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 ملخص المناقشات
 

التي يشترك في تنظيمها مركز التكامل المتوسطي والبنك الدولي، األولى من سلسلة من الندوات و ، اإلنترنت عبراالفتراضية الندوة كانت هذه 
كمنطقتين االحتياجات والحلول الرئيسية للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في المشرق وتركيا،  بمناقشة االفتراضية والخاصة

إقامة محادثة بين شركاء التنمية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص وقد هدفت إلى . عدد كبير من الالجئينمستضيفتين ل
الرعاية والتعليم في  حولالعمل المشترك بين مركز التكامل المتوسطي والبنك الدولي والذي أطلق  جالوالحكومات المحلية العاملة في هذا الم
 .القسري  نزوحمرحلة الطفولة المبكرة في أوضاع ال

 نقاط الرئيسيةال

  ما يتعلق بسياق فيتعتبر الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة موضوعًا هامًا لكنه لم يستوف حقه من المناقشة، وخاصة
إن مرحلة التعليم قبل المدرسي، أي تعليم األطفال دون سن الثامنة، تشكل أهمية قصوى للتأكد من استعداد األطفال . النزوح القسري 

للمدرسة، بل إن لها أهمية أكبر في سياقات النزوح، إذ قد يكون األطفال غير متحدثين بلغة البلد المضيف أو ال يعرفون العادات 
أربعة نسبة بالمدارس  ملتحقينغير ال انطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيفي م نسبة األطفال الالجئينبلغت . الخاصة بالبلد المضيف

ى ذلك، ال تعتبر مرحلة ما قبل المدرسة إلزامية في كل بلد، وغالبًا ما يتم استهداف األطفال الالجئين في ضف إلأ. من أصل عشرة
ونتيجة لذلك، تقوم المنظمات المجتمعية أو القطاع الخاص . جهود السلطات العامة لمرحلة ما قبل المدرسة أو االستعداد للمدرسة

وعلى الرغم  ،مع ذلك. طفولة المبكرة، مما يؤدي إلى إهمال األطفال من األسر المحرومةبمعظم أنشطة الرعاية والتعليم في مرحلة ال
من فوائد الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة على تطور األطفال، إال أن األبحاث حول طرق ضمان التعليم قبل المدرسي الجيد 

ئقية ال تزال نادرة وغير معروفة من قبل أولياء األمور الذين يتحملون كل والذي يحسن نمو أدمغة األطفال ومهاراتهم العاطفية والعال
 .العبء التعليمي بينما يواجهون هم أنفسهم صعوبات كبيرة أيضاً 

 ف المناهج الدراسية وتدريب المعلمين على االحتياجات يإن الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لألطفال الالجئين تتطلب تكي
على ، كما يجب مبكريعيش األطفال الالجئون في ظروف مادية ونفسية صعبة ومن المرجح جدًا أن يتركوا المدرسة في وقت . الخاصة

من التعلم  برامج الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة المكيفة أن تركز على تعلم المهارات االجتماعية والعملية الرئيسية بدالً 
مع األخذ بعين االعتبار أهمية )رحلة ما قبل المدرسة وتوفير الدعم االجتماعي والعاطفي لألطفال وأولياء األمور الكالسيكي في م

 (.  التفاعل بين األطفال والمعلمين
 ة ، بأحداث مؤلمعلى غرار أطفالهم مر أولياء األمورلقد  . من المهم التركيز على دعم أولياء األمور، ال سيما في سياقات النزوح

 األحيانيمكن لبرامج من هذا القبيل، والتي تديرها المنظمات غير الحكومية في كثير من و . أثناء النزوح ويجب دعمهم نفسيًا واجتماعياً 
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أن تصل إلى أولياء األمور وتسهم في زيادة الوعي فيما بينهم حول أهمية الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك من خالل 
 .التواصل االجتماعي وسائل

