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نظرة عامة على ورشات عمل في بلدان عربية
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تحضري ورشات العمل

“أكرث من 29 مليون طفل قد ُولدوا يف املناطق املتأثرة بالنزاعات يف عام 2018” )اليونيسف، 2019(. يف هذه األوضاع، يواجه األطفال الصغار، 

السيام هؤالء الذين ترتاوح أعامرهم بني صفر وخمس سنوات، مخاطر مضاعفة عىل منوهم ناجمة عن تجارب سلبية متعددة قد تشمل التعرض 

للحرب والنزاع، والتهجري القرسي، والهجرة وإعادة التوطني يف أماكن جديدة مثل مخيامت الالجئني، أو االندماج داخل املجتمعات املضيفة. كام 

أدت “حالة الطوارئ املزدوجة” الناجمة عن جائحة كوفيد19- إىل تفاقم هذه التحديات.

للتخفيف من هذه املخاطر، هناك حاجة إىل مجموعة متكاملة من الخدمات تأخذ األزمات باالعتبار من خالل الصحة، مبا يف ذلك الصحة النفسية 

والدعم االجتامعي النفيس، والتغذية والتعليم واملياه والرصف الصحي والنظافة، والقطاعات االجتامعية واملتعلقة بالحامية. 

ومتاشيًا مع إطار الرعاية يف مرحلة التنشئة، عندما يجري دعم مقدمي الرعاية للعناية بأنفسهم وتزويدهم باملعرفة واملوارد، يكونون يف أفضل 

وضع لتقديم الرعاية يف مرحلة التنشئة ألطفالهم. 

هناك حاجة إىل قيادات وطنية ودون الوطنية لدمج وتحسني تنمية الطفولة املبكرة يف األوضاع اإلنسانية. ال يكفي للجهات الفاعلة يف الحكومات 

وبنية العمل اإلنساين أن تحشد مجتمعة خلف مقاربة شاملة من أجل االستعداد والتعايف عند األزمات الحادة وطويلة األمد، بل عليها أيضا أن 

تدفع قدما نحو االسثامرات املتنية وطويلة األجل واملستدامة لتبقى أولوية.

قّدم موجز املنارصة الذي نرُش يف أواخر عام 2020 بعنوان “الرعاية يف مرحلة التنشئة لألطفال الذين يعيشون يف أوضاع إنسانية” )متوفر 

باللغات العربية واإلنجليزية واإلسبانية( إرشادات لصانعي القرار بشأن تكييف الجهود الحالية يف ضوء االحتياجات والتحديات الخاصة بأزمات 

سياق محدد. بعد إصدار امللخص، تالقت الشبكة العربية للطفولة املبكرة واللجنة الدولية لإلغاثة ومنظمة إنقاذ الطفل واليونيسف ومنظمة 

الصحة العاملية من أجل نرش املوجز وتعزيز العمل عىل مستوى البلدان. جرى تشكيل مجموعة عمل دولية يف أوائل عام 2021 تضم ممثلني 

من املنظامت الخمس عىل املستويني العاملي واإلقليمي، ودعموا مًعا خمسة فرق عمل وطنية لتنظيم ورشات عمل مع مجموعة مختلفة من 

القطاعات وأصحاب املصلحة بني أكتوبر وديسمرب 2021.

يلخص هذا التقرير مسار تنظيم ورشات العمل ويشمل تأمالت حول املسائل واألفكار املشرتكة التي ظهرت فيها، ويحدد مجموعة من التوصيات 

ملواصلة تعزيز الرعاية يف مرحلة التنشئة يف هذه السياقات الخمسة وكذلك يف سياقات أخرى متأثرة بأزمات.

