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شامل غرب سوريا

وقائع ورشة العمل1 

 التاريخ: 4-3 نوفمرب 2021، الوقت: 12:00 – 15:30 بتوقيت عاّمن )افرتاضية(

تَشارك يف استضافة الورشة كلٌّ من اللجنة الدولية لإلغاثة ومنظمة إنقاذ الطفل واليونيسف.

املشاركون

تفرّدت ورشة العمل يف شامل غرب سوريا كونها ُعقدت افرتاضيا بشكل تام واقترص الحضور عىل جهات فاعلة غري حكومية يف املنطقة تقدم برامج تنمية الطفولة املبكرة. 	 

غالبية الحارضين مثلوا املنظامت غري الحكومية املحلية العاملة يف املجال. كان عدد املشاركني 43 ميثلون املنظامت التالية:

منظامت وطنية: منظمة األطباء املستقلني، بنيان، وطن، الرابطة الطبية للمغرتبني السوريني، إحسان لإلغاثة والتنمية،  شبكة حرّاس الطفولة، منظمة بنفسج، اتحاد  	

منظامت الرعاية الطبية واإلغاثة، جمعية عطاء لإلغاثة اإلنسانية، جمعية شفق، جمعية البوصلة، جمعية سعيد الخريية، التنمية االجتامعية الدولية، سوريا لإلغاثة 

والتنمية

املنظامت اإلقليمية والدولية: اللجنة الدولية لإلغاثة، منظمة إنقاذ الطفل، اليونيسف، منظمة الصحة العاملية، الشبكة العربية للطفولة املبكرة. 	

اإلطار

جرى تأطري نقاشات ورشة العمل حول حاجات تنمية الطفولة املبكرة من منظور االستجابة اإلنسانية بشكل أسايس )مقابل التعاطي مع املسألة من منظور مؤسسايت أو 	 

تنموي(. إىل ذلك، هدفت املناقشات إىل وضع االحتياجات ربطا بقدرات وإمكانيات املنظامت املحلية عىل تنفيذ الربمجة يف كل من السياقات/القطاعات الخاصة بها )مثل 

“الشبكة السورية لتنمية الطفولة املبكرة”(.

تهدف الشبكة السورية لتنمية الطفولة املبكرة إىل لعب دور املنصة للمنارصة والتنسيق وتبادل املعرفة حول جميع األمور املتعلقة بتنمية الطفولة املبكرة يف املنطقة من 	 

قبل الفاعلني املحليني.

عىل هذا النحو، باإلضافة إىل العروض اإلقليمية والعاملية التي أعدتها منظمة الصحة العاملية والشبكة العربية للطفولة املبكرة، قدم ممثل من شبكة تنمية الطفولة املبكرة 	 

األهداف الشاملة ونظرية التغيري التي تتبعها هذه املنظامت عىل نطاق واسع:

إن األثر التي ترغب هذه املنظامت يف تحقيقه هو أن يكون “األطفال قادرين عىل التعامل مع املشاكل التي يواجهونها يف ظل األزمة السورية”. للتمّكن من تحقيق  	

ذلك، يجب تغيري العديد من األشياء: 1( أن يتمتع مقدمو الرعاية والخدمات بالقدرة عىل التعامل مع مشاكل األطفال، 2( أن تستجيب النظم اإلنسانية بطريقة شاملة 

وفعالة وفًقا للسياق املحيل.

تشمل املبادرات الواسعة التي وضعتها املنظامت بهدف متكني هذا التغيري ما ييل: 	

بناء رشاكات والتأثري عىل أصحاب املصلحة مع تأثري مبارش عىل هذه املجتمعات املحلية	 

دمج تنمية الطفولة املبكرة يف القطاعات املختلفة )التعليم والصحة والحامية، إلخ(	 

خلق مساحات آمنة لتعزيز وتقديم خدمات تنمية طفولة مبكرة متكاملة	 

تطوير برامج وتدخالت شاملة وقابلة للتطوير ملقدمي الرعاية واألطفال، بناًء عىل مراجعة شاملة للربامج والخدمات املقدمة	 

تطوير مناهج موحدة ومتخصصة ومرتبطة بالسياق املحيل وتدريب مقدمي الرعاية والخدمة عليها	 

توفري التطّور املهني الالزم ملقدمي الرعاية.	 

يف ضوء غياب رؤية موحدة أو نقطة مرجعية لتوقُّع تطور تنمية الطفولة املبكرة يف املنطقة )كام كان الحال يف بلدان أخرى(، تناولت أولويات ورشة العمل هذه تنمية 	 

الطفولة املبكرة عىل املستوى التشغييل والربامجي وليس االتجاه االسرتاتيجي الشامل.