  ( 19-كوفيد) كورونالألطفال الالجئين لمرحلة ما قبل المدرسة، تؤدي أزمة  لاللتحاق المدرسي الفعلي المنخفض معدلعن الفضاًل
 اآلباء المصدر الرئيسي مع انتقال أنشطة التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة إلى التعليم عبر اإلنترنت، يصبح. إلى تفاقم التحديات

وقد تأتي الحلول من . تكافح مؤسسات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للحفاظ على خدماتها عبر اإلنترنتحيث للتعلم، 
 .السلطات المحلية أو من الجهات الفاعلة المحلية مثل المنظمات المجتمعية على شكل دعم لألسر وأولياء األمور

  أساسية المستضعفين كونها للسلطات العامة دور رئيسي تؤديه لتعزيز الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لالجئين واألطفال
تحسين تدريب وتأهيل المعلمين،  ،والمكيفةالمناهج الجيدة  :من أجل تحسين محتوى الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل

حوافز وشروط تنظيمية أفضل لمبادرات الرعاية والتعليم في مرحلة  وخلق عليم في مرحلة الطفولة المبكرةأنشطة الرعاية والترصد وتقييم 
 .الطفولة المبكرة تحت قيادة القطاع الخاص

 يمكن . ايةالقطاع الخاص العب مهم من أجل إنشاء عرض جيد للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين اقتصاد الرع
بالمثل، ونظرًا . تحفيز القطاع الخاص من قبل السلطات العامة لتقديم خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة عالية الجودة

مثل ألن اقتصاد الرعاية غالبًا ما يكون تحت قيادة النساء، فيمكن أن تتاح للمرأة فرص ريادة األعمال لتطوير أعمال خدمات الرعاية، 
 . رياض األطفال

 تظهر األمثلة المحلية أهمية الشراكات الدولية والوطنية والمحلية. يجب أن تكون الحلول على شكل شراكة مع مختلف الجهات الفاعلة :
التوعية يمكن للبلديات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية أن تتعاون من أجل زيادة 

والخدمات المتعلقة برعاية األطفال، مثل توفير إمكانية الوصول إلى اإلنترنت لألسر المحتاجة، وتقديم عروض مخصصة لرعاية األطفال 
لآلباء العاملين في القطاع العام والشركات الخاصة، والسماح لألمهات الالئي يتركن أطفالهن في رياض األطفال بحضور دورات 

 .  يالتدريب المهن
  سوف يعمل مركز التكامل المتوسطي على تطوير ممارسة مجتمعية بشأن الرعاية والتعليم  :أنشطة التعلمالخاصة بالخطوات التالية

قد و . ، بمشاركة مجموعة أكبر من الشركاءالموضوعيةفي مرحلة الطفولة المبكرة في سياق النزوح القسري من خالل متابعة المناقشات 
 ،المناهج)محتوى ونوعية الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة : حول المواضيع الفرعية التالية الموضوعيةتتمحور نقاط التركيز 

 تمويل الرعاية مسألة؛ دور المجتمعات المحلية وأولياء األمور في الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ (التقييم ،تدريب المعلمين
ة والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ولوائحه؛ االحتياجات الخاصة لالجئين واألطفال الضعفاء وبرامج الرعاية والتعليم في مرحلة الطفول

 . المبكرة المستهدفة

 موجز مفصل للمناقشات

 .في هذه الصفحةعروض المتحدثين متاحة 

التحديات من ، مديرة مركز التكامل المتوسطي، بافتتاح االجتماع من خالل تسليط الضوء على عدد السيدة بالنكا مورينو دودسون قامت 
إن الرعاية والتعليم في مرحلة . التي تستضيف الالجئين والمجتمع الدولي على نطاق أوسعغير المسبوقة التي تواجهها الحكومات المحلية 

والتي  19-مع تأثير أزمة كوفيدك الخطر قد ازداد شدة عن ذي قبل الطفولة المبكرة عرضة للخطر في أماكن النزوح القسري، حتى أن ذل
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ولية كافة الواجبات التعليمية على كاهل العائالت التي تعيش أصاًل في ظل أجبرت المراكز المجتمعية والمدارس على اإلغالق ملقية بمسؤ 
دودسون عن استعداد مركز التكامل المتوسطي إلقامة حوار حول الحلول -وفي ضوء هذه التحديات، أعربت السيدة مورينو. ظروف متوترة