ميكن زيارة موقع الرعاية يف مرحلة التنشئة لالطالع عىل ملخص أعامل ورشات العمل واإلجراءات ذات األولوية املحددة:

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

https://nurturing-care.org/nurturing-care-framework-for-early-childhood-development-arabic-version/
https://iris.paho.org/handle/10665.2/55938
https://nurturing-care.org/nurturing-care-in-humanitarian-settings/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337762/9789240020122-ara.pdf
https://www.who.int/teams/maternal-newborn-child-adolescent-health-and-ageing/child-health/healthy-growth-and-development
https://www.unicef.org/early-childhood-development
https://www.savethechildren.org/us/what-we-do/education/early-childhood-development
https://www.rescue.org/sites/default/files/2022-07/ECD%20in%20Emergencies%20Fact%20Sheet%20-%20v3.pdf
https://anecd.net/ar
https://www.who.int/teams/maternal-newborn-child-adolescent-health-and-ageing/child-health/healthy-growth-and-development
https://nurturing-care.org/events/arabic_advancing-nurturing-care-in-humanitarian-settings/
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جرى تشكيل مجموعة العمل الدولية ضمن “الرعاية يف مرحلة التنشئة لألطفال الذين يعيشون يف أوضاع إنسانية” يف آذار/مارس 2021، وقد 

شمل أعضاء املجموعة ممثلني عن الشبكة العربية للطفولة املبكرة واللجنة الدولية لإلغاثة ومنظمة إنقاذ الطفل واليونيسف ومنظمة الصحة 

العاملية عىل املستويني اإلقليمي والعاملي. ونظرًا ألن جميع هذه املنظامت موجودة يف الرشق األوسط، فقد تقّرر أن يكون الرتكيز األويل لهذه 

املجموعة عىل دعم البلدان يف هذه املنطقة. كانت الخطُة تنظيَم ورشة عمل إقليمية أو متعددة البلدان بشكل افرتايض لتوليد خارطة طريق 

إقليمية قابلة للتنفيذ ومتفق عليها تُعطي األولوية للسياسة والتمويل من أجل التنمية الشاملة لألطفال الصغار املتأثرين باألزمات، مع التزام من 

أصحاب املصلحة اإلقليميني الرئيسيني بالتنفيذ. ويف حني أن بلدان عديدة )تحديدا لبنان واليمن وتركيا( مل تكن جزءا من املسار بسبب عوامل 

متعددة وفقا ملشاورات مع موظفني يف البلدان املعنية، فإن البلدان التي أعربت عن اهتاممها طلبت بإرصار الدعم الفردي لكل بلد.

نتيجة لذلك، تحولت صيغة املناقشات من حدث إقليمي واحد إىل خمس ورشات عمل وطنية مع البلدان التي أبدت اهتامًما بعقد ورشات 

العمل هذه يف عام 2021. ومع أّن التحول من ورشة عمل إقليمية إىل ورشات عمل وطنية أفقد املنظور مشرتك السياق ألولويات تنمية الطفولة 

املبكرة عرب األوضاع اإلنسانية يف الرشق األوسط، إال أنه سمح بإجراء مناقشات أكرث تفصيالً ومحددة السياق عىل مستوى البلدان. يقدم الشكل 1 

نظرة عامة عىل املسار.

الشكل 1: املسار

تكّونت فرق العمل الوطنية من منظامت رشيكة متثل البالد املعنية، وذلك من أجل حشد الدعم لعقد ورشات العمل هذه مع ممثلني محليني 

للحكومات واملنظامت غري الحكومية وتنظيم الحدث الفعيل. شّكلت فرق العمل الوطنية الدوافع الرئيسية يف تأطري ورش العمل هذه حول رؤية 

إطار عمل الرعاية يف مرحلة التنشئة بدعم وتوجيه من مجموعة العمل الدولية. إىل ذلك، قامت مجموعة العمل الدولية بتطوير قوالب مختلفة 

ميكن تكييفها مع السياقات املختلفة )مثل العروض التقدميية املسجلة مسبًقا وجداول األعامل ومخططات جلسات العمل الجامعي(، كام عقدت 

اجتامعات منتظمة مع فرق العمل الوطنية لدعم االستعدادات لورشات العمل.

وكانت النتيجة خمس ورشات عمل ُعقدت بني أكتوبر وديسمرب 2021. وقد ضّمت مشاركني من قطاعات مختلفة مثل املنظامت الحكومية وغري 

الحكومية واألوساط األكادميية ومجموعات أخرى من أصحاب املصلحة، وذلك من أجل تعميق وتحفيز التعاون متعدد القطاعات لتنمية الطفولة 

املبكرة. وتنوعت ورشات العمل من حيث املدة )من يوم إىل 3 أيام( واللغة )العربية فقط أو العربية مع الرتجمة إىل اإلنجليزية( والطريقة 

)افرتاضية أو حضورية أو مختلطة(.

