلك - عىل الرمغ من عدم وجود حافز مثل وجود مان لطفلهم يف رياض 
االطفال،  من الصعب إقناع الوالدين باحلضور، حيث يعمل الكثري مهنم بدوام اكمل 

ويكونون متعبني يف املساء.

تغيط مراكز الطفولة املبكرة املجمتعية اليت تضمها رياض االطفال حاليًا ٪21.8 من 
األطفال الذين ترتاوح أمعارمه بني 3 و 5 سنوات، ويمتثل المطوح يف زيادة تغطيهتم 
إىل جانب برناجم الرعاية الوالدية. ويمتثل اهلدف يف حتقيق تغطية بنسبة ٪50 حبلول 

عام 2024، والوصول الشامل حبلول عام 2030. ويف املستقبل، مع توسع برناجم 
الرعاية الوالدية، ميكن أيًضا تقدميه من خالل منصات أخرى مثل اخلدمات الصحية 

واملدارس االبتدائية وبراجم التعلمي غري الرمسي. وبيمنا يسهتدف الربناجم األهايل يف 
املناطق الريفية واملناطق احلرضية الفقرية، مبا أهنم أكرث الفائت ضعفًا، فإن برناجم 
الرعاية الوالدية مفيد مجليع األهايل مبا يف ذلك األهايل العاملني واألميني، والذين 

يأتون من خلفيات اجمتاعية واقتصادية ضعيفة.

مع بدء الربناجم للتو، مل يمت إجراء أي تقيمي حىت اآلن. وستقاس فعاليته يف هناية 
املطاف حسب حتسن رفاه الطفل من خالل حتسني املامرسات الوالدية املرتبطة بالنتاجئ 
اإلمنائية اإلجيابية وزيادة اإلجراءات يف املجمتع لتحسني التعلمي املبكر، وتربية األطفال 

وخدمات األطفال. يف الوقت احلايل، ُيعتقد أن منوذج التعلمي الوالدي هذا سيهسم 
ليس فقط يف حتسني املامرسات الوالدية من خالل مزج مبادئ تمنية الطفل ومبادئ 

السعادة الوطنية الشاملة، ولكن أيًضا بناء جممتعات متنامغة تدمع بعضها البعض يف 
تربية أطفال يمتتعون بالقوة والصحة والسعادة والعطف.
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