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 كلمة )الوزراء(

 يستحق كل طفل فرصة ألفضل بداية في الحياة؛ فرصة لتحقيق أهدافهم وأحالمهم.
 

يجب أن يكون ألستراليا أعلى الطموحات والتطلعات لجميع األطفال الصغار وعائالتهم وأقاربهم. ستحتفل إستراتيجية السنوات  
سعداء ومزدهرون. ستطمح إلى بذل المزيد من الجهد وستبني   الكثير منهمالمبكرة بنجاح األطفال األستراليين، مع االعتراف بأن  

 عدم إعاقة أي طفل أو عائلة أو اهمالهم.على هذه األسس الجيدة لضمان 
 
 

السنوات األولى هي فرصة للتأثير بشكل إيجابي على نمو األطفال، وشعورهم بالهوية، والصحة والرفاهة، والتعلم، واألمان،  
 وال الحياة.والسعادة. ستزيد البداية القوية في السنوات األولى من احتمال النجاح الذي يمكن أن يحمل األطفال في وضع جيد ط

 
ستكون إستراتيجية السنوات المبكرة بمثابة خارطة الطريق التي تحدد الفهم المشترك لما يحتاجه األطفال واألسر في أستراليا في  
السنوات األولى. خريطة طريق يمكنها تشكيل سياسة الحكومة بطريقة شاملة وتضمن أن يكون لدينا جدول أعمال مشترك لدفع 

 الحكومية. األعمال
 

نريد تعزيز أهمية السنوات األولى لألمة من خالل تطوير رؤية لتوجيه جهودنا في كيفية دعم األطفال في سنواتهم الخمس األولى،  
مع تكريم الطفولة أيضاً. من خالل التركيز على السنوات األولى، فإننا نحمي ونرتقي برفاهة ومهارات الجيل القادم. وسيمّكن هذا 

عبر األجيال  االقتصاد واألمة على إيجابية على مجتمعاتنا، وأوسع وآثار ن الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة، وسيكون له آثار األطفال م
 الحالية والمستقبلية. 

 
التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة   تلتزم حكومة الكومنولث بدعم األطفال في السنوات المبكرة من حياتهم. لقد استثمرنا في جعل

الُمحّسنة. وسيؤدي   Paid Parental Leave، و  وقمنا بتمويل مجموعات اللعب الجديدة ومكتبات األلعاب لمبكرة بسعر معقول،ا
إنشاء شراكة سياسات رعاية الطفولة المبكرة والتنمية إلى تحريك السياسات والبرامج التي يقودها المجتمع المحلي لدعم أطفال األمم  

 األوائل. 
 

استراتيجية شاملة للكومنولث لدعم السنوات المبكرة في أستراليا. نحن ملتزمون بتطوير إستراتيجية الكومنولث   اً ال توجد حالي
ستعمل على  وللسنوات المبكرة إلنشاء نهج جديد ومتكامل للسنوات وإعطاء األولوية لرفاهية أطفال أستراليا وتعليمهم وتنميتهم. 

 نولث والتمويل واألطرالتي تؤثر على تنمية الطفولة المبكرة. الكومحكومة تحسين التنسيق بين برامج 
 

أنت ستقدم معلومات لالستراتيجية وستبقي األطفال واألسر في قلب تصميمها. وسيعكس الدور المهم لألسر ومقدمي الرعاية 
التعليم والرعاية في مرحلة  واألقارب والثقافة والمجتمعات، فضالً عن مجموعة واسعة من الخدمات لألطفال الصغار، بما في ذلك

 الطفولة المبكرة ومجموعات اللعب ودعم صحة األم. نحن حريصون على أن نسمع من جميع األستراليين.  
 

 عندما يزدهر األعضاء األصغر سناً في مجتمعاتنا، نستفيد جميعنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aly ةالوزير          Rishworthالوزير 
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 عملية االستشارة 

 

 . 2023أبريل  30 تاريخ إغالق التقديم:
 

   earlyyearsengagement@dss.gov.au :البريد اإللكتروني
 إستراتيجية السنوات األولى    البريد:

 9820صندوق البريد العام 
Department of Social Services 

Canberra ACT 2601 
 

   .earlyyearsengagement@dss.gov.au يجب إرسال جميع االستفسارات إلى االستفسارات:
 

ورقة المناقشة هذه ليست سياسة الحكومة. ستُشّكل الطريقة التي تفهم بها حكومة الكومنولث ما يريده المجتمع األسترالي ألطفالنا  
( وما الذي يجب أن نعطيه األولوية لضمان أفضل النتائج لجميع األطفال )مجاالت نتائج   وما نريدهم أن يحققوه )، )الصغار )رؤية

 التحسين ذات األولوية(.  
 

تعتبر المشاورات العامة حول هذه الورقة فرصة للعمل معاً والمشاركة في ملكية إستراتيجية السنوات المبكرة الجديدة 
 )اإلستراتيجية(.  

 

 

  

mailto:earlyyears@dss.gov.au
mailto:earlyyearsengagement@dss.gov.au
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 الدولة من شكر وتقدير
ونعمل فيها ونقف عليها.   في جميع أنحاء أستراليا التي نجتمع فيها ونعيشالبلد تعترف حكومة الكومنولث بالمالكين االصليين لهذا  

نحن نقّدر جميع األوصياء االصليين، وكبارهم في الماضي والحاضر والمستجد ونقدم احترامنا الرتباطهم المستمر بثقافتهم 
 تمعهم وأرضهم وبحرهم ومياههم.ومج

 . مقدمة  1الجزء 

 مناقشة الورقة 
 تدعم ورقة المناقشة هذه عملية التقديم وتتضمن أسئلة لتوجيه عمليات التقديم. 

 
يُعد تطوير استراتيجية السنوات المبكرة فرصة إلجراء محادثة وطنية حول ما نريده لألطفال الصغار وأسرهم، وأين يجب أن نوجه 

 جهودنا لتحقيق هذه التطلعات.  
 