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

https://nurturing-care.org/events/arabic_advancing-nurturing-care-in-humanitarian-settings/
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مخرجات ورشة العمل واألولويات

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

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

الرعاية يف مرحلة التنشئة، 3( الرعاية يف مرحلة التنشئة إلدارة بيانات تنمية الطفولة املبكرة. ما ييل املواضيع التي برزت خالل النقاشات حول 

النشاطات ذات األولوية: 

املجموعة 1: خلق اإلرادة السياسية واالستثامر لتنمية الطفولة املبكرة يف شامل غرب سوريا

األولويات املحددة

استدامة وتوسيع برمجة تنمية الطفولة املبكرة	 

وضع اسرتاتيجية/خطة استجابة للطوارئ تكون واضحة وقابلة للتنفيذ وتتامىش مع الجهات الفاعلة اإلنسانية واملحلية	 

النشاطات املقرتحة

بناء قدرات العاملني يف املنظامت املحلية يف مجاالت التعبئة املجتمعية واملنارصة والرشاكات االسرتاتيجية	 

زيادة التعاون مع منظامت غري حكومية أخرى محلية ودولية لتعزيز تكامل خدمات تنمية الطفولة املبكرة	 

تعزيز متثيل وتواجد تنمية الطفولة املبكرة يف املجموعات املختلفة ذات الصلة	 

تطوير محتوى تنمية الطفولة املبكرة للرتويج له عىل وسائل التواصل االجتامعي وقنوات أخرى بهدف تعزيز التغطية اإلعالمية الشاملة 	 

للموضوع

تطوير محتوى املنارصة لتنمية الطفولة املبكرة ليلبي احتياجات مختلف أصحاب املصلحة )كاملانحني واملنظامت اإلنسانية ومقدمي الرعاية(.	 

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

األولويات املحددة

تأمني خدمات تنمية طفولة مبكرة شمولية وتكاملية يف األوضاع اإلنسانية ضمن القطاعات وعربها	 

رفع مستوى الوعي ونرش املعلومات عرب السلطات املحلية وصناع القرار حول أهمية تنمية الطفولة املبكرة	 

األنشطة املقرتحة

املنارصة لالستجابة املتكاملة عرب القطاعات لتوفري تنمية الطفولة املبكرة الشاملة	 

تنمية القدرات واملعرفة حول تنمية الطفولة املبكرة للعاملني يف “الخطوط األمامية”	 

تطوير ونرش إجراءات التشغيل القياسية إلدراج ودمج تنمية الطفولة املبكرة عرب القطاعات وضمنها	 

تحديد وتنفيذ خطة عمل لدمج تنمية الطفولة املبكرة عرب الخدمات الحالية التي يتم تقدميها حاليًا.	 

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

األهداف ذات األولوية املحددة

إجراء تقييامت منتظمة متعددة القطاعات الحتياجات األطفال ومقدمي الرعاية )تنمية الطفولة املبكرة عىل نطاق أوسع(	 

تطوير أدوات جمع بيانات مصممة خصيًصا اللتقاط معلومات عن تنمية الطفولة املبكرة	 

تطوير/تحديد قامئة موحدة من املؤرشات التي ميكن أن تقيس التقدم املحرز يف تنمية الطفولة املبكرة وتأثريها والثغرات يف توفريها	 

تطوير رسائل منارصة قامئة عىل البيانات من أجل تنمية الطفولة املبكرة لتستخدمها املنظامت عرب القطاعات	 
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األنشطة املقرتحة

االستفادة من أدوات جمع البيانات املستخدمة يف تنمية الطفولة املبكرة عىل املستوى العاملي واإلقليمي لتطوير أدوات مناسبة لسياق شامل 	 

غرب سوريا

خلق إيقاع منتظم لجمع وتحليل وإعداد تقارير عن بيانات تنمية الطفولة املبكرة عرب الربامج املنفذة يف شامل غرب سوريا	 

تطوير رسائل املنارصة بناًء عىل األدلة/البيانات التي تم جمعها وتحليلها	 

إجراء مسح لخدمات وبرامج تنمية الطفولة املبكرة الجاري تنفيذها يف شامل غرب سوريا.	 

أوىص املشاركون أن تواصل املنظامت الدولية العاملة يف مجال تنمية الطفولة املبكرة يف شامل غرب سوريا تحديد فرص التعلم املتبادل والتعاون 

بني املنظامت املحلية العاملة يف شامل غرب سوريا.

