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 تقديم
 

سدية، تكوين شخصية الطفل من نواحيها المختلفة الجتعتبر مرحلة الطفولة المبكرة هي مرحلة التأسيس في 
لسلوك، رسم أبعاد نمو الطفل وفيها يتم تكوين أنماط التفكير واوالوجدانية، واالجتماعية، والذهنية، ففي هذه المرحلة ت  

مية في إطار سلسلة الورش والندوات اإلعالو  وبناء أساسيات المفاهيم والمعارف، والخبرات والميول واالتجاهات.
ندوة "تنمية الطفولة المبكرة استثمار ، نظم المجلس 2015التي يعقدها المجلس العربي للطفولة والتنمية خالل العام 

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير طالل بن بمقره بالقاهرة،  2015يوليو  29وذلك يوم األربعاء  للمستقبل"
 . عبد العزيز، رئيس المجلس

 

زير التربية و  حسين كامل بهاء الدينالمفكر الكبير األستاذ الدكتور ئيسي في هذه الندوة وكان المتحدث الر 
ورئيس الجمعية المصرية لطب األطفال بإلقاء محاضرة حول أهمية مرحلة الطفولة المبكرة  والتعليم األسبق

 50وجلساتها الحوارية أكثر من شارك في أعمال هذه الندوة واالكتشافات العلمية الحديثة في هذا الشأن، وقد 
واإلعالميين وممثلي جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والخبراء المفكرين والشخصيات العامة من  مشارك

المعنية بالطفولة ووزارات التربية والتعليم والتضامن والمجلس القومي للطفولة واألمومة ومنظمة العمل العربية 
 )مرفق قائمة بالحضور(. ومنظمات المجتمع المدني
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 وقائع جلسات الندوة
 

  افتتاح الندوة

في مستهل الندوة، قدمت األستاذة إيمان بهي الدين منسقة وحدة اإلعالم الطفولة بالمجلس كلمة ترحيب 
لمتحدث الرئيسي للندوة الدكتور حسين كامل بهاء الدين ل وألقت الضوء على المسيرة الحافلةبالسادة الحضور، 

أسس عام الذي تالمجلس العربي للطفولة والتنمية نبذة مختصرة عن تقديم )مرفق السيرة الذاتية(، إضافة إلى 
بناء على التوصية الصادرة من مؤتمر الطفولة والتنمية تحت رعاية جامعة الدول العربية بتونس عام  1987
 . ادرة رائدة من صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز، وبمب1986

تقديم ب ، وبدأهاالدكتور حسن البيالوي األمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية الندوةأدار وقد 
الدكتور حسين كامل بهاء الدين، مؤكدًا على فكره المتميز  األستاذ لمحات حول مؤلفات المتحدث الرئيسي للندوة

إلى إعادة  -كمثقفين أو مهتمين بالشأن العام أو خبراء  –وَبْين مدى احتياجنا ورؤيته الثاقبة التي تنقلها مؤلفاته 
 ن البيالوي حسالدكتور  كما أشارلمرات عديدة، السيما أنها تتناول األوضاع الراهنة ومتغيرات المستقبل.  قراءتها
أن هذه الندوة تأتي في إطار جهود المجلس التي ترتكز على ثالثة مداخل فكرية واستراتيجية هى المدخل إلى 

جانب  ، إلىتأكيدًا لمبادىء العدالة االجتماعية سياسات الحماية والمشاركة المجتمعية ومدخلالحقوقي المتكامل، 
اء مضيفا بأن تلك األبعاد مكنت المجلس من بن ،على ايقاظ الذات وتربية األمل مدخل فلسفة التربية التي تقوم

وفق  تهيئة وتمكين وتعزيز قدرات الطفل حتى يتمكن من إعمال حقوقه يهدف إلىنموذج تنشئة جديد للطفل العربي 
المعرفة  تكزة علىمر لطفل لعملية تنمية شاملة  إطارآفاق جديدة ترتبط بالتحديات الراهنة في المنطقة العربية، وفي 

