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 دـتمهي

 ضوء يف المبكرة الطفولة مرحلة في للتعليم ضخمة استثمارات لمالعا حول البلدان من الكثير يخصص

 على مهما   ابيا  إيج تأثيرا   يؤثر سريعة، بوتيرة األطفال عقول نموت حين الصغر، في التعلّم أن أثبتت التي األدلة

 والعلم يةللترب المتحدة األمم منظمة وتفيد .المستقبل في المهنية آفاقه وعلى التعلّم، على وقدرته الطفل صحة

 في بالمائة 22 من ارتفع االبتدائي قبل مالتعلي في دارسبالم لاللتحاق اإلجمالي المعدل بأن )اليونسكو( والثقافة

  .4100 عام في بالمائة 11 إلى 0111 عام

 عالميا   منتدى   جنيف، في 4104 فبراير شباط/ شهر في الدولي العمل مكتب عقد التوجه، هذا ظل وفي

 يف األعضاء الدول اتحكوم فيه أقّرت المبكرة، الطفولة مرحلة في التعليم موظفي عمل ظروف بشأن للحوار

 دوربالو المبكرة، الطفولة مرحلة في التعليم بأهمية والعمال العمل أصحاب عن وممثلون الدولية العمل منظمة

 رحلةم في األطفال جميع صولح لضمان المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم في العاملون يؤديه الذي الحاسم

 ما غالبا   كرةالمب الطفولة مرحلة في التعليم في العاملين أن إلى نتدىالم وأشار .جيد تعليم على المبكرة الطفولة

 الوضع تحسين إلى ودعا األخرى، الدراسة ستوياتم في المعلمين عمل ظروف من أسوأ ظروف في يعملون

 العمل بلمكت العام المدير إلى وطلب عملهم، وظروف المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم في للعاملين القانوني

 في ليمالتع في لعاملينا لدى الالئق العمل تعزيز بشأن توجيهية مبادئ لصياغة للخبراء اجتماع عقد الدولي

  .المبكرة الطفولة مرحلة

 في عليمالت في العاملين لدى الالئق العمل تعزيزل توجيهيةال مبادئال بشأن للخبراء اجتماع ُعقد عليه،و

 سامي السيد االجتماع وترأس .4102 نوفمبر الثاني/ تشرين 01 إلى 04 من جنيف في المبكرة الطفولة مرحلة

 ياوالتف كوريا وجمهورية األرجنتين حكومات عينتهم خبراء خمسة وحضره كينيا( العمل، )مفوض نيامباري

 مكتب إدارة مجلس في العمال مجموعةو العمل أصحاب ةمجموع عينتهم خبراء وخمسة أفريقيا، وجنوب ولبنان

 ثلينمم عن فضال   العمال، من مراقبين ةوعشر حكومة وثالثون أربع المناقشات في كذلك وشارك .وليالد العمل

 اواعتمدو الدولي العمل مكتب اأعّده مسودة إلى الخبراء واستند .حكومية غير ومنظمات دولية حكومية منظماتل

 لدى الالئق ملالع تعزيز بشأن التالية اسيةالسي التوجيهية المبادئ الواسعة المناقشات من أيام أربعة بعد باإلجماع

 آذار/ في 241 دورته في الدولي العمل مكتب إدارة مجلس وأقرّ  .المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم في العاملين

  .بها والتعريف التوجيهية المبادئ هذه نشر 4102 مارس

 مرحلة يف التعليم في للعاملين قانونيال الوضع تحديدا   يتناول دولي نص أول هي هذه التوجيهية والمبادئ

 مرحلة في التعليم تحسين في المساهمة على قادرة تكون بأن الدولية العمل منظمة وتفتخر .المبكرة الطفولة

 األساسية التعليم خدمات يقدمون الذين األشخاص عمل ظروف معالجة خالل من لمالعا حول المبكرة الطفولة

 غيةب المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم خدمات في االستثمار من تزيد البلدان نم الكثير أن إلى ونظرا   .هذه

 تحسين لىإ أيضا   الجهود هذه تقود بأن األمل يحدونا األطفال، حياة وتحسين االبتدائي قبل التعليم أهداف تحقيق

  .وحياتهم المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم موظفي عمل ظروف

 
  لور فان آليت

  ةمدير

 القطاعية األنشطة إدارة
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  النطاق -1

  األهداف 1-1

 لمبكرةا الطفولة مرحلة في التعليم في العاملين لدى الالئق العمل تعزيز مبادئ التوجيهية المبادئ هذه تُحّدد .1

 ذاه وفي .المبكرة الطفولة مرحلة في الجودة عالية تعليم خدمات لىع األطفال جميع صولح لضمان كوسيلة

 افيه بما الصلة، ذلت والمسائل واستخدامهم المبكر التعليم فيموظ عمل ظروف المبادئ هذه تغطي الصدد،

 هنيةالم واألخالقيات االجتماعي والضمان التعليم وممارسات الدراسية مناهجالو المبكر التعليم خدمات تمويل

 .المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم إدارة ونُظم

 نفيذوت صياغة في تتجلى أن يجب التي المبادئ بشأن مرجعية أداة تكون أن التوجيهية المبادئ هذه من ويُراد .2

 الحوار وآليات اإلدارية والتدابير والتشريعات واالستراتيجيات كالسياسات المبكر، بالتعليم المتعلقة التدابير

 أهدافها، يقلتحق تدريجيا   التوجيهية المبادئ تنفيذ ويمكن .الجماعية المفاوضة اتفاقات ذلك في بما االجتماعي،

 .سياسيةوال واالقتصادية االجتماعية والسياقات والثقافات الوطنية الظروف مختلف الحسبان في تُؤخذ حيثب

 :يلي ما ،المستطاع قدر التوجيهية، المبادئ هذه وتتضمن .3

 العمل منظمة اعتمدتها التي الدولية العمل معايير في المحددة الدولي العمل لقانون األساسية المبادئ أ()

  الدولية؛

 ،ةعادل عولمة أجل من االجتماعية العدالة بشأن الدولية العمل منظمة إعالن في المكّرسة األساسية المبادئ ب()

  ؛4118

 يشمل التي ،0166 المدرسين، بوضع المتعلقة اليونسكو الدولية/ العمل منظمة توصية في الواردة المبادئ ج()

 فال؛األط وروضات الحضانات مستوى على المعلمين نطاقها

 على ا  تحديد تنطبق التي الصلة ذات السياسات ووثائق الصكوك في الواردة الجيدة والممارسات المبادئ د()

  المراجع؛ قائمة في ترد كما ،المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم

 لالعم منظمة في األعضاء الدول توفرها التي العمل وأماكن واإلدارة التشريع في الجيدة الممارسات (ه)

 .الدولية

 المبادئ اتحدده التي تلك من أفضل عمل بظروف المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم في العاملون يتمتع حيث .4

 .القائمة العمل شروط لخفض التوجيهية المبادئ بأحكام التحجج عدم ينبغي التوجيهية،

  االستخدام 1-2

 وطنيةوال الدولية والممارسات العامة السياسات ةصياغ على القائمون ليستخدمها هذه التوجيهية المبادئ ُوضعت .5

 التطبيقو المنزل، في المبكر التعليم وسياسة والخاص(، )العام العمل مكان وفي والقطاعية، والمحلية واإلقليمية

 :وتنظيمها المبكر التعليم لخدمات العملي

 التعليم خدمات تقّدم عامة تجها أو تنظيمية سلطات أكانت المستويات، جميع على الحكومية السلطات )أ(

  المحلي؛ أو اإلقليمي أو الوطني ىالمستو على المبكر

  تمثلهم؛ التي والمنظمات المبكر التعليم خدمات تقّدم التي الخاصة الجهات ومديرو العمل أصحاب )ب(

 في نالعاملي تمثل التي المنظمات من وغيرها العمال ونقابات المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم موظفو )ج(

  ؛المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم
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 ؛المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم في العاملين وتدريب تعليم مؤسسات )د(

 ؛األهل تمثل التي الجهات من وغيرها والمعلمين األهل جمعيات (ه)

 0المحلي؛ والمجتمع التعليم وقادة السياسات صانعو )و(

 .الحكومية غير والمنظمات ليةالدو الحكومية المنظمات )ز(

  التطبيق نطاق 1-3

 األولي كيزالتر يكون حين الوالدة، عند تبدأ متواصلة تربوية عملية من جزء المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم .6

 تشمل أن يمكن التي االبتدائية المدرسة إلى واالنتقال االبتدائي قبل التعليم خالل من المبكرة الطفولة تنمية على

 مرحلة يف ةتعليمي خدمات تقّدم التي السياقات جميع في التوجيهية المبادئ هذه وتنطبق .رسمية أكثر تعليما  

 السياقات في تنطبق التوجيهية المبادئ هذه أن اعتبار ويمكن .2-0 الفقرة في معّرف هو كما المبكرة، الطفولة

 ألدنىا التربوي المكون المؤسسة مهمة من التربوي المكون يستوفي والتي "للرعاية" الغالب في المخصصة

 .يفوقه أو أدناه، 2-0 الفقرة تحدده كما عملها مجمل من

 معّرفة هي اكم المبكرة، الطفولة مرحلة في التعليم سياقات جميع في تطبّق أن التوجيهية المبادئ هذه من ويُقصد .7

 دفةالها غير الخاصة السياقات في ذلك في بما الخاص، أم العام القطاع في كانتأ سواء ،2-0 والقسم 6 الفقرة في

 سواءو المؤسسي، أو المحلي أو اإلقليمي أو الوطني المستوى على قائمين وإدارتها تنظيمها كانأ وسواء للربح،

 وزعم لتنظيم أم متكامل أساس على باألطفال خاصة خدمات عدة تجمع واحدة إدارية سلطة لتنظيم تخضع كانتأ

 .تمويلها مصدر كان يا  وأ سلطات، عدة على

 تأهيل نتأمي بأهمية واعترافا   الوالدة، منذ يبدأ مهما   واجتماعيا   وجسديا   ولغويا   وعاطفيا   معرفيا   تعلما   بأن وإقرارا   .8

 يهية،التوج المبادئ هذه من عناصر تطبيق في النظر يمكن المبكرة، الطفولة مرحلة في الرعاية في العاملين

 .المنزلية الترتيبات ذلك في بما المبكرة، الطفولة مرحلة في الرعاية اقاتسي في االقتضاء، حسب

  تعاريف 1-4

 :التالية التعاريف تنطبق التوجيهية، المبادئ هذه ألغراض

 منظمة عن لصادرا للتعليم الموحد الدولي التصنيف وفق صفر المستوى يشير :المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم .9

 عنصر لىع تحتوي التي المبكرة الطفولة تعليم برامج إلى )اليونسكو( والثقافة والعلم يةللترب المتحدة األمم

 السنة( في يوم 011و التعليم أنشطة من اليوم في األقل على ساعتين يتضمن بأن )يوصى مقصود تعليمي

 هذه وتنمي كما .عوالمجتم المدرسة في للمشاركة الضرورية العاطفية - االجتماعية المهارات تنمية لىإ وتهدف

 ائياالبتد التعليم لىإ للدخول األطفال وتعدّ  األكاديمي للتعليم لالستعداد الالزمة المهارات بعض البرامج

  :البرامج هذه فإن التوجيهية، المبادئ هذه وألغراض .(للتعليم الموحد الدولي التصنيف من 0 المستوى)

 التعليم أنشطة من وهادفة منظّمة مجموعة لتوفر مصممة أنها إال عاليا   تنظيما   منظّمة بالضرورة ليست أ()

 ينموظف بإشراف اآلخرين األطفال مع تفاعلهم خالل من التعلّم لألطفال تتيح وصحية، آمنة بيئة في

  واللعب؛ اإلبداع على عادة قومت أنشطة إطار في سيما ال المبكر، التعليم مجال في مؤهلين

 قبل والتعليم (عامين إلى 1 من العمرية الفئة )في األطفال لصغار المبكر التعليم :فئتين إلى عادة تُقّسم ب()

  االبتدائي؛ التعليم بدء لغايةو أعوام 2 بين أعمارهم تتراوح الذين لألطفال المخصص االبتدائي

 

يُتعارف على أنهم يمثلون  ا  أو أشخاص ا  شخص "المحليالمجتمع قادة "ألغراض هذه المبادئ التوجيهية، تعني عبارة    0

 جماعة محلية لها مصلحة مشتركة في خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
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 قبل ام والمدرسة االستقبال ومركز والحضانة اللعب مدرسة :مبكر تعليم مرافق أنها على هاتصنيف يمكن ج()

 سمياتت أي أو التحضيري، والتعليم األولي والتعليم األطفال وروضة المدرسة، قبل ما ومركز االبتدائية

  الدولية؛ وأ الوطنية للمصطلحات ا  وفق مالئمة أخرى

 األطفال من لمجموعة مخصصة وتكون أخرى مؤسسة إطار في تدخل أو بالمدرسة مرتبطة عادة تكون د()

 لطابعا ذات األسرية الترتيبات منها وتستثنى منزل(، أو محلي مجتمع أو مركز في متقد التي )كالخدمات

 الذي المنظم غير التعليم أو )كالرعاية برنامج في منظمة غير لكنها هادفة تكون قد التيو حتالب الخاص

  المنزليون(؛ العمال أو األصدقاء أو األقارب أو الوالدان يقدمه

 تعليمات(ال أو معاييرال أو توجيهيةال مبادئال ذلك في )بما تنظيمي أو مرجعي ارإط وفق وتُدار تُنظّم (ه)

 .األطفال لصغار المتاحة التعلّم فرص تشرح مختصة سلطات تُقّره أو تصدره

 أو العمال تونقابا التعليم ممارسي إلى التعبير هذا يشير :ومنظماتهم المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم موظفو .11

 نظام هميوظّف الذين أعاله، معّرفة هي كما المبكرة، الطفولة مرحلة في التعليم مرافق في تمثلهم التي المنظمات

 :فيهم بمن مؤسسي، عمل صاحب أو المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم

 هم،وظيفت لفئة المختصة التعليم سلطة تحددها كما التربوية، المؤهالت ذوي والمربين األساتذة جميع )أ(

  ورعايتهم؛ وتعليمهم األطفال صغار تدريس أنشطة عن مسؤولينوال

 وأ الخاص لحسابهم المبكر للتعليم مخصص عمل مكان يديرون الذين الموظفون وهم القادة، أو المديرون ب()

 مدع أنشطة في يشاركوا أو تعليم مهام ال أو كذلك ليتولوا يُوظفون قد والذين عمل؛ صاحب عن نيابة

  التعليم؛

 مؤهالت ذوي المساعدين الموظفين من وغيرهم وممرضون الرعاية في وعاملون مهنيون أخصائيون ج()

  الُرخص؛ تمنح التي الوطنية دون أو الوطنية السلطة تحددها التي واألحكام تتمشى مهنية

  المؤهلين؛ للموظفين التربوي الدعم يقدمون موظفين من شابههم ومن المدرسون المساعدون د()

 مجال يف عمل بصاحب تربطهم استخدام عالقة أن يُعتبر الذين المتدربين الموظفين من وغيرهم لتالمذةا (ه)

 .المبكر التعليم

 أصحاب" مصطلح فإن العام"، القطاع في العمل "أصحاب مصطلح في ذلك خالف على إليه مشارا   يكن لم ما .11

 الخاص القطاع من العمل بأصحا )أ( :يلي ما إلى التوالي على يشير "العمل أصحاب ومنظمات العمل

 التعليم في موظفين تستخدم منشآت أو اعتباريين او طبيعيين أشخاصا   كانوا سواء العامة السلطات عن نوالمستقل

 ابأصح تمثّل التي المنظمات و)ب( الدولية؛ العمل منظمة تحدده الذي بالمعنى استخدام عالقة بموجب المبكر

 ."العام القطاع من العمل "أصحاب عن الحديث في ذلك خالف إلى أشير إذا إال العمل،

 تقدم التي الدينية أو العلمانية الحكومية غير الجهات إلى التعليم لخدمات المقدمة للربح الهادفة غير الجهات تشير .12

 .الربح إلى السعي دون المبكر التعليم خدمات

 العام القطاعين من الخدمات تقّدم التي الجهات إلى المبكرة الطفولة مرحلة في بالتعليم المعنية الجهات تشير .13

 لمبكرا التعليم بسياسات المعنية والهيئات المبكر، التعليم موظفي ومنظمات العمل أصحاب ومنظمات والخاص

 وظفيم وتدريب تعليم ومؤسسات المحلية الجماعات وممثلي المدني والمجتمع واآلباء المهنية والهيئات وإدارته،

 .لمبكرا التعليم
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  العامة والمسؤوليات والحقوق األدوار -2

 الحكومات 2-1

 الجودة، اليةع المبكرة الطفولة مرحلة في تعليم خدمات تقديم في الرئيسية المسؤولية الحكومات عاتق على تقع .14

 وينبغي .معقولة وبتكلفة جودة ذات خاصة خدمات على الحصول ضمان أو عامة خدمات تقديم خالل من إما

 :أن ،المبكر التعليم خدمات تقديم عن المسؤولة المستويات مختلف في ماتلحكول

 في الاألطف جميع حصول لتحقيق واضحة أهدافا   المبكر بالتعليم المعنية الجهات مع وثيق بتعاون تُحّدد )أ(

 يمكنو .األهداف هذه لتحقيق زمنية أطرا   وتُحّدد الخدمات، على والياتها ضمن المؤهلة العمرية الفئات

 ادراتالمب من ذلك غير أو استراتيجية توجيهية مبادئ أو شاملة سياساتية إطارية وثيقة في األهداف إدراج

 ألطفالا جميع وصول تحقيق ألجل وينبغي .المحددة األهداف تحقيق كيفية عينه الوقت في تصف التي

 لتعليما من األطفال جميع ةاستفاد يكفل للسياسات وطني إطار وضع والجودة، اإلنصاف وتحقيق للخدمات

  4والمستضعفين؛ والمهمشين المحرومين السكان من األطفال فيهم بمن المبكر،

 والتطبيق ذاإلنفا ووسائل والمسؤوليات الحقوق لتحديد الالزمة واللوائح بالتشريعات السياسات دعم تضمن (ب)

 الخاصة؛ أو منها العامة المعنية، األطراف لجميع

 توياتومس والدوائر، الوزرات مختلف بين جيدا   تنسيقا   والممارسات السياسات تنّسق آليات وجود تضمن )ج(

  التعليم؛ لخدمات المقّدمة الخاصة والجهات العامة، والمؤسسات والوكاالت الحكومة،

 بشكل ألهدافا تلك وتقييم المبكر التعليم خدمات تقديم خالل من األطفال صغار بتنمية تتعلق أهدافا   تضع )د(

 واحتياجات والتعليم القطاع توجهات ضوء على ومراجعتها للجودة، مراقبة عملية خالل من دوري

  األخرى؛ المجتمع

 ناهجوالم التعليم أهداف مثل المبكر، التعليم مجاالت أبرز في تنطبق والمعايير السياسات أن تكفل (ه)

 والتدريب والتأهيل المبكر؛ التعليم وتمويل والنُظم؛ المؤسسات وإدارة واإلدارة التربوية والتوجهات

 قبةوالمرا والتجهيزات، التحتية والبنى المبكر، التعليم موظفي عمل وظروف المهني التطوير ووضع

  االجتماعي؛ والحوار والتقييم

 العامة التعليم، لهذه المقدمة الجهات جميع على تنطبق المبكر التعليم ومعايير سياسات أن تضمن (و)

 ن،والمستضعفي والمهمشين المحرومين السكان احتياجات تلبي وأنها المنزلية، أو المؤسسية اصة،والخ

  الخاصة؛ االحتياجات ذوي واألطفال

  األسرية؛ المسؤوليات ذوي العاملين احتياجات تلبي المبكر التعليم ومعايير سياسات أن تكفل ز()

 والعمل األطفال؛ لجميع ومتاح جودة ذي تعليم توفير نلضما الوطنية الموارد من مالئما   مستوى تؤمن ح()

