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فلسطني
وقائع ورشة العمل1

 التاريخ: 20 أكتوبر 2021 )حضوري( 

 الوقت: 9:00 – 15:30 بتوقيت القدس )افرتايض وحضوري(

 استضافت الورشة وزارة التنمية االجتامعية بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية والشبكة الفلسطينية لتنمية الطفولة املبكرة.

قدمت اليونيسف الدعم املايل.

املشاركون

أقيمت ورشة العمل يف فلسطني برعاية وزارة التنمية االجتامعية وبدعم فني ومايل من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية والشبكة 	 

الفلسطينية لتنمية الطفولة املبكرة.

جرت ورشة العمل بصيغة مختلطة، حيث حرض الناشطون يف مجال الطفولة املبكرة يف الضفة الغربية إىل الحدث يف جامعة النجاح، بينام شارك 	 

اآلخرون من غزة وأماكن أخرى افرتاضيا. كان عدد املشاركني 53 ميثلون مجموعات أصحاب املصلحة التالية:

حكومة: وزارة الرتبية والتعليم العايل، وزارة التنمية االجتامعية، وزارة الصحة 	

هيئات أكادميية: جامعة النجاح، جامعة القدس 	

منظامت محلية وشبكات: الشبكة الفلسطينية لتنمية الطفولة املبكرة، منظمة جذور، مركز الطفولة، جمعية املصادر للطفولة املبكرة 	

شبكة إقليمية: الشبكة العربية للطفولة املبكرة  	

منظامت دولية: اللجنة الدولية لإلغاثة، اليونيسف، األونروا، منظمة الصحة العاملية، منظمة الرؤية العاملية. 	

العروض

شهدت ورشة العمل التي استمرت ليوم واحد عروضا من املمثلني الحكوميني حول الغايات االسرتاتيجية واألهداف والتحديات داخل مؤسساتهم 

املعنية وتنمية الطفولة املبكرة عىل نطاق أوسع. 

شملت الجلسة االفتتاحية عروضا مسجلة مسبقا باللغة العربية من إعداد منظمة الصحة العاملية واليونيسف عن إطار عمل الرعاية يف مرحلة 

التنشئة، باإلضافة إىل عرض من الشبكة العربية للطفولة املبكرة عن أزمة الطفولة املبكرة من منظور إقليمي. 

كانت هناك أيًضا عروض من قبل منظامت رئيسية فاعلة يف تنمية الطفولة املبكرة يف فلسطني. ما ييل بعض النقاط البارزة من العروض املقّدمة:

وزارة التنمية االجتامعية

التحديات األساسية املشار إليها: آثار جائحة كوفيد 19 عىل تنفيذ الربامج والخدمات، وضعف التنسيق بني القطاعات/املنظامت العاملة يف تنمية 

الطفولة املبكرة، وعدم وجود أدوار ومسؤوليات واضحة، ومحدودية املوارد البرشية واملالية، ونقص يف قدرات مقدمي الرعاية السيام يف فحص التأخر 

الناميئ، وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة لتنمية الطفولة املبكرة.

وزارة الصحة

التحديات األساسية املشار إليها: نقص املوظفني، ونقص مراكز/أنظمة اإلحالة الحكومية، وصعوبات يف الوصول إىل مناطق تقديم الخدمات )بسبب 

نقاط التفتيش(، وضعف املوارد ونقص التمويل والدعم املادي، وعدم وجود خطة متويلية واضحة من قبل املانحني تتامىش مع احتياجات اسرتاتيجية 

تنمية الطفولة املبكرة )2022-2017(.