 المستنيرة. االجتماعي والمواطنة  العدلو  والتفكير الناقد

تنمية الطفولة المبكرة يعد من أولويات عمل المجلس في وأضاف الدكتور حسن البيالوي بأن موضوع 
 بالتعاون مع وفي قمة أولويات المجلس هذا العام أنه قام(، 2016 - 2014خطته االستراتيجية الراهنة )
 وارعللعمل على مشروع تأهيل ودمج أطفال الشالعربي للتنمية "أجفند"  وبرنامج الخليج الوزرات والهيئات المختلفة
  حقوق الطفل. لمناصرة  ومشروع تأسيس مرصد إعالميتنمية الطفولة المبكرة، وكذلك العمل في مشروع 

لصاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد حرص جميع الحضور في هذه الندوة على توجيه الشكر 
رئيسي ، كما قدم المتحدث اللمبادراته الرائدة في العمل التنموي العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية

 للندوة الدكتور حسين كامل بهاء الدين شكر لسمو األمير قال فيه: 

د العزيز الذي "أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عب
قام بإنشاء المجلس العربي للطفولة والتنمية وغيرها من المنظمات التنموية 
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الرائدة، وهو صاحب اليد في الكثير من المشروعات اإلنمائية والمشروعات 
الخاصة بالطفولة على مستوى العالم. إن هذا الرجل عنوان اإلنسان العربي 

مرار إلى أن تتقدم األمة العربية، المثقف المعني بشئون أمته، ويتطلع باست
كما أتقدم بالشكر لسمو األمير طالل لمساهمته في إنشاء مركز الطفولة 

برعايته الكريمة ومازال يتابع  2003المبكرة التابع لوزارة التربية والتعليم عام 
، فضاًل عن الكثير من األموال التي تبرع بها تطوير هذا المركز واالرتقاء به

على مستوى العالم ومنها تبرع سموه لالتحاد العالمي لطب األطفال الذي كنت 
 عضوًا فيه".  

 الجلسة األولى: 

الجلسة األولى للندوة لعرض محاضرة حول تنمية الطفولة المبكرة قدمها المتحدث الرئيسي الدكتور  خ صصت
سنة األخيرة، واستخالص للدروس  15الكتشافات العلمية في فترة الـــــــتناولت أحدث ا حسين كامل بهاء الدين

مر الذي ة عصيبة في قلب إعصار العولمة األمصر والعالم العربي يعيشان فتر إلى أن  المستفادة من التاريخ، مشيراً 
 يتطلب إحداث تغيير كأمر حتمي ألن الذين يرفضون التغيير محكوم عليهم بالعزلة، وقدم أمثلة لدول حققت تقدماً 

)مرفق العرض  .من خالل محاربة الفساد واالعتماد على التكنولوجيا واالهتمام بالتعليم مثل سنغافورة والصين وماليزيا
  التقديمي(. 

االعتماد تدعيم وزيادة قوة المعرفة و  يتمثل فيكامل بهاء الدين بأن األمل الوحيد اآلن الدكتور حسين أكد قد و 
ن اثبتت ، بعد أوالمدخل الوحيد هو الرعاية المتكاملة والتعليم في الطفولة المبكرةعلى اإلنتاج كثيف المعرفة، 

ضافة إلى كون الرعاية المتكامو  ،ت الذهبية في فتح نوافذ المعرفةة بأنها السنواالدراسات العلمية الحديث لة والتعليم ا 
في الطفولة المبكرة حقوق أساسية للطفل وضمانة استراتيجية للمستقبل فهى تمثل أيضا الظهير األساسي لألمن 

ربة الفساد واإلرهاب وتحقيق العدالة إلى سرعة العمل على مواجهة التحديات الراهنة من خالل محا القومي، داعياً 
عادة إدارة الموارد المتاحة، وتحويل ما كفلته الدساتير  عادة بناء منظومة القيم االجتماعية والتعليمية وا  االجتماعية وا 
  والمواثيق واالتفاقيات إلى تشريعات وسياسات وخطط وبرامج من أجل دعم حقوق األطفال في مصر والعالم العربي.