سعت كافة ورشات العمل إىل استكشاف كيفية قيام الجهات الفاعلة ذات الصلة بتنفيذ إطار الرعاية يف مرحلة التنشئة، وبشكل خاص لألطفال 

واألرس املتأثرين بأزمات. 

خالل ورشات العمل، أتيحت للمشاركني فرصة لتبادل العمل الجاري وخرباتهم، والتفكري يف نقاط القوة والفرص والتحديات، والتعرف عىل 

مقاربات ومبادرات محلية ودولية جديدة، واالتفاق عىل طريقة للميض قدًما مًعا. واختُتمت كل ورشة عمل بتحديد اإلجراءات ذات األولوية التي 

يتعني اتخاذها يف عام 2022 وما بعده.

بعد كل ورشة عمل، قدم فريق كل بلد تقريرًا عن ورشة العمل ونسخة من مواد ورشة العمل )مثل العروض التقدميية واملالحظات من العمل 

الجامعي(. استُخدمت هذه املواد كأساس للمواضيع املشرتكة والدروس املستفادة واألفكار من أجل امليض قدما املوجودة يف هذا التقرير. 

مجموعة العمل الدولية: اللجنة الدولية 
لإلغاثة والشبكة العربية للطفولة املبكرة 

ومنظمة إنقاذ الطفل واليونيسف 
ومنظمة الصحة

)موظفون إقليميون ودوليون(

 ورشات عمل

زيادة الوعي ملا تقوم به الجهات 
الفاعلة والخطط الوطنية

االتفاق عىل إجراءات ذات أولوية

خمسة فرق عمل وطنية
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املواضيع املشرتكة

ما ييل املواضيع واإلجراءات التي انبثقت عن ورشات العمل عرب كافة السياقات:

- تنفيذ حوكمة لتنمية الطفولة املبكرة عرب القطاعات بطريقة شاملة ملواجهة التحديات يف التنسيق واتخاذ قرارات تستند إىل األدلة بشأن 

السياسات والترشيعات املتعلقة بتنمية الطفولة املبكرة. وعىل آليات الحوكمة أن تكون خارج وزارات التعليم والصحة والشؤون/التنمية 

االجتامعية للسامح بالتنسيق الفعال عرب القطاعات ضمن البُنى الحكومية والجهات الفاعلة غري الحكومية.

- اعترُب ضامن توفر البيانات الالزمة لصنع السياسات الفعالة يف تنمية الطفولة املبكرة فضال عن تنسيق الجهود لجمع بيانات تنمية الطفولة 

املبكرة واالحتفاظ بها وتحليلها أولويًة باستمرار. تقع مسؤولية قيادة هذه الجهود عىل عاتق إدارات/مكاتب اإلحصاء أو وزارات التخطيط 

بالتنسيق مع هيئة الحوكمة الرئيسية لتنمية الطفولة املبكرة.

- يجب أن يتحول الحديث حول “االحتياجات اإلنسانية” يف تنمية الطفولة املبكرة إىل ضامن الدمج يف تقديم الخدمات عىل الصعيد الوطني، 

مقابل الطرق املخصصة لالجئني أو النازحني داخليًا(، مع إدراك واقع امتداد فرتة النزوح. ومع أن التعاطي مع الالجئني والنازحني داخليًا كمجموعة 

فرعية فعلية من السكان لها احتياجاتها يف تنمية الطفولة املبكرة يختلف من سياق إىل آخر، من شأن املزيد من عمليات الغوص العميقة الخاصة 

بكل بلد بقيادة وكاالت إنسانية دولية ورشكاء حكوميني توفري مساحة إلجراء مثل هذه املحادثات والتحوالت.

- توسيع النقاشات حول تنمية الطفولة املبكرة لتشمل املجموعة الكاملة من أصحاب املصلحة الحكوميني. وبالرغم من املشاركة الواسعة من 

قبل الجهات الحكومية “القابلة للمساءلة” يف مناقشات ورشات العمل، فإن إرشاك مستويات أعىل من الحكم ووزارات املالية يفتح فرصا جديدة 

إلجراءات مستقبلية. وقد جرى اعتبار ذلك مفيدا بشكل خاص يف مجال النقاش املتعلق بتمويل تنمية الطفولة املبكرة، حيث ميكن لوزارات 

املالية تقديم الرؤى الالزمة حول مناهج التمويل املبتكرة وتحديد طرق ملطابقة التمويل مع طموحات تنمية الطفولة املبكرة.