/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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وزارة الرتبية والتعليم العايل

التحديات األساسية املشار إليها: وجود رياض أطفال غري مرخصة حيث معايري الجودة أو األمان محدودة أو معدومة، ومعدالت تسجيل 

منخفضة يف رياض األطفال )حوايل %70(، ونقص يف املوظفني يف الحكومة املركزية )يف اإلدارات ذات الصلة بتعليم الطفولة املبكرة(، وعدم 

وجود ميزانيات “مستقرة” لدعم وتطوير قطاع تعليم الطفولة املبكرة ورياض األطفال، وظروف عمل سيئة يف رياض األطفال الخاصة )رواتب 

منخفضة، إجازات سنوية محدودة، إلخ( تنتهك قوانني العمل املحلية، وعدم كفاءة مقدمي الرعاية / املعلمني يف رياض األطفال إىل حد كبري 

)فقط ثلثهم أي %32 لديهم مؤهل يطابق تعليم الطفولة املبكرة(، وافتقار رياض األطفال املجتمعية يف املناطق غري النامية إىل الدعم املايل 

واملادي الرضوري )خاصة ألنها منخفضة الرسوم(، وعدم مالءمة فحص وتشخيص األطفال ذوي اإلعاقة وإدماجهم يف رياض األطفال.

األونروا )مع تركيز عىل قطاع الصحة(

الدور يف تقديم خدمات تنمية الطفولة املبكرة يف فلسطني: يجري تسجيل حوايل 11 ألف طفل حديث الوالدة يف الرعاية الصحية األولية لألونروا 

يف الضفة الغربية كل عام، وهنالك حوايل 52 ألف طفل دون سن الخامسة مسجلني حاليًا يف الرعاية الصحية األولية لألونروا يف الضفة الغربية، 

وتوفر األونروا التعليم من الصف األول إىل الصف التاسع يف الضفة الغربية.

التحديات الرئيسية املشار إليها التي تواجه األونروا: تحديات مالية/متويلية، وصعوبات يف تقدير تكلفة خدمات تنمية الطفولة املبكرة األساسية 

وتحديد األطراف املسؤولة عن تخصيص وتعليق التوظيفات الجديدة واملوظفني غري املؤهلني / غري املدربني تدريباً كافياً، وصعوبة الوصول إىل 

بعض املجتمعات املحلية واملناطق.

اإلطار

لطاملا كانت تنمية الطفولة املبكرة مجااًل ذا أولوية عىل املستوى الوطني لفلسطني وفًقا للتقرير الذي تم إعداده، لكن جودة الخدمات 	 

املقدمة قد تأثرت نتيجة للتفتت القطاعي واختالل املواءمة ونقص مخصصات األموال العامة إذ إن قدرا كبريا من التمويل يتم توفريه من 

قبل الرشكاء.

هناك عدد من الهيئات القطاعية التي تهدف إىل تطوير وتعزيز وتنفيذ سياسات تنمية الطفولة املبكرة يف فلسطني، مبا يف ذلك املجلس 	 

الوطني لتنمية الطفولة املبكرة والشبكة الفلسطينية لتنمية الطفولة املبكرة.

جاءت ورشة العمل يف وقت أسايس بالنسبة لفلسطني، حيث كان من املقرر أن تنتهي يف عام 2022 االسرتاتيجية الوطنية الحالية لتنمية 	 

الطفولة املبكرة التي أُطلقت يف عام 2017. واعترب املنظمون والحضور ورشَة العمل فرصًة فريدة للتفكري يف ما تم تحقيقه يف السنوات األربع 

أو الخمس املاضية لتوجيه الطريق إىل األمام لتنمية الطفولة املبكرة، مع الرتكيز عىل دمج الربامج التي تعزز الرعاية يف مرحلة التنشئة.

بالتايل، متحورت مناقشات عديدة يف الورشة حول توسيع أو تفعيل أو تعزيز األهداف واألنشطة املوضوعة لتنمية الطفولة املبكرة من خالل 	 

االسرتاتيجية الوطنية.

قامت ورشة العمل بدور الوسيلة وسيلة لحشد أصحاب املصلحة الرئيسيني يف تحديث وتوسيع اسرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة القامئة. 	 