 الحكومية غير المصادر من إضافية موارد لحشد المبكر التعليم مجال في الشركاء مع االقتضاء عند

 من لتطّورا المتواصلة األهداف لتحقيق وتحسينه المبكر التعليم تمويل مستوى على بالمحافظة وااللتزام

  والجودة؛ الوصول

 للتنمية، ومالئمة وصحية آمنة تكون المبكرة، الطفولة مرحلة في وتعلّم تعليم بيئة وتنظيم تهيئة ضمنت ط()

  البشرية؛ للموارد جيدة سياسات وفق التمييز، أشكال جميع من وخالية

  المبكر؛ التعليم لموظفي التدريب األولي/ التعليم تنظّم ي()

 

م إلى السكان الذين ه "السكان المحرومين والمهمشين والمستضعفين" عبارة تشيرألغراض هذه المبادئ التوجيهية،    4

، األقليات رالحصعلى سبيل المثال ال هميش االجتماعي. وقد تشمل هذه الفئة من السكان، أكثر عرضة بشكل عام للفقر والت

رية واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشجرين والسكان األصليين والقبليين ثنية والدينية واللغوية والمهااإل

 زاعات.واإليدز وغيره من األمراض واألشخاص الذين يعيشون في حاالت طوارئ أو ن
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  المستمر؛ المهني التطوير فرص في المبكر عليمالت في للعاملين النشطة مشاركةال تدعم ك()

 وشروط ورلألج األدنى الحد ذلك في بما االقتضاء، حسب وتنفذها، المبكر التعليم ومعايير سياسات تراقب ل()

  الجماعية؛ المفاوضة واتفاقات التأهيل ومعايير االستخدام،

  وتسويتها؛ المنازعات لمنع آليات توفّر م()

  التشغيلية؛ والقرارات اإلدارة في المبكر بالتعليم المعنية الجهات مع وثيقا   نا  تعاو تتعاون ن()

 لك(ذ شابه ما أو للبحوث جمعية أو )مجلس الوسائل توفّر أو وتنظّم المعنية البحث مؤسسات مع تتشاور ص()

 لتعليما هذا في المحرز والتقدم المبكر التعليم عن الشاملة والبيانات البحوث جمع إطارها في يمكن التي

 تقييمهاو وتطبيقها المبكر التعليم خدمات تقديم عملية تطوير ألجل استخدامها ثم تشوبه، التي والثغرات

 .أكبر بفعالية وإصالحها

 العمل أصحاب ومنظمات العمل أصحاب 2-2

 لالستكما الموارد وحشد وتطبيقها، المبكر التعليم سياسات تطوير في هام دور ومنظماتهم العمل ألصحاب .15

 ياتهمومسؤول وأدوارهم العمل أصحاب حقوق وتشمل .مباشر بشكل الخاص التعليم خدمات وتوفير العام التمويل

 :يلي ما

 نأ ويمكن .طوعي أساس على المبكر التعليم تمويل في مباشرة مساهمة االقتضاء، حسب يساهموا، أن أ()

 لسياساتا لتنفيذ الالزمة الموارد لحشد المبكر مبالتعلي معنية أخرى جهات مع كذلك العمل أصحاب يتعاون

  عليها؛ المتفق

 للعاملين قا  الئ وعمال   جودة ذا تعليما   المبكر، التعليم لخدمات المباشرين المقدمين من يكونون حين يكفلوا أن ب()

 الوطنية حوائوالل والقوانين المختصة السلطات تضعها التي والمعايير السياسات وفق ،المبكر التعليم في

  التوجيهية؛ المبادئ هذه في الواردة والمبادئ

 التعليم مراكز في بفعالية القرارات لصنع الضروريتين الذاتية واإلدارة االستقاللية في بالحق يتمتعوا أن ج()

 المعاييرو والسياسات اللوائح وفق التعليمية والتوجهات والتشغيل اإلدارة بشأن العمل، صاحب يملكها التي

  المهنية؛ األخالقيات ووفق الحكومات، تضعها التي المبكر بالتعليم لخاصةا

 رهنا   ،لتشغيلوا باإلدارة المتعلقة القرارات في المبكر بالتعليم المعنية الجهات مع وثيقا   تعاونا   يتعاونوا أن د()

 ؛(ج)01 الفرعية الفقرةب

 ليمالتع سياسة بشأن الحوار في المشاركة )أ( :ليي بما الوطنية والممارسات للقوانين وفقا   يقوموا أن (ه)

 لهم الممثلة والمنظمات المبكر التعليم في العاملين مع االجتماعي للحوار آليات وضع )ب( وأهدافها؛

 لمبكرا التعليم مؤسسات داخل المهني والتطوير االستخدام وشروط أحكام تحديدل اآلليات هذه على والحفاظ

 .العمل احبص ويشغلها يملكها التي

 أن العمل أصحاب لمنظمات يمكن ومسؤولياتهم، أدوارهم وأداء حقوقهم إعمال في العمل أصحاب مساندة بغية .16

 :يلي بما تقوم

 عقولةم تكون المبكر التعليم مجال في خدمات دعم بغية وتعزيزها العمل أصحاب لمنظمات سياسات وضع أ()

  عالية؛ جودة وذات للجميع ومتاحة الكلفة

 لمحليا والمجتمع اآلباء وممثلي المبكر التعليم مجال في العاملين منظمات بين الوثيق التعاون تسهيل ب()

 ؛)ب( 01 الفرعية الفقرةب رهنا   ،والتشغيل باإلدارة المتعلقة القرارات اتخاذ في التعليم وسلطات

  



 

 

MEECE-Policy Guidelines-[SECTO-170623-1]-Ar.docx 6  

 رالمبك التعليم يخص فيما اتهمومسؤولي أدوارهم وأداء حقوقهم إعمال في األعضاء العمل أصحاب مساعدة ج()

 المسائلو العامة المسائل بشأن والتمثيل والتوعية السياسية والمشورة المعلومات تبادل تنسيق خالل من

  عليهم؛ تؤثر التي العمل بمكان المرتبطة

 .ومراجعتها وتقييمها تعليمية ومناهج وأهداف ممارسات تطوير في المساهمة د()

  المبكرة الطفولة مرحلة في يمالتعل في العاملون 2-3
  ومنظماتهم ونقاباتهم

 متاح مبكر ليمتع خدمات تقديم لتحقيق رئيسيا   دورا   يؤدون المبكر التعليم في العاملين أن تثبت األدلة تنفك ال .17

 ةالضروري ومسؤولياتهم وأدوارهم المبكر التعليم في العاملين حقوق وتشمل .الجودة وعالي األطفال لجميع

 :يلي ما ،األهداف هذه تحقيق في الكاملة متهملمساه

 هذال ويمكنهم .تمييز دون من ورفاههم تربيتهم ناحية من عهدتهم في المودعين األطفال بمصالح االهتمام )أ(

 المهنية المعايير أعلى والخاص العام القطاعين من العمل أصحاب مع بالتشاور يحددوا أن الغرض

 آبائهم،و المبكرة الطفولة سن في المتعلمين مصلحة فيه لما عملهم أداء في بها موااللتزا الممكنة واألخالقية

  سلوكية؛ أو أخالقية مدونات خالل من ذلك في بما

 كذل في بما نشطة، مشاركة فيه والمشاركة الحياة مدى المستمر المهني التطوير فرص من االستفادة ب()

  المهنية؛ الجمعيات إلى االنتساب

 تقدم تقييمو وتكييفها التعليم وأساليب مواد كاختيار المهنية مسؤولياتهم أداء في أكاديمية بحرية التمتع ج()

  كر؛المب بالتعليم المعنية السلطات حددتها التي والمعايير عليها المتفق األهداف إطار ضمن األطفال،

  المواطنين؛ يباق بها يتمتع التي اعيةواالجتم والثقافية والسياسية المدنية الحقوق جميع ممارسة في الحرية د()

 اركةالمش  )أ( :يلي بما ،والممارسات عليها المصدق الدولية العمل اييرومع الوطنية القوانين وفق القيام (ه)

 ليمالتع في العاملين مع االجتماعي للحوار آليات وضع  )ب( وأهدافه؛ التعليم سياسة بشأن الحوار في

 لمهنيا والتطوير االستخدام وشروط أحكام تحديدل اآلليات هذه على والحفاظ لهم الممثلة والمنظمات المبكر

 .المبكر التعليم في للعاملين

 المنظماتو للنقابات يمكن ومسؤولياتهم، أدوارهم وأداء حقوقهم إعمال في المبكر التعليم في العاملين مساندة بغية .18

 :ييل بما تقوم أن المهنية

 دعم غيةب وتعزيزها المبكر التعليم في بالعاملين المعنية خرىاأل والمنظمات العمال تلنقابا ساتسيا إعداد أ()

   الجودة؛ وعالية للجميع ومتاحة الكلفة معقولة تكون المبكر التعليم مجال في خدمات

 المتفق ساتالسيا لتنفيذ الالزمة الموارد لحشد المبكر بالتعليم معنية أخرى جهات مع االقتضاء عند التعاون ب()

 عليها؛

  مهنية؛ معايير صياغة في المساهمة ج()

 لمهنيا الطابع وإضفاء أوضاعهم وتسوية الرسميين غير المبكر التعليم موظفي واعتماد تدريب تعزيز د()

 وتنظيمه؛ عملهم على

 يمعلالت يخص فيما ومسؤولياتهم أدوارهم وأداء حقوقهم إعمال في المبكر التعليم في العاملين مساعدة (ه)

  الالئق؛ العمل وتحقيق المبكر

 .ومراجعتها وتقييمها تعليمية ومناهج وأهداف ممارسات تطوير في المساهمة )و(
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 للربح الهادفين غير الخدمات مقدمو 2-4

 وأ المحرومين السكان وصول إتاحة في تساعد مهمة خدمات المبكر التعليم خدمات مقدمو يوفر أن يمكن .19

 مسؤولية صلتقلي يقدمونها التي بالخدمات االحتجاج عدم ينبغي لكن التعليم، هذا إلى المستضعفين وأ المهمشين

 أو حللرب الهادفين غير المبكر التعليم خدمات مقدمي تمويل مصادر كانت وأيا   .المبكر التعليم إزاء الحكومة

 المختصة طاتالسل تضعها التي روالمعايي والغايات األهداف بنفس االلتزام عليهم يتعيّن عملهم تنظّم التي السلطة

 نأ ينبغي الغرض، ولهذا .والخاص العام القطاعين من اآلخرين الخدمات لمقدمي الطفولة أو بالتعليم المعنية

 ظماتالمن ودعم للربح الهادفين غير الخدمات بمقدمي التعريف اإلمكان، عند والتنظيم، التمويل سلطات تمّول

 .وموظفيها المبكر التعليم راكزم ولدعم للتدريب مواد إعداد في

  المبكرة الطفولة مرحلة في بالتعليم المعنية األخرى الجهات 2-5

 بالتعليم المعنية األخرى الجهات موظفي عمل شروط تحديد بشأن اآلباء ممثلي مع التشاور الضروري من .21

 رالمبك التعليم ألهداف السياسي والدعم واإلنصاف الشفافية ضمان أجل من الدنيا الجودة ومعايير المبكر

 التشاور كذلك ينبغيو .المراكز في تُتبع التي وتلك المنزلية التعليم نُهج بين التعاون وتحسين المستنيرة والخيارات

 ذوي لينالعام احتياجات تلبية أيضا   يكفل بما وتنظيمها، المبكر التعليم خدمات تصميم في اآلباء ممثلي مع

 والمهمشين المحرومين السكان من اآلباء مشاركة لتعزيز خاصة جهود بذل نويتعي .األسرية المسؤوليات

 .الخاصة االحتياجات ذوي واألطفال والمستضعفين

 غيلوتش الدنيا الجودة ومعايير األهداف تحديد بشأن المحلية المجتمعات قادة مع التشاور كذلك الضروري ومن .21

 لمعلوماتل )قنوات خاصة جهود بذل وموظفيه المبكر التعليم يومقدم التعليم سلطات وعلى .المبكر التعليم أمكان

 ستمراريةا تأمين بغية الطوارئ، أو النزاع سياقات في سيما ال المحلية، المجتمعات مع للتواصل توجيهية( ولجان

 ويُنظّم زيا  مركال المبكر التعليم فيها يكون التي األماكن في المحلية المجتمعات قادة ويؤدي .المبكر التعليم خدمات

 .نطاقا   أوسع مستويات لتشمل الجهود هذه تكثيف في هاما   دورا   المحلي، المستوى على غالبيته في

  المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم وسياسات أهداف -3

  المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم 3-1
 أساسي وكحق عامة كمصلحة

 وائدهف وأن تمييز، دون من جودة ذي تعليم في طفل كل حق دعم يف أهمية يكتسي المبكر التعليم أن إلى نظرا   .22

 وخدمة امةع ومصلحة التعليم في األساسي اإلنسان حق من جزءا   يعتبر أن ينبغي مثبتة، والمجتمع األطفال على

 كل روةث يف أساسيا   استثمارا   المبكر التعليم اعتبار ينبغي ،واالجتماعي االقتصادي المنظور ومن .العام للصالح

 للجميع تاحةم تكون المبكر للتعليم خدمات لتوفير األولوية منح بالتالي ويتعين .المستدامة تنميته وفي وطن

 التصنيف هدديح )كما االبتدائي قبل بالتعليم يتعلق فيما أما .ممكنة نوعية أفضل ومن ذلك يتسنى حيث ومجانية

 .ذلك يتسنى حيث مجانيا ، جعله لىإ السياسات ترمي أن ينبغيف (للتعليم الموحد الدولي

 ألوصياءا أو اآلباء لحرية نكرانا   أو تدخال   تشّكل بطريقة تطبيقه أو التوجيهي أالمبد اهذ تفسير عدم وينبغي .23

 سلطة أو لدولةا وضعتها التي تلك عن مختلفة تكون المبكر التعليم من أشكاال   ألوالدهم يختاروا أن في القانونيين

 أنها طالما وتشغيلها، المبكر للتعليم خاصة مؤسسات إنشاء في المنظمات أو األفراد حريةل أو أخرى، عامة

 .السياسات أو اللوائح أو القوانين في المحددة الدنيا والتشغيلية التعليمية الجودة معايير مع تتمشى

 يؤهله سن يف طفل لكل حا  متا المبكر التعليم يكون أن األساسية، التوجيهية المبادئ هذه تطبيق إطار في وينبغي .24

 .تمييز أي دون من التعليم لهذا
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  :المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم مضمون 3-2
 التعليم وأساليب المناهج

 األطفال عيتمت بحيث ،الطفل على يرّكز شامال  و تربويا   نهجا   المبكر التعليم يوفر أن بضرورة اإلقرار يتنامى .25

 الذين عامين إلى الوالدة سن من األطفال على الخصوص وجه على يزالترك مع جيد، وتوازن جيدة بصحة

 التعليم سلطات تنظر أن ويمكن .أعوام 6و 2 سن بين لألطفال المولى االهتمام عن يقل اهتماما   اآلن يتلقون

 هجنوال واالستكشاف واإلبداع اللعب ةأهمي على يشّدد المبكر التعليم مجال في للجودة إطار إعداد في المبكر

 أن ينبغيو .واللغوية والعاطفية الجسدية التنمية عن فضال   التواصل، ومهارات االجتماعي التفاعل وتنمية الحر

 في الليةباالستق المبكر التعليم ومؤسسات موظفو يتمتع أن ويتعين .التنمية مجاالت جميع اإلطار هذا يتضّمن

 معارفهمو التواصل على وقدراتهم األطفال تجارب تعزز أن شأنها من التي التعليمية الممارسات وتنظيم اختيار

 أهداف قيقلتح مختلفة نهج باعتماد ليسمح الكفاية فيه بما مرنا   التعلّم إطار يكون أن ينبغي كما .شامل نهج في

 .التعليمية األساليب في والتجارب المختلفة الظروف مع الممارسات تكييف يتسنى بحيث التعلّم

 دعم في مهمة مساهمة المعايير وضع من كجزء التعلّمو التعليم أساليب واختيار هجالمنا تصميم ويشكل .26

 :يلي ما المبكر التعليم وأساليب مناهج تراعي أن بشدة ويوصى .اإلنصاف

 أو النمطية القوالب على والقضاء وتخطيه الجنس أساس على التمييز تجنب إلى خاص اهتمام إيالء أ()

  التعليم؛ لووسائ المواد في المحاباة

 اللغات وأ األم اللغة استخدامب األقليات، ولغات األصلية اللغات سيما ال واللغوي، الثقافي التنوع تثمين ب()

  االقتضاء؛ عند اللغة ثنائي نهج واتباع والتعلّم للتعليم كوسيلة المحلية

 التي الفئات سيما ال لسكان،ا من والمستضعفة والمهمشة المحرومة لمجموعاتل الخاصة حتياجاتالا تلبية ج()

 .طوارئ أو نزاع أو فقر حاالت في تعيش

 المهني روالتطوي األولي/التدريب للتعليم مماثلة أهمية التعليمية األساليب واختيار المناهج تصميم ويكتسي .27

 وتوجهات هجناالم توفر أن وينبغي .المبكر التعليم في العاملين ونوعية واالندفاع الوظيفة، عن والرضا المستمر،

 كذلك تنص وأن التعلّم، وأهداف المالئمة األساليب بشأن واضحا   إرشادا   والمعايير السياسات في المحددة التعلّم

 .والمؤسسية المهنية المبكر التعليم استقاللية على

 تنظمام مع ذلك في التشاور الضروري ومن .دوري بشكل وتحديثها التعلّم وأساليب مناهج استعراض وينبغي .28

 .التعليم بهذا المعنية الجهات من وغيرها المبكر التعليم في العاملين ومنظمات العمل أصحاب

  كاستثمار المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم تمويل 3-3
 واالستدامة واالنصاف الجودة لضمان

 لمعاييرا ووضع مستدام معا تمويل تأمين أن المبكر التعليم نُظم في الجيدة الممارسات من المستقاة األدلة بيّنت .29

 اليةالع المؤهالت ذوي من العاملين توظيف ضمان سيما وال الجودة، أهداف لتحقيق أساسيان عنصران واللوائح

 األهداف حقيقلت الوطنية الموارد مستوى ضمان في الرئيسية المسؤولية الحكومات على وتقع .المبكر التعليم في

 :يلي ماب تقوم أن الحكومات على بالتالي ويتيعن .الجودة وعالي لجميعل متاحا   يكون مبكر لتعليم الرئيسية

 ستوياتوم الحكومية والوكاالت والدوائر الوزارات جميع يشرك المبكر التعليم في لالستثمار هدف تحديد أ()

 اتجالن نم مئوية بنسبة يُقاس وطني معيار إلى التوصل في للمساهمة والمحلية واإلقليمية الوطنية السلطة

 سهولةو المبكر التعليم جودةضمان  وبغية .التعليم على العام نفاقاإل من مئوية ونسبة المحلي جمالياإل

 اإلجمالي الناتج من بالمائة 0 عن يقل ال معيار في النظر يمكن االبتدائي، التعليم مع بالتكافؤ إليه الوصول

 منض تدريجي كهدف أو مباشرة بصورة كان إن للتعليم، المخصص العام نفاقاإل من بالمائة 01و ليالمح

 لمهنيا والتطوير األولي بالتعليم خاصة أحكاما   كذلك التمويل مقاييس تضم أن ويمكن .محددة زمنية أطر

 يكون أال وينبغي .الالئق العمل مبادئ مع تتسق المبكر التعليم بموظفي خاصة وشروط أحكام وتطوير

  والطفل؛ للتعليم مخصصة خرىأ خدمات تمويل حساب على التمويل هذا
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 لمواردا لتخصيص تنفيذها في والمواظبة برمته النظام مستوى على تنسيق عبر استراتيجية خطة إعداد ب()

 المنصفة تمويلال آليات )تكتسي االنصاف واعتبارات الرئيسية األولويات وفق المبكر التعليم في بفعالية