صب على  بينما يلعب كل شخص دوراً في تأمين نتائج جيدة في السنوات المبكرة ألطفالنا، فإن تركيز هذه الورقة واالستراتيجية ين 
دور حكومة الكومنولث في دعم األطفال في السنوات األولى. نريد أن نسمع من اآلباء واألسر ومقدمي الرعاية ومقدمي العناية  

 والمعلمين ومهنيي الطفولة المبكرة وغيرهم من الخبراء حول نهج وطني من شأنه أن يفيد األطفال واألسر في كل مكان.

 المبكرة  الغرض من إستراتيجية السنوات 
ستخلق اإلستراتيجية رؤية دائمة ألطفال أستراليا وأسرهم. سيكون هناك خطة لتوجيه سياسات وبرامج السنوات األولى 

 . المبكرة عبرالكومنولث خالل العقد المقبل، مما يوفر رؤية لما تريد أستراليا تحقيقه لألطفال واألسر في السنوات
 

ن. القصد من ذلك هو إنشاء نهج متكامل للسنوات المبكرة، بما في ذلك عن طريق تقليل  عمل للتحسي ستكون االستراتيجية إطار
ندماج وتنسيق الوظائف. سيؤدي هذا إلى زيادة المسؤولية إ  عبر إدارات الكومنولث وتحسينعزالي نو تمويل العمل االبرامج 
 والتعليم والصحة )بما في ذلك الصحة النفسية( وسالمة وتطور أطفال أستراليا.   للرفاهة

 نهج لتطوير إستراتيجية السنوات المبكرة  

 إشراك أصحاب المصلحة والتشاور

على تشكيل فهم حكومة الكومنولث لما يريده المجتمع األسترالي لألطفال الصغار، وما   سيعمل التشاور ومشاركة أصحاب المصلحة
 ريد منهم جميعاً القيام بتحقيقه وما يجب أن نوليه األولوية لضمان أفضل النتائج لجميع األطفال.  ن

 
العامة والمشاركة في الموائد  من ستكون هناك فرص مختلفة لألشخاص للمساهمة بآرائهم، بما في ذلك االستطالعات وعملية التقديم 

 المستديرة. سيكون هناك أيضاً مشاركة محلية ومشاورات مع األطفال واألسر.  
 

استشارية من الخبراء بتوجيه عملية تطوير اإلستراتيجية، يمكنك  لمعرفة المزيد حول الفرص األخرى إلبداء رأيك وكيف تقوم لجنة 
 زيارة الموقع االلكتروني بخصوص إستراتيجية السنوات المبكرة

(strategy-years-services/early-programs-renchild-and-https://www.dss.gov.au/families .) 
 

 النطاق واالعتبارات الرئيسية 

 الخمس سنوات األولى

والمعالم ستركز االستراتيجية على السنوات الخمس األولى، بما في ذلك فترة ما قبل الوالدة. في حين أن التحوالت الهامة في الحياة 
تضع األطفال على طريق النجاح  هامة  التنموية تستمر إلى ما بعد سن الخامسة في سنوات الدراسة، فإن هذه المرة هي نافذة تنموية

 مدى الحياة.  

 تركيز حكومة الكومنولث 

يجية على دور الكومنولث  تلعب جميع الحكومات دوراً هاماً في دعم السنوات األولى من خالل البرامج والسياسات. ستركز اإلسترات 
 وستهدف إلى تعظيم نتائج استثمار الكومنولث في السنوات المبكرة. 

 
 

https://www.dss.gov.au/families-and-children-programs-services/early-years-strategy
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ستكون هذه استراتيجية الكومنولث بسبب القيمة المتأصلة في التطابق الوطني والمساهمة الكبيرة التي يقدمها الكومنولث في السنوات  
من مجاالت الصحة والتنمية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. هناك مجال المبكرة مع السياسات والبرامج التي تغطي العديد 

عبر الملفات. ستسعى االستراتيجية الوطنية إلى ضمان تمتع جميع   للكومنولث لتحسين الطريقة التي يتم بها دعم األطفال واألسر
 األطفال، أينما كانوا، بنفس فرص التعلم والنمو واالزدهار. 

 العمل االنعزالي  فكيك ت التركيز على

الكومنولث كل شيء بدءاً من الخدمات الشاملة لجميع العائالت واألطفال، والدعم الموجه للعائالت واألطفال الذين   تغطية تشمل
يواجهون تحديات معينة، والتدخالت ما بعد المرحلة الثانوية عند الحاجة للمساعدة في مواجهة التحديات لتحقيق أفضل النتائج  

 لألطفال في السنوات األولى.  
 

الكومنولث برامج الصحة والرفاهة وصحة األم والطفل وخدمات التدخل المبكر الصحية. وهي تدعم نظام قانون األسرة يمّول 
والبرامج التي تمنع وتستجيب لحاالت االعتداء الجنسي على األطفال والعنف العائلي والعنف الجنسي. يقدم الدعم المالي المباشر  

مدفوعة األجر، والبرامج التي تدعم األسر ومقدمي الرعاية مع األطفال الصغار. من خالل   لألسر، بما في ذلك اإلجازة الوالدية
األطفال الصغارالحصول على تعليم جيد في  مزيج من آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة، يهدف الكومنولث إلى تزويد جميع 

ثراء بيئات التعلم المنزلية من خالل برامج مثل مجموعات اللعب  إالرعاية و باإلضافة إلى مرحلة الطفولة المبكرة وبأسعار معقولة
  ومكتبات األلعاب.

 
تدابير لتحسين صحة أطفال األمم األوائل ونموهم وتعليمهم الباإلضافة إلى البرامج الموجهة لعامة السكان، يستثمر الكومنولث في 

دعم لألطفال الذين يعانون من تأخر في النمو أو اإلعاقة، وكذلك للحد من الحرمان النظامي والمتعدد األجيال. هناك أيضاً برامج 
 األطفال المعرضين لخطر الحرمان بسبب النزوح أو الفقر أو التجارب المؤلمة.  

