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العراق

وقائع ورشة العمل1 

التاريخ: 15-14 ديسمرب 2021 

الوقت: 9:00 – 14:00 بتوقيت بغداد )افرتايض وحضوري(

استضافت الورشَة هيئُة رعاية الطفولة يف وزارة العمل والشؤون االجتامعية بالتعاون مع اللجنة الدولية لإلغاثة ومنظمة إنقاذ الطفل واليونيسف.

قدم الدعم املايل كلٌّ من اللجنة الدولية لإلغاثة ومنظمة إنقاذ الطفل واليونيسف.

املشاركون

قدم العديد من املسؤولني التنفيذيني الحكوميني رفيعي املستوى مداخالت ضمن أعامل ورشة العمل يف مراحل مختلفة من التخطيط )مبا يف 	 

ذلك مراجعة جدول األعامل وتحديد النطاق، إلخ(، منهم الدكتور حامد خلف، مستشار رئاسة الوزراء واملدير التنفيذي للّجنة العليا لتطوير 

التعليم، والسيدة غادة الرافعي، مديرة مكتب هيئة رعاية الطفولة.

كانت هنالك مشاركة واسعة من جهات فاعلة يف مجال تنمية الطفولة املبكرة يف العراق، وكانت هناك مشاركة قوية بشكل خاص من قبل 	 

ممثيل القطاع العام واملنظامت املحلية. كان عدد املشاركني 38 ميثلون مجموعات أصحاب املصلحة التالية:

حكومة: رئاسة الوزراء / مجلس الوزراء، وزارة العمل والشؤون االجتامعية، هيئة رعاية الطفولة )ككيان تابع لوزارة العمل والشؤون  	

االجتامعية(، وزارة الرتبية والتعليم، وزارة التعليم العايل، وزارة الصحة، وزارة الثقافة، وزارة التخطيط، وزارة الشباب والرياضة

أوساط أكادميية ومنظامت محلية: جامعة بغداد، جامعة دياىل، مؤسسة أم اليتيم، منظمة الرثاء الثقايف 	

منظامت دولية: هيئة اإلنقاذ الدولية، غوث األطفال، اليونيسف، منظمة الصحة العاملية 	

شبكات: الشبكة العربية للطفولة املبكرة 	

جهات أخرى: ممثل عن السفارة األمريكية، ممثلون عن اإلعالم، ومنسق مجموعة التعليم. 	

الجلسة االفتتاحية

قدم الكلامت االفتتاحية كلٌّ من كبار املسؤولني الحكوميني التاليني:	 

نائب وزير العمل والشؤون االجتامعية د. عبري الجلبي 	

مستشار رئاسة الوزراء واملدير التنفيذي للّجنة العليا لتطوير التعليم د. حامد خلف 	

أضاءت الكلامت االفتتاحية عىل القيمة االسرتاتيجية التي تضعها الحكومة عىل تنمية الطفولة املبكرة، مؤكدة عىل الحاجة إىل االستثامر يف 	 

السنوات األوىل كخطوة رئيسية يف تطوير رأس املال البرشي الالزم للبلد يف املستقبل، وعىل الجهود الحالية التي تبذلها الحكومة العراقية 

ورشكاؤها لتطوير اسرتاتيجية شاملة لتنمية الطفولة املبكرة يف البلد، وتوقيت هذا الجهد )ورشة العمل( الستكامل ما تم تطويره أصال 

كمسودة.

أكّدت د. عبري عىل الحاجة إىل تطوير املزيد من الربامج التي تستهدف الطفولة داخل كل قطاع/وزارة، باإلضافة إىل الجهود التي بذلت يف 	 

املايض لتخصيص املزيد من التمويل/األموال لربامج تنمية الطفولة املبكرة. كام كررت الحاجة إىل تنسيق وتعاون أقوى بني مختلف الوكاالت/

الكيانات الحكومية لتقديم خدمات مكّملة عرب تواصل أمنت.

شملت الجلسة االفتتاحية كذلك عروضا مسجلة مسبقا باللغة العربية من إعداد منظمة الصحة العاملية واليونيسف عن إطار عمل الرعاية 	 

يف مرحلة التنشئة، باإلضافة إىل عرض من الشبكة العربية للطفولة املبكرة عن أزمة الطفولة املبكرة من منظور إقليمي.