 األطفال، لكل الجودة بأهداف خاص بشكل واالهتمام كزية(،الالمر أو الفدرالية النظم في خاصة أهمية

 السكان واحتياجات والنائية، الريفية والمناطق سنة(، 4-1) االطفال عمر من ولىاأل السنوات في والتعليم

  والمستضعفين؛ والمهمشين المحرومين

 قبيل نم والمستضعفين والمهمشين المحرومين السكان تستهدف تمويل آليات أو سياسات وتطبيق صياغة ج()

  ؛ريةوالحض الريفية المناطق في المنخفض الدخل ذات للعائالت واإلعانات المشروط الدخل تحويل برامج

 مراقبتهاو القوانين مراجعة لتعزيز المصلحة وأصحاب االجتماعيين الشركاء تضم تنسيق آلية استحداث د()

  ر؛المبك للتعليم الوطني التمويل معيار قيقتح ضمان في تساعد التي األخرى والوسائل واقتراحها

 يكفل ماب المبكر، للتعليم المخصصة الموارد استخدام عن بانتظام بالغواإل البرامج لتقييم نظام استحداث (ه)

 .والمستخدمين المواطنين أمام والمساءلة الشفافية

 أن نيمك عليه، الحصول في صافواالن المبكر التعليم استدامة لتأمين ضروري العام التمويل أن حين وفي .31

 طاراإل في الخدمات تقديم ونماذج البديل التمويل يُدعم وأن العام، للتمويل مهما   مكمال   الخاص التمويل يشكل

 بالتشاور كاريةابت آليات بتطوير الخاص التكميلي التمويل الحكومات تساند أن ويمكن .المبكر للتعليم التنظيمي

 اعدتس أن شأنها من حكومية غير مختلفة مصادر من إضافية موارد لحشد المبكر ليمالتع شركاء مع والتعاون

 البنى يف المنشآت من المباشرة المساهمات المصادر هذه تشمل وقد .المبكر للتعليم الوطنية األهداف تحقيق في

 األفراد؛ أو آتللمنش وقروض ضريبية تخفيضات الموظفين؛ ألطفال اإلعانات وأ الرسوم ؛المبكر للتعليم التحتية

 يباليانص مسابقات عائدات مثال (؛ والتبغ )الكحول األساسية غير االستهالكية السلع على خاصة ضرائب

 على الضرائب الدفع؛ على لقدرتهم وفقا   اآلباء مع التكاليف تقاسم األموال؛ جمع إلى الرامية األخرى واألنشطة

 .النامية البلدان في منظّمال غير القطاع مساهمات المالية؛ المعامالت

 لضمان رتدابي تتخذ أن حكوماتلل ينبغي كثيرين، الخاص القطاع من المبكر التعليم خدمات مقدمو يكون وحيث .31

 لتدابيرا تشمل أن ويمكن .التعليم هذا من والمستضعفون والمهمشون المحرومون السكان سيما ال الجميع، استفادة

 ظّمةمن رسوم وهياكل المنخفض الدخل ذات للمجموعات ضريبية فيضاتوتخ المبكر التعليم لرسوم إعانات

 .والجودة اإلنصاف لضمان وذلك المحتاجة، لألسر دعم وبرامج األسر بدخل ومرتبطة

 مصارفو والدولية الوطنية العون وكاالت تعير أن ينبغي الوطني، المستوى على التمويل تدابير والستكمال .32

 البلدان دعمل تعتمدها التي القطاعي التمويل وقرارات سياسات في المبكر للتعليم رأكب أولوية الدولية التنمية

 من وسائلب للجميع، التعليم كفالة في المتمثل األول الهدف تحقيق عن بعيدة تزال ال التي تلك سيما ال النامية،

 الوطنية لعامةا المبكر يمالتعل لمؤسسات مباشر دعم وتقديم المبكر، للتعليم التمويل من المزيد تخصيص قبيل

 المبكر لتعليما إلى الوصول أهداف بتحقيق المرتبطة الديون وتخفيف المباشرة، القروض من وترتيبات والمحلية،

 والشركاء الشريكة البلدان حكومات إشراك ينبغي واستدامته، العون فعالية مبادئ مع وتمشيا   .وجودته

 اإلنمائية مساعدةال استخدام كيفية تحديد في وثيقا   إشراكا   المبكر بالتعليم المعنية الجهات من وغيرهم االجتماعيين

 .المبكر التعليم لخدمات الموجهة الرسمية

 للمهنة اإلعداد -4

  التدريبو التعليم 4-1

 مرحلة في ليمالتع لموظفي األولي التعليم في المالئمة االستثمارات على الجودة عالي مبكر تعليم توفير يتوقف .33

 المدرسة علميلم مماثل نحو على المبكر التعليم في العاملين جميع إعداد يكفالن الذين والتدريب المبكرة طفولةال

 التعليم ديستن أن بالتالي وينبغي .المعلمين لهؤالء معادلة ومسؤوليات مهني بوضع تمتعهم وضمان االبتدائية

 نم األول المستوى من يكون وأن المعتمدة، اليبواألس المناهج يخص فيما عالية تأهيل مستويات إلى األولي

 شهادة توىمس إلى الثانوي التعليم بعد دراسيتين سنتين )من الوطنية المعايير وفق أدنى كحد العالي التعليم

 عليمالت يمدّ  أن وينبغي .تدريجي أساس على أكثر، أو ماجستير شهادة إلى وصوال   يعادلها( ما أو البكالوريوس

 األطفال علجمي التعليمية االحتياجات لتلبية الالزمة المهنية والمهارات بالمعارف المبكر التعليم يموظف األولي

 :ذلك يشمل أن وينبغي .يواجهونها التي والتحديات
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  ورفاهه؛ وتربيته ولعبه تعلّمه وكيفية الطفل بنمو واسعة معرفة أ()

 لرضعل المثلى والتغذية األولية، لإلسعافات ساسيةاأل والقواعد والطفل، األم وسالمة بصحة واسعة معرفة ب()

  2األطفال؛ وصغار

 )التجاوب(؛ وتفهمهم المحلي والمجتمع واآلباء األطفال مع التواصل ج()

 تكييفهاو الممارسات هذه من والتعلّم شاملة تعليمية ممارسات لتنفيذ واستنباطية وابتكارية إبداعية قدرات د()

  والتعلّم؛ التعليم في المتوقعة غير التحديات ومواجهة ةالتعليمي البيئة لتحسين

 مبالسل للتعريف الالزمة والمهارات المعارف وكسب لنقلها، الالزمة بالمهارات والتمتع بالقيم اإللمام (ه)

  التنوع؛ واحترام والتسامح الجنسين بين والمساواة

 ذوي كاألطفال للخطر؛ معرضين أطفال مع للعمل الزمة ومهارات كفاءات تطوير االقتضاء، وعند و()

 يدز؛البشرية/اإل المناعة نقص بفيروس المصابين واألطفال الخاصة؛ التعليمية االحتياجات أو اإلعاقات

 وأ االجتماعي؛ التهميش أو النائية( )المناطق الجغرافي الموقع أو الفقر بسبب المحرومين واألطفال

  عامية؛ أو أصلية لغة الغالبة لغتها اثنية مجموعات أو أقليات إلى المنتمين

 .المبكر للتعليم مختلفة سياقات في والعمل وتقييمهم األطفال مراقبة ز()

 تعليم فضلأ بأن القائل التوجيهي المبدأ وفق ينظّم وأن المبكر التعليم في مهني لمسار اإلعداد يلتزم أن وينبغي .34

 المهني روالتطوي التوجيهي بالتعليم األولي لتعليما بوضوح يربط مستمر مسار هو المبكر التعليم لموظفي

 .المبكر التعليم لممارسة المهنية الحياة طوال المستمر

 للتعليم ختلفةم سياقات في والتدّرب، التلمذة بواسطة عمليا   تدريبا   المبكر للتعليم اإلعداد يشمل أن كذلك ويتعين .35

 يكون نأ وينبغي .المبكر التعليم مجال في مؤهلين فينموظ إشراف تحت أمكن، إذا المبكرة الطفولة مرحلة في

 .اآلراء وتقديم بالتوجيه يُدّعم وأن واضحة، تعليمية أهدافا   يشمل وأن الوقت محدد العملي التدريب هذا

 العامة المصادر من بمزيج أو عامة، باستثمارات والتدريب األولي التعليم يّمول أن ،اإلمكان قدر ،وينبغي .36

 الفقيرة البيئات نم المرشحين لتمكين دنيا بكلفة أو مجاني تعليم توفير يتسنى بحيث الخاصة، طوعيةال والمصادر

 وضقر أو منح تقديم في النظر كذلك ويمكن .المبكر التعليم مهنة يمارسوا أن األقليات من السكان ومجموعات

 .للمتدربين مخفضة بفوائد

 أفضل نم المبكر التعليم موظفي جودة تكون أن ضمان إلى بكرالم للتعليم الوطنية السياسة تهدف أن ويتعين .37

 ةخاص حاالت أو عاجلة احتياجات تطلبت حال وفي .لعملهم الالزمة الكفاءات كامل يكتسبوا وأن ممكن مستوى

 دابيرالت هذه اعتبار ينبغي المطلوب، المستوى من أدنى مهنية كفاءات ذوي موظفين استخدام بالموارد تتعلق

 ة،كامل الجودة أهداف تحقيق على والعمل الجودة على األثر من للحد أخرى بسياسات وموازنتها مؤقتة تدابير

 :يلي ما عبر ذلك في بما

 لمهنيا التطوير بواسطة ممكن، وقت أسرع في المؤهلين غير الموظفين مستوى لتحسين خاصة تدابير أ()

  العملي؛ والتدريب المستمر

 لموظفينا نسب السياسات تحّدد أن وينبغي .تأهيال   األقل الموظفين على المؤهلين التعليم ممارسي إشراف ب()

 تساعا من األدنى والعدد تاما ، تأهيال   المؤهلين الممارسين إلشراف اخضاعهم يتعين الذين تأهيال   األقل

 .اإلشراف

 منهم عظمى بأغلبية أو كرالمب التعليم موظفي بجميع للوصول المدة محددة أهداف وضع الحاالت هذه في ويمكن

 .الجودة لضمان وذلك التام، التأهيل من مستوى إلى

 

 .(4110)تمشيا  مع التوصيات الدولية بشأن الرضاعة الطبيعية وتخزين حليب األم. انظر منظمة الصحة العالمية    2
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 ويتعين .21و 22 الفقرتين في الواردة المبادئ تعكس التي التعليم وأساليب بالمناهج المهني التدريب ربط وينبغي .38

 .يمالتعل وأساليب المناهج تطبيق في واإلبداع االستقاللية التدريب يعزز أن عينه الوقت في

 المساعد والدعم والمديرين القادة وتدريب تعليم 4-2

 بكرالم التعليم ومديري لقادة األولي اإلعداد يكون أن التعليم، سياقات جميع في الحال يه كما الضروري، من .39

 ةمؤسس من شهادة أو اإلدارة أو للقيادة تأهل بشهادة عليه مصدقا   يكون وأن المهنية، المعايير أعلى ومن منهجيا  

 :اإلعداد هذا يشمل أن وينبغي .بها معترف

 وآمنة ةالتربوي الجودة وعالية لألطفال مراعية وتعلّم تعليم بيئة لتهيئة وقيادة وتنظيم تخطيط مهارات أ()

  البيئة؛ هذه على والحفاظ وصحية،

  التنظيمية؛ السلطات تحددها التي واإلدارية القانونية المتطلبات استيفاء ب()

 لتعليما في العاملين مع التعاوني العمل روح وتعزيز والتعاون والحوار والتواصل اآلخرين لفهم تكفاءا ج()

  عليها؛ والحفاظ الموظفين لجميع الئق عمل بيئة لتهيئة المبكر

 تقييم ذلك يف بما ها،وتطبيق النظامي أو المؤسسي المبكر بالتعليم الخاصة الحديثة اإلدارة بتقنيات اإللمام د()

  الت؛واالتصا المعلومات تكنولوجيا ومهارات والمالية البشرية الموارد وإدارة البرامج وتقييم حتياجاتاال

 توالجها والصحة، التعليم وسلطات المحلي المجتمع وممثلي اآلباء مع للتعامل وتعاون تواصل مهارات (ه)

 .المبكر بالتعليم المعنية األخرى

 غيرهمو المهنيين المساعدين حصول يكفلوا أن والخاص العام القطاعين من العمل صحابألو لسلطاتل ينبغيو .41

 المبكر التعليم بسياقات خاص مرتفع مهني معيار وفق المطلوب األولي التدريب على ،الدعم موظفي من

 :التالية للفئات ذلك في بما وأهدافه،

 لونالعامو الطبيعي( العالج ائيوخصوأ النفسيون واألطباء النطق عالج )أخصائيو المهنيون األخصائيون أ()

 مجاالت في العاملين المساعدين الموظفين من وغيرهم والممرضون االجتماعي والعمل الرعاية في

 لالتأهي إطار في أو الخاصة مهنهم جانب إلى المبكر التعليم في األخرى الدعم وأشكال والصحة الرعاية

  المهن؛ لهذه

 إليهم دتسن أن يمكن التي الحاالت في سيما ال المبكر، التعليم دعم عمل يف كمساعدين العاملون التالمذة ب()

 أو ينالمؤهل المبكر التعليم موظفي غياب حال في التربوية باألنشطة مرتبطة مسؤوليات يتولوا أن أو

  عددهم؛ نقص

 .األخرى مالدع خدمات عن بمعزل غالبا   يعملون الذين المنزل في العاملون المبكر التعليم موظفو ج()

  والتدريب التعليم مؤسسات 4-3

 دخول لمعايير تأن  م تقييم على المبكر التعليم مجال في للعمل والتدريب التعليم برامج في القبول يستند أن يجب .41

 ملالع على والمهنية الشخصية مقدراته عن وقرائن السابقة األكاديمية المرشح سجالت تشمل أن يمكن محددة

 .األطفال صغار مع

 السلطة اتضعه التي الجودة بمعايير المبكر التعليم موظفي تدريب برامج أو مؤسسات جميع تلتزم أن ينبغي .42

 عوم لالعتماد، دوري تجديد بواسطة المعنية، والجهات المكونة الهيئات مع بالتشاور المختصة التنظيمية

 .العالي والتعليم المعلمين بتدريب المعنية األخرى المؤسسات
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 إعداد مجببرا مدمجة أو التعليم لهذا مخصصة كانت إن المبكر، التعليم موظفي إعداد مؤسسات تمتلك أن ويتعين .43

 المديرينو والقادة المستقبلين، المهنة ممارسي لتعليم الالزمتين والقدرة المعرفة االبتدائي، التعليم موظفي

 .التوجيهية المبادئ هذه من 22 الفقرة في مبينةال والتأهيل الكفاءة مجاالت في المبكر التعليم موظفي من وغيرهم

 .لمعاييرا تحددها التي الدنيا المؤهالت تفوق مؤهالت المبكر التعليم موظفي إعداد كلية تمتلك أن عامة ويتعين

 :المبكر التعليم في العاملين إعداد موظفو يكون وقد

 خبرة ونيكتسب أو المبكر، التعليم مؤسسات في دعم عمل أداء أو اإلدارة أو التعليم في سابقة خبرة يملكون أ()

  المستمر؛ المهني التطوير بفصل كهذه

 أماكن في توجيهي أو عملي لتدريب ترتيبات إلجراء عهدتهم في هم الذين المبكر التعليم طالب يدعمون ب()

  المبكر؛ التعليم عمل

 مع علّموالت التعليم في التبادل ملياتع في دورية بوتيرة بالمشاركة المهني تطويرهم إطار في ملزمين ج()

  المبكر؛ التعليم وبرامج مؤسسات

 حوافز بفضل ذلك في بما المهني، التبادل وعمليات والتجارب البحوث في المشاركة إلى مدعوين د()

 .والمؤتمرات المهنية الجمعيات في للمشاركة

 التعليم وظفوم بها يتمتع التي الحقوق بنفس رالمبك التعليم في العاملين إعداد موظفو يتمتع أن الضروري ومن .44

 ذات دوليةال المعايير في يرد ما وفق طالبهم، تجاه نفسها المسؤولية يتحملوا وأن األكاديمية الحرية في اآلخرون

 .البرامج توجيه وفي مؤسساتهم إدارة في المشاركة فرصة لهم تتاح أن وينبغي .الصلة

 واالعتماد الترخيص 4-4

 على اصلينح الرسمية، غير الخدمات في العاملون فيهم بمن المبكر، التعليم في العاملين جميع يكون أن ينبغي .45

 الةوك أو المبكر التعليم في للعاملين إعداد مؤسسة من الدعم( موظفي من غيرهم أو )للمساعدين شهادة أو درجة

 أن لككذ ويمكن .الدنيا التأهيل تمستويا أساس على المختصة التعليم سلطات قبل من مصّدقة تكون اعتماد،

 فضلب سنوات( خمس إلى ثالث كل )عادة دوري تجديد إلى االعتماد فيها يحتاج التي البرامج االعتبار في تُؤخذ

 .ةمعقول بكلفة المبكر التعليم في العاملين لجميع المتاح اإللزامي أو الطوعي المستمر المهني التطوير

 يكون وترخيص اعتماد إطار أو هيئة إنشاء لهم، الترخيص أو مؤهلين فينموظ اعتماد ضمان أجل من ويمكن .46

 لىويتو لها، تابعا   أو القائمة التعليمي التأهيل سلطة عن ومنفصال   سلطة(، أو )مجلس الغرض لهذا مخصصا  

 المنزلي، ليمالتع ممارسو فيهم بمن المبكر، التعليم لموظفي والتدريب األولي التعليم معايير تحديد مسؤوليات

 مؤهلين غير موظفون فيها يدير التي الحاالت وفي .لهم الترخيص أو المبكر التعليم موظفي اعتماد عن فضال  

 أو حكومية غير منظمة قبل من أو المنزل في تقدم لها مرخص مبكر تعليم خدمات المطلوب من تأهيال   أقل أو

 المنهج يتبعوا وأن التعليم لهذا مؤهل ممارس ومراقبة إلشراف يخضعوا أن ينبغي للربح، هادفة غير هيئة

  .المالئمة التعليم وأساليب

 تعليمال خارج المكتسبة الكفاءات على المصادقة معايير والترخيص االعتماد أطر أو سلطات تحدد أن وينبغي .47

 ابقة،الس نيةالمه الخبرة أو الرسمية غير والرعاية التعليم أنشطة أو األبناء تنشئة مثل التدريب، أو األولي

 مساعدينك أو للتعليم مؤهلين كممارسين الحقا   والعمل المبكر التعليم على التدريب برامج في القبول ألغراض

 انعدام ةومعالج المبكر التعليم مجال في الموظفين نقص معالجة في مفيدة التدابير هذه تكون وقد .دعم وموظفي

 تسوية زيزتع في أيضا   التدابير هذه تساعد وقد .المبكر التعليم في العمل إلى الرجال بجذب الجنساني التوازن

 .الرسميين غير المبكر التعليم في العاملين أوضاع
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 واالستبقاء والتوزيع التوظيف -5

 تعيين نجاح ويستدعي .التعليم هذا لموظفي جيدا   وماديا   واجتماعيا   مهنيا   وضعا   المبكر التعليم في االمتياز يتطلب .48

 وأ وسياسة شامال   تعيينا   والرجال، النساء من المبكر، التعليم مجال في المؤهلين الموظفين من مالئمة أعداد

 .الجودة على لبوالط المتزايدة االلتحاق نسبة الستيعاب الوطني، المستوى على تُعدّ  واستبقاء تطوير استراتيجية

  :منها ة،رئيسي عناصر عدة المبكر، التعليم في العاملة للقوى استراتيجية أو سياسة أي تتضمن أن وينبغي

  التوظيف؛ واستمرار للتعيين كأساس جودة ذات مستمر مهني وتطوير وتدريب أولي تعليم أ()