، باإلضافة إلى الحاجة إلى 19-زوح القسري وتفاقم أزمة كوفيدالتي تمكن السلطات المحلية من مواجهة العديد من التحديات الناجمة عن الن
دودسون على أهمية توفير الحلول في إطار -وشددت السيدة مورينو. استكمال المشاريع الجارية التي يجري تنفيذها في البلدان المستهدفة

وكمثال على . ن جزءًا من الحل من خالل تقديم الحوافزبأن يكو  ع الخاص، الذي يعد العبًا حاسماً الشراكة، ال سيما من خالل السماح للقطا
يمكن للبلديات أن تشارك مع القطاع الخاص والجهات الفاعلة المحلية لتعزيز تدريب المهنيين العاملين في مجال رعاية األطفال أو  ،ذلك

لتحسين توفير الرعاية والتعليم في مرحلة طرق  ايجاددودسون عن رغبتها في -كما أعربت السيدة مورينو. العمل كمركز تنسيق للعائالت
الطفولة المبكرة محليًا بشكل رسمي وغير رسمي من أجل دعم االندماج االجتماعي واالقتصادي لالجئين واألطفال الضعفاء وإعطاء األولوية 

 االفتراضيةدودسون أن هذه الندوة -ينووأخيرًا أوضحت السيدة مور . للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جهود التعافي للمنطقة
 .هي جزء من هذا الجهد وأنها سوف تقيم مناقشة لتناول القضية والدخول في التفاصيل إليجاد الحلول

البنك الدولي، باستكمال االفتتاح من خالل توضيح أهمية الرعاية والتعليم في مرحلة  لدىرئيس برنامج التنمية البشرية  ،براهم السيد كاملقام 
بالنظر إلى  جعل األطفال جاهزين للمدرسةمن أجل سنوات  10ألكثر من  جهودهوأشار إلى أن البنك الدولي قد كرس . الطفولة المبكرة

ن للخطوة ين ومستعديمحفز أنهم و  ،حيث يجري في هذه المرحلة التأكد من أن األطفال يتمتعون بصحة جيدة ،أهمية مرحلة ما قبل المدرسة
وأشار السيد براهم . وا في الدراسةئقبل أن يبد ،تهدف استراتيجية البنك الدولي للتعليم إلى االستثمار المبكر في األطفال حيث التعليمية التالية

قليمية، هناك مستوى منخفض من االلتحاق بالتعليم قبل إلمنطقة المشرق دون اال سيما و  ،وسط وشمال أفريقياإلى أنه في منطقة الشرق األ
حيث  ،بل إن الوضع أخطر من ذلك في حالة األطفال في أسر الالجئين ،ألهميتهعلى الرغم من الجهود المستمرة والفهم المشترك  ،المدرسي

كما أشار إلى عدم وجود موارد كافية . يذهبون إلى المدرسة على الرغم من توفر الهيكل والقدرات أن أربعة من كل عشرة أطفال الجئين ال
 . وإلى الدور الهام للقطاع الخاص في األردن ولبنان لتكملة الجهود العامة ،لالستثمارات في مرحلة ما قبل المدرسة

يحاول البنك الدولي إيجاد حلول مبتكرة من خالل التركيز على مشاركة  ،خلص السيد براهم إلى التأكيد على أنه في هذا السياق ،وأخيراً 
 . ، فقد نشأت تعقيدات جديدة19-أزمة كوفيدتفاقم ومع إال أنه  ،المجتمع المدني والقطاع الخاص

 نظرة عامة على االستراتيجيات والسياسات القطرية: األولىالجلسة 

اريع حددت هذه الجلسة حالة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في األردن ولبنان وتركيا بما في ذلك التحديات التي تواجهها والمش
 .المستضعفينوالبحوث الجارية بخصوص استضافة الالجئين ودعم األطفال المحليين 