الدروس املستفادة

قامت مجموعة العمل الدولية بتحديد الدروس الرئيسية التالية املستفادة والعوامل املمكِّنة التي أدت إىل تيسري وتنفيذ حلقات العمل بنجاح: 

انخراط الرشكاء إقليميا ووطنيا	 

تبني أن هيكيلية مجموعات العمل الوطنية واإلقليمية رضورية يف التنفيذ الناجح لورشات العمل. فالقوة عىل املستوى اإلقليمي تُرجمت  	

إىل تنسيق ومواءمة أمنت عىل املستوى الوطني ومّهدت الطريق للتخطيط التشغييل الفعال لورشات العمل وحل العراقيل.

سمح إسهام الرشكاء الحكوميني منذ بداية عملية التخطيط بامللكية القوية واملشاركة عرب القطاعات واألطر املتعددة. 	

أّدت دعوة الرشكاء املحليني إىل الحدث )كاألوساط األكادميية واملنظامت غري الحكومية املحلية( إىل توسيع النقاش لضامن توافق التخطيط  	

مع األدلة الرئيسية يف املجال باإلضافة إىل توقعات هؤالء الذين يعيشون يف أوضاع إنسانية وتجاربهم املعاشة.

تضمني التخطيط السيايس القائم يف النقاشات كنقطة تركيز ورشات العمل	 

تم تعزيز قوة امللكية والوكالة من قبل الحكومة من خالل ضامن شمل النقاشات الخطَط واألولويات الحكومية الحالية، ما أتاح مزيًدا من  	

الوضوح/الشفافية وتخطيطا أكرث واقعية.

أهمية بناء وصيانة “مؤسسات” تنمية الطفولة املبكرة املحلية	 

تأثرت طبيعة النقاشات بحضور وقوة املنظامت أو الكيانات املكلفة قيادة صناعة السياسات يف تنمية الطفولة املبكرة يف كل سياق. يف  	

أحد األطر، دارت النقاشات حول تحديد اتجاه اسرتاتيجي لتنمية الطفولة املبكرة بينام متحورت يف أطر أخرى حول تنفيذ رؤية محددة. 

فهم متغري للرعاية يف مرحلة التنشئة	 

تخللت املناقشات املتعلقة بالرعاية يف مرحلة التنشئة جميع ورشات العمل. لكن الفهم املحيل لتقاطع املكونات وكيفية تطبيق هذا  	

املنظور يف السياسات والربامج يختلف اختالفًا كبريًا. بالتايل، من شأن الفهم املشرتك للطبيعة املتشابكة لنمو الطفل أن يضمن متكُّن 

أصحاب املصلحة والوزارات األساسية من تلبية احتياجات السكان بشكل أفضل.
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امليض قدما

أسفرت ورشات العمل عن مجموعة من اإلجراءات ذات األولوية يف كل إطار. ترتبط هذه اإلجراءات بشكل أسايس مبا ييل:

زيادة املنارصة/التوعية عىل أعىل املستويات )السيام التمويل(	 

جمع البيانات واستخدامها لدعم جهود املنارصة والسياسات والربامج	 

تعزيز التعاون متعدد القطاعات وآليات الحوكمة	 

ضامن وصول األموال إىل من هم يف أمس الحاجة إليها )وزيادة التمويل(.	 

ستواصل مجموعة العمل الدولية االجتامع مع فرق العمل الوطنية ملتابعة اإلجراءات ذات األولوية املتفق عليها. وستعمل أيًضا مع فرق العمل 

الوطنية عىل تحديد اسرتاتيجيات لضامن شمل السياسات والخطط والربامج الوطنية لالجئني واملهاجرين والنازحني.

أخريًا، ستحدد مجموعة العمل الدولية أو تخلق فرًصا للتعلم وتبادل الخربات بني البلدان املعنية باإلضافة إىل بلدان أخرى يف املنطقة وخارجها. 

واآلن، بوجود الزخم يف كل بلد، ميكن النظر يف حدث إقليمي أو متعدد البلدان.


