من العمل مع الالجئين إلى التشبيك
على المستوى اإلقليمي والوطني
إعداد منى عباس ،الخطة الدولية

مقدم إلى اجتماع الشبكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة 15 - 13 ،نوفمبر 2017

تحديات العمل مع الالجئين في مجال الطفولة المبكرة
الطفولة المبكرة ليست من األولويات في خطط االستجابة
محدودية جهود المناصرة وكسب التأييد
ضعف التمويل
عدم وجود آليات للتنسيق
نقص في الموارد الفنية و البشرية

"مبادرة "ال لضياع الجيل
No Lost Generation

 لجمع الشركاء للوصول لالستجابة لحاجات األطفال2013 اطلقت عام
واليافعين والشباب المتأثرين باألزمتين السورية والعراقية في مجاالت
. التعليم والحماية
The initiative is co-led by UNICEF, Mercy Corps, Save
the Children and World Vision, and steered by a
regional level working group of 30 humanitarian
partner

مسح لبرامج الطفولة المبكرة المقدمة في برامج
االستجابة في األزمتين السورية والعراقية
• شاركت في المسح  8منظمات دولية تقدم  130برنامج للطفولة المبكرة في المجاالت التالية
•
•
•
•
•

بناء القدرات
التعليم ما قبل المدرسي – مراكز تعلم
العمل مع األهل و مقدمي الرعاية
المساحات الصديقة للطفل
تكنولوجيا التعلم

Types of ECCD programs
Delivery of
educational
tech
Centre-based
preschool/ECE

Parent/caregiv
er coaching
Child Friendly
Spaces

أبرز النتائج (عامة و برامجية)
• عدم رؤية الطفولة المبكرة في برامج االستجابة
• عدم وجود التمويل
• عدم التنسيق
• الجاجة البرامجية الى :
•
•
•
•
•

وجود إطار للسياسات في ما يتعلق بالطفولة المبكرة في حاالت الطوارىء
إشراك األهل و خاصة اآلباء
االستجابة للحاجات المتزايدة (مثال  3 :ماليين طفل دون السادسة متأثر باألزمة السورية)
توفير الموارد
االنتقال السلس للمدرسة

ورشة عمل " الطفولة المبكرة في حاالت الطوارىء"
البحر الميت  23أب 2017
• منظمة بالن انترناشونال و مبادرة " آل لضياع الجيل " ضمت  39مشارك من  19مؤسسة
• أهم التوصيات :
•
•
•

•

استكمال مسح برامج الطفولة المبكرة على المستوى الوطني واإلقليمي
تطوير خطة للتنسيق بهدف  :تبادل الخبرات  ،بناء إطار عام استراتيجي متعدد القطاعات للطفولة
المبكرة  ،تطوير معايير موحدة للعمل في الطفولة المبكرة وقياس أثر البرامج وتأسيس فهم مشترك
لمبادىءالعمل في الطفولة المبكرة .
وضع خطة للمناصرة و المناداة بالتنسيق مع مبادرة "آل لضياع الجيل " و أليات المناصرة
لديها(مجموعة عمل المناصرة)
المناداة لتضمين الطفولة المبكرة في خطط االستجابة للقطاعات المختلفة و Inter-Agency
)INEE ،Standing Committee (IASC

شبكة وطنية للطفولة المبكرة على المستوى الوطني ظ
األردن -بهدف
•
•
•
•

•
•

تنسيق جهود جميع أصحاب العالقة في مجال الطفولة المبكرة من منظمات دولية و وطنية
ومحلية وحكومية تعمل مع الالجئين و المجتمعات المضيفة
مسح للبرامج المنفذة على المستوى الوطني ()5Ws
التأسيس لبناء الشراكات و تكامل الخدمات المقدمة
التنسيق مع شبكات الطفولة المبكرة األقليمية لبناء إطار عام استراتيجي متعدد القطاعات
للطفولة المبكرة
العمل على تطوير فهم مشترك لمبادىء العمل في تنمية وتطوير الطفولة المبكرة
تجميع جهود المناداة و المناصرة للطفولة المبكرة