 ممارسي بين عليه متفق تقييم نظام على يقوم موظف، كل وتطلعات احتياجات يلبي المهني للمسار هيكل ب()

  المبكر؛ التعليم

 على يبالتال يؤثر ما وهو الوظيفي، للرضا مالزم كعامل والمؤسسية واإلدارية المهنية ةاالستقاللي احترام ج()

  المبكر؛ التعليم ممارسي من ويبقى يصبح بأن فرد كل قرار

 األجور وتشكل المتساوية؛ المهنية المؤهالت ذات األخرى للوظائف مشابهة أخرى ومستحقات أجر د()

 كافئوت القيمة، مقدرة كمهنة المبكر بالتعليم والمادي االجتماعي رافاالعت من مزيد على داللة المرتفعة

  والموهبة؛ الجودة

 ةآمن عمل وبيئة موظف لكل الموكلين األطفال من منخفضة نسب على تشدد جاذبة وعمل تعليم ظروف (ه)

 التعليم يف عالية نتائج تحقيق تدعم التي الالزمة والتجهيزات التحتية البنية وتوفر وتعاونية، وصحية

 .الوظيفي الرضا وتوفر

 ياساتوس والوظيفي المهني والتطوير االستخدام وشروط وأحكام والتوزيع التعيين إجراءات تكون أن وينبغي .49

    .تمييز أي من خالية المبكر التعليم في االستبقاء

 التعيين استراتيجيات 5-1

 بصورة المؤهلين لمبكرا التعليم لموظفي العادلين يينوالتع التوزيع تكفل شاملة تعيين استراتيجية تعزيز يتسنى .51

 على الشباب لتشجيع إعالمية حمالت وإطالق المهني المسار توجيه بواسطة ما بلد أنحاء مختلف في استباقية

 التي انالبلد بعض في بنجاح اتُبع نهج وهو المطلوبة، المؤهالت على واطالعهم المبكر التعليم لوظائف التقّدم

 .القطاع بهذا التعريف في كشركاء المبكر بالتعليم المعنية الجهات اركةمش تشجع

 نظام ثلم التخطيط أدوات إلى تلجأ أن العاملة، القوى توازن انعدام معالجة إلى سعيها في السلطات على ويتعين .51

 التعليم، دارةإل أشمل معلومات نظام إطار في المعلمين إلدارة معلومات نظام أو التعليم شؤون إلدارة معلومات

 والتوزيع العمرو االثني واالنتماء الجنس حسب مصنّفة تكون المبكر التعليم موظفي عن بيانات توفير ذلك في بما

 .المنشودة األهداف لرصد كأساس البشرية، الموارد إلدارة ضرورية أخرى مهمة ومعايير والمدن األرياف بين

 اإلجازات منح) وظيفية وحوافز والتوجيه(، )كاإلشراف المهني يرالتطو التعيين استراتيجيات تعتمد أن وينبغي .52

 من عيينالت تشجع التي مثال ( الوقت لبعض )كالعمل العمل مكان في حوافز أو الوظيفي( التقدم تدابير وحماية

 :المجموعات هذه ومن استبقائهم، أو المبكر التعليم مجال في المحتملين الموظفين مجموعات بعض

 هملدي ولكن المطلوبة الرسمية المؤهالت يمتلكون ال الذين المساندون المهنيون أو المدرسون دونالمساع أ()

  المبكر؛ التعليم في خبرة

 سن قبل موظائفه تركوا الذين السابقون المبكر التعليم وموظفو األسرية المسؤوليات ذوو التعليم ممارسو ب()

  العودة؛ على تشجيعهم ويمكن التقاعد

 أو لإلشراف أو الوقت لبعض التعليم في للمساعدة استدعاؤهم يعاد الذين المتعاقدون المبكر التعليم فوموظ ج()

 الموظفين؛ عدد في حاد نقص عن للتعويض أخرى أدوار ألداء

 تعليما   تلقوني الذين كافيا ، الفئتين هاتين من الموظفين عدد يكون حين ،الثانوية أو ةاالبتدائي المرحلة معلمو د()

 .المبكر التعليم في مالئمين وتدريبا  
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 لخال من والمدن األرياف بين التوازن انعدام معالجة خاص بشكل والتوزيع التعيين يستهدف أن وينبغي .53

 :ييل ما الحوافز تشمل أن ويمكن .المحرومة أو النائية المناطق أو األرياف في للعمل كافية حوافز استحداث

 وأ مشقة بدالت أو المرتبات سلم على إضافية درجات شكل في يكون ساسياأل األجر على إضافي أجر أ()

  هادفة؛ عالوات

 بتكلفة أو مجانا   الصحية الرعاية وتوفير األصلي اإلقامة ومكان العمل بين للتنقل وتسهيالت الئق سكن ب()

  مدعومة؛

 في العاملين تساعد أن هايمكن ،اإلعاقة ذوي واألشخاص والمسنين لألطفال ورعاية اجتماعية خدمات ج()

  األسرية؛ بمسؤولياتهم الوفاء في المبكر التعليم

  والرجال؛ النساء من للموظفين مكفولة تكون التي الشخصية السالمة توفير د()

 هيالتوتس إضافية إجازات ومنح المحرومة وأ النائية وأ الريفية المناطق في المهني التطوير فرص ضمان (ه)

  ؛يهاوإل ريافاأل من لالنتقال

 .واالنتقال التناوب وإتاحة الترقيات تسريع ذلك في بما السريع، المهني للتقدم حوافز و()

 موظفين يينوتع تدريب على والنائية الريفية المناطق في الخدمات توفير إلى الرامية الجهود ترّكز أن كذلك يمكن .54

 النقل) الحضرية المناطق في التدريب لدعم بيرتدا اتخاذ الحاالت تلك في وينبغي .المناطق تلك من مؤهلين

 الممكنة افزالحو بعض جانب إلى الريفية المناطق في التوزيع إلعادة التوجيه وتوفير التدريب( ورسوم والسكن

 موظفين واستخدام تدريب في العمل وأصحاب السلطات تنظر أن ويمكن .جميعها أو 12 الفقرة في الواردة

 أو قليميةإ تدريب مراكز إقامة بذلك القيام سبل وتشمل .المحددة التعيين معايير توفونيس وال محليا   يعيّنون

 يغطيها التي طقةالمن أو محلتهم في العمل يقبلون الذين المبكر التعليم لممارسة المحليين المرشحين تستقبل 2محلية

 القرى من الفقراء المرشحين دعمل منح تقديم أو الوطنية التدريب برامج في القبول معايير خفض أو المركز،

 على فاظللح المهني والتطوير والتدريب األولي التعليم ضمانات وتعتبر .مناطقهم إلى يعودون الذين الريفية

 .االستراتيجيات هذه لنجاح أساسية المهنية المعايير

 لمحليا المجتمع دعم على غالبا   والمحرومة والنائية الريفية المناطق في الالئقة والتعلم العمل ظروف وتتوقف .55

 لدعم ادراتمب في السلطات تنظر وقد .والمياه الطاقة من االستفادة وإمكانية وسكن مالئمة تحتية بنية تأمين في

 .مبكر تعليم موظفي لتعيين المحلي المجتمع جهود

 التنوع ضمان 5-2

 الذي تعليمال قطاع يف الجنسانية لفوارقا المبكر التعليم في العاملين لتعيين سليمة استراتيجيات تعالج أن يتعين .56

 لنسبة منيا  ز محددة مقاييس تتضمن استراتيجية خطة الهدف هذا تحقيق ويتطلب .منه األعظم السواد النساء تشكل

 تقترنو استباقي، نحو على وطُبّقت ورصدت ُعززت قد تكون التي المبكر التعليم في الرجال من الموظفين

 :فيها بما الحوافز، من هاوغير خاصة وظيفية بحوافز

 دريبالت برامج في القبول ألغراض عليها المصادقة يمكن التي السابقة العمل خبرات أو الرعاية أنشطة أ()

  دعم؛ موظفي أو كمساعدين أو مؤهلين كممارسين الحقا   والعمل المبكر التعليم على

  الرجال؛ من للمرشحين فوائد وند من أو الفوائد منخفضة قروض أو دراسية منح أو تدريب منح ب()

 .للنساء كما للرجال، مالئم كعمل المبكر بالتعليم للتعريف عامة عالقات حمالت ج()

 

نظرا  لمحدودية الموارد، يمكن أن تشمل هذه المراكز موظفين من التعليم االبتدائي وآخرين من التعليم المبكر، شريطة    2

 للتعليم والتدريب في مجال التعليم المبكر. أن يتضمن البرنامج مكونا  مخصصا  
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 من أو االثنيات متعددة أصول من أو األقليات من لألطفال جودة ذات نتائج وتحقيق الوصول تأمين وألجل .57

 لدمج فوائد من التنوع يوفره ولما السائدة، اللغة عن مختلفة أو أصلية لغات يتحدثون ممن أو المهاجرين

 التنوع تمثّل وأن والثقافات االثنيات متعددة المبكر التعليم في العاملة القوى تكون أن يُحبّذ المحلية، المجتمعات

 أصول من المبكر مللتعلي موظفين استخدام على التعيين واستراتيجيات سياسات تشجع أن بالتالي وينبغي .اللغوي

 :يلي ما خالل من ذلك في بما ة،متنوع

  اء؛االقتض حسب وتكيّف وتراقب تُعزز الوقت، مرور مع للتعيين مقاييس تتضمن استراتيجية خطة أ()

 ابقةالس العمل خبرات أو الرعاية أنشطة على كالمصادقة التعيين، معايير بشأن إيجابية إجراءات اتخاذ ب()

  المبكر؛ التعليم ىعل التدريب برامج في القبول معايير وخفض

 التمثيل ذات للمجموعات فوائد دون من أو الفوائد منخفضة قروض أو دراسية منح أو تدريب منح ج()

  المنخفض؛

 لىإ الهادفة للتدابير خاص اهتمام إيالء مع المهنية، الحوافز من وغيرها المهني المسار لتسريع حوافز د()

 أي نيملكو ال أو الرسمية المؤهالت من القليل يمتلكون ينالذ التعليم مجال في المساعدين مستوى رفع

 رامجب من أكبر بقدر االستفادة خالل من المبكر التعليم لوظائف كامال   تأهيال   مؤهلين ممارسين إلى منها،

  مادية(؛ وحوافز والعمل الدراسة بين الجمع من لتمكينهم )ترتيبات المهني التطوير

 .اللغة أحاديي الموظفين لمساندة اللغة نائييث مدرسين مساعدين توظيف (ه)

 االحتياطات أخذ مع متنوعة أصول من المبكر التعليم موظفي لصالح اإليجابية اإلجراءات تدابير تطبيق وينبغي

 .المحددة المهنية المعايير مع المهني وتطويرهم وتدريبهم األولي تعليمهم يتمّشى أن لضمان الالزمة

 المبكر بالتعليم ةخاص سياسات وتنفيذ وضع في النظر قبليون أو أصليون سكان يقطنها لتيا البلدان على ويتعين .58

 شعوببال الخاصة الدولية العمل منظمة اتفاقية من السادس الجزء عليها ينص التي المبادئ االعتبار في تأخذ

 انالسك احتياجات ساتالسيا تلك تلبي أن وينبغي .مصدقة كونت ماحيث (،061 )رقم 0181 والقبلية، األصلية

 شيوعا   األكثر ةباللغ أو األصلية بلغتهم التعلّم لألطفال تتيح وأن بهم، الخاصة القيمة ونظم والقبليين األصليين

 لشعوبا ثقافة المبكر التعليم مناهج تحترم أن وينبغي .أخرى أمور جملة من إليها، ينتمون التي المجموعة داخل

 .بحقهم تمييز أي على القضاء تتناول وأن وتقاليدها، والقبلية األصلية

 التوزيع إدارة 5-3

 أو عيّنوا دق المبكر التعليم في العاملون كان إذا لما تبعا   والخاص، العام القطاعين من العمل أصحاب على يتعين .59

 نظاما   وينفذوا يعدوا أن مؤسسي، مستوى على أو المحلي أو اإلقليمي أو المركزي المستوى على استخدموا

 بما عام، كلبش الخدمة واحتياجات الفردية االحتياجات الحسبان في يأخذ ،الموظفين لتوزيع وفعاال   وعادال   شفافا  

 :التالية األحكام ذلك في

  الوظيفة؛ وأ للمركز واضحين وتصنيف توصيف ذلك في بما الوظيفية، التعيينات ونهاية لبداية معايير أ()

  التعليم؛ مؤسسات أو واليات مختلف ينب التنقل وإجراءات معايير ب()

  الحضرية؛ المناطق في أو المحرومة أو النائية أو الريفية المناطق في للخدمة ومادية مهنية حوافز ج()

 أطفال هملدي من سيما ال ،العائلية مسؤولياتال ذوي من والنساء الرجال :التالية للفئات الخاصة االحتياجات د()

 من فيهم )بمن االثنية األقليات من الموظفون العازبون؛ الرجال أو والنساء ؛أقل أو المدرسة سن في

 بفيروس المصابون األشخاص ؛ةاإلعاق ذوو األشخاص الشخصي(؛ أمنهم على محتملة مخاطر يواجهون

 مرافقال من واالستفادة الدعم على الحصول وإمكانية مالئمة تحتية )بنية اإليدز البشرية/ المناعة نقص

 .العائلة لحمة لضمان كبيرة مسافات تفرقهم الذين األزواج جمع وينبغي .ية(الطب
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 في (10 الفقرة )انظر المعلمين إدارة معلومات نظام أو التعليم شؤون إدارة معلومات نظام يساعد أن ويمكن .61

 كذلك يساهم ية،كزمر ال التعليم نُظم تكون حين وخاصة .فيه والبت المبكر التعليم في العاملين لتوزيع التخطيط

 أو المحلي وأ الوطني المستوى على واإلدارة المفتشين بين والتفاعل والتنسيق للتواصل جيدة وآليات نُظم وجود

 الموارد مديري وعلى .الخدمة واحتياجات الفردية المصالح ضوء في القرارات اتخاذ في المقاطعة مستوى

 بداية في قلوالن التوزيع ومعايير آليات بشأن المبكر التعليم في للعاملين واضحة معلومات يوفروا أن البشرية

 .الطلب عند الالحقة المراحل وفي التعليمي المهني المسار

 فيها والتدقيق الماضية السيرة من التحقق 5-4

 حابصألو لسلطاتل ينبغي الواجب، االحتياط باب ومن األطفال، صغار مع للعمل الحساسة الطبيعة إلى نظرا   .61

 والتدقيق عيينالت قبل المبكر التعليم في العاملين لجميع الماضية السيرة من للتحقق وإجراءات شروط وضع العمل

 تجعل التي المهنية أو الجرمية االنتهاكات من غيرها أو جنسية انتهاكات أو لألطفال إساءة حالة أي وجود في

 إطار في مخصصة هيئات أو وكاالت اءاتاإلجر هذه تتولى أن ويمكن .األطفال مع للعمل مؤهل غير المرشح

 دعم يف الالمركزية النُظم في أكبر أهمية تكتسي وهي القانون، إنفاذ وكاالت أو بالترخيص المعنية السلطات

 .فةالوظي إلى العودة أو للنقل المرشحين ملفات في ينظرون الذين المؤسسات مديري أو المحليين المديرين

 يكون وأن ةالماضي سيرتهم من التحقق ملف على يطلعوا بأن المبكر التعليم ائفلوظ للمرشحين السماح وينبغي

 .الواجبة اإلجراءات من كجزء خاطئة معلومات بأي الطعن في الحق لهم

  التمهيدي التدريب 5-5

 في العاملين من الجدد العناصر على اإلشراف يشمل إداري ودعم سليمة تمهيدي تدريب خطط إلى حاجة ثمة .62

 الوظائف بداية في النجاح لضمان المهني، المسار في انقطاع بعد المهنة إلى العائدون فيهم بمن المبكر، مالتعلي

 في ليمللتع ودعم تمهيدي تدريب بتوفير الخصوص وجه على ويوصى .الموظفين واستبقاء المجددة أو األولى

 اصةالخ التوزيع خطط في ودمجه يات،األقل من السكان ومناطق والنائية الريفية كالمناطق الخاصة السياقات

 .المناطق بهذه

 حافظة أو ةالمهن لبداية خطة بشكل العاملين المتدربين/ مع بالتعاون والتدريبية التمهيدية البرامج إعداد ويمكن .63

 تفكيرال على للتشجيع وغايات أهداف وتحديد التطوير، من واالحتياجات القوة نقاط تحديد بهدف المهنة لدخول

 ثم األولى ةوالوظيف المبكر التعليم في للعمل األولي اإلعداد بين الربط لتحسين وتطويرها المهنية ممارسةال في

 .الالحق المهني التطوير

 المهنة إلى العائدين والموظفين الُجدد للموظفين اإلداري والدعم واإلشراف التمهيدي التدريب فعالية وتتطلب .64

 رينوالمدي المشرفين وإعفاء األدوار، هذه ألداء المبكر التعليم ومديري تالخبرا ذوي للموظفين جيدا   تدريبا  

 عنيةالم السلطات واعتراف االعتيادية، العمل مهام بعض من اإلشراف أو التوجيهي التدريب من والمستفيدين

 .ودعمهم العمل وأصحاب المبكر بالتعليم

  التنقل 5-6

 من يرهاغ أو المؤسسات بين أو المبكر التعليم نُظم داخل المبكر التعليم لموظفي المهني التنقل يعود أن يمكن .65

 ربيةالت أو القيادة ومهارات نهج يُثري وأن الموظفين، واندفاع المهني المسار تطوير على بالفائدة العمل أماكن

 تعليملوا المبكر التعليم بين خاص بشكل مفيدة البرامج هذه تكون أن ويمكن .المبكر التعليم جودة لمصلحة

 من العمل أصحاب يشجع أن وينبغي .والخاص العام القطاعين من عمل أماكن من يعادله ما أو االبتدائي

 :برامج عبر القبيل هذا من فرصا   والخاص العام القطاعين

 كنأما ينب التنقل أو النقل عمليات تنظّم التي المختلفة واإلدارية القانونية ولألطر الخدمة الحتياجات مالئمة أ()

  والخاصة؛ العامة العمل

 وأ االنتقال على وتشجع إعانة، موظفي أو بديلين موظفين وجود تشمل وأموال إجازات من حوافز توفر ب()

  الكفاءات؛ وتعزيز المهني التطوير ألجل العمل أماكن تبادل أشكال من غيره
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 وظيفة إلى أو السابقة الوظيفة إلى ةالعود ضمان فيها بما المكتسبة، االستخدام وشروط أحكام حماية ضمان ج()

  تعادلها؛

 .مبكرال التعليم في العاملين بين التجارب هذه من المكتسبة والمهارات المعارف لتقاسم فرص توفير د()

 فرص يؤمن أن ،الدولي أو اإلقليمي المستويين على المبكر التعليم في للعاملين للحدود العابر تنقلال شأن ومن .66

 لموظفونا يستوفي أن وينبغي .المستقبِلة البلدان في الموظفين نقص معالجة في ويساعد لمهنيا المسار إثراء

 تُكفل وأن المختصة السلطة تضعها التي المستقبِل البلد في المطلوبة المهنية المعايير آخر بلد من المستخدمون

 القوانين وفق لمؤهالتهم معادلةال المؤهالت ذوي البلد لمواطني المعتمدة االستخدام وشروط أحكام نفس لهم

 .الوطنية واللوائح

  والوظيفي المهني التطوير -6

  المستمر المهني التطوير 6-1

 لمستمرا المهني التطوير على تتوقف الجودة ذات المبكر التعليم خدمات أن إلى المتينة األدلة من مجموعة تشير .67

 المهني رالتطوي يكون ولكي .المبكر التعليم في للعمل لياألو اإلعداد على تتوقف ما بقدر المهنية الحياة طوال

 :يلي بما ترتبط متواصلة كعملية ينظم أن ينبغي حد، أقصى إلى فعاال   المستمر

  والتدريب؛ األولي التعليم أ()