الجلسة األولى مشددة على أن الرعاية  ،الخبيرة المستقلة المعنية برعاية الطفولة المبكرة والتعليم في لبنان ،الدكتورة جارينه كلوستيانبدأت 
التي خلصت شاركت الدكتورة كلوستيان النتائج . والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة هو موضوع يتم التقليل من شأنه على الرغم من أهميته

الطابع المؤسسي على أدوات تقييم جودة بيئات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوفير القدرة التنموية للرصد دراسة تهدف إلى إضفاء إليها 
الدراسة جزءًا من مشروع البنك الدولي الذي يهدف  هذه كانت، حيث لبنانوالتقييم المستمرين لمعايير الجودة في رياض األطفال العامة في 

وتوفير فرص أكبر لخدمات رياض األطفال  ،سنوات في رياض األطفال العامة 5و 3لذين تتراوح أعمارهم بين إلى زيادة التحاق األطفال ا
 . وتحسين االستعداد المدرسي في لبنان األقل حظالألطفال في المناطق 



 
 

تم إجراء و  ،األطفالتعلم  بيئة بالتقييم الشامل لجودةوالذي يسمح  ،(ECERS-R)استخدمت الدراسة مقياس التصنيف البيئي للطفولة المبكرة 
وأشارت الدكتورة كلوستيان إلى أن هذا . روضة أطفال تم اختيارها عشوائيًا لجمع البيانات النوعية من خالل مالحظات األطفال 68زيارات لـ 

ق بتدابير جودة التفاعالت والجوانب خاصة فيما يتعل ،النوع من األبحاث األكاديمية نادر في مجال الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
وأن المعلمين غير  ،من الصحة العاطفية لألطفال بدالً  اجة أنه يتم إيالء االهتمام بالمنهأظهرت النتائج الرئيسية للدراس حيث ،العالئقية

 ،وبينما تمكنت المدارس من تحسين أثاثها الثابت وتدابير النظافة ،مجهزين للتعامل مع المواقف االجتماعية والعاطفية الصعبة بين األطفال
اختتمت الدكتورة كلوستيان كلمتها بتوصية حول زيادة مستوى وضوح  ،وأخيراً . لم يلحظ سوى تحسن طفيف على الجانب التفاعلي والعالئقي

ودعم كفاءات  ،لى التطور االجتماعي والعاطفي لألطفال والتعلموالتركيز ع ،التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ومواصلة تطوير أدوات القياس
الشرائح لالطالع على عرض . القوى العاملة في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وبناء القدرات ودعم التنسيق والتعاون بين القطاعات

  .كلوستيان اضغط هنا بالسيدة الخاص

حيث قدم  ،على السياق األردني ،الخبير االقتصادي في مجال التعليم لدى البنك الدولي ،محمد عودة السيد المقدم من قبلركز العرض 
مشروع البنك الدولي الذي يسعى إلى االستفادة من رأس مال القطاع الخاص لتوسيع الوصول إلى خدمات رياض األطفال عالية الجودة 

نظرًا ألن الفئات ذات  ،وأوجز السيد عودة مسألة الوصول إلى خدمات التعليم قبل المدرسي. كجزء من برنامج دعم إصالح التعليم في األردن
فمستوى االلتحاق  ،ع االجتماعي واالقتصادي المتدني ال تتمتع بنفس فرص الوصول إلى الخدمات بالقدر الذي يتوفر للفئات األخرى الوض

تقدم المنظمات المجتمعية ومؤسسات القطاع الخاص  ،وفي هذا السياق. بالتعليم قبل المدرسي منخفض وال سيما في المناطق الريفية والفقيرة
هي حل ( DIB)وأوضح السيد عودة أن سندات األثر اإلنمائي . والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بشكل حصري تقريباً  خدمات الرعاية