/1https://nurturing-care.org/events/arabic_advancing-nurturing-care-in-humanitarian-settings ى معلومات حول ورش العمل األخرى يف السلسلة ، تفضل بزيارة:

https://nurturing-care.org/events/arabic_advancing-nurturing-care-in-humanitarian-settings/
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اإلطار

منذ البداية، جرى تأطري ورشة العمل ربطا باإلجراءات االسرتاتيجية املوضوعة يف إطار الرعاية يف مرحلة التنشئة وكذلك بالجهود والخطط 	 

الوطنية الحالية، تحديدا )مسودة( االسرتاتيجية الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة.

بذلت الحكومة العراقية واليونيسف ورشكاء آخرون جهوًدا كبرية عىل مدى السنوات األربع املاضية من أجل تطوير اسرتاتيجية شاملة لتنمية 	 

الطفولة املبكرة )2031-2022( للبالد.

يف نهاية عام 2021، مل تكن قد متت بعد املصادقة عىل االسرتاتيجية من قبل رئيس الوزراء/الحكومة العراقية علاًم أنّها يف صيغتها النهايئ.	 

أدت االنتخابات الرئاسية العراقية التي أُجريت يف أكتوبر 2021 وما تالها من تأخريات يف تشكيل حكومة جديدة إىل مزيد من توقف التقدم 	 

يف إقرار االسرتاتيجية.

أظهر عرض الدكتور حيدر غايل من وزارة العمل والشؤون االجتامعية حول مسودة االسرتاتيجية التحديات املتعددة التي تؤثر عىل تنمية 	 

الطفولة املبكرة يف العراق مبا يف ذلك الترشيعية واالقتصادية واالجتامعية والصحية والتعليمية.

تناولت أهداف مسودة اإلسرتاتيجية التي قدمها د. حيدر األبعاد التالية لتنمية الطفولة املبكرة يف العراق: الترشيع، الدمج واملساواة، 	 

االستدامة، ضامن الجودة، التنسيق والوعي املجتمعي، بناء القدرات، الرصد والتقييم، املوارد البرشية واملالية.

تناولت الربامج البارزة يف العرض خمسة مجاالت )اإلدارة والجودة واملناهج وبناء القدرات والعمل املجتمعي( عرب أربعة قطاعات )التعليم 	 

العايل والتعليم والصحة والعمل( وقطاع “مشرتك” ملا مجموعه 43 برنامجا و108 مبادرة.

تناول العرض أيضا آليات تفعيل االسرتاتيجية ورصدها، مبا يف ذلك إنشاء هياكل إبالغ ولجان جديدة.	 

عرض رئيس هيئة رعاية الطفولة بعد ذلك خربات الهيئة يف التنسيق بني وكاالت حكومية مختلفة والدور الذي تلعبه يف سياسة وترشيعات 	 

الطفولة، مسلطا الضوء عىل بعض التحديات التي تواجهها الهيئة يف افتقارها إىل االستقاللية يف صنع القرار ونقص املوارد املالية املخصصة 

ألشغالها.

أدخلت الهيئة العديد من األعامل املرتبطة بالسياسات التي كانت تجريها إىل مسودة االسرتاتيجية ولحظت إطالق خطة عمل وطنية لحامية 	 

الطفل )2025-2022( كانت الهيئة قد قادت تطويرها يف العام املايض.

مخرجات ورشة العمل واألولويات

جمعت جلسات العمل املنفصلة يف اليوم األول املشاركني تحت ثالثة من اإلجراءات اإلسرتاتيجية الخمسة املدرجة يف إطار عمل الرعاية يف مرحلة 

التنشئة: 1( خلق اإلرادة السياسية واالستثامر لتنمية الطفولة املبكرة يف العراق، 2( تعزيز الربامج لضامن حصول جميع األطفال عىل الرعاية يف 

مرحلة التنشئة، 3( الرعاية يف مرحلة التنشئة إلدارة بيانات تنمية الطفولة املبكرة. ما ييل ملخص عن املناقشات واإلجراءات ذات األولوية التي 

انبثقت عن مجموعات العمل.