 وأ الترخيص خالل من تجديده أو واإلشراف التمهيدي التدريب خالل من الوظيفة أو المهني المسار بدء ب()

  ماد؛االعت

 التعليم لممارسي تباعا   توفَّر ودعم، قيادة ومهارات قبل، ذي من مالئمة أكثر أو جديدة تعلم ممارسات ج()

 أو ساتالمؤس في للممارسين الجاري التدريب من وتُستمد التعليم دعم وموظفي المبكر التعليم ولرؤساء

  المتخصصين؛ بحوث من

 .المهني والتطوير التقييم د()

 المناطق يف سيما ال المستمر، المهني التطوير توفير زيادة الممارسين تدريب وبرامج سياسات تؤمن أن وينبغي .68

 يكون أن يمكن حيث والمستضعفين، والمهمشين المحرومين السكان مع يعملون ممن ولصالح والمحرومة النائية

 يمكن محدودة، الموارد تكون ثوحي .أكبر الدعم إلى الحاجة تكون وأن أخرى أماكن من أضعف األولي اإلعداد

 مدربين تدريبل ةالخبر ذوي واإلقليميين الوطنيين المدربين تستخدم تسلسلية بطرق جزئي بشكل الثغرات سدّ 

 .المحلية المؤسسات أو الهيئات مع المهني التطوير مجال في ومهاراتهم همرفامع الحقا   يتقاسمون آخرين

 تكفل افيةك وتمويالت سياسات المبكر التعليم موظفي جميع يطال الذي الشامل المستمر المهني التطوير ويتطلب .69

 :يلي ما ممكن حد أبعد إلى

 موظفي فادةاست أمام عقبة تقف ال بحيث التكاليف تقاسم على ذلك يتسنى لم إن يقوم مجانيا   مهنيا   تطويرا   أ()

 من كلهي على التكاليف تقاسم يقوم أن على المهني؛ التطوير من المنخفض الدخل ذوي المبكر التعليم

 ممكن؛ حد أبعد إلى متناسقا   يكون المستمر المهني التطوير خدمات رسوم

  عام؛ لكل المهني للتطوير المخصصة األيام من مضمونا   عددا   ب()

 تدريبلل ذلك في بما المهني، التطوير وموفري لمتلقي يخصص التدريسي غير النشاط من مالئما   وقتا   ج()

  مركز؛ في أو العمل موقع في والتدريب واإلشراف يالتمهيد

  المبكر؛ التعليم مؤسسة خارج يجري الذي المهني للتطوير إجازات د()
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 اتأوق تنظيم إعادة أو إجازة في الموجودين الموظفين محل يحلّون إعانة موظفي أو بديلين موظفين وجود (ه)

 ال نالذي الموظفون يوفرها التي الخدمة جودة تدنىت أو حق وجه بغير العمل ساعات تزيد ال بحيث العمل

 المهني؛ التطوير إجازة من يستفيدون

 .النائية فيها بما المناطق، جميع في المستمر المهني التطوير من عادل بشكل االستفادة و()

 التطوير في رالالستثم مقاييس تحديد في المبكر بالتعليم المعنية السلطات تنظر أن يمكن الغرض، لهذا تحقيقا  و

 وضمان المبكر، التعليم مؤسسة أو نظام في الموظفين أجور إجمالي من بالمائة 0 إلى تصل المستمر المهني

 .الموارد المنخفضة تلك فيها بما والياتها، جميع في المهني التطوير وتوفير االستثمار

 المبكر عليمالت في العاملين عاليةبف يشركوا أن المبكر بالتعليم المعنيين العمل صحابألو لسلطاتل ينبغيو .71

 عليهم ويتعن .ومحتواها وأهدافها المستمر المهني التطوير أنشطة أغراض تحديد في لهم الممثلة والمنظمات

 الجهود يف المبكر التعليم في العاملين منظمات مباشرة توفره الذي المستمر المهني التطوير يشركوا أن أيضا  

 .المهني للتطوير العامة

 لم الذين ئكأول سيما ال المبكر، التعليم في العاملين إلى يُطلب قد المستمر، المهني التطوير تعزيز إلى وسعيا   .71

 وأ الترخيص على للحفاظ كشرط المهني مسارهم خالل المهني التطوير يكملوا أن المؤهالت جميع يحّصلوا

 ةلمساهم اإللزامي المهني التطوير يخضع أال وينبغي .المختصة المهنية الهيئة أو الوكالة قبل من االعتماد

 .مشاركتهم دون تحول قد التي األسرية المسؤوليات لقيود وال المالية الموظفين

 لخدمةا أثناء والتدريب الخارجي التدريب قبيل من مختلفة نُهج وفق المستمر المهني التطوير تقديم ويمكن .72

 .المختلطة والمنهجيات االنترنت شبكة على دريبوالت األقران بين والدعم المعارف وتقاسم والبحث

  التفّكر 6-2

 مستخلصة،ال الدروس حسب الممارسة وتكييف السابقة الممارسة في المتكرر الناقد التفكير أي التفّكر، يشّكل .73

 تعليمال في العاملين أن األدلة وتُظهر .المبكر التعليم إطار في فعالة تعلّم ممارسات وضع في أساسية استراتيجية

 لمستمرا المهني التطوير برامج في مشاركتهم خالل من كبيرا   تعزيزا   التفّكر ممارسات يعززوا أن يمكن المبكر

 اتمبادر :وهما فائدتهما، نهجان وأثبت .المعارف وتقاسم البحث ومشاريع الممارسة على قائمة بحوث إطار في

 بين يالتعاون العمل جودة تعزز أن يمكن والتي المبكر التعليم رؤساء يدعمها التي المؤسسية المهني التطوير

 أو المركز يف التربوية الممارسات تحّسن وأن والمساعدين المثال( سبيل )على المبكر التعليم مجال في المربين

 دماتلخ المقدمة الجهات من شبكات عبر الدعم وموظفي المعلمين بين الجيدة اتالممارس تقاسم فرص المدرسة؛

 :التالية العناصر األهداف هذه تحقيق في النجاح عناصر وتشمل .المبكر التعليم

  اإللزامية؛ العمل ساعات مجموع ضمن التدريسية غير لألنشطة وقت إلتاحة العمل وقت تنظيم أ()

 المهنية؛ كفاءاتهم تطوير في الفريق أعضاء لدعم تربوي مرشد أو منسق تعيين ب()

 والتشجيع المبكر، التعليم وشبكات المهنية الجمعيات بين المهنية المعارف اسمتق في للمشاركة إجازات منح ج()

 لمعارفا تقاسم تتوفر، حيث االنترنت، على الممارسين شبكات تتيح أن أيضا   ويمكن .المشاركة هذه على

  .بفعالية

  الوظيفي التطوير 6-3

 تعليمال في العاملين لتوظيف الشاملة تالسياسا إطار في والخاص العام القطاعين من العمل صحابأل ينبغي .74

 لموظفينا تنقل يسهّل متنوعا   وهيكال   واضحة وظيفية مسارات ويطبقوا يحددوا أن ،وتطويرهم واستبقائهم المبكر

  :أن ةالوظيفي الهياكل وعلى .الخدمة احتياجات إلى إضافة وتطلعاته، موظف لكل الفردية لالحتياجات تلبية
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 سيما ال لتعليم،ا مستويات او مؤسساته أو المبكر التعليم واليات )بين األفقي التنقل ممكن حد أبعد إلى تتيح أ()

 المرشدين أو جالمناه كمعدي متخصصة فنية وظائف إلى أو وبالعكس، المبكر والتعليم االبتدائي التعليم بين

 إلى لتأهيلا ضعيفي الدعم يموظف )ترقية العمودي والتنقل المؤهلين( المبكر التعليم لموظفي التربويين

 أو مراكز كمديري مسؤوليات ذات وظائف إلى أو كامال   تأهيال   المؤهلين المبكر التعليم ممارسي فئة

  المؤهلين(؛ للموظفين عليا إدارية وظائف إلى أو النظام في مفتشين

  للموظفين؛ لتقييم عليه متفق نظام على تُبنى ب()

 مع راتمشاو إلى )استنادا   الوظيفي للتغيير الجدارة على وقائمة وعادلة افةشف وإجراءات معايير تتضمن ج()

 الكفاءات جعوتش المباشر غير أو المباشر التمييز تتفادى المبكر( التعليم في للعاملين الممثلة المنظمات

 تحقيق يحتت التي واإلجراءات للمعايير خاصة أهمية إيالء وينبغي المبكر؛ التعليم في المنشودة والمهارات

  القيادة؛ أو اإلدارة أو المبكر التعليم ممارسة وظائف في الجنساني التوازن من مزيد

 الصلة، ذات السابقة التعليم وخبرات ذاتية بمبادرة المهني التطوير ذلك في بما المهني، التطوير مكافأة د()

 .المحرومة أو النائية أو الريفية المناطق في وظائف أخذ وقرارات

 بمتطلبات جديدال الموظف تعريف فرصة تتيح اختبار بفترة المبكر التعليم في مهني مسار يبدأ أن عادة بغيوين .75

 في والمساعدة عليها، والمحافظة واألخالقية المهنية المعايير واستيفاء العمل، أداء على المقدرة وتقييم العمل

 الموظف مادباعت أو شهادة بمنح بنجاح االختبار فترة اتمام على يُصادق ذلك، يطبّق وحيث .المهنية الكفاءة تطوير

 تتاح أنو مسبقا   معروفة المهنية الكفاءة إلى استنادا   االختبار فترة اتمام وشروط مدة تكون أن وينبغي .المعني

 .المرصودة الضعف أوجه يعالج استدراكي مهني بتطوير تقترن وأن السلبية القرارات في الطعن إمكانية

 البتدائيا والتعليم المبكر التعليم موظفي يشمل موّحد وظيفي هيكل إعداد في ممكن حد أبعد إلى نظرال وينبغي .76

 .المبكر التعليم في التعليمية الممارسات وإلثراء للتنقل تعزيزا   والدعم واإلدارة

 األخرى االستبقاء حوافز 6-4

 أداءب تعترف أن أو مالية غير خاصة تمكافآ العمل أصحاب أو التعليم سلطات تضع أن االقتضاء عند يمكن .77

 الحوافز هذه تشمل أن ويمكن .ومكافأتهما المهنيين والتفاني الكفاءة لتشجيع كوسائل المبكر التعليم في متميز

 به واالعتراف المستمر المهني التطوير وفرص والدولية واإلقليمية الوطنية االجتماعات في الموظف مشاركة

 التعاونب تصاغ وأن األطفال على تركز معايير على تآالمكاف هذه تقوم أن وينبغي .مبكرال للتعليم ماهر كممارس

  .فيه المعنية والجهات المبكر التعليم في العاملين مع

 هوية بناء واستبقاؤها المبكر التعليم مجال في مؤهلة عاملة قوى تطوير يتطلب الفردية، الحوافز جانب إلى .78

 منظماتال دعم ويشكل .المبكر التعليم في للعاملين والمجتمع واآلباء اآلخرين ينالممارس احترام وضمان مهنية

 سلطت استباقية دعائية حمالت إجراء في النظر كذلك ويمكن .االتجاه هذا في خطوة مهنية معايير وتطوير المهنية

  .المبكر مالتعلي في ينللعامل اإليجابية الصورة لتعزيز تدابير واتخاذ المبكر التعليم عمل أهمية على الضوء

  العمل وظروف شروط -7

  األجور 7-1

 الذي يالتربو القطاع هذا في العمل أهمية دوما   المبكر التعليم في العاملين ألجور الحالية المستويات تعكس ال .79

 جورلأل ياساتس وينفذوا يضعوا أن المبكر التعليم في العمل صحابأل ينبغيو .تتنامى الحاسمة ضرورته تنفك ال

 :التالية الرئيسية المبادئ على تقوم

 الدخل مستويات وفق المبكر للتعليم الموالة األهمية الشاملة واألجور األساسية المرتبات تعكس أن أ()

  الوطنية؛

  ؛المعنية العمل منطقة في الئقة عيش معايير يوفر مستوى لتبلغ االقتضاء حسب األجور تعّدل أن ب()
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 اتومتطلب مؤهالت ذات االبتدائي التعليم في المعادلة الوظيفة أجور مستوى نفس في األجور تُحّدد أن ج()

  مّوحد؛ أو منفصل أجور سلم بواسطة كان إن المقارنة( )المهن الكفاءات من مماثلة

 ترد ماك المطلوبة( والمهارات )الكفاءات المبكر التعليم وظيفة مسؤوليات مع األجور مستويات تتوافق أن د()

  أداؤه؛ الواجب العمل ووزن المنهجي التقييم عبر موضوعية بطريقة المحددة الوظيفة مواصفات في

 .القيمة موازي عمل في والنساء الرجال من للعاملين متعادلة أجور (ه)

 أو لصلةا ذات الدخل مستويات تعكس بحيث دوريا   وتعديلها لألجور مستويات تحديد اإلمكان حدود في وينبغي .81

 جتماعيا حوار عن منبثقة جماعية مفاوضة اتفاقات أو مفاوضات إلى استنادا   المعيشي المستوى في التكاليف

 ومستويات لهياك واللوائح القوانين تُحّدد وحيث .المبكر التعليم موظفي تمثل التي والمنظمات العمل أصحاب بين

 .المبكر التعليم وظفيم وممثلي العمل أصحاب ممثلي مع التشاور بعد ذلك إجراء ينبغي األجور،

 آلية في كرالمب بالتعليم المعنية السلطات تنظر أن يتعين األجور تحديد ألجل االجتماعي للحوار آلية غياب وفي .81

 ترتبط المحلي أو اإلقليمي أو الوطني المستوى على لألجور "أرضية" من يعادلها ما أو لألجور أدنى لحد

 لمبادئا تحقيق في للمساعدة وذلك أجرا ، األقل الموظفين لفئات خاصة عليها، المتفق المهني التأهيل بمعايير

 إطار يف خاص صندوق إنشاء إلى المبكر بالتعليم المعنية السلطة تحتاج قد الغرض، ولهذا .لألجور التوجيهية

 الضئيلة أو رةيالصغ المراكز تساعد التي المباشرة المنح أو الالزمة الضريبية الحوافز يوفر المبكر التعليم تمويل

 .الموظفين تعويض معايير استيفاء في سيما ال الموارد،

 اتساع عن تزيد التي األسبوع نهاية عطلة مناوبات في أو المساء في العمل ساعات عن التعويض وينبغي .82

 أنبش السائدة الممارسات أو اللوائح وفق يُحّدد اإلضافية الساعات مقابل أجر بدفع العادي األسبوعي العمل

 من مفرط لعدد العمل حال في أو أسبوعي راحة يوم خالل العمل أداء حال وفي .اإلضافية الساعات تعويض

  .تعويضية راحة فترة الموظف منح ينبغي اإلضافية، الساعات

 .بوضوح األجور المبكر التعليم موظفي عقود تُحّدد أن وينبغي .83

 من بكر،الم التعليم مجال في والتعلّم التعليم أهدافب مرتبطة لألجور مالئمة ومستويات هياكل إلى وباإلضافة .84

 فاديت خالل من لألجور فعالة إدارة المبكر بالتعليم المعنيين العمل وأصحاب السلطات تضمن أن الضروري

 يف التأخر أو أشباح(، مراكز أو )موظفون موجودين غير لموظفين دفعها أو الموظفين أجور دفع في االحتيال

 وظفيم إلى )الطلب المركزية شديدة دفع إجراءات أو والنائية، الريفية المناطق في حدوثه حتملالم األجور دفع

 .المثال( سبيل على ضعيفة، النقل وسائل حيث ريفية مناطق في موجودة مكاتب من رواتبهم بقبض المبكر التعليم

 ماتمعلو نظام أو التعليم شؤون إلدارة معلومات نظام بواسطة للرواتب فعالية أكثر إدارة إلى التوصل ويمكن

 علقةالمت الممارسات لصقل دورية مراجعات وإجراء ذلك، يتسنى حيث ومحّدث، للتشغيل قابل المعلمين إلدارة

 .(لمثالا سبيل على المحمولة، الهواتف )بواسطة مصرفية حسابات على للدفع بديلة وأشكال الرواتب، بكشوف

  األخرى المالية الحوافز 7-2

 اناإلمك حدود في ينبغي البلدان، بعض في والخاص العام القطاعين من العمل أصحاب به يقوم ما رارغ على .85

 لتعويض الخدمة حاجات ومع تنطبق، حيث والدولية، الوطنية المعايير مع تتمشى األجور لتحديد أساليب تطبيق

 أو عتيادية،اال لمهامهم بالنسبة يةإضاف مسؤوليات يتحملون حين األساسي المرتب بزيادة المبكر التعليم موظفي

 :ذلك في بما االستبقاء، أو بالتعيين تتعلق هادفة استراتيجيات من كجزء

 دعم مسؤوليات أو إضافية إدارية مسؤوليات تحمل عن تعويضا   خاصة عالوة منح أو الرواتب تعديل أ()

 مهيديالت والتدريب التعليمات يقدمون مرشدون أو مشرفون أو رئيسيون معلمون أو وحدة )رؤساء التعليم

 فيها ينقص مجاالت أو متخصصة مجاالت في العمل عن أو التربويون( والمرشدون المناهج ومعدو

 هاجرينالم من أو اإلعاقة ذوي من سكان مع العاملون وأولئك اللغة ثنائيو المبكر التعليم )موظفو الموظفون

  األصلية(؛ والشعوب
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  ؛والمتمرسين المؤهلين السن كبيري للموظفين األجر المدفوعة اإلجازات من يرهاغ أو إضافية عطل منح ب()

  األمد؛ الطويلة للخدمة مكافآت منح ج()

 .والنائية الريفية المناطق في مؤهلين موظفين تعيين سياسات مع تتمشى حوافز تقديم د()

  االستخدام وعقود عالقات 7-3

 العمل كفلوت الوطنية والممارسات للقوانين تمتثل استخدام عقود موجبب المبكر التعليم موظفي استخدام يمكن .86

 .الالئق

 أن يينبغ االعتماد، أو الترخيص شروط يستوفوا أن بعد أو بنجاح االختبار فترة الموظفون يُكمل أن وبعد .87

 بتجديد ةشروطم تكون المبكر، التعليم بخدمات وااللتزام االستقرار تعزز زمنيا   محددة غير عقود من يستفيدوا

 عليها المنصوص المهني السلوك معايير واستيفاء االعتماد أو الترخيص سلطات تحددها التي المهنية المعايير

 بالحقوق المنزل في العاملون المبكر التعليم خدمات مقدمو يتمتع أن وينبغي .المؤسسية أو النظامية اللوائح في

 عالقة لىع يؤثر متحيّز أو تعسفي إجراء أي من المبكر التعليم فيموظ حماية أيضا   ويجب .الئق وبدخل النقابية

 .وعادلة شفافة تأديبية إجراءات بواسطة سيما ال استخدامهم،

 أو اليةم ألسباب الهيكلة إعادة سياق في سيما ال المستقرة، االستخدام أحكام تشجيع اإلمكان حدود في وينبغي .88

 :األحكام ههذ تشمل أن ويمكن .ذلك غير أو ديمغرافية

 قيود فرض فترات في سيما ال المبكر، التعليم في األساسية بالوظائف المرتبطة لألموال حمائي تخصيص أ()

 العامة؛ الخدمة ميزانية على

 مؤهالتهم تناسب تعليم مؤسسة أو نظام ضمن أخرى وظائف على اإلمكان حدود في الموظفين توزيع ب()

  لالستبقاء؛ مجببرا االقتضاء عند ودعمه وخبراتهم،

 ةالهادف غير أو الخاص القطاع من للخدمات المقدمة الجهات ممثلي مع بالتشاور ابتكارية خطط تطبيق ج()

 غلقتُ  التي الموارد الضئيلة أو الصغيرة المراكز من الموظفين توزيع إلعادة الموظفين وممثلي للربح