وسندات األثر اإلنمائي هي آلية تسمح للمستثمرين بتزويد رأس المال مقدمًا . محتمل تم تطويره دوليًا على مدى السنوات العشر الماضية
ال يدفع ممول : والحصول على مدفوعات العائد على أساس النتائج ،ض األطفال من خالل مقدمي الخدماتلتمويل التوسع في قطاع ريا

ويشتمل النظام أيضًا على . إال بعد اإلنجاز الناجح للمنجزات المستهدفة المتفق عليها( ويتمثل في الحالة األردنية بالحكومة المركزية)النتائج 
وتابع السيد عودة موضحًا أن المشروع قد أجرى . كما أن النظام ال يتطلب من الحكومات الدفع مقدماً . عليهاإدارة أداء الخدمات واإلشراف 

مع فرصة كبيرة الختراق القطاع الخاص في خدمات  ،مراجعة للسوق والقطاع لتقييم سندات األثر اإلنمائي كأداة مناسبة للوضع األردني
 2021هي مواصلة تطوير نموذج مالي يتم تقاسمه مع الحكومة األردنية وتجريبه في نهاية عام  وستكون الخطوات التالية. رياض األطفال

   .عودة اضغط هنا شرائح الخاص بالسيداللالطالع على عرض . في عمان الشرقية

التابع لوزارة التعليم الوطني التركية، ( PICTES)مدير برنامج إدماج األطفال السوريين في نظام التعليم التركي  ،السيد أركان أجيكجوزقدم 
والذي يهدف إلى زيادة االستعداد المدرسي وتعزيز التكيف  ،(FRITs)المشروع الممول ضمن إطار مرفق االتحاد األوروبي لالجئين في تركيا 

 ونظراً . تم تطوير البرنامج بالتعاون مع المديرية العامة للتعليم األساسي وجرى تنفيذه من قبل المعلمين. االجتماعي لألطفال السوريين واألتراك
برنامج إدماج األطفال أوضح السيد أجيكجوز كيف يهدف  ،لعدم وجود عدد كاف من األطفال السوريين المسجلين في المدارس التركية

سنوات والذين لم يستفيدوا بعد  6و 5إلى الوصول إلى األطفال األتراك واألجانب الذين تتراوح أعمارهم بين السوريين في نظام التعليم التركي 
 .وا الدراسة االبتدائيةئوالذين من المتوقع أن يبد ،من التعليم قبل المدرسي أو أي شكل من أشكال التعليم

في ( من غير األتراك نصفهم تقريباً ) 2019طفاًل في سبتمبر  58376من خالل برنامج صيفي يصل إلى  ،2019بدأ البرنامج في عام  
إيصال  ،والموظفين اإلداريين الخاص بالمدرسيينتدريب المدربين  ،تطوير المناهج الدراسية: وشملت األنشطة ما يلي. العديد من المحافظات
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طور نظام التعليم التركي  ،لمعالجة حاجز اللغةو . النقل والتغذية المجانية للطالب المشاركين خدماتتوفير و المواد والمعدات إلى المدارس 
لتعلم اللغة التركية بسهولة  الفصول الدراسية مع األطفال األتراك فرصة مشاركةمنح األطفال السوريين تم شراكات مع األوساط األكاديمية و 

فضاًل عن المهارات االجتماعية والرعاية الذاتية والتنمية  ،أظهر تقييم البرنامج أنه ساهم في زيادة المهارات اللغوية لألطفالو . مع أقرانهم
باإلضافة  ،دما يسمح الوضع بذلكأشار السيد أجيكجوز إلى أن نجاح البرنامج وانتشاره سيسمح بتقديم خدمات مماثلة عن ،وأخيراً . المعرفية

كما يخطط البرنامج  .إلى تنظيم دورات تدريبية تدعم التطوير المهني لمعلمي ما قبل المدرسة حول تعليم األطفال األجانب والتعليم الشامل
 بالسيد الشرائح الخاصلالطالع على عرض . المحمول للوصول إلى المزيد من األطفال( رياض األطفال) Kindergatenلتطوير تطبيق 