املجموعة 1: خلق اإلرادة السياسية واالستثامر لتنمية الطفولة املبكرة يف العراق

كان هنالك تركيز قوي عىل مسائل متعلقة بإدارة قطاع تنمية الطفولة املبكرة خالل املناقشة يف هذه املجموعة. عىل سبيل املثال، رأى 	 

املشاركون أن افتقار هيئة رعاية الطفولة االستقاللية ميثل مشكلة، مشريين إىل رضورة قيام أي منظمة تتمثل مهمتها يف إدارة تنمية الطفولة 

املبكرة بتقديم تقارير مبارشة إىل الهيئات التنفيذية الحكومية )مثل رئيس الوزراء( وليس كام هو الحال اآلن تحت إرشاف وزارة العمل 

والشؤون االجتامعية.

باإلضافة إىل ذلك، الحظ املشاركون بعض التبعات السلبية لجهود الالمركزية األخرية عىل املستوى الوطني يف ما يتعلق بالحوكمة واالستقاللية 	 

وتقديم الخدمات يف نهاية املطاف. كام سلط املشاركون الضوء عىل الدور الذي ميكن أن يلعبه القطاع الخاص يف تقديم الخدمات والحاجة 

إىل نهج أكرث شمولية يضم فاعلني من القطاع الخاص يف تقديم/إيصال الخدمات.

بالنسبة إىل الحوكمة، رأى املشاركون الحاجة إىل إنشاء أو تفعيل مجلس أعىل يحكم مسائل تنمية الطفولة املبكرة عرب القطاعات عىل أن 	 

يشمل أيًضا متثياًل من املجتمعات املحلية ملواجهة بعض التحديات املذكورة. مل يحدد املشاركون ما إذا كان من املمكن أن تلعب هيئة رعاية 
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الطفولة الحالية هذا الدور يف املستقبل.

يف ما يتعلق باألولويات رفيعة املستوى التي يتعني تناولها يف إطار هذا املوضوع، سلط املشاركون الضوء عىل الرضورة امللحة لتأييد 	 

اسرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة وآلياتها التشغيلية املقرتحة.

موضوع آخر برز يتعلق بتبني وتفعيل ترشيعات تنمية الطفولة املبكرة يف العراق التي تضمن حقوق الطفل عىل الصعيد الوطني ومبا 	 

يتامىش مع االتفاقيات العاملية.

 شددت اإلجراءات األولوية التي متحورت حولها هذه النقاشات عىل الحاجة إىل منارصة/مناداة تركّز عىل تنمية الطفولة املبكرة داخل 

الحكومة، مع “تسليط ضوء” محدد عىل وكاالت أو أفراد يدافعون عن مسائل تنمية الطفولة املبكرة ضمن الحكومة.

املجموعة 2: تعزيز الربامج لضامن حصول جميع األطفال عىل الرعاية يف مرحلة التنشئة

لحظ املشاركون تحديات أساسية مرتبطة بضعف املوارد املالية وعدم فعالية املخصصات لخدمات تنمية طفولة مبكرة عديدة مقدمة )تركيز 	 

قوي عىل التعليم وأقل عىل الصحة( باإلضافة إىل البنية التحتية الضعيفة التي تُقّدم عربها هذه الخدمات.

كانت اإلجراءات ذات األولوية يف كل قطاع عىل النحو التايل:	 

التعليم املبكر: كانت هنالك حاجة لتناول التحديات املتعلقة بناحية العرض من خالل توسيع برامج الجهوزية للمدرسة بحيث تشمل  	

البلد بأكمله واالستثامر يف البنية التحتية )املادية( ملرحلة ما قبل املدرسة لتوسيع املراكز التي تقدم خدمات التعليم املبكر. إىل ذلك، رأى 

املشاركون أن هناك حاجة لتحفيز الطلب عىل خدمات ما قبل املدرسة من خالل زيادة الوعي املجتمعي بأهمية تنمية الطفولة املبكرة 

عرب القنوات اإلعالمية ووسائل اإلعالم.

الصحة: أبرز املشاركون الحاجة إىل تنفيذ أوسع لربامج تنمية الطفولة املبكرة يف مراكز الرعاية الصحية األولية يف جميع أنحاء البالد دون  	

الخوض يف الكثري من التفاصيل.

اإلعاقة والدمج: موضوع آخر يتعلق باإلعاقة والدمج والحاجة إىل الفحص املبكر قبل الدخول إىل املدرسة ونهج أكرث شمولية لألطفال ذوي  	

اإلعاقة )يف املدارس( فضالً عن الحاجة إىل بذل جهود مشرتكة بني وزارات الرتبية والصحة للفحص يف سن مبكرة.