 تعليمال وظائف تبادل الخطط هذه تشمل أن كنويم أخرى؛ وظائف على هيكلية أو اقتصادية ألسباب أبوابها

 .لالعم عن العاطلين الموظفين استخدام لتشجيع ضريبية وحوافز به خاصة شبكات وإنشاء المبكر

 استخدام تعزيز العمل صحابألو لسلطاتل ينبغي الوظيفة، في واالستقرار العالية المهنية مفاهيم مع وتماشيا   .89

  .المستطاع قدر مباشرة، عمل وعالقات مستقر

 عليه تنص ما وفق لالستخدام المبرر غير اإلنهاء من بالحماية المبكر التعليم موظفو يتمتع أن الضروري ومن .91

 لمبكرا التعليم لموظفي يكون أن وينبغي .محايدة هيئة أمام طعن إجراءات توفر ذلك في بما الدولية، المعايير

 جسيما   خطأ همارتكاب يثبت مالم عنها، بدال   تعويض في أو معقولة فترة قبل االستخدام بإنهاء إشعار تلقي في الحق

 نع تعويضا   ،الوطنية والممارسات للقوانين وفقا   ،المسّرح الموظف يُمنح أن كذلك ويتعين .(2-7 الفقرة )انظر

 نُظمال عليه تنص ما حسبما بطالة إعانات أو الخدمة، ومدة األجور معدل أساس على يُحّدد االستخدام إنهاء

  .االجتماعي لضمانل الوطنية

 التأديبية اإلجراءات 7-4

 تقوم لمبكر،ا التعليم في العاملين من عامل أي يرتكبه الذي التصرف سوء لمعالجة تأديبية إجراءات وضع ينبغي .91

 وتشمل .العقوبات في البت في المختصة السلطات وضعها في تشارك واضح بشكل محددة وإجراءات أسس على

 اللوائح وأ القوانين تميّز أن وينبغي .الوطنية والممارسات القوانين وفق بالتسريح يقضي حكما   راءاتاإلج هذه

 لعاملونا يطلب وحين .عليه حصل قد الموظف كان إذا الدائم االعتماد فقدان وبين معيّن منصب من التسريح بين

 إشراكهاو التأديب آليات بشأن المنظمة تلك مع التشاور عندئذ ينبغي تمثلهم، أن منظمة من المبكر التعليم في

 :فيها بما الواجبة، اإلجراءات مع تتمشى عادلة ضمانات وضع الضروري ومن .فيها
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  الصلة؛ ذات واألدلة المحتملة والتداعيات وأسسها االدعاءات عن كاملة معلومات على الحصول في الحق أ()

  للموظف؛ ممثل رواختيا الدفاع لتحضير كاف   وقت من االستفادة ب()

  االستماع؛ جلسات فيها بما المراحل، جميع في المشاركة في الحق ج()

 عمل أي من الموظف منع تقرر إن أو علنا ، عنها الكشف الموظف طلب إذا إال والنتائج اإلجراءات سرية د()

  ك؛ذل المبكرة الطفولة سن في المتعلمين حماية تطلبت إن أو المبكر، التعليم في مستقبلي

 .قرار هيئة أعلى أمام والطعن وأسبابها بالقرارات كتابي بيان على الحصول في الحق (ه)

 ائمالد االعتماد من حرمانهم في الطعن من وتمكينهم المسرحين للموظفين فعالة طعن إجراءات وضع وينبغي .92

 محايدين ادأفر من الطعن تهيئا تتّكون أن ينبغي للتعيين، بالنسبة الحال هو وكما .المبكر للتعليم كممارسين

  .الفساد احتمال معدالتها تُبعد أجور لهم وتُدفع التنوع على اختيارهم يقوم جيدا ، تدريبا   ومدربين

  الوقت لبعض العمل 7-5

  :التالية األسس على تقوم الوقت لبعض للعمل فرصا   العمل أصحاب يوفر أن يمكن .93

  اثلة؛المم المؤهالت ذوي الوقت طيلة العاملين على المطبقة قرالمست باالستخدام المرتبطة األحكام نفس أ()

 فرص كذل في بما الوقت، طيلة للعاملين األساسية االستخدام شروط ونفس نسبي أساس على األجر نفس ب()

 والسالمة (التعليمية غير والواجبات التقييمو اإلعدادو )التخطيط العمل وأوقات )الترقيات( الوظيفي التقدم

  حة؛والص

 اتمتطلب لنفس وتخضع كامل بدوام العاملين على المطبقة الشروط توازي إجازات على الحصول شروط ج()

  نسبي؛ أساس على األهلية

 الممنوحة اإلعانات تعادل تُطبّق، حيث التقاعدية، المعاشات فيها بما االجتماعي، الضمان من إعانات د()

  الدخل؛ أو االشتراكات أو العمل ساعات عدد مع التناسبب وتُحسب المماثلين؛ الوقت طيلة للعاملين

 .كامل بدوام الموظفون بها يتمتع التي العمل حقوق نفس (ه)

 .العمل من نوعال هذا عن الباحثين المبكر التعليم في للعاملين كحافز الوقت لبعض العمل فرص توفير وينبغي .94

 طيلة العملب المرتبطة واإلعانات المستحقات منح لعدم أو التكاليف في وفورات لتحقيق إليه اللجوء ينبغي وال

 .الوقت

 رونةم منافع من االستفادة إمكانية لموظفيهم يوفرواو الخدمة احتياجات يلبوا أن أيضا   العمل ألصحاب ويمكن .95

 الزمهاي وما كامل بدوام لوظيفة مشتركة مسؤولية يتحملون موظفين بين الوظيفة تقاسم خالل من العمل أوقات

 الوظيفة نهام تتألف التي المطلوبة المهام تقسيم ينظموا أن الوظيفة متقاسمي من ويتوقع .ومسؤوليات واجبات من

  .المبكر التعليم مركز إدارة مع باالتفاق

 طيلة ملالع من االنتقال إلتاحة تدابير اإلمكان حدود في يتخذوا أن المبكر التعليم مجال في العمل أصحاب وعلى .96

 لعملا صاحب بين وباالتفاق الوطنية والممارسات للقوانين وفقا   العكس، أو الوقت لبعض العمل إلى الوقت

 .والموظفين
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  للمهنيين المساندون أو المساعدون الموظفون 7-6

 يكونوا دق فهم جدا ، المبكرة األعمار في التعليم في رئيسية أدوارا   يؤدون المساعدين الموظفين أن من الرغم على .97

 ودةج تخدم ال الوظائف تغيير في مرتفعة معدالت إلى يؤدي ما وأجرا ، تأهال   المبكر التعليم موظفي لأق من

 التعليم مجال يف العمل وأصحاب التعليم سلطات على يتعين التي الرئيسية السياساتية االعتبارات ومن .التعليم

 والمعارف المهارات )ب( ومالئمة؛ ةواضح ومسؤوليات أدوار )أ( :يلي ما تحديد فيها ينظروا أن المبكر

 وقد .والمعارف المهارات هذه كسب لضمان الالزم التدريب و)ج( والمسؤوليات؛ األدوار هذه ألداء المطلوبة

 التدريب في االستثمار زيادة عبر الموظفين لهؤالء الممنوحة والحوافز التأهيل مستويات رفع ذلك على يترتب

 ويمكن .لألجور أرضية تحديد من أخرى آليات أو أدنى أجر باعتماد أفضل وربأج وربطها المهني، والتطوير

 ارأدو في يشاركون الذين المساعدين الموظفين دعم المؤهلين الموظفين إلى الطلب أخرى تدابير تشمل أن

 الخاصة الشروطو األحكام تحسين تحديدا   تستهدف العاملة للقوى استراتيجيات في النظر ويتعين .مساعدة تعليمية

 تمثل تيال النقابية المنظمات مع مفاوضات أو لوائح عبر تُنفذ للمهنيين، المساندين أو المساعدين بالموظفين

  .الموظفين هؤالء

  المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم قادة 7-7

 ليمالتع في يادةوالق اإلدارة امتياز بأهمية والخاص العام القطاعين من العمل وأصحاب التعليم سلطات تُقرّ  إذ .98

 :يلي ما تكفل أن عليها المبكر،

 أداء أجل من إلعدادهم والقيادة اإلدارة موظفي لجميع المهني التطوير وفرص األولي اإلعداد تأمين أ()

 (؛21 الفقرة )انظر ومسؤولياتهم أدوارهم

  ؛بها يضطلعون التي والمسؤوليات األدوار قدر على األجر يكون أن ب()

 العمل باتوترتي الوظائف تقاسم فرص لهم تتاح وأن مستقر استخدام من أيضا   والقادة المديرون ديستفي أن ج()

  المبكر؛ التعليم خدمات تقديم يُضعف ال بشكل عملهم ينظموا أن شرط الوقت، لبعض

 من هممكينلت بذلك، حجمها يسمح التي المراكز في والقادة، للمديرين التعليم ساعات خفض إمكانية توفير د()

 .األخرى بمسؤولياتهم االهتمام

 اتاالستراتيجي من كجزء القيادة بتطوير خاصة برامج إعداد في تنظر أن البلدان على يتعين الغرض، ولهذا .99

 .الوطني التعليم إدارة ونُظم المبكر التعليم مجال في العاملة للقوى الشاملة

  اإلجازات 7-8

 الوظيفي والرضا المهني التطور تأمين ألجل الالئق العمل روطش من مهم مكّون األجر مدفوعة اإلجازة إن .111

 وايؤّمن أن والخاص العام القطاعين من العمل أصحاب وعلى .المراكز واحتياجات الفردية االحتياجات وتلبية

 رالحوا لياتآ نتائج أو اللوائح أو القانون أحكام وفق باإلجازات، تتعلق ترتيبات المبكر التعليم موظفي لجميع

 توفير لضمان العمل عقود في المحددة الترتيبات وبموجب وجدت، حيث الجماعية االتفاقات فيها بما االجتماعي،

 :الخدمة

  )العطل(؛ سنوية إجازة أ()

 اإلصابة؛ أو المرض لدواعي إجازة )ب(

  وأبوة؛ أمومة إجازة ج()

 والدية؛ إجازة د()

  طوارئ؛ إجازة (ه)

  .(دراسية إجازة )أو الوظيفي رللتطوي أو مهنية إجازة و()
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 القطاعين نم العمل صحابأل ينبغي عينه، الوقت في الخدمة متطلبات وتلبية لإلجازات فعالة ترتيبات ولضمان .111

  .المؤهلين البديلين بالموظفين وقائمة الموظفين من مالئما  و شامال   عددا   يؤمنوا أن والخاص العام

  المبكرة لطفولةا مرحلة في التعليم في العاملون 7-9
 األسرية المسؤوليات يذو من

 أن ويمكن .رالمبك التعليم في العاملين تعيين في قويا   حافزا   لألسرى المراعية االستخدام شروط تشكل أن يمكن .112

  :يلي ما عليها، المصّدق الدولية العمل ومعايير الوطنية والممارسات القوانين وفق الشروط، هذه تشمل

  األسرية؛ المسؤوليات مع تتمشى والنقل الوظائف على يعللتوز معايير )أ(

 رجتهمد تحديد مسائل في أسرية واجبات عاتقهم على تقع الذين الموظفين ظروف تراعي وظيفية هياكل )ب(

  ترقيتهم؛ أو راتبهم أو

  األسرية؛ المسؤوليات الحسبان في تأخذ المهني للتطوير فرص )ج(

 ومنح وعطل راحة وفترات مرنة عمل جداول االقتضاء، حسب تشمل، ةرلألس مراعية عمل ترتيبات  )د(

 وفترات مرن عمل وتوقيت الوقت لبعض والعمل الطوارئ حاالت في قصيرة وإجازات سنوية إجازات

  ؛الليلي والعمل اإلضافية والساعات اليومية العمل ساعات عدد وتخفيف الطبيعية للرضاعة راحة

 الوظيفي للتقدم األقدمية أرصدة على والحفاظ الوظيفة حماية مع والدية إجازة وأ أبوة أو أمومة إجازة (ه)

  باالستخدام؛ مرتبطة أخرى حقوق أي وتحديد التقاعد وإعانات

  العمل؛ أماكن من غيره أو المبكر التعليم مكان في األطفال رعاية تأمين )و(

  .الوطنية البرامج ذلك خالف رهاتوف ال المالية المستحقات من غيرها أو عائلية إعانات )ز(

 يذو من المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم في العاملون 7-11
 اإليدز البشرية/ المناعة نقص بفيروس المصابون أو اإلعاقات

 اإليدز،و البشرية المناعة فيروس نقص بشأن والتوصية االستخدام مسائل في التمييز عدم مبادئ مع تمشيا   .113

 كأولئو اإلعاقات ذوي من المبكر التعليم في للعاملين واضحة وشروط أحكام وضع نبغيي (411 )رقم 4101

 في بما عي،االجتما الحوار آليات نتائج في أو إدارية لوائح في اإليدز البشرية/ المناعة نقص بفيروس المصابين

 في موظفينال لهؤالء ةنتجالم والعمالة الفرص تكافؤ ستتيح التي وجدت، حيث الجماعية، المفاوضة اتفاقات ذلك

  :يلي ما تأمين إلى والشروط األحكام تهدف أن وينبغي .المبكر التعليم سياقات

 نللموظفي ضرورية تكون حيث مرنة عمل وترتيبات المرافق دخول إمكانية تضمن وداعمة راعية بيئة )أ(

  الضرورية؛ االجتماعية الحماية تدابير عن فضال   اإلعاقة، ذوي من

 1معقول فتكيي ذلك في بما اإليدز، البشرية/ المناعة نقص بفيروس المصابين للموظفين والدعم رعايةال ب()

 خطر لحد عامة واحتياطات وقاية وبرامج مخفّضة، عمل وساعات مرنة عمل وترتيبات العمل، لبيئة

 كانم مسائل في يةوالسر االجتماعية، الحماية ومن الالزم الطبي العالج من واالستفادة الفيروس، انتقال

  .اإليدز البشرية/ المناعة نقص بفيروس كمصابين بوضعهم المرتبطة العمل

  

 

ألغراض هذه المبادئ التوجيهية، تعني عبارة "تكييف معقول" أي تعديل أو تكييف لوظيفة ما أو لمكان العمل، يكون    1

فة يمعقوال  من الناحية العملية ويتيح للشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية أو اإليدز إمكانية الحصول على الوظ

 أو المشاركة فيها أو التقدم فيها.
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 المنظماتو العمل وأصحاب المبكر التعليم لموظفي الممثلة المنظمات مع بالتشاور تقوم أن التعليم سلطات وعلى .114

 لمناعةا نقص بفيروس ابينالمص األشخاص تمثل التي وتلك اإلعاقة ذوي األشخاص تمثل التي بها المعترف

 آمنةو صحية عمل بيئة تأمين في تساعد العمل مكان في سياسات وتطبيق وإعداد بصياغة اإليدز، البشرية/

   .اإليدز البشرية/ المناعة نقص بفيروس المصابين والموظفين اإلعاقات ذوي من للموظفين وداعمة

 والتعليم التعلم ظروف 8

 يؤدون لمبكر(ا )التعليم المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم العاملين في إن القائل لرأيا تدعم التي األدلة تتزايد .115

حد  واالستفادة إلى أقصى الفعال الفردي التعلم لتشجيع اتيةؤم العمل ظروف تكون عندما أفضل بشكل عملهم

 6.ةيسيالرئ والدعم اإلدارةو والتعلم التعليم لمسؤوليات المخصص والوقت التعاوني والعمل المهنية المهارات من

 العمل أوقات 8-1

 موظفي مدوا مع المبكر التعليم العاملين في دوام اتساق على الحرص ينبغي ،بالنسبة إلى األجور الحال يه كما .116

  .أفضل وتعلّم تعليم وظروف أعلى مكانة اكتسابهم لضمان االبتدائي التعليم

 التي المنظمات مع االستخدام وشروط أحكام على مفاوضاتال من جزءا   العمل وقت تحديد يكون أن وينبغي .117

 وحيث .همل منتخبين ممثلين وجود عدم حال في الموظفين، هؤالء مع مباشرة أو المبكر، التعليم العاملين في تمثل

 يجري أن يتعين خاصة، هيئات أو مجالس تتواله العمل وقت تحديد أن على الوطنية والممارسات القوانين تنص

   .المبكر التعليم العاملين في وممثلي العمل أصحاب ممثلي مع التشاورب ذلك

 لمبكر،ا التعليم العاملين في من المطلوبة العمل عناصر مختلف مراعاة العمل، ساعات مجموع تحديد عند ينبغي، .118

 :يلي ما ذلك في بما

 عليه؛ المتفق التعلم لبرنامج وفقا   االتصال( )وقت للتدريس مخصص وقت (أ)

 أسبوعيا ؛ أو يوميا   عليهم اإلشراف أو تعليمهم مسؤولية الموظف يتولى الذين األطفال عدد ب()

 الجماعي؛ العمل ذلك في بما اإلدارية، أو التدريسية للمسؤوليات والتخطيط اإلعداد وقت ج()

 في التفكير لكذ في ماب المبكر، التعليم لمؤسسة اإلجمالي التعليم وبرنامج التعلّم في الفردي التقدم تقييم د()

 الفريق؛ وممارسات الفردية الممارسات

 األساسية؛ التعلّم أنشطة غير األخرى األنشطة أثناء األطفال على اإلشراف (ه)

 وخارجه؛ المركز في المهني للتطوير المخصص الوقت و()

 .المحلي المجتمع ممثليمع و هلاأل مع للتشاور المخصص الوقت ز()

 في بوضوح إليها واإلشارة أخرى محددة عمل عناصر وأي اإلجمالية العمل ساعات اتمتطلب تحديد ينبغي .119

 خصي فيما الموظفين لدى واضحة الصورة تكون بحيث ،الجماعية االتفاقات أو اللوائح أو الوطنية القوانين

  .اءاالقتض حسب العمل، بساعات المبكر، التعليم لخدمات يلجؤون الذين األهل وإلحاطة ومسؤولياتهم حقوقهم

  

 

 .6(، الفصل 4117؛ اليونسكو )OECD (2012): Starting Strong III, Policy Levers 2 and 3  انظر:   6
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 يةاإلجمال العمل أوقات التزامات من ثابتة مئوية نسبة تخصيص العمل، ساعات تحديد لدى المستحسن، ومن .111

 والتطور ريقالف عمل وتخطيط الممارسات في والتفكير التعليمية األنشطة إعداد لتيسير التدريسي، غير للعمل

 .المركز في المهني

 من بكرالم التعليم العاملين في لجميع سنويا   األجر مدفوعة ثابتة عملأو أيام  عمل ساعات تخصيص وينبغي .111

 لرخصةا لتجديد أساسيا   شرطا   المستمر المهني التطوير يكون عندما خصوصا   الخدمة، أثناء المهني التطوير أجل

 .االعتماد أو

 للمشاركة ألجرا مدفوع وقتا   بكرالم التعليم العاملين في ممثلي منح الوطنية، والممارسات للقوانين وفقا وينبغي، .112

التي يؤديها  االعتيادية الخدمات يعطل ال نحو على تمثلهم التي المنظمات أو العمال نقابات اجتماعات في

 .المبكر التعليم العاملون في

 مصلحة يخدم بما شهريا ، يعادلها ما أو عادة، األسبوع في ساعة 21 المطلوبة العمل ساعات تتجاوز أال وينبغي .113

 والمهنية ريةاألس الحياة بين صحي توازن تحقيق بغية األسرية المسؤوليات ذوي من المبكر التعليم العاملين في

 ليلية وأ إضافية لساعات العمل يكون وعندما .التعليم جودة وتدني اإلجهاد إلى يؤدي الذي المفرط العمل وتفادي

 هذه ظمتُن أن ينبغي العمل، احتياجات لتلبية الخاص، أو العام اعينطالق من العمل صاحب من مقترحا   أو مطلوبا  