 .أجيكجوز اضغط هنا

 

 ة والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرةبما في ذلك الالجئين في عروض الرعاي: الخبرات المحلية: الثانية الجلسة

بما في ذلك أمثلة من القطاع  ،والالجئين المستضعفينركزت هذه الجلسة على أمثلة محلية عملية لضمان جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للسكان المحليين 
 .الخاص والمنظمات المحلية والمنظمات غير الحكومية والبلديات

مع أنشطة لألطفال  ،الجلسة بعرض حول المركز الذي يخدم مليون مستفيد مجاناً  ،األردن-مديرة مركز زها الثقافي ،السيدة رانيا صبيحبدأت 
 . الذين تتراوح أعمارهم بين ثالثة أعوام إلى ستة عشر عاماً 

مثل  ،إلى األطفال في المناطق األقل حظًا وتعزيز قدراتهم من خالل برامج مبتكرة وأنشطة ما بعد المدرسة للوصول المركزتهدف برامج 
وسلطت السيدة صبيح الضوء على . كما توفر تلك البرامج التدريب لمقدمي الرعاية. البرامج المتعلقة بالرياضة وتعلم اللغات والحرف الترفيهية

 .ي ومختلف أنواع الشراكاتأهمية الدعم من المجتمع الدول

وأشارت .  يساهمون في تقديم الخدمات مجاناً  شريك 300ويتوسع مركز زها بمساعدة البلديات ووزارة التخطيط والتعاون الدولي األردنية  
بهدف رفع قدراتهم وخلق  ،وخاصة النساء والشباب األردنيين والسوريين ،عائالتإلى ال كذلكإلى أن خدمات المركز تمتد  السيدة صبيح أيضاً 

كما أن خدمات المركز . فرص ريادة األعمال من خالل التدريب المهني ودورات التسويق اإللكتروني التي تلبي احتياجات سوق العمل
السيدة  ذكرت ،وأخيرا. تستهدف األطفال واألسر من ذوي االحتياجات الخاصة من خالل مركز إعادة التأهيل ومركز الدعم النفسي والمجتمعي

وذكرت أن الفصول . إلى إعادة فتح المراكز المحلية قريباً  تهدف، أنشطة عبر اإلنترنت 19-منذ بدء جائحة كوفيد صبيح كيف نفذ مركز زها،
 بما في ،إال أن المركز يعمل على توفير أكبر عدد ممكن من الحلول عبر اإلنترنت ،والدورات الوجاهية أفضل من التفاعالت عبر اإلنترنت

مركزًا من خالل تقديم خدمات  22روضة أطفال و 16، استهدف مركز زها 19-أثناء جائحة كوفيدو . ذلك الدعم النفسي االجتماعي للشباب
لالطالع . بالتعاون مع بعض الشركاء الذين يوفرون لألطفال وأسرهم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت ،عن بعد من أجل استمرارية المشاريع

 .صبيح اضغط هنا بالسيدة الشرائح الخاصعلى عرض 

وذكرت أن متوسط االلتحاق . الجلسة بتقديم أمثلة من لبنان ،أخصائية الطفولة المبكرة في جامعة هارفارد ،ألكسندرا تشين الدكتورةواصلت 
وكررت التأكيد . وهو أقل من المناطق األخرى باستثناء جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا ،٪ 27في مرحلة ما قبل المدرسة في لبنان يبلغ 

لندوة عبر اإلنترنت، لتحديد المجاالت التي يمكن لصانعي على أهمية إجراء مناقشات حول الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كهذه ا
وحيث يمكن للقطاع الخاص أيضا دعم الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لألطفال الالجئين دون سن  ،السياسات أن يحدثوا فرقًا فيها
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وقيود  ،ويعانون من ظروف معيشية سيئة ،معرضون للخطروأشارت الدكتورة تشين إلى أن األطفال الالجئين السوريين في لبنان . سنوات 5
باإلضافة . بمستقبل جيد" للحلم"عالوة على عدم وجود مساحة عقلية  ،ما يشكل ذروة ضغوط النزوحميعملون في الشوارع  وأحياناً  ،على اللعب