شددت اإلجراءات األولوية التي برزت خالل هذه النقاشات التحديات األساسية املتعلقة مبسائل البنية التحتية والوصول، وبشكل أقل مسائل 

جودة الخدمة املقدمة. مع ذلك، تناول املشاركون الجودة بشكل أسايس من زاوية بناء قدرات العامل واملعلمني يف قطاع التعليم.

املجموعة 3: الرعاية يف مرحلة التنشئة إلدارة البيانات املتعلقة بتنمية الطفولة املبكرة

لحظ املشاركون عدم دقة بعض البيانات التي يتم جمعها حاليًا عرب القطاعات، مبا يف ذلك بيانات االلتحاق باملدارس وبيانات النتائج الصحية. 	 

وأشار املشاركون إىل استخدام هذه البيانات يف صنع السياسات والتحليالت االسرتاتيجية يف كل قطاع من القطاعات املعنية.

مع هذا، أشار املشاركون يف هذه املجموعة إىل الحاجة إىل قاعدة بيانات موحدة تحافظ عىل بيانات خاصة بتنمية الطفولة املبكرة عرب 	 

القطاعات عىل أن تتمركز يف وزارة التخطيط بالتنسيق مع هيئة رعاية الطفولة، وسيكون التعداد حسب رأي املشاركني نقطة انطالق مفيدة 

يف هذا الصدد.

أكد املشاركون أيًضا عىل الحاجة إىل تطوير مؤرشات خاصة بتنمية الطفولة املبكرة عىل مستوى البلد مرتبطة باملؤرشات العاملية واإلقليمية، 	 

مع تركيز خاص عىل مؤرشات اإلعاقة/الدمج يف تنمية الطفولة املبكرة.
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تضمنت اإلجراءات ذات األولوية يف هذا املجال الحاجة إىل بناء قدرات جمع البيانات وإدارتها وتحليلها من أجل الحصول عىل بيانات موثوقة 

التخاذ القرار باإلضافة إىل حمالت توعية تستهدف األرس لتسجيل بياناتها الشخصية يف قواعد البيانات الحكومية.

عىل عكس األماكن األخرى التي ُعقدت فيها ورشات العمل، خصصت ورشة العمل يف العراق جلسات فرعية أخرى يف اليوم الثاين تناولت مسائل 

الحوكمة املشرتكة يف العراق )مع تركيز عىل التنسيق والتنفيذ واملراقبة والتقييم(، وسلّطت الضوء عىل مناقشات مهمة حول تنفيذ السياسات 

ذات الصلة بواضعي السياسات الذين من املتوقع أن يصادقوا عىل مسودة اسرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة.

اإلجراءات ذات األولوية ملعالجة تحديات التنسيق:

تكثيف االجتامعات والنقاشات والتنسيق )عمودياً وأفقياً( بني الفاعلني يف تنمية الطفولة املبكرة ضمن إطار عمل أو آلية مؤسساتية	 

إنشاء مجلس أعىل لشؤون/مسائل الطفولة مستقل وممول متوياًل جيًدا وقادر عىل قيادة مسائل التنسيق عرب القطاعات	 

تشكيل لجان فنية عرب القطاعات وعرب املنظامت ملعالجة تقديم خدمات تنمية الطفولة املبكرة عىل أن تشمل ممثلني من املجتمع املدين 	 

والقطاع الخاص.

اإلجراءات ذات األولوية ملعالجة تحديات التمويل:

تخصيص متويل محدد لربامج تنمية الطفولة املبكرة وتقديم الخدمات يف ميزانيات الوزارة و/أو توسيع املخصصات املالية يف امليزانيات 	 

الحالية

إنشاء صندوق لتنمية الطفولة املبكرة يشمل مساهامت من رضائب محددة مفروضة )كمعدالت رضائب ثابتة من عائدات التصدير(	 

اإلجراءات ذات األولوية ملعالجة تحديات املراقبة والتقييم:

تشكيل لجان فنية للرصد والتقييم تراقب تنفيذ برنامج تنمية الطفولة املبكرة عىل املستويني الوطني والوزاري.	 

إنشاء حلقات/آليات للردود والتعلم بني نتائج الرصد والتقييم واسرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة.	 
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اإلجراءات ذات األولوية

الهدف 1: خلق اإلرادة السياسية وزيادة االستثامر يف الطفولة املبكرة
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