وكمتابعة لورشة العمل، انخرط الرشكاء يف مراجعة االسرتاتيجية الوطنية القامئة لتنمية الطفولة املبكرة، ومتديدها حتى عام 2023 وإدخال 

االهتامم بالرعاية يف مرحلة التنشئة لألطفال واألرس الذين يعيشون يف أوضاع إنسانية. باإلضافة إىل ذلك، ساهمت الورشة يف توسيع عضوية 

اللجنة الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة من خالل تضمينها الشبكة الفلسطينية لتنمية الطفولة املبكرة.

مخرجات ورشة العمل واألولويات

جمعت الجلسات الفرعية املشاركني يف إطار ثالثة إجراءات اسرتاتيجية مدرجة يف إطار الرعاية يف مرحلة التنشئة: 1( خلق اإلرادة السياسية 

واالستثامر لتنمية الطفولة املبكرة يف فلسطني، 2( تعزيز الربامج لضامن حصول جميع األطفال عىل الرعاية يف مرحلة التنشئة، 3( الرعاية يف 

مرحلة التنشئة إلدارة بيانات تنمية الطفولة املبكرة. ما ييل ملخص لإلجراءات ذات األولوية التي انبثقت عن عمل املجموعات.
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اإلجراءات ذات األولوية املقرتحة

خلق إرادة سياسية واستثامر لتنمية الطفولة املبكرة يف فلسطني

األولوية 1: تحديث االسرتاتيجية الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة بالرشاكة مع جميع القطاعات بحيث تُعتمد الربامج عىل أنها متعددة 

القطاعات ومتكاملة. إىل ذلك، ينبغي تزويد القطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين باألموال والدعم لتنفيذ برامج تنمية الطفولة املبكرة، 

فقيمتها املضافة أمر بالغ األهمية.

األولوية 2: تفعيل املجلس األعىل للطفولة بالرشاكة مع جميع القطاعات، ووضع خطة عمل واضحة للمجلس، وعقد اجتامعات منتظمة مع 

أصحاب املصلحة.

تعزيز الربامج لضامن حصول جميع األطفال عىل الرعاية يف مرحلة التنشئة

األولوية 1: مأسسة وتنفيذ أداة قياس موحدة تتكيف مع السياق الفلسطيني للكشف املبكر عن تأخر النمو والتنمية لدى األطفال يف سن 

مبكرة )مبا يف ذلك معايري اإلحالة(

األولوية 2: تفعيل نظام إحالة فعال بني القطاعات ذات الصلة )التعليم، الصحة، الحامية، إلخ(

األولوية 3: إعداد مراكز إحالة “منوذجية” موزعة عرب املحافظات لتسهيل فحص الحاالت التي تتطلب اإلحالة.

تحسني قواعد البيانات والبحث املوجه للسياسات 

األولوية: االستثامر وإجراء البحوث يف تنمية الطفولة املبكرة بهدف تحسني التخطيط وجودة التدخالت املقدمة عرب القطاعات.

تشمل التوصيات اإلضافية املقرتحة يف إطار هذا املوضوع ما ييل:

إجراء تقييم للبيانات املوجودة حول تنمية الطفولة املبكرة	 

تحديث أدوات جمع البيانات، وإجراء تقييم نقدي ألساليب جمع البيانات الحالية )أي من منظور الكفاءة واألخالقيات وغريها(	 

تعزيز استخدام البيانات والبحوث يف صنع السياسات	 

تحديد أولويات البحث يف تنمية الطفولة املبكرة عىل املستوى الوطني )املواضيع والتمويل(	 

تطوير أدوات ومقاييس جمع البيانات املوحدة لتنمية الطفولة املبكرة.	 