ولكنه مقتصر فحسب  ،طفال السوريين كمرحلة إلزاميةفإن نظام المدارس العامة في لبنان ال يشتمل على التعليم ما قبل المدرسي لأل ،إلى ذلك
 . والفصول الدراسية مكتظة ،حيث أن المعلمين غير مجهزين ،على بعض المهارات األساسية الجاهزة للمدرسة

ن الخيارات ويوفر طريقًا للحصول على المزيد م ،فهو حق من حقوق اإلنسان: يعد التعليم قبل المدرسي أكثر أهمية ،في ضوء هذه التحديات
التي تقدم من جانب جهات  ،وعرضت الدكتورة تشين الممارسات الجيدة والحلول المبتكرة فيما يتعلق ببرمجة المناهج الدراسية.  في الحياة

ثير وحقيقة أن الك ومع األخذ بعين االعتبار الظروف الخاصة لألطفال السوريين ،فاعلة مختلفة مع التركيز على التكيف والتعلم المتكيف
تدريس ( 2تطوير حب التعلم في فترة قصيرة من الزمن ؛ ( 1: وذلك عبر منهم سوف يتركون المدرسة في وقت الحق من أجل دعم أسرهم

التركيز على المنطق ( 3؛ ( اسمهم واسم الوالدين وكيفية استخدام الليرة اللبنانية)المعرفة اللغوية األساسية للمهارات االجتماعية األساسية 
التخفيف من خطر االتجار ( 5تعليم األطفال على التعلم في ظروف فوضوية والتخفيف من اآلثار السلبية لبيئتهم ؛( 4والتفكير النقدي ؛ 

وا على الذين يمكن أن يحصل ،ينبغي التركيز بشكل خاص على األطفال ذوي اإلعاقة ،وبالمثل. واالختطاف من خالل تعليم الجسد وقول ال
سلطت الدكتورة تشين الضوء على أهمية دعم أولياء األمور  ،وأخيراً . المساعدة من منظمات غير حكومية محددة وأماكن مخصصة مجهزة

فالعالقة بين المعلمين وأولياء األمور أمر : النزوح التي يعانون منها وطأةاالجتماعي للتخفيف من و  النازحين من خالل تقديم الدعم النفسي
تلك  ومن أبرز: واختتمت الدكتورة تشين عرضها باإلشارة إلى بعض التحديات القائمة التي تستدعي إيجاد حلول لها. غاية األهمية في

شراك التحديات التركيز القوي للغاية على التعلم قبل المدرسي بداًل من التحفيز المبكر والمناهج المكيفة لالجئين، نقص اإلرادة السياسية إل
ومحدودية البيانات  نقص مؤهالت المعلمين ،السوريين في خدمات ما قبل المدرسة بنفس الطريقة المتبعة مع األطفال اللبنانيين األطفال
 . المتاحة

القطاعين حول تقديم عرض عن منظور  ،أخصائية أولى في القطاع الخاص لدى البنك الدولي ،السيدة مريم آيت سليمانثم واصلت 
لى أن رعاية األطفال إأشارت السيدة سليمان  ، حيثاقتصاديمن خالله االنتباه إلى رعاية األطفال كقطاع  لفتت حيث ،الخاص والمالي

والذي  ،حيث أن المرأة هي الجزء المهيمن في اقتصاد الرعاية ،المرأة وتأثيرها االقتصادي وتنميتها من أجل تمكينللغاية  امهم اقطاعيمثل 
ولكنه يوفر أيضًا الوقت للنساء للعمل والوصول إلى سوق العمل عند  ،ويوظف النساء في الغالب ،األطفاليشمل رعاية المسنين ورعاية 

