اجتماع الهيئة االستشارية للبرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة
األول 4102
 14كانون ّ

.I

المشاركات والمشاركون في اجتماع الهيئة اإلستشارية:
 .1لمياء اإليراني – اليمن
 .2ريتا كرم – لبنان
 .3محمد فوزي – مصر
 .4مها صادر – فلسطين
 .5د .عاليا العربيات – األردن.
 .6د .غسان عيسى
 .7غانم بيبي
 .8الرا عودة
 .9يوسف حجار
 .11كوزيت معلوف
 .11لم يتمكن من الحضور ألسباب الطيران واإلنتقال :ألكسو ،تونس ،وزارتي التربية في فلسطين ومصر
 .12غياب :مندوب الجامعة العربية

.II
.III

هذه المجموعة ستش ّكل نواة اللّجنة التوجيهيّة للمؤتمر.
شرح يوسف األوراق المتوفرة في الملف الذي و ّزع على أعضاء الهيئة االستشارية والمشاركين والمشاركات في الملتقى:
 جدول أعمال االجتماع
 جدول أعمال الملتقى
 مدخل النقاش (إطار ومواد لمجموعات العمل)
 نتائج عمل مجموعات التشبيك – من ورشة عمل البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة  -تشرين الثاني .2112

.IV

تنظيم اليوم األوّ ل:
 اليوم األوّ ل يتناول وضع الطفولة المبكرة على الصعيدين العالمي و العربي من جهة ،وتجارب الشبكات التي نعرفها
أيضًا على المستويين العالم والعربي من جهة أخرى.
 تقرير األمم المتحدة صدر منذ أسبوع فيما يخص مجال تنمية الطفولة المبكرة.
العروض:








عرض حول البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة ضمن البرنامج العربي لتحسين جود التعليم.
بيا بريتو سوف تستعرض عبر سكايب في بداية اليوم األوّ ل.
عروض الدول ستكون حول التحديات الحاصلة وهذا ال يمنع أن يبقى العرض كما هو متضم ًنا اإلنجازات كي
يوضع كملحق لتقرير الملتقى.
الفكرة األساسية من العروض أنها ستنتج مجموعة من العناوين على ضوء هذه العناوين تعرض الدول االحتياجات
والتحديات.
الجلسة األولى هدفها إعطاء شعور ان ما نقوم به ينبع عن احتياجات فعليّة .عروض الدول القصيرة تش ّكل واقع
طبيعي لالنطالق منه.
تجربة ورشة الموارد العربيّة في التشبيك.
عروض حول تجارب لشبكات على المستويين العالمي والعربي.
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( /CGالحملة العربيّة للتعليم للجميع ( ANND /
الهدف األساسي هو تجميع الدروس المستفادة والمعوقات ورسم تصور للشبكة الجديدة.
 بعض القضايا التي قد تشكل محاور اهتمام عمل الشبكة فيما بعد:
أهميّة البحوث (جامعة  – ) Yaleفيديو  15دقيقة.
األكاديميا ودورها (كيف يستفيد األكاديميون وكيف يساهمون)
طب األطفال ()International Pediatrics Association
الوالديّة (األهل) – مسؤولة العالقات الخارجيّة في ACEV

الصعوبة ستبدأ في اليوم الثاني ألن العنصر الرئيسي في الشبكة هو من الحكومات .ألن ديناميكيّة العمل بين الحكومات واألكاديميين
ومؤسسات المجتمع المدني تحتاج إلى جهد
تنظيم اليوم الثاني:
.V
 عمل المجموعات:
 نبدأ بقضايا التشبيك كمفهوم قبل االنتقال إلى عمليّة إنشاء الشبكة. من الممكن أن نقوم بتشكيل هيئة تأسيسية –يكون دورها أن تنقل التشبيك إلى إنشاء شبكة ما بعد الملتقى. ليس هناك نموذج جاهز ننطلق منه.سؤال :هل ننطلق من هيئة تأسيسية ولجنة متابعة لبناء الشبكة تدريجيا أم نقوم بإطالق الشبكة؟
اقتراح  :0جمع االقتراحات بأكبر قدر ممكن ومن ثم هيئة تأسيسية ولجنة متابعة.
اقتراح  :4إذا وجد قناعة وتوافق حول االحتياجات نتمكن من خلق جو من الثقة وااللتزام ممّا يسمح بنجاح عمل هيئة تأسيسية ولجنة
متابعة فيما بعد.
فيما يلي نقاط طالها النقاش داخل المجموعة اإلستشارية:
البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة قام بثالثة مهام:
-