 
يتم توصيل العديد من سياسات وبرامج الكومنولث للطفولة المبكرة وتمويلها عبر اإلدارات والوكاالت المختلفة. تميل هذه الهيكلية  

تشجع على التعاون عبر المنظمات وقد تعيق جهود الكومنولث لتقديم أفضل النتائج لألطفال واألسر. في   خلق االنعزال بحيث ال  إلى
حين تم إحراز بعض التقدم في تحسين تقديم الخدمات والتنسيق في السنوات المبكرة، ال يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به. يعد  

وهما الصحة والتعليم. يساعد البرنامج أطفال األمم األوائل  -مثاالً على التعاون عبر ملفين  Connected Beginningsبرنامج 
 سة للمدرسة.ل  على الحصول على دعم ثابت وشامل للمساعدة في تلبية مراحل التعلم والتنمية الالزمة لبداية س  

  

 العالقة مع إستراتيجيات حكومة الكومنولث األخرى

االستراتيجية على استراتيجيات حكومة الكومنولث الحالية وتتماشى معها وتوّسعها عبر العديد من الملفات وااللتزامات ستبني  
بما في ذلك االستراتيجية الوطنية  ، National Agreement on Closing the Gap الفجوة بموجب االتفاقية الوطنية لسد

 the National Aboriginal and Torres Strait وسكان جزر مضيق توريسللطفولة المبكرة للسكان األصليين 
Islander Early Childhood Strategy.  المرفق توجد قائمة باالستراتيجيات ذات الصلة فيA .  تركز العديد من هذه

  االستراتيجيات على مجموعات معينة وقضايا أو تجارب معينة في مرحلة الطفولة المبكرة.
 

 في السنوات المبكرة  سعالمهم النظر في كيفية اتصال الكومنولث بأشكال الدعم األو سيكون من
تلعب المجتمعات واألسر واآلباء ومقدمو الرعاية واألقارب دوراً مهماً في تشكيل السنوات المبكرة. يجب أن تكون سياسات وبرامج 

رة الذي يقدمه اآلخرون، بما في ذلك حكومات الواليات واألقاليم.  الكومنولث مترابطة جيداً وأن تعمل بفعالية مع دعم الطفولة المبك
حكومات الواليات واألقاليم مسؤولة عن خدمات ما قبل الوالدة والوالدة، وخدمات صحة األم والطفل، والتوصيل لمرحلة ما قبل 

والتحسين المستمر  ( ECECلمبكرة )المدرسة، وأنظمة حماية الطفل، وضمان جودة خدمات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة ا
 في هذا القطاع.  

 
المنسقة جيداً على المستوى الفيدرالي ومستوى الوالية والمستوى المحلي  وغير الحكومية يساعد التعاون الفعال واألنشطة الحكومية 

ن الكومنولث والواليات واألقاليم، بما  في إنشاء نظام فعال للطفولة المبكرة. على سبيل المثال، هناك عمل تعاوني كبير قيد التنفيذ بي
وتحديد المجاالت  ECECونقص القوى العاملة في ، ECECفي ذلك تكليف مجلس الوزراء الوطني بوضع رؤية طويلة األجل لـ 

 لتحسين النتائج.   ECECذات األولوية حيث يمكن أن يؤدي التعاون األكبر في 
 

وتأثير دور الكومنولث في دعم السنوات المبكرة. لن تركز اإلستراتيجية على سياسات  ستركز هذه اإلستراتيجية على تعظيم قيمة 
 وبرامج الواليات واألقاليم، ولكنها قد تشير إلى نقاط تقاطعها مع أنشطة الكومنولث. 
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 االلتزامات الدولية 

دة لحقوق الطفل وإعالن األمم المتحدة بشأن التزامات حكومة الكومنولث من خالل اتفاقية األمم المتحستقدر االستراتيجية وتحترم 

 .االحتياجات الخاصة حقوق الشعوب األصلية وإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي

 تستند على القوة

فال واألسر  ستركز اإلستراتيجية على نقاط القوة. يعتمد النهج القائم على نقاط القوة على الموارد والقدرات اإليجابية التي يمتلكها األط
والمجتمعات ويستخدمها. ال تسعى اإلستراتيجية إلى تحديد طريقة واحدة صحيحة لتربية الطفل ودعمه، بل تسعى بدالً من ذلك إلى  

 ضمان أن يتوفر لكل أسرة ومجتمع ما يحتاجه للقيام بهذه المهمة الحيوية.  

 محورها الطفل واألسرة 

د تجارب الطفولة في سياق  آراء األطفال واألسر واحتياجاتهم  هذه اإلستراتيجية على الطفل واألسرة، بناًء على األسرة. ستتمحورت ر 
 واهتماماتهم ونقاط القوة والتفاهم والقدرات، وستعكس مدى وتنوع تجارب األطفال واهتماماتهم وتنوعهم. 

 
عن أفكارهم ونواياهم. نحن ندرك الروابط بين األطفال   بيرستستمع اإلستراتيجية بصدق إلى آراء األطفال وستشملها وتسعى إلى التع

واألسر واألقارب والمجتمعات، وأهمية العالقات والشراكات المتبادلة. ستقدر االستراتيجية السياقات الثقافية واالجتماعية لألطفال  
 وأسرهم. 

 
بوضع األسس الصحيحة للمستقبل، ولكن أيضاً   ستحترم االستراتيجية خبرات وأنشطة الطفولة. ال تتعلق السنوات المبكرة فقط

 بالحاضر. ينمو األطفال الصغار في العالقات األسرية المحبة مع فرص وفيرة للعب والصداقات والتجارب المبهجة. 