خاصة وأن مشاركة المرأة السورية في سوق العمل في األردن أقل بكثير  ،وواصلت السيدة سليمان شرح كيفية إدراج الالجئات. وجود عرض
وفي . وقلة فرص الوصول إلى الفرص ،نقص التشبيك ،على سبيل المثال الصدمات النفسية ومن اسباب ذلك ،من مشاركة المرأة األردنية

ينبغي تقديم عرض الرعاية والتعليم في  ،عند تطوير قطاع رعاية األطفال ،أشارت السيدة سليمان إلى أنه من الناحية المثالية ،هذا الصدد
وأوضحت السيدة سليمان . على الرغم من أن هذا ليس ممكنًا دائمًا بسبب القيود الماليةمرحلة الطفولة المبكرة علنًا إلى أسر الالجئين أيضًا، 

يمكن تشجيع النساء على أن يصبحن رياديات أعمال بأن يصبحن  حيث يمكن لحلول القطاع الخاص أن تكون مفيدة ،أنه في ضوء التحديات
 ،فعلى سبيل المثال: يجب تحسين البيئة التنظيمية ،ولتحقيق ذلك. بما في ذلك توظيف نساء أخريات أيضاً  ،مقدمات للرعاية في منازلهن

وخلصت السيدة . وكثير من المتقدمين يستسلمون خالل فترة االنتظار الطويلة ،تستغرق عملية الترخيص للشركات في األردن أكثر من عام
وخاصة  ،للعمل لوالدينفضالً عن توفير الوقت ل ،أن يخلق فرص عمل من خالل تنظيم المشاريع سليمان إلى أن اقتصاد رعاية األطفال يمكن

 . من الناحية االقتصادية مما يمثل وضعًا مربحًا لكافة األطراف ،للنساء



 
 

بشرح المنظور من وجهة  الجلسة الثانية ،تركيا -طفال في بلدية محافظة غازي عنتاب، مديرة األسرة واألالسيدة كوبرا جنكلينيجثم اختتمت 
أعلنت السيدة جنكيليج عن سلسلة من المشاريع المنفذة كما و . نظر البلدية حول دعم جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة المحلية

وتشمل المشاريع . في بلدية محافظة غازي عنتاب، حيث يتم إدماج األطفال من خلفيات عرقية مختلفة وكذلك األمهات لتنمية شخصيتهم
وصول إليها سوى دفع رسوم للال يلزم  ،وبالنسبة ألطفال موظفي البلدية ،أيضًا األطفال السوريين لمساعدتهم على التغلب على حاجز اللغة

ناطق بما في ذلك الم ،وذكرت السيدة جنكيليج أن البلدية تخطط لفتح دور حضانة جديدة ومراكز رعاية نهارية في أحياء مختلفة. رمزية
كما أوضحت السيدة جنكيليج كيف أثرت جائحة . الصناعية من أجل دعم األمهات العامالت واألسر التي تعيش في المناطق المحرومة

وقدمت . ٪50التي أجبرت على اإلغالق ولكن أعيد افتتاحها اآلن بسعة و  لتعليم في مرحلة الطفولة المبكرةعلى مشاريع الرعاية وا19-كوفيد
ل حيث يمكن اطفواأل هاتاألمب الخاص حرمالمن بينها  ،ليج لمحة عامة عن المشاريع الجديدة التي سيتم إطالقها في المستقبلالسيدة جنكي

وبرنامج مدرسي مجاني  ،بينما يمكن لألطفال اللعب في منطقة مخصصة لألطفال األبوي لألمهات التركيز على التنمية الشخصية والسلوك 
 . وبطاقة تقرير الطفل لضمان إدراج األطفال في الخدمات البلدية ،التعاون مع اليونيسفألطفال األسر المحرومة ب

مثل إنشاء مجلس استشاري لألطفال والمراهقين  ،أوضحت السيدة جنكيليج كيف تعمل البلدية باستمرار على تطوير أفكار جديدة ،وأخيراً 
 .جنكيليج اضغط هنا بالسيدة لشرائح الخاصالالطالع على عرض . لضمان المشاركة الفعالة لألطفال والمراهقين في اإلدارة البلدية
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