باإلضافة إىل ذلك، كانت هناك مقرتحات عديدة أخرى من قبل املشاركني ملزيد من الدعم للمنظامت املحلية:

إنشاء مكتبة تتضمن معلومات وموارد تنمية الطفولة املبكرة لالستخدام/الوصول من قبل الجميع	 

رفع مستوى الوعي حول أهمية تدخالت تنمية الطفولة املبكرة والتعبئة واملنارصة عرب املجموعات والنظم اإلنسانية املختلفة	 

إرشاك املانحني ملواءمة األولويات يف ما يتعلق بتدخالت تنمية الطفولة املبكرة والتعبئة واملنارصة بحيث تكون التدخالت جزًءا من 	 

اسرتاتيجيات التمويل والتدخل يف شامل غرب سوريا

إعداد دليل لتدخالت تنمية الطفولة املبكرة الستخدامه يف جميع القطاعات ذات الصلة ومشاركته مع املنظامت األعضاء يف كل مجموعة.	 
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اإلجراءات ذات األولوية

الهدف 1: خلق اإلرادة السياسية واالستثامر يف تنمية الطفولة يف شامل غرب سوريا

الرشكاء مصدر التمويل والدعم التقني التاريخ املحدد إلنهاء النشاط الجهة املسؤولة وصف مخترص للنشاط

اللجنة الدولية لإلغاثة 
اليونيسف 

منظمة إنقاذ الطفل 

الشبكة العربية للطفولة 
املبكرة

اللجنة الدولية لإلغاثة اليونيسف 

منظمة إنقاذ الطفل 

الشبكة العربية للطفولة املبكرة

2022 الشبكة مع أعضاء 
من املجتمع 

املحيل ومقدمي 
خدمات ومعلمي 

مدارس وإدارة 
التعليم 

1-1  تطوير اسرتاتيجية متكاملة لتنمية 
الطفولة املبكرة تتامىش مع االسرتاتيجية 

العاملية 

منظامت غري حكومية 

محلية ودولية 

وكاالت أمم متحدة

السلطات املحلية 

قادة وشبكات من املجتمع 

املحيل وضمًنا كافة 

األقليات

وكاالت أمم متحدة

منظامت غري حكومية دولية

القطاع الخاص

هيئات خارجية

تقدميات فردية

2023 - 2022 رئاسة الوزراء مع 

وزارات الصحة، الرتبية 

والتعليم،

التنمية االجتامعية

1-2 بناء قدرات العاملني يف قطاعات مختلفة 
وإجراء حمالت منارصة وضامن تغطية اإلعالم 

)ووسائل التواصل االجتامعي(

الهدف 2: تقوية الربامج لضامن حصول جميع األطفال عىل الرعاية يف مرحلة التنشئة

الرشكاء مصدر التمويل والدعم التقني التاريخ املحدد إلنهاء النشاط الجهة املسؤولة وصف مخترص للنشاط

اليونيسف

منظمة إنقاذ الطفل 

اللجنة الدولية لإلغاثة 

أطفال الحرب

اليونيسف

منظمة إنقاذ الطفل 

اللجنة الدولية لإلغاثة 

مدربون متخصصون

2022 شبكة تنمية الطفولة املبكرة 
ورشكاؤها

2-1 “تدريب مدربني” للعاملني يف 
الخطوط األمامية يف جميع القطاعات 

املعنية بالطفولة املبكرة

رشكاء دوليون

مجموعات محلية

اليونيسف

منظمة إنقاذ الطفل 

اللجنة الدولية لإلغاثة 

منظمة “القيادة والرتبية 
والتنمية”

2022 شبكة تنمية الطفولة املبكرة 

اللجنة الدولية لإلغاثة 

منظمة إنقاذ الطفل 

أطفال الحرب

2-2 تطوير دليل إجرايئ لدمج 
خدمات تنمية الطفولة املبكرة يف 

مختلف القطاعات
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الهدف 3: تحسني إدارة بيانات الطفولة املبكرة 

الرشكاء مصدر التمويل والدعم التقني التاريخ املحدد إلنهاء النشاط الجهة املسؤولة وصف مخترص للنشاط

جميع القطاعات ذات 

الصلة العاملة يف شامل 

غرب سوريا

وكاالت أمم متحدة

مانحون أفراد

منظامت غري حكومية دولية

خرباء 

2022 مجموعة عمل إدارة البيانات 3-1 طلب أدوات لجمع البيانات 
املتعلقة بتنمية الطفولة املبكرة 

من منظامت عاملية مهتمة وتطوير 
أدوات جمع بيانات مناسبة لشامل 

غرب سوريا

جميع القطاعات ذات 

الصلة العاملة يف شامل 

غرب سوريا

وكاالت أمم متحدة

مانحون أفراد

منظامت غري حكومية دولية

خرباء

2022 مجموعة عمل إدارة البيانات 3-2 اختيار وتدريب فرق جامعي 
البيانات

الجهات الفاعلة ذات 

الصلة يف شامل غرب 

سوريا.

منظمة إنقاذ الطفل 

اللجنة الدولية لإلغاثة 

اليونيسف

2022 وما بعدها مجموعة عمل تنمية الطفولة املبكرة 

)يُتوقّع إنشاؤها(

3-3 إنشاء مكتبة تشمل كافة 

املعلومات واملوارد املتعلقة بتنمية 

الطفولة املبكرة