 أو يةالوطن والممارسات للقوانين وفقا   تعويضية بشكل إجازة أو اإلضافي العمل أجر بمعّدل وتُعوض الساعات

 .ُوجدت ماحيث الجماعية االتفاقات ذلك في بما االجتماعي، الحوار آليات لنتائج

 األطفال إلى مبكرالعاملين في التعليم ال نسب 8-2

 الطفل، حورهم تعليم تعزيز في المتمثلة المبكر التعليم لبرنامج األساسية األهداف تحقيق فعالية ضمان أجل من .114

 المتاحة، دالموار به تسمح حد أقصى إلى التعليمية البيئات أو المجموعات وأ الدراسية الصفوف تصغير من بد ال

 .األطفال مع متواصال  و جيدا   تفاعال   المبكر التعليم للعاملين في يتيح بما

 اتيةسياس مقاييس والخاص العام القطاعين من العمل وأصحاب المعنية الحكومية السلطات تضع بأن ويوصى .115

 اإلقليمي أو نيالوط التمويل مستوى حسب المقاييس هذه وتتفاوت .األطفال إلى الموظفين نسبة لتحديد تنظيمية أو

 المطلوب السكانية الشرائح وسمات والبشرية، التنظيمية الموارد قدرات حسبو ،أو المؤسسي المحلي أو

 آليات نتائج أو لوائح أو قانون أو عامة سياسة بموجب األطفال إلى الموظفين نسب ُحددت وسواء .تعليمها

 :ينبغي فإنها ُوجدت، ماحيث الجماعية المفاوضة اتفاقات فيها بما االجتماعي، الحوار

 مدرس مساعد يسانده تعليمية، مجموعة أو تعليمي صف لكل كامال   تأهيال   مؤهل موظف إلى تستند أن أ()

 االقتضاء؛ حسب تعليميا   دعما   يقدمون دعم موظفو أو أكثر أو واحد

 أن ىإل األدلة وتشير .األطفال إلى الموظفين ونسبة التعليمية المجموعة أو للصف حجم أقصى تحدد أن ب()

 األطفال إلى المؤهلين الموظفين ونسبة أقصى، كحد طفال   41 حجمها البالغ التعليمية المجموعة أو الصف

 .متقدمةال البلدان في العلمي للتحصيل فعالية األكثر والنسبة الحجم يشكالن أقل، أو 0:01 قرابة البالغة

 التعليم مستوى في األطفال إلى الموظفين من 01:0 أقصاها بنسبة الدولية المنظمات بعض أوصت وقد

 لألطفال 2:0 تتعدى ال نسبة الوطنية المقاييس بعض تحدد فيما الدخل، مرتفعة البلدان في االبتدائي قبل

 .(سنوات 2-0) جدا   المبكر التعليم لمستوى 1:0و شهرا ، 04و 1 بين أعمارهم تتراوح الذين

 والسالمة الصحة 8-3

 القطاعين نم العمل وأصحاب المعنية الحكومية لسلطاتا تضع أن ينبغي وصحية، سليمة مبكر تعليم بيئة لضمان .116

 مع تفقي وبما ُوجدت، ماحيث تمثلهم التي والمنظمات المبكر التعليم العاملين في مع بالتشاور والخاص، العام

 :يلي ما منها والسالمة، الصحة لكفالة شروطا   الوطنية، والممارسات القوانين
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 المةللس الترويجي اإلطار بشأن الدولية العمل منظمة التفاقية )وفقا   نالمهنيتي والصحة للسالمة إطار )أ(

 والصحة للسالمة الدولية العمل منظمة واتفاقية (087 رقم )االتفاقية 4116 المهنيتين، والصحة

 من مؤسسة أو مركز لكل عليهما( صدقت التي البلدان في (،011 رقم )االتفاقية 0180 ،المهنيتين

 الصغار األطفال لتعليم المحددة االحتياجات مع المناسب النحو على تكييفه مع المبكر، التعليم مؤسسات

 آليات من ءا  جز بوصفهم المبكر التعليم العاملين في مع بالتشاور اإلطار، هذا يتناول أن وينبغي .ورعايتهم

 والمخاطر ة،المعدي لألمراض التعرض لتفادي الوقائية التدابير تشمل أمورا   االجتماعي، الحوار

 كيميائية رعناص واستخدام الحركية باإلصابات المتعلقة والمخاطر المبكر بالتعليم المرتبطة البيولوجية

 مشاكلال عن لإلبالغ وآليات المهنيتين والصحة السالمة لمراقبة إجراءات على ينص وأن ؛التنظيف كمواد

 منتظم؛ بشكل والتقييم للمراجعة يخضع وأن ؛بها المتعلقة

 هعلي ينطوي لما نظرا   العمل، مهام من النفسية الجوانب لتناول العمل مكان أو بالقطاع خاصة سياسات ب()

 عاطفي؛ تعامل من المبكر التعليم مجال في العمل

 البشرية/اإليدز؛ المناعة نقص فيروس بشأن العمل مكان أو بالقطاع خاصة سياسات ج()

 الحصولو لألمهات الصحية الرعاية تشمل المبكر، التعليم عاملين فيلل العامة الصحة بإدارة تتعلق أحكام )د(

 األساسية؛ الطبية والرعاية الفحوص على

 األطفال يستدر أثناء لها يتعرضون التي واإلصابات لألنشطة المبكر التعليم للعاملين في صحية تغطية (ه)

 خارجها؛ أو المدرسة داخل المدرسية األنشطة في مراقبتهم أو

 على بالسيطرة المتعلقة الجيدة الممارسات على المبكر التعليم العاملين في لجميع المنتظم التدريب )و(

 بينالمصا والموظفين كاألطفال المجموعات المستضعفة باحتياجات الوعياستثارة و وإدارتها، األمراض

 .به والمتأثرين اإليدز البشرية/ المناعة نقص بفيروس

 عافيللت الالزم الوقت أهمية واإلصابة بالمرض المتعلقة األحكام تراعي أن الصغار، األطفال لحماية وينبغي، .117

 لتعافيل الالزم الوقت مراعاة كذلك المهم ومن .معد   بمرض اإلصابة حالة في المبكر التعليم للعاملين في الكامل

 .المبكر التعليم لبيئة الخاصة البدنية للمتطلبات نظرا   اإلصابات من الكامل

 لجميع وسليمة صحية وتعلم عمل ببيئة المتعلقة واللوائح القوانين وإنفاذ رصد مسؤولية الحكومات حملوتت .118

 ههذ مقدمي مع بالتشاور الربح، إلى الهادف غير أو العام أو الخاص القطاع من المبكر، التعليم خدمات مقدمي

 ارالحو آليات نتائج طريق عن أيضا   ةوالسالم بالصحة المتعلقة المسائل تُحدد وعندما .والموظفين الخدمات

 لمفاوضةا اتفاقات ذلك في بما المبكر، التعليم لموظفي الممثلة العمال ونقابات العمل أصحاب بين االجتماعي

 تكون وقد .الحكومية والتنظيم الرصد آلليات مكملة المسائل هذه تكون أن ينبغي ُوجدت، ماحيث الجماعية

 تشجيعل فعالة وسيلة والسالمة الصحة تدابير في والتدقيق الحوادث من لوقايةا بشأن االحترازية السياسات

  .االمتثال

 العنف من العمل مكان خلو 8-4

 ضايقاتالم من خلوه ذلك في بما العنف، من العمل مكان خلو وصحية سليمة وتعليم تعلم بيئة تهيئة تقتضي .119

 الخاصو العام القطاعين من العمل صحابألو التعليم سلطاتينبغي ل ،الغاية لهذه وتحقيقا   .والتنمر الشفوية

 :يلي بماالقيام  هم،يوممثل المبكر التعليم وللعاملين في

 واألطفال، الموظفين على العنف مخاطر من للحد مالئمة وإجراءات سياسات وتنفيذ وضع في التعاون )أ(

 مؤسسة داخل حوار ثقافة إلى استنادا   خارجية، مصادر من أو المبكر التعليم مؤسسة داخل من سواء

 المبكر؛ التعليم

 سبح النفسيين، أو االجتماعيين األخصائيين أو القانون إنفاذ موظفي مثل خارجيين، خبراء مع التعاون ب()

 .الغاية هذه لتحقيق االقتضاء،
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 :يلي ما لتحقيق المهنيتين، والصحة السالمة على قائما   نهجا   العنف مكافحة تدابير تعتمد أن وينبغي .121

 المبكر؛ التعليم ببيئة خاصة سياسة وضع طريق عن المشاكل، حدوث لمنع السعي )أ(

 والمسؤوليات؛ األدوار تحديد على قائم نحو على العمل تنظيم  ب()

 الطوارئ؛ لحاالت التخطيط ج()

 .الحاجة حسب وتكييفها، واستعراضها ورصدها اإلجراءات أو السياسات لتنفيذ التدريب توفير د()

 صحابأ إلى المساعدة التعليم سلطات تقّدم أن ينبغي المبكر، التعليم مؤسسات من العديد حجم لصغر ونظرا  

 .األهداف هذه لتحقيق والموظفين العمل

 ليمالتع مراكز حماية ضمان عن خاصة مسؤولية المسلحة، النزاعاتب المتأثرة مناطقال في الحكومات، وتتحمل .121

 أطراف بين اتفاقات :الصدد هذا في المتخذة التدابير تتضمن أن ويمكن .العنف من ،وأطفالها وموظفيها المبكر

 األطفالو الموظفين استهداف عدم السالح؛ منزوعة مناطقباعتبارها  المبكر التعليم مراكز لتعيين المسلح النزاع

 حدوث حالة في المبكر يمالتعل خدمات تقديم مواصلة المبكر؛ التعليم بمرافق المتصلة التحتية والبنى األهلو

 نفع وجود حالة في الالزمة اإلجراءات بوضع المبكر التعليم مراكز دعم ويمكن .المحلية السلطة في تغيير

 قدرات زوتعزي واألطفال( الموظفين لحماية احترازية تدابير اتخاذو واألطفال، الموظفين )إجالء فعلي أو وشيك

 .العنف مخاطر لرصد المجتمعية المبكر التحذير

  وموارده المبكر للتعليم التحتية البنى 8-5

 لدعم لالزمةا التدريس ومواد والمعدات التحتية البنى توفر على جميعلل والمتاح الجودة ذو المبكر التعليم يتوقف .122

 االستثمارات من ةمناسب مستويات تشمل التي االستراتيجيات تصبو أن وينبغي .المستوى رفيع العلمي التحصيل

 :المبكر التعليم في المتعلمين لجميع يلي ما تحقيق إلى والخاصة، مةالعا

 مالتعلي احتياجات مع المناسب النحو على تُكيّف وجذابة آمنة لعب( ساحات ذلك في )بما ومراكز مدارس )أ(

 افةالنظ لمعايير وفقا   وتُصان تُبنى التوجيهية؛ المبادئ هذه أهداف في ترد كما المبكرة، السنوات في

 مبكرال التعليم موظفي مساهمات إلى واستخدامها تصميمها يستند واقتصادية؛ مستدامة تكون والمباني؛

 المتمّرسين؛

 لوجياتكنو معدات ذلك في بما الثقافية، وبيئته الطفل نمو لمرحلة ومناسبة مالئمة تعليم ومواد وسائل ب()

 كرالمب التعليم موظفي مع بالتشاور ممكنا ، ذلك كان كلما المساِعدة، والوسائل واالتصاالت المعلومات

 .االقتضاء عند اإلعاقة أخصائيي عن فضال   وممثليهم، المتمّرسين

 من أن والخاص، العام القطاعين من العمل وأصحاب التعليم سلطات تجد قد األهداف، هذه تنفيذ سياق وفي .123

 :يلي بما القيام المجدي

 بجودة المتعلقة ةالوطني أو الدولية التوجيهية المبادئ أو للمعايير وفقا   وتنفيذها التحتية البنى تخطيط تقييم )أ(

 تتيحها؛ التي التعليمية والوسائل وتأثيثها ومساحتها والتعليم التعلم بيئة

 المدارس يف المستخدمة غير األماكن تجديد أو االبتدائية المدارس من مقربة على المبكر التعليم مرافق بناء ب()

 أخرى؛ تعليمية مراحل جوار من واالستفادة التكاليف لتوفير االبتدائية

 والوسائل لتحتيةا البنى في لالستثمار المبكر التعليم ميزانية من معينة مئوية نسبة لتخصيص مقاييس وضع ج()

 .التعليمية

 البنى ةءممال المبكر التعليم خدمات تقديم إلدارة التنظيمية السلطات تمنحها التي الُرخص تضمن أن وينبغي .124

 وتكون نتظمةم لمراجعة الُرخص هذه تخضع أن على وأهدافها، التعليمية للبيئة وفقا   التعليمية، والوسائل التحتية

 التعليم لمؤسسات تفتيش عمليات أيضا   تشمل أن ويمكن الوطنية، والممارسات القوانين بموجب نافذة المعايير

 .مؤهلين موظفين قبل من المبكر
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 االجتماعية والحماية جتماعياال الضمان -9

 االجتماعي الضمان 9-1

 لمتاحةا المستحقات على الحصول المبكر التعليم العاملين في لجميع يحق اجتماعي، ضمان نظُم توجد حيثما .125

 لوطنية،ا ظروفها مع يتفق بما تحدد، أن لحكوماتل ينبغي النُظم، هذه مثل توجد ال وعندما .الوطني الصعيد على

 يةتوص في المحدد النحو على االجتماعي، للضمان األساسية الضمانات تشمل االجتماعية حمايةلل أرضيات

 .(414 )رقم 4104 االجتماعية، الحماية أرضيات بشأن الدولية العمل منظمة

 األبوة أو األمومة حماية 9-2

 لطاتالس توفر أن ينبغي ،الشابات العامالت من أساسا   تتألف المبكر التعليم مجال في العاملة القوى أن بما .126

 الالئق العمل أحكام إطار في األمومة، لحماية تدابير والخاص العام القطاعين من العمل وأصحاب التعليمية

 الدولية العمل ومعايير الوطنية والممارسات القوانين يراعي نحو على الجيدة، البشرية الموارد وسياسات

 ذهه تشمل وقد .ُوجدت حيثما الجماعية االتفاقات يشمل بما ماعي،االجت الحوار آليات ونتائج عليها المصدق

 :يلي ما األحكام

 لعودةا في والحق العمل، فرص على الحصول يشمل بما التمييز، من العمل وبيئة التوظيف شروط خلو )أ(

 إلجازةا أو األبوة أو األمومة إجازة واعتبار ذاته، باألجر وظائف من يماثلها ما أو الوظيفة نفس إلى

 التقدم فرص حماية ذلك في بما المبكر، التعليم لموظفي العمل حقوق تحديد سياق في عمل فترة الوالدية

 األمومة؛ إجازة بعد الوظيفي

 كافية؛ وطبية مالية مستحقات مع أمومة إجازة توفير )ب(

 المناسبة؛ اعةالرض ترتيبات ذلك في بما والمرضعات، الحوامل للموظفات العمل في الصحة حماية )ج(

 .األسرية المسؤوليات لمراعاة األسرية للحياة مناسبة عمل ترتيبات اتخاذ ()د

 لجيدةا الممارسات لدعم المبكر التعليم العاملين في تقييم -11

 توفير ودةج لضمان أساسيا   مكونا   الميدان هذا في اآلخرين والعاملين ومديريه المبكر التعليم ممارسي تقييم يعدّ  .127

 وتحقيق الخدمات، هذه إلى يلجؤون الذين األمور وأولياء األهل إزاء المسؤولية وتحمل المبكر التعليم خدمات

 اءاألد لتقييم خاصة أهمية وهناك .الالئق العمل شروط من كجزء األساسي الوظيفي والرضا المهني التطوير

 .اإلجمالية مبكرال التعليم ألهداف ا  وفق للطفل أفضل نمو تحقيق إلى يفضي نحو على األداء تحسين تشجيع بهدف

 وأشكاله التقييم غرض 11-1

   :يلي ام النُظم هذه تحقق أن وينبغي .الرئيسية والمبادئ المفاهيم من لعدد وفقا   التقييم نُظم تشغيل ينبغي .128

 والكمي؛ النوعي التقييم بين التمييز أ()

 لمهنيا التطوير واحتياجات الموظفين ضعف نقاط لتحديد المصمم والنوعي التشخيصي التقييم إدماج ب()

 أهمهاو المهنية، بالمعايير النهوض أجل من األداء تحسين وتشجيع والكفاءات المهارات تعزيز بهدف لديهم

 عهدتهم؛ في المودعين األطفال وحماية بتعليم االهتمام

 في رتؤث التي المبكر يمالتعل متغيرات جميع إلى يستند وشامل، وبنّاء وموضوعي منصف نهج اعتماد ج()

 التعليمية؛ البيئة

 المؤسسية؛ أو الوطنية المبكر التعليم توجهات مع يتوافق متسق نهج اتخاذ د()
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  المبكر؛ التعليم العاملين في استخدام فترة طيلة منتظم بشكل التقييم إجراء (ه)

 الناجح؛ هنيالم بالتطوير المرتبط الفردي الوظيفي للتقدم والحوافز الفرص إتاحة )و(

 أو ملديه المبادرة حس من أو المبكر التعليم العاملين في حرية من ينتقص ال نحو على التقييم إجراء ز()

 ؛مسؤوليتهم أو إبداعهم

 القيادية؛ والمهارات والزمالة والتكاتف التعاوني العمل تعزيز إتاحة ح()

 وأ لنظراءا تقييم وأ للمعلمين الذاتية السيرة وأ تيالذا التقييم منها متنوعة، معلومات مصادر إلى االستناد ط()

 ييأخصائ إلى اللجوء اإلمكان، قدر وينبغي، .بالفيديو المشاهدة أو الدراسة صف في المباشرة المراقبة

 الموضوعية؛ لضمان مستقلون، أخصائيون منهم متعددين، تقييم

 لالعم أصحاب ومع الطلب، عند ومنظماتهم، المبكر التعليم العاملين في مع بالتشاور النُظُم تصميم ي()

 .ومنظماتهم

 في المركز رومدي يجريه الذي التقييم ذلك في )بما النظراء وتقييم الذاتي التقييم يكون فقد األهداف، لهذه ووفقا   .129

 آلخرونا الموظفون يجريه الذي "التصاعدي" التقييم عن فضال   رسمية(، األقل أو األصغر المؤسسية السياقات

 .الجماعي ملالع روح وبناء األداء تحسين سبل عن واألفكار المعارف لتبادل فعالة وسيلة المبكر، التعليم ديريلم

 خضعي بحيث "للمدرسة شامل" نهج اعتماد يمكن أخرى، تعليمية مستويات في الناشئة المفاهيم من وانطالقا  

 أو )مفتش ييمبالتق خارجية سلطة اضطالع يكون دوق .معا   للتقييم نفسها المبكر التعليم ومؤسسة الموظفين جميع

 تدريب ضمن لتقييما إدماج ويعدّ  .الموظفين لتقييم كذلك مفيدة تكميلية وسيلة المعايير( بتطبيق مكلفة مختصة هيئة

 .المستقبلية التقييم عمليات لجميع متينا   أساسا   الجدد الموظفين

 استنادا   ،المؤسسي التقييم في إشراكهم في النظر كذلك يمكن ،المبكر التعليم في كثب عن األهل النخراط نظرا   .131

 .المحض الفردي األداء تقييم من بدال   ككل الموقع أو المركز تقييم إلى

 شفافة راءاتإج وإلى الممكنة، موضوعية المعايير أكثر إلى رسمية األكثر )الكمي( التقييم نُظُم تستند أن وينبغي .131

 بالتقدم بطا  مرت التقييم يكون وعندما .مبررة غير الموظفون يعتبرها التي ييماتالتق في الطعن في الحق تشمل

 إلجراءاتا تتقيد أن ينبغي االقتضاء، عند والتأهيل االختبار فترات ذلك في بما االستخدام، عالقة أو الوظيفي