 األمم األوائل

بصحة جيدة، مدعومين بعائالت قوية وفخورون  لدى أطفال السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس الحق في االزدهار والنمو
بالثقافة. من المعترف به بشدة أن الهوية الثقافية وهياكل القرابة واالتصال هي عوامل حماية سالمة األطفال وصحتهم ورفاهتهم  

زية التي تديم الحرمان  ونموهم. غالباً ما يكون للعائالت والمجتمعات التي تأثرت بالصدمات النفسية بين األجيال والسياسات التميي

 احتياجات معقدة، وهي في أمس الحاجة إلى خدمات عالج ودعم مكثفة ومأمونة ثقافياً وترحيبية.  

االستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة للسكان األصليين وسكان جزر على ستبني االستراتيجية على التزام الحكومة بسد الفجوة و
الحكومة بأكملها وأنظمة وقطاعات الطفولة المبكرة. تجمع  عبر –ءمة وتنسيق جهود الملف مضيق توريس، والتي تهدف إلى موا

بين الحكومات األسترالية وممثلي األمم األوائل لوضع  ( ECPPالشراكة الجديدة لسياسات رعاية الطفولة المبكرة والتنمية ) 
األمم األوائل من العمل في شراكة حقيقية مع الحكومات  توصيات لدعم أطفال األمم األوائل في سنواتهم المبكرة وتمكين شعوب 

 لدعم تطوير االستراتيجية.   ECPPلقيادة نتائج الطفولة المبكرة الشاملة التي يقودها المجتمع. تم تفويض 

 احترام التنوع والشمولية 

نمو نفس التجارب اإليجابية والفرص  ستكون االستراتيجية شاملة. يستحق األطفال ذوو اإلعاقة أو الذين يعانون من مشاكل في ال
للنمو مثل جميع األطفال. حددت االستراتيجية األسترالية لإلعاقة وخطة العمل المستهدفة للطفولة المبكرة إجراءات لضمان دعم  

جية الوطنية  هؤالء األطفال للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. ستكمل اإلستراتيجية هذه الجهود وسيتم تطويرها عن كثب مع اإلستراتي 
 الجديدة للتوحد. 

 
ستعترف اإلستراتيجية أن العائالت في أستراليا متنوعة في الثقافة والدين واللغة والمقدرة والموقع وتكوين األسرة ويشمل هذا مجتمع 

LGBTIQA+ ،ستدرك اإلستراتيجية أيضاً أن األطفال قد يعيشون مع مقدمي الرعاية أو األقارب أو في ترتيبات رعاية أخرى .
 مثل الحضانة والرعاية السكنية والرعاية المؤقتة.  

 

 المعلومات
االستراتيجية وأدائها. قد األطفال واألسر والتي يمكن استخدامها لتوجيه أولويات  عن  بالمعلومات في أستراليا، لدينا مصادر غنية

 يتضمن هذا

بيانات مستوى السكان حول صحة األطفال والتعليم والدعم االجتماعي والدخل واإلسكان والسالمة، مثل تلك التي تم   •
 ;  i  2022معهد الصحة األسترالي ورفاه أطفال أستراليا  تلخيصها في تقرير

على الصعيد الوطني عن تنمية الطفولة المبكرة في  معلومات  عبارة عن مجموعةالتعداد األسترالي للتنمية المبكرة، وهو  •
 الوقت الذي يبدأ فيه األطفال عامهم األول من المدرسة بدوام كامل؛  

 دراسات المجموعة مثل الدراسة الطولية لألطفال األستراليين والدراسة الطولية ألطفال السكان األصليين؛ •

بربط البيانات التي توفر رؤى مدى الحياة حول المجموعات السكانية في أستراليا، مثل تلك   المشاريع البحثية المتعلقة •
 (. MADIP) التي تستخدم بيانات مشروع تكامل البيانات المتعدد الوكاالت
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  سياسات أولويات و/   ستكون هناك فرص الستخدام وتحسين البيانات المتعلقة بالسنوات األولى من حياة األطفال لضمان استهداف
 االستراتيجية لتحقيق أكبر قدر من التأثير، ويمكن قياس النتائج. 

 

 . القضية الستراتيجية السنوات المبكرة2الجزء 

 الدليل

العالقات والتجارب  السنوات األولى من حياة الطفل، قبل الوالدة حتى سن الخامسة، هي نافذة حاسمة للنمو. خالل هذا الوقت،

والرعاية المبكرة التي يتلقونها بنشاط تشكل الصحة والتعلم والهوية مدى الحياة. في السنوات القليلة األولى من الحياة، يحدث النمو  

قليل  ويتم تشكيل أكثر من مليون اتصال عصبي جديد كل ثانية. بعد هذه الفترة من النمو السريع، يتم تالعقلي أسرع من أي وقت آخر 

على دوائر   االتصاالت من خالل عملية تسمى التقليم بحيث تصبح دوائر الدماغ أكثر كفاءة ويمكن بناء دوائر دماغية أكثر تعقيداً 

بدالً من إعادة    في طور النموأبسط. تعني مرونة النمو المبكر للدماغ أنه من األسهل واألكثر فاعلية التأثير على بنية دماغ الطفل 

 . iiمن داراته في سنوات البلوغ توصيل أجزاء

 
تدعم التجارب والعالقات والبيئات اإليجابية في السنوات األولى )بما في ذلك فترة ما قبل الوالدة( التطور والتعلم، وتهيئ األطفال  

م أن جودة الرعاية . هذا ألننا نعلiiiللنجاح مدى الحياة في مجاالت الصحة والصحة النفسية والتحصيل التعليمي والتوظيف والعالقات
السابقة للوالدة أثناء الحمل والرعاية المنتظمة السابقة للوالدة في األشهر الثالثة األولى من الحمل ترتبط بتحسين صحة األم أثناء  

 . ivالحمل وتدخالت أقل في أواخر الحمل ونتائج إيجابية على صحة الطفل 
 

الحمل وطوال  أول يوم )من 1000. أول vتأثير الوقائي ويحسن تأثير التدخل إن التدخل في أقرب وقت ممكن في نمو الطفل يعزز ال 
هذا هو الوقت الذي يوجد فيه أكبر قدر من القدرة على   فترة الحمل وحتى نهاية السنة الثانية( مهمة بشكل خاص للصحة والتنمية.