الدكتور حسين كامل بهاء الدين بأن تكون التنمية الشاملة للطفولة المبكرة والتعليم المبكر دعامة  أوصى
لى إ األمن القومي ومشروع مصر القومي في المرحلة الراهنة وأن تتحول الحقائق العلمية المذكورة في المحاضرة

قائق العلمية التي تدعم أهمية مرحلة ام قوي يدافع عن هذه الحومي على أرض الواقع، وتشكيل رأي عمشروع ق
 الطفولة المبكرة. 

دعوة  اتفاقية حقوق الطفل الدولية وأشار إلى بالدعوة إلى مراجعة محاضرتهالمتحدث الرئيسي للندوة  واختتم
لى تفاقية حقوق الطفل، فعلى سبيل المثال تركز االتفاقية عال صياغة جديدة الجمعية المصرية لطب األطفال لوضع
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الطفل في التعليم اإلبتدائي فقط، بينما في الدول المتقدمة يوجد التعليم المبكر واإلبتدائي واإلعدادي والثانوي  حق
ل التعليم األخرى. كما تطرق أيضا إلى الجهود المبذولة ًا للطفل لحرمانه من مراحوالجامعي، األمر الذي ي عد ظلم

لطفل في الدستور المصري الجديد الذي يتضمن إلى حق من الجمعية المصرية لطب األطفال إلدراج حقوق ا
في إطار عدد من البروتوكوالت مع وزارة  –سنوات في التعليم المبكر، مؤكدًا أن الجمعية  6 – 1األطفال من سن 

كرة لمببدأت في بناء قدرات العاملين في مراكز الطفولة ا –ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم  االجتماعي التضامن
 ومعلمي رياض األطفال ومدرسي التعليم اإلبتدائي.

 : الدكتور حسين كامل بهاء الدين محاضرةأبرز نقاط وفيما يلى 

ة المعرفة الوسيلة بناء قو  القيمة المضافة النسبية ألي منتج تتناسب مع قيمة المعرفة في المنتج، ومن ثم ي عد   -
 الوحيدة إلعداد قوة العمل الالزمة لإلنتاج كثيف المعرفة. 

ثمة عالقة أكيدة بين نسبة التعليم الجامعي ونسبة التعليم المبكر ونمط اإلنتاج السائد والدخل القومي  -
 اإلجمالي ألي دولة. 

ء الكامل لتعليم المتميز للجميع يؤدى إلى القضاي عد اإلنتاج كثيف المعرفة البوابة الذهبية للدول القوية، وا -
على األمية ومن ثم القضاء على التطرف واإلرهاب وتوفير الصحة المتكاملة لغير القادرين والقادرين 

 والقضاء على تلوث البيئة. 
بداعية ال تتوافر إال لمن ت - تع ميحتاج اإلنتاج كثيف المعرفة إلى قوة عمل متميزة ذات إمكانات معرفية وا 

برعاية متكاملة للطفولة؛ بما فيها الرضاعة الطبيعية والتعليم المبكر والتعليم المستمر، وكل ما يدعم ويزيد 
 لخ. اضة والموسيقى والنوم السليم..إمن قوة المعرفة وتشمل الري

الرعاية  لإن االستثمار األمثل للمستقبل يتحقق بتدعيم وزيادة قوة المعرفة، والسبيل إلى ذلك يتحقق من خال -
  المتكاملة والتعليم المبكر في الطفولة وضمانته هي نص دستوري ملزم. 