 .التوجيهية المبادئ هذه في عليها المنصوص الواجبة اإلجراءات بتوصيات

 على الحصول رغم لألطفال، المبكر التعليم موظف أداء رداءة أو ضعف إلى متعددة يماتتقي خلوص وبعد .132

 أو امالع القطاع من العمل لصاحب فإن المهارة، أو الكفاءة في النقص لتعويض الالزم المهني التطوير فرص

 األطفال مصلحة يخدم بما الوظيفة من فصله حتى أو أخرى مهام إلى المعني الموظف نقل سلطة الخاص

 أن يينبغ كما .الوطنية والممارسات القوانين إطار في إال النوع هذا من عقوبات تُتخذ أال وينبغي .التعليمية

 أن وينبغي الطلب، عند المبكر التعليم العاملين في ممثلي مع بالتشاور وإجراءاتها التقييمات هذه معايير توضع

 .التمثيل في وقهمبحق علما   المعنيين العاملين العمل صاحب يحيط

 المهنية األخالقيات 11-2

 من بكرالم التعليم مجال في العاملون يتحلى أن يُتوقع التوجيهية، المبادئ هذه في المحددة العامة لألهداف وفقا   .133

 المهنية رالمعايي مستويات بأعلى المبكر، بالتعليم المعنيين الموظفين من وغيرهم ومديرين وقادة أخصائيين

 :التالي النحو على المهنية األخالقيات مدونات تعريف الغاية، لهذه ويمكن، .عملهم في خالقياأل والسلوك

 يةالمهن أو اإلدارية المجالس المهنة، ممارسو التأهيل، )سلطات المهنية المعايير أو التأهيل هيئات تتولى )أ(

 يماف وتطبيقها ورصدها لمهنيةا األخالقيات مدونات وضع المبكر( بالتعليم أو بالتعليم الخاصة األخرى

 عمل فئات على طبقتُ  حين االقتضاء عند وتجديدها واالعتماد، والترخيص االستخدام بمعايير يتصل

 معينة؛ مهنية

 من ءكجز لها، وتروج المهنية األخالقيات مدونات المبكر، التعليم للعاملين في الممثلة المنظمات تضع ب()

 .وموظفيها أعضائها بين لمهنيةا أخالقيات تعزيز في مساهماتها



 

 

31 MEECE-Policy Guidelines-[SECTO-170623-1]-Ar.docx 

 دتحدي طريق عن الموظفين وحماية دعم  )أ( :يلي ما تشمل متعددة أغراضا   المهنية األخالقيات مدونات وتؤدي .134

 نعم في يساعد مام أخالقية، معضالت نشوب عند مرجع بمثابة تكون واضحة سلوكية وقواعد توجيهية مبادئ

 األهلو األطفال حماية  )ب( المسؤول؛ بالسلوك وااللتزام االنتماء عزيزوت الموظفين إلى االتهام أصابع توجيه

 لةمساء تعزيز  )ج( لهم؛ تظلم وإجراءات قواعد وإتاحة موظفين،ال عن يبدر قد الذي األخالقي غير السلوك من

 المحلي. والمجتمع األهلو الصغار المتعلمين تجاه وموظفيه المبكر التعليم مركز

 أن نبغيي كما .المبكر بالتعليم الخاصة المهنية األخالقيات قواعد بالمهنة المختصة سلطاتال تضع أن وينبغي .135

 .المستمر المهني والتطوير األولي التعليم إطار في عليها تدريبا المبكر التعليم موظفو يتلقى

 مالءوالز واألسر لاألطفا تجاه األخالقية المسؤوليات منها مواضيع المهنية األخالقيات مدونات تشمل أن ويمكن .136

 .التعليم ومهنة والمجتمعات المحلية العمل وأصحاب

  المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم دارةإ -11
 االجتماعي والحوار

  المبكرة الطفولة مرحلة في التعليم إدارة 11-1
 القطاعات بين والتنسيق

 من ماتالخد ومقدمي والوكاالت لحكوميةا المستويات مختلف بين والتنسيق القوية واإلدارة السياسات التساق .137

 عمل وظروف للجميع ومتاحة جودة ذات مبكر تعليم خدمات تأمين في حيوية أهمية والخاص، العام القطاعين

 من ياساتيةالس والتوصيات الوطنية التجارب من المستخلصة األدلة وتشير .المبكر التعليم للعاملين في الئق

 لعملا وظروف الموظفين لدى المهني الحس وتعزيز المناسب والتمويل السديدة دارةاإل أن إلى الدولية المنظمات

 :التالية الشروط توفرت إذا 7للتحقق قابلة أمور جميعها المبكر التعليم سياق في الالئق

 المبكر، التعليم عن المسؤولة الرائدة الحكومية الوكالة هي لها مماثلة مؤسسة أو التعليم وزارة تكون أ()

 لسياسات مساوية سنوات( 4-1) جدا   المبكرة العمرية للمراحل التعليم وتنظيم سياسات تكون أن ريطةش

 واالبتدائية؛ سنوات( 6-2) االبتدائية قبلما  المرحلتين في التعليم وتنظيم

 نشأب نطاقا   أوسع مفهوم إطار في أخرىحكومية  وكاالت عاتق على المبكر التعليم مسؤولية تقع عندما ب()

 ما أو االجتماعية الرعاية أو االجتماعية الشؤون أو الصحة )وزارات نموهم أو رعايتهم أو األطفال تعليم

 ويُنسق والتوظيف والتمويل بالمعايير المتعلقة القرارات في عليا أولوية التعليم مكّون يُعطى ذلك(، عادل

 الطفولة؛ لرعاية األخرى البرامج مع

 منصفة والتوظيف والتمويل والمعايير السياسات أن لضمان الكفاية فيه بما حكمةم التنسيق آليات تكون ج()

 المركزية التعليم سلطات بين أو االتحادية الواليات في اإلدارة مستويات مختلف على وموحدة

 تستهدف خاصة برامج ثمة فإن كذلك، تكن لم وإذا (مثال   وطنية شراكة اتفاق طريق )عن والالمركزية

 والريفية؛ الحضرية المناطق وبين واألفقر األغنى المناطق بين خصوصا   دام المساواة،انع أوجه

 تعليمال نظام من يتجزأ ال جزءا   ويشكل الصلة ذات الوطنية التشريعات في مدمجا   المبكر التعليم يكون د()

 .الوطني

  

 

 انظر:   7
OECD (2012): Policy Lever 1; UNESCO (2007), Chapter 8; Y. Kaga, J. Bennett and P. Moss (2010), 

Caring and learning together 
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 8:يلي ما تقتضي المبكر التعليم مجال في السديدة اإلدارة أن إلى األدلة وتشير .138

 وتنظيم اساتالسي وضع في بنتائجه لالسترشاد شامل تقييم وبرنامج البيانات وجمع باألبحاث وثيقة صلة ()أ

 4-1) جدا   المبكرة العمرية المرحلة في للتعليم خاص انتباه إيالء مع االجتماعي، والحوار الخدمات

 المبكر؛ التعليم في العاملين توظيف وشروط العاملة القوى ومستويات سنوات(

 هنيةالم المعايير في واالنصاف االتساق لضمان اإلدارية والهياكل البرامج مختلف بين البيانات ربط ()ب

 .االستخدام وشروط

 التعليم عن المسؤولة الحكومية المؤسسات في المتخصص الدعم وحدات أو وكاالت أهمية إلى األدلة وتشير .139

 بين والمساءلة المعايير من مماثل مستوى وصون محددة ميةنظا بمهام االضطالع بهدف والمنشأة المبكر،

 الوكاالت، هذه تشمل وقد 1.المبكر التعليم إدارة نُظم أداء حسن لضمان أساسي كجزء والمتنوعة، الكبيرة الهياكل

 :يلي ما المتاحة، الموارد حسب

 مجال في متخصصة ارفبمع )تحظى البشرية والموارد والميزانية بالسياسات معنية مقتدرة وحدات أ()

 غيرها(؛ أو التعليم وزارات ضمن المهام هذه ألداء منشأة عامة وحدات من جزءا   كانت إذا المبكر التعليم

 التعليمية؛ والمناهج المهني والتدريب بالمعايير معنية سلطة ب()

 مستقلة؛ وتقييم رصد هيئات ج()

 إحصائية؛ تقدرا ولها باألبحاث معنية مؤسسة أو مجلس أو وحدة د()

 تربويين؛ ومفتشين مستشارين يضم جهاز (ه)

 .االجتماعي والحوار العمل وعالقات العاملة القوى إلدارة مكرسة وحدات أو أخصائيين )و(

 االجتماعي الحوار تعزيز 11-2

 بين الهأشك بمختلف االجتماعي الحوار بأنّ  الدولية العمل لمنظمة المكونة الثالثية الهيئات بين عام توافق ثمة .141

 لةالممث المنظمات من غيرها أو العمال ونقابات والخاص العام القطاعين من العمل وأصحاب التعليمية السلطات

 اتسياس صياغة ودعم الموظفين لهؤالء الالئق العمل لضمان أساسي جزء هو المبكر، التعليم للعاملين في

 التي القرارات في صوتا   المبكر التعليم في العاملين اءإعط الحوار هذا ويضمن .وتقييمها وتنفيذها المبكر التعليم

 مةمنظ إعالن في كما يرد ذلك ،األساسية والحقوق المبادئ إلى االجتماعي الحوار يستند أن وينبغي .تمسهم

 واالعتراف النقابية حريةال بينها ومن العمل، في األساسية والحقوق المبادئ بشأن 0118 لعام الدولية العمل

  .عليها المصّدق الصلة ذات الدولية العمل منظمة معايير عن فضال   الجماعية، بالمفاوضة الفعلي

 مع التكيف رلتيسي كأداة إمكاناته كامل المبكر بالتعليم المتعلقة المسائل بشأن االجتماعي الحوار يحقق بغية أنو .141

 :له أن يقوم بما يلي ينبغي المستدامة، واإلصالحات التغيير

 ةواالجتماعي المؤسسية االستقاللية احترام مع وجه، أكمل على االجتماعيين والشركاء لحكوماتا يُشرك )أ(

 ؛المبكر التعليم لقطاع الخاص والوضع للشركاء

  

 

 انظر:    8
OECD (2012): Policy Lever 5; UNESCO (2007), Chapter 8; ILO (2012a), Right beginnings: Early 

childhood education and educators. 

 انظر:   1

OECD (2012), Policy Lever 1; UNESCO (2007), Chapter 8; Y. Kaga, J. Bennett and P. Moss (2010). 
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 يف بما االجتماعي، الحوار آليات من غيرها أو التنظيمية اللوائح أو القانون بموجبومهيكال   منظما   يكون ب()

 عينالقطا من المبكر، التعليم خدمات مقدمي جميع على المنطبقة ُوجدت، ماحيث ،الجماعية االتفاقات ذلك

 نظمت واضحة وبقواعد التفاوض(،و التشاورو المعلومات )تقاسم الرئيسية لألهداف وفقا والخاص، العام

 وتسويتها؛ المنازعات منع وإجراءات االتفاقات إنفاذ ووسائل وسيره الحوار هذا محتوى

 والخاص العام القطاعين من العمل وأصحاب التعليم سلطات بين والتشاور المعلومات تقاسم ياتعمل يطبق ج()

 مثال   المتعلقة المسائل في المبكر، التعليم للعاملين في الممثلة المنظمات من غيرها أو العمال ونقابات

 خالقيةواأل المهنية روالمعايي والتدريب األولي والتعليم عام بشكل وتنظيمه المبكر التعليم بسياسات

 المبكر؛ التعليم ممارسي تقييم ومعايير

 بين رالمبك التعليم ومؤسسات نُظم إطار في االقتضاء، حسب الجماعية، المفاوضة أو التفاوض يستخدم د()

 بشأن المبكر التعليم لعاملين فيا تمثال التي العمال ونقابات والخاص العام القطاعين من العمل أصحاب

 من وغيرها العمل وساعات واألجر المهني والتطور واإلجراءات( )المعايير المهنية الهياكل مثل مسائل

 العمل؛ وشروط أحكام

 سكان من المحرومة والفئات والرجال النساء ذلك في بما المعنية، الفاعلة الجهات لجميع متاحا   يكون (ه)

 مهمشة مصالحهم تكون قد ممن اعات،نز أو طوارئ حاالت في يعيشون ومن النائية والمناطق األرياف

 نبي المساواة تحقيق في مصلحة من ذلك في لما الرسمية، يوالسياساالجتماعي  الحوار عمليات في

 التمييز؛ عدم وضمان الجنسين

 يصالإل أوسع مجاال المبكر، التعليم سياسات بشأن نطاقا   أوسع حوار إطار وفي االقتضاء، حسب يتيح، و()

 وبخاصة الصلة، ذات المدني المجتمع ومنظمات األهل ذلك في بما المعنية، للجهات الجماعي الصوت

 .المحلية أو اإلقليمية أو الوطنية العامة السياسة منتديات خالل من

 دانمي في االجتماعي الحوار عمليات أو أطر تتضمن أن يمكن المتنوعة، الوطنية التجارب استيعاب أجل ومن .142

 :يلي ما المبكر، التعليم

 اتالجه تضم التي االستشارية الهيئات من ذلك غير أو تنسيق لجان أو منتديات أو استشارية مجالس أ()

 ىلمستوا على المبكر التعليم وممارسات سياسات بشأن التعليمية السلطات إلى المشورة لتقديم المعنية

 ؛المحلي الحكومي أو اإلقليمي أو الوطني

 وظفينوالم المديرين بين األسبوعي أو اليومي للتشاور مدرسية لجان أو مجالس أو المبكر للتعليم مركز ب()

 الخدمات؛ تقديم بشأن

 لتعليما للعاملين في الممثلة والمنظمات المعنية الحكومية السلطة بين والشروط األحكام بشأن مفاوضات ج()

 أو نيةالمد الخدمة إطار في الموظفين تشمل تنظيمية لوائح أو وطنية قوانين إصدار إلى تفضي المبكر،

 المماثلة؛ النظم من غيرها

 وتحديد ةمناقش بهدف تُنشأ إقليمية، أو وطنية ثنائية أو ثالثية مشتركة إدارية لجان أو مفوضيات أو مجالس د()

 االستخدام؛ وشروط أحكام من ذلك وغير المبكر التعليم مجال في العاملين أجر

 ابأصح بين االقتضاء، عند الجماعية المفاوضة ذلك في بما اجتماعي، ارحو آليات أو مباشرة مفاوضات (ه)

 ليمالتع للعاملين في الممثلة العمال ونقابات لهم الممثلة المنظمات أو والخاص العام القطاعين من العمل

 رسمي؛ جماعي اتفاق إبرام إلى عادة   تؤدي ،المؤسسي أو المحلي أو الوطني ىالمستو على المبكر،

 عملال أصحاب لمساعدة العمل أصحاب المتعددة التفاوض محافل قبيل من االقتضاء، حسب هادفة، لياتآ )و(

 ستوىم تحسين بشأن اتفاقات إلى التوصل على األجر المتدنية المبكر التعليم وظائف في والموظفين

 .الكفاءة تعزيز وبالتالي العمل، وظروف األجور

 تاحةم تكون الوطنية، والممارسات القوانين عليها تنص وتسويتها اتالمنازع لمنع آليات تتوفر أن وينبغي .143

 .االجتماعي الحوار تيسير زيادة أجل من ولمنظماتهم، المبكر التعليم ميدان في والعاملين العمل ألصحاب
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 ومتابعتها التوجيهية المبادئ رصد -12

 االتساق نم المزيد إلضفاء البرامج قييموت البيانات وجمع البحث بشأن التوجيهية المبادئ توصيات مع تمشيا   .144

 لىع األخرى المعنية والجهات المكونة وهيئاتها الدولية العمل منظمة ترغب قد المبكر، التعليم سياسات على

 ساعدةم بهدف القائمة، اآلليات نطاق توسيع أو ودعم، رصد آليات إنشاء في النظر والدولي، الوطني الصعيدين

 لخبراءا لجنة ذلك يتضمن وقد .تحديدا   التوجيهية المبادئ هذه استخدام على األعضاء لدولا في المكونة الهيئات

 تتخذ وقد .تدريسال في بالعاملين المتعلقة التوصيات تطبيق بشأن الدولية العمل ومنظمة اليونسكو بين المشتركة

 :التالية األشكال أحدا  أيض التدابير

 الوطني الصعيد على

 المبكر؛ بالتعليم المتعلقة البرامج وتقييم والبيانات األبحاث مجال في اإلدارية تالوحدا تعزيز )أ(

 المرتبطة ميةالتعلي والبيئات العمل أماكن مع للتعاطي الوطنية العمل وتفتيش التعليم وحدات قدرات تعزيز ب()

 المبكر؛ بالتعليم

 الدولي الصعيد على

 غطيهات التي المجاالت في ونشرها الجيدة الممارسات بحثو تجريبي بشكل التوجيهية المبادئ تطبيق )أ(

 التوجيهية؛ المبادئ

 يماف التعاون مبادرات خالل من ذلك في بما اإلنمائي، التعاون طريق عن التوجيهية المبادئ تنفيذ دعم  ب()

 الجنوب؛ بلدان بين

 لناشئةا والتطورات الجديدة اتاالحتياج ضوء في وتحديثها دوري بشكل التوجيهية المبادئ هذه استعراض )ج(

 .الشريكة والمؤسسات المكونة وهيئاتها الدولية العمل منظمة خالل من المبكر، التعليم ميدان في
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pédagogiques, Ministère des Affaires de la femme et de la famille, Tunis. 
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 تركيا

Ms Firuzan ÖZKUL SEYFALI, Social Worker, Ministry of Family and Social Policies, Ankara.  

Ms Fatma CENGIZ SÜRÜCÜ, Translator, Ministry of Family and Social Policies, Ankara. 

 البوليفارية فنزويال جمهورية

Sr. Carlos Enrique FLORES TORRES, Consejero/Agregado Laboral, Misión Permanente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ginebra, Suiza. 

 زامبيا

Ms Prisca C. CHANDA, Senior Human Resources Management Officer, Ministry of Education, Science, 
Vocational Training and Early Education, Lusaka. 

Mr James CHILUFYA, Chief Education Officer, Ministry of Education, Science, Vocational Training and 

EarlyEducation, Lusaka. 

Ms Happie KALENGA, Senior Education Standards Officer, Ministry of Education, Science, Vocational Training 

and Early Education, Lusaka. 

Ms Madrine B. MBUTA, Chief Planning Officer, Ministry of Education, Science, Vocational Training and Early 

Education, Lusaka. 

Ms Martha M. SITALI, Senior Education Officer, Ministry of Education, Science, Vocational Training and Early 

Education, Lusaka. 

 األخرى الرسمية الدولية والمنظمات المتخصصة والوكاالت المتحدة األمم منظمة ممثلو

 األوروبي االتحاد

Ms Constance DE CROMBRUGGHE, Intern, Permanent Delegation, Geneva, Switzerland. 

Mr Marco FERRI, First Counsellor of the Permanent Delegation, Geneva, Switzerland. 

 )اليونسكو( والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة

Ms Yoshie KAGA, Programme Specialist in Early Childhood Care and Education, Paris, France. 

  حكومية غير دولية منظمات ممثلو

 (VSO) الخارجية التطوعية الخدمات منظمة

Mr Purna Kumar SHRESTHA, Global Advocacy and Research Adviser (Education), Policy and Programme 
Effectiveness Group, VSO International, Surrey, United Kingdom. 

 (OMEP) المبكرة الطفولة مرحلة في للتعليم عالميةال المنظمة

Mr Nektarios STELLAKIS, Vice-President for Europe, Assistant Professor, University of Patras, Division of Social 

Theory and Analysis, Department of Educational Science and Early Childhood Education, University of 

Patras, Rion-Achaia, Greece. 

 العمل ألصحاب الدولية المنظمة

M. Jean DEJARDIN, Conseiller, Genève, Suisse. 

 العمال لنقابات الدولي االتحاد

Ms Esther BUSSER, Assistant Director, Geneva, Switzerland. 


