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Agenda Item

الوقت
Time

الجلسة اإلفتتاحية
● كلمة ر
) دقائق5( البحيب
) دقائق10( ● المقدمات وأهداف ورشات العمل
) دقيقة2( ● استبيان الختيار الجلسات المصغرة

13:30 - 13:45

Opening Session
● Welcoming remarks (5 minutes)
● Introductions and Objectives (8 minutes)
● Survey for participants to select breakout session participation (2 minutes)

ً
)الرعاية يف مرحلة التنشئة (مسجل مسبقا
 عروض تقديمية من منظمة الصحة العالمية واليونيسف4
. أهمية المرحلة المبكرة:● االستثمار يف الطفولة المبكرة
 الرعاية لتنمية الطفولة المبكرة:● من العلم إىل العمل
وف الظروف اإلنسانية
● الوضع القائم لألطفال الصغار وأرسهم عالميا ي
● النقاط واإلجراءات الرئيسية

13:45 - 14:30

Nurturing care for early childhood development
Four presentations prepared by the World Health Organization and UNICEF
● Investing in early childhood development: why the early years matter
● From science to action: nurturing care for early childhood development
● Situation for young children and their families: globally and in humanitarian
settings
● Key messages and actions
 لجنة اإلغاثة- ● محمد أبو غوش
)الدولية (سوريا
● Mohammad Abu Ghosh IRC (Syria Country Office)

الرعاية يف األوضاع اإلنسانية وعرض للوضع القائم يف شمال غرب سورية
15(  نظرية التغيب المطورة من قبل شبكة التنمية المبكرة لشمال غرب سورية:تقديم
عرض
ي

●

)دقيقة
نقاش ر
) دقيقة25( ميش عىل موقع ميورال

●

) دقائق5( الخالصة

●

Nurturing care in humanitarian settings national scene setting
● Presentation of the Theory of Change developed by the North West Syria ECD
Network (15 minutes)

14:30 - 15:15

)● Reflection and discussion via Mural (25 minutes
)● Recap (5 minutes

ر
اسباحة  10 -دقائق
Break - 10 minutes
)(15:15 - 15:25
15:25 - 16:30

الجلسات المصغرة :الرعاية يف مرحلة التنشئة يف شمال غرب سوريا  -ماذا الذي يمكننا فعله؟
ر
بناء عىل نتائج اإلستبيان ،سيتم توزي ع الحضور عىل الجلسات الموجودة يف األسفل .يجب عىل كل مجموعة
تحديد شخص لكتابة المحض والمخرجات.
المجموعة األوىل :خلق اإلرادة السياسية و االستثمارية لتنمية الطفولة المبكرة يف شمال غرب سوريا
● أين توجد تنمية الطفولة المبكرة عىل أجندة تنمية شمال غرب سورية
ر
الت تم اتخاذها لدفع أجندة التنمية المبكرة إىل األمام؟
● ما اإلجراءات ي
ر
الت يجب تحقيقها يف مجال خلق اإلرادة السياسية و االستثمارية لتنمية الطفولة
● ما األهداف ي
المبكرة عىل المديي القصب والمتوسط (لغاية  5سنوات)؟
المجموعة الثانية :تدعيم و تقوية الخدمات لضمان حصول جميع األطفال عىل الرعاية الالزمة
يف أي من محاور إطار الرعاية يف مرحلة التنشئة تعمل بها برامجنا؟
●
ر
وخدمان ،ما الذي يمكن تقويته أو إضافته؟
امج
ر
ب
منظور
من
●
ر
ي
ي
● ما األهداف ر
الت يجب تحقيقها يف مجال تدعيم وتقوية خدمات تنمية الطفولة المبكرة عىل
ي
المديي القصب والمتوسط (لغاية  5سنوات)؟
المجموعة الثالثة :إدارة المعلومات والبيانات يف مجال تنمية الطفولة المبكرة
ه البيانات الموجودة حاليا عىل مستوى شمال غرب سوريا؟ وكيف تستخدمها مؤسساتكم؟
● ما ي
● ما ه البيانات ر
البامج؟ وكيف يتم استخدامها؟
الت يتم جمعها حاليا عىل مستوى ر
ي
ي
ر
والبامج؟ كيف يمكنكم
الت تودون أن تروها مجمعة عىل مستوى السكان ر
ه البيانات ي
● ما ي
اإلستفادة منها؟
?Group work: Nurturing care for ECD in North West Syria - How are we doing
Based on the results of the survey, participants will be assigned to one of the three
groups. Each group will have an assigned facilitator. Each group will assign a note
taker.
Group 1: Creating political will and investment for ECD in North West Syria
?● Where is ECD on the agenda for North West Syria
?● What actions have we taken to advance the agenda
● What goals should be achieved in terms of creating political will and
?investment for ECD in Humanitarian Settings in the coming 5 years
Group 2: Strengthening our programmes to ensure all children receive nurturing care
?● What nurturing care components do our programmes support
?● What can we strengthen or add
● What goals should be achieved in terms of strengthening ECD programming
?in the coming 5 years
Group 3: Nurturing care for ECD data management
?● What data exists at the population level? How are you using it
?● What data are you collecting at the programme level? How is it used
● What data would you like to see collected at population and programme
?levels? How would you use it