. تستمر  viiالتجارب السلبية المبكرة وتحسين مسار حياتهم. مع تقدم األطفال في السن، يصبح من الصعب إبطال آثار viتشكيل النتائج
الفجوات في مرحلة الطفولة المبكرة طوال الحياة. إذا ظهرت فجوة ولم يتم إغالقها بحلول سن الخامسة، فمن المحتمل أن تستمر، 

 .viiiخاصة لألطفال الذين يعانون من ضعف أو ذوي احتياجات 
 

في  Access Economicsسنوات المبكرة. على سبيل المثال، وجد البحث الذي أجراه ستثمار في الاالإن الدليل قوي لعائد 
. ixمليار دوالر سنوياً  $5.4أن القيمة المحتملة للفوائد المستقبلية التي يمكن تحقيقها نتيجة للتدخل المبكر والوقاية تزيد عن  2010

مليار دوالر سنوياً على الخدمات  $15.2الية تنفق أن الحكومات األستر Telethon Kidsمن  2019وجد تقرير صدر عام 
 .  xوخدمات األزمات من المشكالت التي قد تم تجنبها من خالل التدخل المبكر شدةا العالية 

 
عالية الجودة لألطفال المحرومين يمكن أن  الأن برامج الطفولة المبكرة  Dr James Heckmanأظهر الخبير االقتصادي الدكتور 

. وقد أثمرت أبحاثه األخيرة عن برامج الطفولة xiدوالراً لكل دوالر واحد يتم استثماره $16دوالرات و  $4تراوح بين تدر عائد ي
في المائة من االستثمار لكل  13بنسبة  اً سنوات لألطفال المحرومين عائد 5المبكرة الشاملة والعالية الجودة من الوالدة حتى سن 

 يمية واقتصادية وصحية واجتماعية أفضل. طفل سنوياً، من خالل نتائج تعل
 

فائدة   2019في عام  The Front Projectو  PricewaterhouseCoopersحدد التحليل االقتصادي الذي أجرته شركة 
 .xiiدوالر لكل دوالر واحد يتم استثماره في تعليم مبكر عالي الجودة والرعاية على مدار حياة الطفل  $2قدرها  

 
 الفائدة اإلضافية لالستثمار في السنوات المبكرة هي أن البرامج التي تدعم النتائج الجيدة للطفولة المبكرة، مثل 

Paid Parental Leave  ى العاملة، وتحسين األمان االقتصادي التي تشجع مشاركة اآلباء بشكل أكبر، تدعم أيضاً مشاركة الق و 
 للمرأة. 
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 كيف يسير األطفال  

سنوات في أستراليا بالسعادة والصحة ويختبرون نتائج إجمالية جيدة. يوجد  5األطفال األستراليين من الوالدة إلى   الكثير من يتمتع

وهذا يشمل   .، والعديد منهم يمتلكون األشياء التي يحتاجونها لبداية رائعة في الحياة1في أستراليا سنوات  5-0من  مليون طفل 1.5

الوصول إلى الرعاية الصحية والتغذية السليمة، والحماية من األذى، وفرص التعلم المبكر وتقديم الرعاية المستجيبة. على الرغم من 
   .xiiiكل عام أكثر من أي وقت مضى في تاريخ أستراليا، فإن سكان أستراليا يتقدمون في السن التي تولد أن عدد األطفال

 
في  94تحسنت معدالت التحصين وهي تزيد عن  .xivونسبة الشباب أصغر ومن المتوقع أن تستمر في االنخفاض بمرور الوقت

باستمرار في السنوات األخيرة،  ECECرتفعت جودة خدمات المائة لألطفال بعمر سنة واحدة، واالمهات المدخنة أقل أثناء الحمل. ا
 .xvخدمة في أستراليا أو تتجاوز معايير الجودة الوطنية  000,15المعتمدة البالغ عددها  ECECبالمائة من خدمات  88حيث تلبي 

 
يبدأون الدراسة كل ثالث سنوات، يقيس  ومقياس السكان لتنمية الطفولة المبكرة الذي يتتّممه المعلمون على جميع األطفال الذين 

يبحث في الصحة البدنية لألطفال، وهو المدرسة. يبدأون  ماكيفية تتبع نمو األطفال عند( AEDCالتعداد األسترالي للتنمية المبكرة )
 – 2021في عام  ة. القراءة والكتابة، وتواصلهم ومعرفتهم العام بكرة فيهم الموالمهارات االجتماعية، والنضج العاطفي، ومهارات

 في جميع المجاالت الخمسة.  تنموياً  في المائة من األطفال يسيرون على المسار الصحيح  55 أن - AEDC صدار منا أحدثأفاد 
 

عن الركب. في حين أن أكثر من نصف  أخرون أن بعض األطفال ال يحصلون على أفضل بداية في الحياة ويت ومع ذلك، نعلم أيضاً 
في المائة منهم  45، كان ما يقرب من 2021بقليل كانوا يسيرون على الطريق الصحيح في جميع المجاالت في عام األطفال 

في المائة( على   22معرضين لخطر النمو أو ضعيفي النمو في مجال واحد أو أكثر؛ وتم تقييم أكثر من واحد من كل خمسة أطفال )
، مما يعني أنهم لم يكونوا في المكان الذي نتوقع أن يكون فيه طفل يتمتع  xviد على األقأنهم ضعفاء من الناحية التنموية في مجال واح

 بصحة جيدة ومزدهر في هذا العمر.
 