مكانية تنمي بعمل جماعي.ولكن مورد ي   الذكاء ليس قدرًا محتوماً  -  ستثمر وا 
ن بدء التعليم فى السادسة أشبه باللعب فمنذ السنوات المبكرة األولى للطفلالتعليم يجب أن يبدأ  - ى الوقت ، وا 

 .الضائع
 . 34الالزمة للعلوم والرياضيات بنسبة % الكامنةالموسيقى في الطفولة المبكرة تزيد القدرات  -
أثبتت األبحاث أن الرعاية الحميمة واإللتصاق البدنى المباشر بين األم والرضيع تلعب دورا محوريا فى   -

 .وظائف المخ وتركيبه ونمو
 لدى الطفل.  قوة المعرفةو  العاطفة الرضاعة الطبيعية تدعم وتنمى -
نما تنظيم وتثبيت للمعرفة -  .النوم ليس فترة خمول بالنسبة للمعرفة وا 
 جاءت حقوق الطفل في الدستور المصري الجديد على النحو التالي:  -
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o  حق فيي عد طفاًل كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل العلى:  80نصت المادة 
حق الطفل في الحماية من وكذلك نصت المادة على  الحديثة، التطعيماتالتطعيم المجاني بكل 

كل أنواع اإلساءة بما فيها تلوث البيئة وعمالة األطفال واستغاللهم سياسيًا وتجاريًا وجنسيًا ومن 
ي ذتلوث البيئة، وحق الطفل في التعليم المبكر في الست سنوات الذهبية األولى، وحق الطفل 

 . اإلعاقة
o  لى: تمكين األم العاملة من واجبات األسرة واألمومة وخاصة الرضاعة الطبيعية. ع 11نصت المادة 
o  أو ما يعادلها، وتكفل الدولة  التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية إلزاميةعلى:  19نصت المادة

 . مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون
o  ال يتجزأ.  واد الدستور نسيجًا مترابطًا وكلكل معلى: أن  277نصت المادة 

 

وفي ختام هذه الجلسة قام األمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيالوي بتكريم 
هدائهالدك  درع المجلس؛ تقديرًا لمسيرته العلمية والتربوية الحافلة باإلنجازات.   تور حسين كامل بهاء الدين وا 

 الجلسة الثانية: 

للمداخالت الحوارية التي قدمها السادة الحضور في الندوة، الذين قاموا بتوجيه خ صصت الجلسة الثانية 
شكر إلى وقدموا العلى العرض التقديمي والحقائق المهمة الواردة في المحاضرة القيمة. الشكر للمتحدث الرئيسي 

 . المائدة الحوارية المهمةالمجلس العربي للطفولة والتنمية لتنظيم هذه 

مجموعة المشكالت التي تواجه منظومة التعليم، وطالبوا  خالل هذه الجلسة الحواريةالمشاركون  وحدد
بضرورة أن يكون المشروع القومي القادم هو رعاية وتنمية الطفولة المبكرة وليكون الحلم القومي الذي يجمع المواطنين 

 ومياً كدعم من القيادات السياسية وتتكاتف فيه جهود كل المؤسسات المعنية ححوله ويناضلون من أجله، على أن ي  
. كما وجهوا الشكر لسمو األمير طالل بن عبد العزيز على جهوده التنموية وناشدوه برعاية ودعم هذا المشروع وأهلياً 

  القومي الذي يمثل الرهان على المستقبل.

 

 وفيما يلي موجز لعدد من المداخالت التي تطرق إليها السادة المشاركون في هذه الجلسة الحوارية: 

على أهمية العمل على إنقاذ التعليم من التطرف واإلرهاب،  األستاذ يوسف القعيدوالمفكر الكاتب أكد 
نما تستلزم تجفيف منابع اإلرهاب من جذورها،  ال تقتصرالسيما أن مواجهة التطرف  على الوسائل األمنية فقط، وا 

ضافة إلى ي المناطق العشوائية، إمشيرًا إلى ارتفاع نسبة التسرب من التعليم خاصة في المناطق الريفية وكذلك ف
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ارتفاع نسبة األمية والزيادة السكانية، الفتًا إلى أن هناك تناقض واضح بين أرض الواقع والرؤى األكاديمية والعلمية 
بشأن القضية التعليمية، وثمة إهمال متعمد لفكرة التعليم وفكرة التربية، وذلك في الوقت الذي ي عد فيه التعليم البوابة 