الحوكمة: باإلضافة إىل اإلجراءات ذات األولوية املذكورة أعاله، أّدت ورشة العمل إىل اتخاذ قرار ملراجعة وتنقيح الرشوط املرجعية املوضوعة 

للجنة تنمية الطفولة املبكرة من أجل تحديد األدوار واملسؤوليات بشكل أوضح للميض قدًما وتوسيع رشاكتها مع الجهات الفاعلة ذات الصلة.
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اإلجراءات ذات األولوية

الهدف 1: خلق اإلرادة السياسية واالستثامر يف تنمية الطفولة يف فلسطني

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

الشبكة الفلسطينية لتنمية 
الطفولة املبكرة

اللجنة الوطنية لتنمية 
الطفولة املبكرة

منظمة الصحة العاملية

اليونيسف واألنروا

البنك الدويل

غوث األطفال

2022 اللجنة الوطنية 
لتنمية الطفولة 

املبكرة 

1-1 تحديث االسرتاتيجية الوطنية بالرشاكة 
مع جميع القطاعات بحيث يتم تبني برامج 
الطفولة املبكرة عىل أنها متعددة القطاعات 

ومتكاملة

الشبكة الفلسطينية لتنمية 

الطفولة املبكرة

اللجنة الوطنية لتنمية 

الطفولة املبكرة

دعم محيل / وأكادمييا

اليونيسف

وزارة التنمية االجتامعية

منظمة الصحة العاملية

2025 - 2022 رئاسة الوزراء مع 

وزارات الصحة، الرتبية 

والتعليم،

التنمية االجتامعية

1-2 تفعيل املجلس األعىل للطفولة ووضع 
خطة عمل واضحة 

الهدف 2: تدعيم وتقوية تنفيذ الرعاية يف مرحلة التنشئة للطفولة املبكرة

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

الشبكة الفلسطينية لتنمية 
الطفولة املبكرة

اللجنة الوطنية لتنمية 
الطفولة املبكرة

الوزارات ذات الصلة

منظمة الصحة العاملية

اليونيسف

البنك الدويل 

أول فصل من عام 2022 وزارات الصحة، الرتبية والتعليم،

التنمية االجتامعية 

األونروا ومنظامت غري حكومية 
محلية ودولية

2-1 تطبيق أداة قياس موحدة موامئة 
للسياق الفلسطيني للكشف املبكر 

عن تأخر النمو والتطور لدى األطفال 
يف سن مبكر بحيث تشمل معايري 

إحالة األطفال

الشبكة الفلسطينية لتنمية 
الطفولة املبكرة

اللجنة الوطنية لتنمية 
الطفولة املبكرة

وكاالت األمم املتحدة

البنك الدويل

دعم محيل

الوزارات ذات الصلة

النصف الثاين من عام 2022 الوزارات ذات الصلة

األونروا

منظامت غري حكومية محلية 
ودولية

2-2 تفعيل نظام إحالة فعال بني 
القطاعات ذات العالقة

الشبكة الفلسطينية لتنمية 
الطفولة املبكرة

اللجنة الوطنية لتنمية 
الطفولة املبكرة

وكاالت األمم املتحدة

البنك الدويل

دعم محيل وخرباء

الوزارات ذات الصلة

النصف الثاين من عام 2022 الوزارات ذات الصلة

األونروا

منظامت غري حكومية محلية 
ودولية

2-3 تجهيز مراكز منوذجية مؤهلة 
لإلحاالت يف مختلف املحافظات

الهدف 3: تحسني قواعد البيانات والبحث املوجه للسياسات 

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

الشبكة الفلسطينية 

لتنمية الطفولة املبكرة

اللجنة الوطنية لتنمية 

الطفولة املبكرة

الوزارات ذات الصلة

منظمة الصحة العاملية

اليونيسف

البنك الدويل 

الفصل الثاين من عام 2022 وزارات الصحة، والرتبية والتعليم،

والتنمية االجتامعية 

منظامت غري حكومية محلية ودولية

األونروا

3-1 إجراء أبحاث علمية متطورة 
يف مجال تنمية الطفولة املبكرة 

لتقود إىل تخطيط افضل وتحسني 
نوعية التدخالت يف مجال تنمية 

الطفولة املبكرة.