في جميع أنحاء أستراليا، يمكن أن يؤثر المكان الذي يولد فيه األطفال وينشأون فيه على فرصهم في النجاح في السنوات الالحقة.  
أن تطور األطفال في المجتمعات المحرومة قد تحسن بشكل طفيف فقط في السنوات األخيرة، وفي بعض الحاالت   AEDCيُظهر 

من أولئك الذين   AEDCالمدن الكبرى هم أقل عرضة للتأثر من الناحية التنموية في مجاالت  يتراجع. األطفال الذين يعيشون في
 . 2021إلى عام  2009من عام  ذبذبتتيعيشون خارج المدن الكبرى، على الرغم من أن هذه الفجوة قد 

 
االقتصادي - الحرمان االجتماعي، زادت الفجوة بين أكثر المواقع التي تعاني من  2021أيضا  أنه في عام  AEDCتُظهر نتائج 

من المحتمل أن يكونوا ضعفاء  4.4إلى  2والمناطق األقل حرماناً عبر جميع المجاالت، مع وجود أطفال من مواقع أكثر حرماناً من 
  xvii. نموحسب مجال ال من الناحية التنموية

 
بمستويات تعليم نظامي منخفضة، أو الذين لديهم األطفال الذين ينتمون إلى خلفيات محرومة )خاصة أولئك الذين يتمتع آباؤهم 

 .xviiiخلفيات وضع اجتماعي واقتصادي أقل في األسرة والحي( هم أكثر عرضة للتأثر بالتنمية عند االلتحاق بالمدرسة

 
والنائية،  أطفال األمم األوائل، واألطفال في المناطق اإلقليمية   -وبالمثل، من المرجح أن تعاني بعض المجموعات من ضعف النمو 

. زادت الفجوة بين أطفال األمم األوائل  xixواألطفال من خلفيات لغوية غير اإلنجليزية، واألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة
كثيراً ما يعاني األطفال من أكثر من نوع واحد  نقطة مئوية في مجاالت اللغة والتنمية المعرفية. 24.7وغيرأطفال األمم األوائل إلى 

، Sollisالحرمان. على سبيل المثال، من المرجح أن يعيش األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في أسر ذات دخل فردي )من 
تتفاقم هذه األنواع  (. ABS، 2016اقتصادياً ) اجتماعياً و (؛ والمناطق اإلقليمية والنائية من المرجح أن تكونمحرومة2019

 دون الدعم المناسب. بطفال واألسر االزدهار المتعددة من الضعف وتجعل من الصعب على األ
 

تؤثر التجارب والتوقعات واألعراف الثقافية في منازلنا ومجتمعاتنا على األطفال وهم يتعلمون عن العالم. على سبيل المثال، يتأثر 
ستمر التحيز الراسخ بين  األطفال بالصور النمطية عن نوع الجنس الذي تعرضه لهم أسرهم وأصدقائهم وتعليمهم ووسائل اإلعالم. ي

على التعلم طوال حياة الطفل، ويخلق حواجز أمام خيارات الشخص وفرصه في   الجنسين والقوالب النمطية منذ الطفولة في التأثير
 إمكاناتهن الكاملة.  ادراك  . على وجه الخصوص، كان لهذا تأثير مضاعف وضار على الفتيات، ومنعهن منxxوقت الحق من حياته

 

 

 
سنوات.   5 - 0الذين تتراوح أعمارهم بين   خصوصا  ويحسب األطفال  2021هذا الرقم مستمد من بيانات التعداد السكاني لعام ¹ 1

 حتى تاريخ عيد ميالدهم الخامس.  0 من أعمارهم تبلغهذا يعني أنه يحسب األطفال الذين 
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 . وجهات نظركم3ء الجز 
 

الردود على مجموعة من األسئلة. نرحب بك للرد على بعض أو كل األسئلة، أو تقديم أي مالحظات   تلقّي الى  يدعو القسم التالي
 أخرى تعتقد أنها ذات صلة بتطوير اإلستراتيجية. سيضمن ذلك أن تتضمن اإلستراتيجية أكبر عدد ممكن من األصوات. 

a.  الهيكلية المقترحة الستراتيجية السنوات المبكرة 
المقترح لالستراتيجية رؤية ونتائج وأولويات السياسة والمؤشرات التي ستقيس النجاح مقابل كل من النتائج ومجاالت يتضمن الهيكل 

اإلصالح ذات األولوية. من المقترح أن يتم تطوير المؤشرات بعد تحديد أولويات السياسة. يوجد رسم تخطيطي للهيكل المقترح  
 . B المرفق في

 
بعد االنتهاء من اإلستراتيجية وستحدد ما سيتم القيام به لالستجابة لإلصالحات ذات األولوية. كما   يةفيذعمل التنالسيتم وضع خطط 

 سيتم تطوير إطار النتائج والتقييم لمراقبة األداء.  
 

 سؤال
 . هل لديك أي تعليقات على الهيكلية المقترحة لالستراتيجية؟ 1

b. الرؤية 
ستصف رؤية االستراتيجية تطلعات وطموحات حكومة الكومنولث لألطفال في السنوات المبكرة. ستصف رؤية االستراتيجية كيف  

ذيتها من خالل ما نسمعه من المجتمع نريد أن يختبر الجيل القادم من األستراليين السنوات الخمس األولى من حياتهم. سيتم تغ
 األسترالي حول ما يريده لألطفال الصغار في أستراليا، خاصة في السنوات الحرجة من قبل الوالدة حتى سن الخامسة. 

 
بتطويره الذي تقوم حكومة الكومنولث  ECECمالحظة: تهدف رؤية االستراتيجية إلى أن تكون أوسع من الرؤية الخاصة بقطاع 

 بالتعاون مع حكومات الواليات واألقاليم. يجب أن تشمل رؤية االستراتيجية تطلعات األطفال في جميع جوانب حياتهم. 
 