● محمد أبو غوش (لجنة اإلغاثة
الدولية) الميش للمجموعة األوىل
● إيناس برهوم (اليونيسف) الميش
للمجموعة الثانية
● شهاب إبراهيم (جمعية إنقاذ
الطفل) الميش للمجموعة الثالثة
● Mohammad Abu Ghosh
(IRC) Facilitator for
Group 1
● Enas Barhoum
(UNICEF) Facilitator for
Group 2
● Shihab Ibrahim (Save
)the Children
Facilitator for Group 3
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Day 2 - Thursday November 4th
13:30 - 16:30
)(Syria Standard Time/Eastern European Standard Time

الوقت

المتحدثي

النقاط
Time

13:30 - 13:35

Agenda Item
الجلسة اإلفتتاحية
ر
● كلمة ر
المرجوة ( 5دقائق)
البحيب وعرض لألهداف
Opening Session
)● Welcoming remarks and goals for the day (5 minutes

13:35 - 14:30

جلسة عامة :مخرجات نقاشات اليوم األول للجلسات المصغرة
سيقوم كاتب المحض يف كل جلسة بالتحدث عن أبرز المخرجات
● المجموعة األوىل :خلق اإلرادة السياسية و االستثمارية لتنمية الطفولة المبكرة ( 10دقائق)
● المجموعة الثانية :تدعيم و تقوية الخدمات لضمان حصول جميع األطفال عىل الرعاية الالزمة (10
دقائق)
● المجموعة الثالثة :إدارة المعلومات والبيانات يف مجال تنمية الطفولة المبكرة ( 10دقائق)
● نقاش عام وأسئلة عن مخرجات كل مجموعة ( 20دقيقة)

Facilitators
● حمزة برهوم (جمعية إنقاذ
الطفل)
● Hamza Barhoum (Save
)the Children
● حمزة برهوم (جمعية إنقاذ
الطفل)
● كاتب المحض من كل مجموعة
● Hamza Barhoum (Save
)the Children
● Note-taker from every
group

Plenary Discussion: reporting back from day 1 breakouts
Note-takers from each breakout session in day 1 report main outputs
● Group 1: Creating political will and investment for ECD in North-West Syria (10
)minutes
● Group 2: Strengthening our programmes to ensure all children receive nurturing
)care (10 minutes
)● Group 3: Nurturing care for ECD data management (10 minutes
)● Reflection and discussion (20 minutes
14:30 - 15:30

جلسات مصغرة :النشاطات ذات األولوية
ستقوم كل مجموعة بتحديد  3أو  4نشاطات ذات أولوية لتحقيق األهداف ر
الت تم تحديدها يف كل مجموعة
ي
(لعام )2024-2023
يف اليوم األول عىل المدى القصب (لعام  )2022والمدى المتوسط
ي
● المجموعة األوىل :خلق اإلرادة السياسية و االستثمارية لتنمية الطفولة المبكرة
● المجموعة الثانية :تدعيم و تقوية الخدمات لضمان حصول جميع األطفال عىل الرعاية الالزمة
● المجموعة الثالثة :إدارة المعلومات والبيانات يف مجال تنمية الطفولة المبكرة
Breakout Sessions: Priority Actions
Each group will identify 3-4 priority actions to achieve identified goals in Day 1 on the
)short term (for 2022) and medium term (for years 2023-2024
● Group 1: Creating political will and investment for ECD in North-West Syria
● Group 2: Strengthening our programmes to ensure all children receive nurturing
care
● Group 3: Nurturing care for ECD data management

● محمد أبو غوش (لجنة اإلغاثة
الدولية) الميش للمجموعة األوىل
● إيناس برهوم (اليونيسف) الميش
للمجموعة الثانية
● شهاب إبراهيم (جمعية إنقاذ
الطفل) الميش للمجموعة الثالثة
● Mohammad Abu Ghosh
(IRC) Facilitator for
Group 1
)● Enas Barhoum (UNICEF
Facilitator for Group 2
● Shihab Ibrahim (Save the
Children) Facilitator for
Group 3

ر
اسباحة  10 -دقائق
Break - 10 minutes
)(15:30 - 15:40
15:40 - 16:20

الثان للجلسات المصغرة
جلسة عامة :مخرجات نقاشات اليوم
ي
سيقوم كاتب المحض يف كل جلسة بالتحدث عن أبرز المخرجات
● المجموعة األوىل :خلق اإلرادة السياسية و االستثمارية لتنمية الطفولة المبكرة ( 10دقائق)
● المجموعة الثانية :تدعيم و تقوية الخدمات لضمان حصول جميع األطفال عىل الرعاية الالزمة (10
دقائق)
● المجموعة الثالثة :إدارة المعلومات والبيانات يف مجال تنمية الطفولة المبكرة ( 10دقائق)
● نقاش عام واالتفاق عىل الخطوات القادمة ( 15دقائق)

● حمزة برهوم (جمعية إنقاذ
الطفل)
● كاتب المحض من كل مجموعة
● Hamza Barhoum (Save
)the Children
● Note-taker from every
group

Plenary Discussion: reporting back from day 2 breakouts
Note-takers from each breakout session in day 2 report main outputs
● Group 1: Creating political will and investment for ECD in North-West Syria (10
minutes)
● Group 2: Strengthening our programmes to ensure all children receive nurturing
care (10 minutes)
● Group 3: Nurturing care for ECD data management (10 minutes)
● Discussion and consensus on the way forward (15 minutes)
● ميشي ورشة العمل
● Workshop Facilitators

الكلمة الختامية
Closing remarks and next steps

16:20 - 16:30

