البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة

الملتقى اإلقليمي لتأسيس ال شبكة العربية للطفولة المبكرة
إطار ومواد لمجموعات العمل
مدخل النقاش

 .1مالحظات تمهيدية ونقاط للمناقشة:
 1.1سؤال مهم (للعمل على" التوقعات" في اال فتتا  ،ولتوجيه مجموعات العمل):
ما هو التصور بالنسبة:
-

لمخرجات مجموعات العمل.
ّ
القرارات النهائية ،أو مقترحات لفريق فني انتقالي.
التوصيات التي سيتم تطويرها وصقلها من خالل إجراء المزيد من المشاورات ،بمتابعة من الفريق الفني؟

 1.1بعد تطوير "مدخل النقاش" يمكن استخدامه كذلك في اليوم الثاني ضمن  " :مدخل إلى الشبكة العربية للطفولة المبكرة" :
التفكير الحالي للهيئة اإلستشاريّة للبرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة.
 .2مجموعات العمل الجولة ( :1اليوم الثاني ،الجلسة السادسة)
الهدف :جمع وجهات النظر حول أهداف الشبكة وبرنامج األنشطة ،من خالل ثالثة مجموعات عمل:
 2.1لتأطير العمل:
 يوصي بالبدأ باهتمامات و احتياجات فئات محددة من الجهات الفاعلة. توفير التقارير الواردة من مجموعات العمل ورشة العمل (العام  )1111للبناء عليها. 2.2يتم نقاش مجموعات العمل على مرحلتين:
 المرحلة  :1تحديد أولويات االحتياجات االستراتيجيّة /التحديات في العالم العربي. المرحلة  :1تحديد الغرض من الشبكة وأولوياتها. .3مجموعات العمل الجولة ( :2اليوم الثاني ،الجلسة السابعة)
تصور نموذج للشبكة عبر مجموعات العمل.
الهدف :ضمان ّ

ثالث مجموعات عمل ،مع تركيبة مختلفة ،ستتناول ثالثة مواضيع مختلفة:
 فريق العمل  :1رؤية ورسالة وأهداف الشبكة العربيّة للطفولة المبكرة فريق العمل  :1عضوية ،وإدارة ومكونات الشبكة. مجموعة العمل  :3الوضع القانوني ،القاعدة المؤسسية واالستدامة ومصادر التمويل وآليات الشبكة.من أجل تأطير النقاش داخل مجموعات العمل ،سوف نستخدم أجزاء من الورقة المفاهيمية التي وزعت على المدعوين ،فضال
األول ونتائج مجموعات العمل (الجولة األولى).
عن نتائج اليوم ّ
 3.1لمجموعة العمل رقم ( 1حول المهمة والرؤية) ،من الورقة المفاهمية:
اقترا الهدف العام من الشبكة :بناء المعرفة واالتصال والنشر ،للعمل على النهوض بجدول أعمال لتنمية الطفولة المبكرة ع لى
صعيد السياسات و على صعيد الممارسة الممارسة و الوصول في العالم العربي.
المهام األساسية المقترحة للشبكة:
-1
-1
-3
-4
-5

إجراء تقييم لنتائج البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة خالل السنوات الثالث الماضية ،والعمل على وضع خطة مشتركة
لنشرها واستخدامها.
مواصلة رصد التطورات في مجال تنمية الطفولة المبكرة ،سواء في البلدان العربية وعلى الصعيد العالمي ،من أجل تحديد
التحديات االستراتيجية التي يتعين معالجتها جماع ًيا في العالم العربي.
تنظيم الدعوة وكسب التأييد لتطوير وتحسين سياسات تنمية الطفولة المبكرة ،فضال عن توسيع نطاق الوصول إلى خدمات ذات
جودة في الدول العربية.
العمل من أجل تحسين وضع وظروف المهنيين في تنمية الطفولة المبكرة في الدول العربية
ربط عمل الشبكة مع الوظيفيتين األخرتين للبرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة (وظيفة مجموعة التطوير و وظيفة إنتاج
الموارد واألدوات)

 3.2لمجموعة العمل رقم ( 2اإلنتساب ،إلخ):
أ) من الورقة المفاهمية حول المدعوين إلى المنتدى:
 )1المعايير التوجيهية:
 صناع القرار في تنمية الطفولة المبكرة من الوزارات والمنظمات غير الحكومية في الدول العربية والمهنيينالعاملين في هذا المجال.
 يمكن أن يكونوا خبراء مستق لين ،أو يعملون في المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. )1الفئات المؤسساتيّة:
 الوزارات الحكومية والمؤسسات التقنية المنظمات والشبكات اإلقليمية العربية األكاديميين منظمات المجتمع المدني األمم المتحدة والوكاالت الدولية العاملة في الدول العربية الخبراء والمستشارون الفرديّون.األول.
ب) اإلطار الذي سوف يخرج من رسم خرائط الشبكات في اليوم ّ
 3.3لمجموعة العمل رقم ( : 3اإلطار القانوني ،إلخ)
أي اقتراحات؟