مجموعة البحث والتطوير
التشبيك
الموارد واألدوات

نتائج هذا البرنامج سوف تعرض تدريج ًّيا.رغم الموازنة المتواضعة إال أننا أنتجنا رزمة تدريب موجّهة لألهل والمربىات ولمربيات أثناء
الخدمة لغير أصحاب االختصاص.




هذه الموارد و المخرجات سوف توضع في تصرّف الشبكة.
هناك مجموعة نشاطات يمكن أن تش ّكل أساس كإنتاج معرفي لبناء الشبكة.
المنطلق هو برنامج الشبكة و ليس الشبكة بحد ذاتها .الديناميكيّة المعتمدة هي أن نبدأ بالبرنامج.

التمويل البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة ينتهي هذا العام لكننا عبر برنامج تشبيك واضح ومحدد يمكننا أن نسعى إلى تمويل ومن
خالل هذا البرنامج يمكننا ان نبحث في آلية عمل الشبكة.



نحن بحاجة لتنمية مسار تشبيكي نحو تشكيل هذه الشبكة.
2









لقد عملنا من قبل على أهداف الشبكة ،اآللية يمكن النقاش فيها غ ًداّ ،إال أنّ إطالق مبدئي لهيئة تأسيسية ولجنة متابعة في اليوم
األخير ضروري وذلك للحفاظ على اإللتزام باستمراريّة الشبكة.
نقطة اإلنطالق هي الفسحة المشتركة بين االحتياجات المطروحة والبرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة
يجب على األقل إطالق هيئة تأسيسيّة للشبكة وهذه الشبكة ستكون مرجع للتوجه إلى المشاركين وخاصّة الحكومات فيما بعد.
و من المهم أن تكون الشبكة تجاوب على الحاجات المطروحة في العالم العربي على صعيد "تنمية الطفولة المبكرة".
المشاركون يمكن ان يساعدوا في تأمين التمويل للشبكة ألنّ وجود الشبكة هو دافع للموّ لين كي يتعاونوا.
هنا لدينا إشكالية التعامل ما بين وزارات التربية و وزارات الشؤون االجتماعية ,كما أن وزارة الصحة دورها أساسي.
يمكن أن يكون أحد مهمات الشبكة هو العمل على التشبيك بين الوزارات الثالثة.

.VI




لجنة التوجيه:
لجنة التوجيه هي المشاركة في هذا االجتماع حاليًا باإلضافة لمن لم يستطع حضور هذا االجتماع (تونس مثالً).
اللّجنة منبثقة عن االجتماع الهيئة االستشارية للبرنامج األخير في كانون األوّ ل .2113
لجنة التوثيق ستضم أشخاص آخرين من المجموعة

.VII

التيسير:
ت ّم تحديد الميسرين لكل جلسة


.VIII


نقاش للتركيز والمناقشة:
التحديات األبرز خالل العشر سنوات القادمة.
 oكيفيّة التعامل مع هذه التحديات إقليميًا
 oاالحتياجات االستراتيجيّة
 oمن موقعك كمشارك ،كيف ترى دورك؟

.IX

تقييم البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة( :تقوم به مجموعة من الّذين شاركوا ضمن نشاطين عل األقل للبرنامج)
 هل أن مخرجات البرنامج مفيدة لتلبية االحتياجات؟

.X

مجموعات العمل( :الجولة األولى)
ثالثة مجموعات  +مجموعة حول تقييم البرنامج


.XI



مجموعات العمل (الجولة الثانية)
مجموعتان :الرؤية واألهداف...
مجموعتان :العضوية والوضع القانوني...
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