 حقيقية ألي تقدم إذا كنا نريد لهذا البلد أن يتقدم. ال

ة إلى إشكالي ،أستاذ علم االجتماع وعضو المجالس الرئاسية المتخصصة ،الدكتورة ملك زعلوكأشارت 
تالشي اللغة العربية الفصحى في حياة األطفال رغم أهميتها القصوى، فقد أشار المتخصصون في اللغويات أن 

 50عن  سيحصل على ما ال يقل –قبل الدخول إلى المرحلة اإلبتدائية  –الطفل إذا تحدث باللغة العربية الفصحى 
. ويعني ذلك أن اللغة العربية األجنبيةحصل عليها من اللغات ألف مفردة فقط ي 30ألف مفردة لغوية، مقارنة مع 

تحمل الثراء والقوة لتزويد الطفل بالمفردات اللغوية الالزمة إلحداث استثارة المخ ونمو الذكاء والتفكير. وأضافت أن 
ية، وت عد هذه الفجوة مثمة إشكالية أخرى تتعلق باللغة تتمثل في الفجوة القوية بين اللغة العربية الفحصى واللغة العا

هذا التحدى غير موجود في اللغات األجنبية مثل اللغة و إشكالية تؤدى إلى تعثر التعليم وتحد من نمو الذكاء، 
 ربط فكرة التربية الوالدية بالقرائية وبرامج محو األمية. اقترحت و اإلنجليزية. 

الضوء على قضية العنف ضد األطفال، مؤكدًا  األستاذ بجامعة األزهر،الدكتور عبد اهلل النجار، وألقى 
فل يتسبب في إعاقة نمو الط -كأحد الوسائل التعليمية  -على أن استمرار استخدام ضرب األطفال في المدارس 

عليم يفتقد إلى الموضوعية في الكثير من األحيان، ويتضح ذلك أيضًا في توأوضح أن التعليم وتشويه عملية التربية. 
. ي المصالح الخاصةفسيرات التي تلبات يقوم على فكرة االستقطاب والميل إلى التفسيرات السياسية أو التالدين الذي ب

باإلضافة و كما أن البعض يستغل العلم للقهر والتمييز االجتماعي وقهر الدول األخرى واإلستيالء على خيراتها. 
عادتها بنصإلى ذلك،  ها دون أن يكون للعقل مجال في هذا األمر، يركز التعليم على حفظ التجارب الماضية وا 

علم نحتاج إلى تعليم يركز على شخصية المتأننا  النجاروأوصى وهي المشكلة التي تواجه تجديد الخطاب الديني. 
وينمى فيه القدرة على اإلبتكار والتفكير واالستفادة من الماضي والحاضر والمستقبل، ويعني ذلك إعادة صياغة 

تمام باألطفال أهمية االهم وليس فقط الحصول على الشهادات، مشددًا على التعليمية لتنمية شخصية المتعلالخريطة 
فاقدي الرعاية الوالدية وعلى وجه الخصوص أطفال الشوارع الذين يفتقدون الرعاية والحنان والحب، وثمة حاجة إلى 

 صياغة جديدة تستوعب هذه الشريحة من األطفال. 

أستاذ القانون ووزير التضامن االجتماعي األسبق عن عالقته الوطيدة  ر أحمد البرعيالدكتو وتحدث 
بما يتمتع به من أسلوب علمي يقوم على سرد الحقيقة حتى لو كانت  بالدكتور حسين كامل بهاء الدين مشيداً 

األمر الذي  ،االجتماعي للتضامن صادمة. كما أشار سيادته إلى اهتمامه بموضوع الطفولة المبكرة حينما كان وزيراً 
 دعاه إلى تشكيل لجنة لوضع مشروع قومي للتعليم المبكر بالشراكة مع الجهات المختصة. واختتم مداخلته مؤكداً 
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العهد  العدالة االجتماعية التي تحققت في :بأنه لن يتم تحقيق أى مشروع قومي إال إذا تم االلتفات لقضيتين هما
لفرص وليس مجرد أجور ودخول، والقضية الثانية هى الخطاب الديني الذي لم يعد الناصري من خالل مبدأ تكافؤ ا

يخص الشيوخ وحدهم أو األزهر وحده إنما يخص كل مثقف في مصر، فتجديد الخطاب الديني لم يعد مستقبل 
 مشيخة إنما مستقبل دولة.

، مديرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، على أنه المستشار أول إيناس مكاويوأكدت 
للحكومات في هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها المنطقة العربية، مشيرة  البد أن يكون المجتمع المدني ذراعًا قوياً 

ة حقوق الطفل حقاقات اتفاقيمجموعة الدول العربية هي المجموعة األكثر تدنياً على المستوى الدولي في تنفيذ استأن 
مع ما حققه  وذلك بالمقارنة ا يتعلق بتوفير التعليم األساسي،الدولية )رغم أنها ال تعبر عن طموحاتنا(، حتى فيم

قد  2015المجتمع الدولي في هذا الشأن، ولهذا السبب ثمة تخوف من أن أولويات التنمية المستدامة لما بعد 
بية، تناقش هذه الندوة قضية "الطفولة المبكرة" الغائبة في مجتمعاتنا العر  ى أنه بينماتتجاوز هذه القضية. ولفتت إل

 بشأن كيفية النهوض بهم. New bornيجتمع العالم ليضع استراتيجيات ما ي طلق عليه "األطفال حديثي الوالدة" 
التوالي، ومن  م للعام الرابع علىلتعليلم يلتحقوا بأي شكل من أشكال االذين أطفال سوريا إلى قضية  مكاوىوتطرقت 

بات لدينا في المنطقة العربية، نتيجة الصراعات، خاليا ستنمو وتترعرع خالل سنوات، ألنها تعاني من الحرمان، ثم 
 وستكون هذه الخاليا جاهزة لإلرهاب، ومن ثم يجب على األقل وضع خطة للحماية واالحتواء والتمكين. 

إلى رؤية إدارة المرأة واألسرة والطفولة بجامعة الدول العربية بوضع خطة إستراتيجية لقضايا  مكاويولفتت 
وضع "هذا المشروع القومي كنموذج في  للمساهمةدعت المجلس العربي للطفولة والتنمية ، و 2015الطفولة لما بعد 

ها في الوقت امعة الدول العربية بإعدادعلى مستوى عربي" في االستراتيجية العربية للنهوض بالطفولة التي تقوم ج
ها في ضوء ما أ ثير من أفكار وحقائق علمية في هذه الندوة وتحويلالراهن، بحيث يتم تغطية محور "الطفولة المبكرة" 

ببرامج حقيقية قابلة للتنفيذ وخطة زمنية وجهات تمويل مقترحة قادرة على المساهمة فيها،  إلى إستراتيجية شاملة
 ى التقييم والمراجعة كل ثالث سنوات. إضافة إل

احترامه للدكتور حسين كامل بهاء الدين ألنه  علىأحمد عبد المعطي حجازي  األستاذوأكد الكاتب والمفكر 
ما أشار سيادته للتربية والتعليم. ك عالم وشجاع ومستنير واستطاع أن يقاوم التعليم والفكر المتطرف حينما كان وزيراً 

إنما موضوعات عدة  واحداً  تناول موضوعاً يلم إلى أن موضوع الندوة أو المحاضرة التي ألقاها الدكتور حسين 
، خاصة ستفاد منهامجموعة من الدروس التاريخية في مصر التي يجب أن ي  حجازي  األستاذ وقضايا متعددة. وطرح