 

 سؤال
 أطفال أستراليا؟ متنا ألصغرأل تكون  . ما هي الرؤية التي يجب أن2

c. النتائج 
التي يحتاج األطفال إلى القيام بها بشكل جيد في الحياة.    يجب أن تصف النتيجة ما ستحققه االستراتيجية. هناك مجموعة من النتائج

 قصيرة والمتوسطة والطويلة المدى لدعم السنوات المبكرة. ال ستحدد اإلستراتيجية أهم النتائج 
 

قد يكون نوع النتائج التي يمكن أن تتضمنها اإلستراتيجية عبارة عن بيانات حول تمتع األطفال بصحة جيدة جسدياً وعاطفياً، أو  
التعلم والنمو، أو األمان أو الشعور اإليجابي بالهوية. ويمكن أن تتضمن أيضاً إشارات إلى تلبية االحتياجات األساسية أو الحصول  

ي األنشطة االجتماعية والمجتمعية، أو االعتراف بالثقافة أو ضمان أن السنوات األولى تشمل العائالت  على فرص للمشاركة ف
 المختلفة واحتياجاتهم.  

 
هناك العديد من العوامل المترابطة التي تساهم في تحقيق نتائج جيدة في السنوات المبكرة. يطلب منك هذا السؤال التفكير في النتائج  

 ا في االستراتيجية. التي يجب تضمينه
 

 سؤال
 ؟ ما هو مزيج النتائج األكثر أهمية الذي يجب تضمينه في االستراتيجية. 3

d.  أولويات السياسة 

 لكي تكون اإلستراتيجية فعالة، من المهم تحديد المجاالت المحددة )أولويات السياسة( حيث يجب على الحكومة التركيز على جهودها.

كه. إذا لم يكن هناك يتفك تقوم بو زلعالعمل المنحكومة الكومنولث تتناول  هو أنولقد حددت الحكومة مجاالً واحداً بالفعل كأولوية 
والمساءلة ألطفال أستراليا. كما يخاطر النهج المنعزل األساسية  نهج منسق ومتضافر عبر الحكومة، فهناك نقص في المسؤولية

 بتكرار الوظائف والتنافس غير الضروري على الموارد وفقدان فرص العمل بشكل تعاوني لتحسين النتائج.  
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 ستظهر بعض األولويات مع تبلور رؤية ونتائج االستراتيجية. نرحب باألفكار المبكرة حول أولويات االستراتيجية. 
 

 سؤال
 التي يجب تضمينها في اإلستراتيجية ولماذا؟  / أولويات السياسة عينةما هي المجاالت الم. 4
و / أو   اً خاصة أولئك الذين ولدوا أو نشأوا في ظروف أكثر ضعف . ما الذي يمكن أن يفعله الكومنولث لتحسين النتائج لألطفال5

 ؟  حرماناً 
 ؟في وضع السياسات لألطفال واألسر المجاالت التي تعتقد أن الكومنولث يمكن أن يركز عليها لتحسين التنسيق والتعاون هي. ما6

e . المبادئ 

 سيتم وضع مجموعة من المبادئ لتوجيه السياسة والتنفيذ بموجب االستراتيجية.  
 

، وإشراك األطفال  رسسرة، واالستماع إلى آراء األطفال واألُ يمكن أن تشمل المبادئ التوجيهية أشياء مثل التمركز حول الطفل واأل
 واألسر المتنوعين. يمكنهم أيضاً النظر في احتياجات األطفال واألسر عبر نظام الخدمة ومع مرور الوقت.

 

 سؤال
 . ما هي المبادئ التي يجب تضمينها في االستراتيجية؟7

f . النهج القائم على األدلة 
والممارسون العديد من األطر لتوجيه السياسات والممارسات في السنوات المبكرة. تسلط هذه النماذج أو أطر العمل طور الباحثون 

 الضوء على كيفية عمل أجزاء مختلفة من حياة الطفل معاً للمساهمة في نتائج الطفولة اإليجابية. يتم وصف بعض هذه أدناه. 
 

األطفال في مركز جميع عمليات تطوير السياسات وإظهار الترابط والعناصر المهمة  وضع أن يتم  –الغرض من هذه األطر متشابه 
تشمل األمثلة نموذج الصحة العامة، ونظرية األنظمة البيئية، .  قد تساعد هذه األطر في تشكيل االستراتيجية .لتنمية الطفولة المبكرة

ومنظمة التعاون االقتصادي وأطر تنمية الرفاهة  (،the Nestوإطار عمل رفاهية الطفل األسترالي ألبحاث األطفال والشباب )
(OECD .)مزيد من المعلومات حول نماذج األطر مذكورة أدناه. من المهم مالحظة أن هذه األطر ليست هي المصدر  هناك ال

ستدرك االستراتيجية أهمية قواعد المعرفة الخاصة بالسكان األصليين وسكان جزر  .الوحيد لألدلة والبيانات التي سيتم االعتماد عليها
 مضيق توريس، مع االعتراف بوجود فجوات في األدلة والبيانات الحالية، وهي أولوية رئيسية بموجب اتفاقية إغالق الفجوة الحالية.  

