نتائج عمل مجموعة التشبيك
من ورشة عمل إطالق البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة – تشرين الثاني 2102
خرجات النقاشات والتشارك في جلسة مشتركة:
المجموعات عملت في جولتين ،وبعد كل جولة طرحت ُم َ
في الجولة األولى:
طُلب من المشاركين أن ينظروا معاً في ما يمكن أن يفعلوا الحقاً في حال شاركوا في مجموعات المهام الثالث التي
يقترح مشروع البرنامج أن توجه برنامج الطفولة المبكرة :مجموعة التطوير والبحث ،ومجموعة التشبيك،
ومجموعة الموارد واألدوات .بعدها عادت المجموعات لتطرح ما توصلت إليه على الجميع في الجلسة المشتركة.
مجموعة التشبيك :
على كل بلد رصد المنظمات الموجودة وكيفية الربط بينها.
تحديد الشبكات الفاعلة في مجال الطفولة المبكرة.
توحيد الجهود والعمل في اتجاه واحد من أجل توصيف الجماعات العاملة في مجال الطفولة المبكرة ،واألولويات
التي على أساسها يتم وضع خارطة طريق ،وتحديد تلك الخبرات في الميدان التي ال يمكن تجاهلها أو تجاوزها؟
وضع الهدف من الشبكة ثم معايير الجهات التي تنضم الى الشبكة.
وضع الئحة خاصة بعمل الشبكة.
تحديد التزامات األعضاء المالية وغير المالية.
يجب مناقشة أمور االستدامة.
يلزم وجود هيئة (عامة) تحتضن الشبكة.
شارك في المجموعة:
نبيل صب لبن ،انصاف عبده قاسم ،نانسي ابو حيالة ،ميسم كنعان ،غسان عيسى ،نجيبة استيته ،نورية سيف ،هادي
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دياب ،رائد ابو حيانه ،منصف معال).
في الجولة الثانية :
عادت المجموعات للعمل على تحويل مخرجاتها إلى أنشطة برسم التنفيذ .هنا أيضاً تشاركت المجموعات ما توصلت
إليه مع بقية المشاركين في جلسة عامة.
مجموعة التشبيك :
الهدف العام :بناء شبكة عربية للطفولة المبكرة تترجم أهميتها الكبرى.
األهداف المحددة:
الترويج والمناصرة والضغط في السياسات والتشريعات:
 لمصلحة قضايا الطفولة المبكرة في العالم العربي. لمصلحة تنمية ورعاية الطفولة المبكرة.أولويات األنشطة:
بناء مجموعة تأسيسية إلنشاء الشبكة العربية للطفولة المبكرة تمثل القطاع الحكومي ،والمنظمات غير الحكومية،
واألكاديميين ،واالستشاريين .ضمن المعايير اآلتية:
 أن تعكس التمثيل العربي، أن تعكس وظائف البرنامج الثالث" :التطوير والبحث ،والتشبيك ،والموارد واألدوات"، أن تراعي نوعية األعضاء من حيث الخبرات ،بحيث تعكس وجود أصحاب خبرة وأكاديميين وصنّع سياسات منالقطاع الحكومي واألهلي والدولي.
وضع خطة عمل إجرائية في لقاء إقليمي تبني على التجارب الناجحة.
وضع خارطة طريق نحو جمع وإتاحة الموارد والخبرات والسياسات والخدمات.
البدء بمشروع ريادي تجريبي  )Pilotفي  5بلدان عربية.
تأسيس قاعدة بيانات للبناء عليها واالنطالق منها تغطي اإلمكانيات والقدرات ذات العالقة الموجودة في البلدان
العربية على مستوى المبادرات واالئتالفات ،والشبكات ،والخبرات ،واألبحاث..،الخ،
رصد المبادرات والبرامج المتشابهة في الوطن العربي وعالمياً من اجل التكامل ال التعارض.
تكوين فضاء (حيّز/موقع) إلكتروني لتبادل الخبرات.
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