 

شاكل قبل حدوثها من خالل معالجة هذا الخطر.  يحدد نموذج الصحة العامة مجاالت الخطر في نمو األطفال ويمنع الم •
مستويات مختلفة من الدعم، من الخدمات الشاملة المتاحة للجميع إلى العروض العالية االستهداف. تشمل النموذج يوفر 

زة الخدمات الشاملة أشياء مثل أنظمتنا الصحية والتعليمية؛ وتشمل الخدمات المستهدفة )أو الثانوية( سياسات مثل اإلجا
 . xxiتعالج القضايا الحادة مثل حماية الطفل التي  الجامعية الوالدية؛ والخدمات

 

أن نمو الطفل يتأثر بالبيئات المحيطة به، والتي   Urie Bronfenbrennerتُظهر نظرية النظم البيئية التي طورها  •
 .  xxiiتتراوح من البيئة المباشرة للطفل، مروراً بأسرته ومجتمعه وحتى تأثير المجتمع

 

الرفاهة على أنها ستة مجاالت مترابطة تدعم بعضها البعض لمساعدة األطفال على االزدهار في   The Nestتصور  •
مرحلة الطفولة وتحقيق إمكاناتهم الكاملة أثناء نموهم. للحصول على رفاهة مثالية، يحتاج الطفل إلى تلبية احتياجاته في  

 .  Bronfenbrennerxxiiiعلى جميع المجاالت الستة، في نموذج بيئي يعتمد 
 

األول هو نموذج الرفاهة العام الذي  .إطاران رئيسيان لقياس الرفاهة OECD لدى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية •
مكونات، بما في ذلك الرفاهة  يأخذ في االعتبار التجارب المتنوعة والظروف المعيشية لألفراد ويتمحور حول ثالث

. اإلطار الثاني األكثر حداثة  (1)الشكل   الحالية وعدم المساواة في نتائج الرفاهة والموارد الالزمة للرفاهة في المستقبل
الذي طورته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هو نموذج طموح لتحديد جوانب حياة األطفال التي يجب قياسها لمراقبة 

. وهو يتمحور حول فكرة أن األطفال يجب أن يكونوا قادرين على االستمتاع بطفولة  (2)الشكل  رفاهتهم بشكل أفضل
 . xxivستقبل سعيدة وتنمية المهارات والقدرات التي تؤهلهم للم
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 1الشكل 
 

 
 
 
 

 2الشكل 
 

 إطار قياس رفاه الطفل الطموح  (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سؤال 
 ؟ االستراتيجية وضعاالعتبار عند  بعينهل توجد فجوات في األطر الحالية أو غيرها من البحوث أو األدلة التي يجب أخذها . 8
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 صلة  المبادرات حكومة الكومنولث ذات  - Aالمرفق 

 : التاليذلك  يتضمنلدى حكومة الكومنولث مجموعة من االستراتيجيات والمبادرات واإلصالحات التي تتفاعل مع السنوات المبكرة. 
 
 (:ECEC) والرعاية الطفولة المبكرةفي تعليم ال
 

تنفيذ    - ةالعاملرعاية الطفل للعائالت أرخص لرسوم ل  ( لاللتزام االنتخابي NQFمراجعة اإلطار الوطني للجودة ) •
 التغييرات في القانون الوطني لخدمات التعليم والرعاية واللوائح الوطنية واإلرشادات للقطاع

 تحقيق لجنة اإلنتاجية في قطاع رعاية األطفال  •
 2025-2022ما قبل المدرسة لمرحلة صالح اإلاتفاقية  •
تطوير خطة التنفيذ وااللتزامات لتعزيز   -ال ورعايتهم تشكيل مستقبلنا: إستراتيجية القوى العاملة الوطنية لتعليم األطف  •

 Y Care Careers، برنامج مجانية TAFEبما في ذلك. أماكن  - ECECالعاملة في   القوى
 

 اإلعاقة: 
 

 2031-2021االستراتيجية األسترالية لإلعاقة  •
 اإلستراتيجية الوطنية للتوحد •

 

 : األمم األوائل

 2022رعاية الطفولة المبكرة وتنميتها الشراكة الجديدة لسياسة  •

 ُخطَّة تعزيز قطاع تنمية رعاية الطفولة المبكرة •

   لإلستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة للسكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس بشأن سد الفجو  ةالوطني يةاالتفاق •

 

 والرفاه:  الصحةة

 2030-2020خطة العمل الوطنية لصحة األطفال والشباب  •

 اإلستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والعافية لألطفال  •

 2018 -2028 (FASD)خطة العمل االستراتيجية الوطنية الضطراب الطيف الكحولي للجنين  •

 الوطنية ومنع االنتحار لنفسيةاتفاقية الصحة ا •

 2030-2021االستراتيجية الوطنية للصحة الوقائية  •

 إطار رفاهة الخزانة •

 االستراتيجية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين  •

 

 مان:األ

 2032-2022الوطنية إلنهاء العنف ضد النساء واألطفال الخطة  •

 2031-2021آمنة ومدعومة: اإلطار الوطني لحماية أطفال أستراليا  •
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 النهج المقترح الستراتيجية السنوات المبكرة   - Bالمرفق 

 ً للهيكل المقترح الستراتيجية السنوات المبكرة، مع مالحظة عدد النتائج وأولويات السياسة التي لم  عاماً  يقدم هذا الرسم البياني وصفا

 تشمل:ومن عناصر التصميم الرئيسية يتم تحديدها بعد. هناك عدد 

 لوضع بيان شامل وطموح لالستراتيجية - الرؤية -

 يل عند تنفيذ االستراتيجية لتحديد التغييرات المقصودة على المدى القصير والطو - النتائج -

 مجاالت التركيز في إطار االستراتيجية التي من المرجح أن يكون لها تأثير إيجابي على النتائج  - أولويات السياسة -

 ط لها يخط تي تم التالتدابير التي تبين ما إذا كان قد تم إحراز تقدم نحو الوصول إلى النتائج ال - المؤشرات -

 والمبادئ التوجيهية لتحديد االتجاه واتخاذ القرارات بموجب االستراتيجية  القواعد  - المبادئ -

 لدعم اتجاه االستراتيجية تم تقييمها واختبارها معلومات  - الدليل -

 

 

 
  

 
 

 
 
 
 

 المؤشرات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رؤية
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أولويات 
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 النهج المقترح لتنفيذ خطة العمل

م بإطار عمل لتقييم فعالية المقترحة كيفية تنفيذ االستراتيجية وستتضمن خطط عمل مفصلة وستدعّ  التفيذ ستصف خطة عمل
 االستراتيجية. 
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