سماعيل والتي لم تكن مجرد افتتاح مجرى مائي إنما انفتاح مصر على العصر إهد الخديو تتاح قناة السويس في عاف
الحديث. كما نوه األستاذ حجازي إلى أن التجارب الناجحة في مجال التعليم والتي ساقها الدكتور حسين في 
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ؤالء ن أى نظم استطاع هأن نتحدث ع محاضراته كلها نماذج أسيوية قامت في دول اتسمت بالطغيان، لذا كان لزاماً 
ولة. على أهمية الديموقراطية كشرط للتنمية المستدامة ولتنمية الطف أن يصنعوا التقدم الذي صنعوه في بالدهم، مشدداً 

   واختتم كلمته بأنه يتمنى من تحويل العلم الغزير إلى عمل نافع وواقع ملموس.

ييرًا إلى بعض الحقائق التي يمكن أن ت حدث تغ، مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة، الدكتور غيث فريزوتطرق  
منخفضة بمعنى أن ت عد  –كما هو الحال في معظم الدول العربية  –نسب اإلعالة في مصر  إيجابيًا، مشيرًا إلى أن

دث في المتوقع أن يح عدد المنتجين )في العادة هم من فئة الشباب( ينخفض مقارنة بمن يقومون بإعالتهم. ومن
إنقالبًا في هذه المعادلة، بمعنى أن نسب اإلعالة بحلول عام  –طبقًا للطفرة السكانية أو الشبابية  – 2030عام 

سوف تنعكس وتصبح تقارب الدول المتقدمة؛ ألن عدد الشباب أو من هم في الفئة العمرية للعمل سيكون  2030
مما هي عليه اليوم. وينطوي على ذلك فرصة تاريخية حقيقية لتسليح أكبر، ومن ثم ستكون نسب اإلعالة أفضل 

طلوبة رفع شعار بناء رأس المال البشري والكتلة الحرجة المعلى أهمية  فريزوأكد فة. هؤالء الشباب بقوة اقتصاد المعر 
الخطط  جميعوتفعيل اقتصادات مجتمعات المعرفة بالشكل المطلوب، وأن يصبح هذا الشعار خطًا متقاطعًا في 

 يع. على أرض الواقع في صورة مشار  التنموية وعلى رأسها الموازنات العامة للدولة، بوصفها الخطة التي تنعكس

إلى حتاج تتنمية الموارد البشرية إلى أن  ،مؤسس الحركة المصرية للتنوير، الدكتور جيفارا البحيريوأشار 
ة واألفراد تكاتف الدولتأن لكن يجب توقع حدوث نتائج سريعة، و ن يجب أن الكثير من الوقت والمجهود، ومن ثم ال

األساس لنجاح الدول المتقدمة. وأشار  لتحقيق هذا الغرض. وهذا التكاتف هو والمجتمع المدني والقطاع الخاص
 To) تعريف الرأي العام بالمشكلة( 1) إلى ثالث عوامل رئيسية وهي تحتاج عملية التغييرإلى أن  الدكتور البحيري

inform ،)(2) مشاركة الجميع في وضع حلول ل( لمشكلةTo involve( ،)3 ) تكامل الجميع والتزامهم بتنفيذ حلول
المجموعة تشكيل ثالث مجموعات عمل تعمل بصورة متوازية على األتي: واقترح  (.To integrateالمشكلة )

لتغيير، عمل لة المجموعة الثانية: تقوم بوضع خطشروع متكامل ومكتوب بصورة واضحة، و األولى: تقوم بوضع م
وضع  ال تتوقف عند وقت معين، بحيث تشمل مراحل ةوهي آلية مستمر  ،المجموعة الثالثة: تقوم بوضع آلية التقييمو 

 المشروع وعملة التغيير وعملية التطبيق. 

إلى أن أي مشروع قومي يحتاج إلى وسيلة لجذب كل األستاذة سهير اإلمام  الصحفيةالكاتبة ونوهت 
شعارها بأنها جزء ال يتجزء من هذا المشروع، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية  الطبقات وا 
والحاجة الماسة إلى معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية، إضافة إلى الحاجة إلى بناء قدرات 

 المعلمين، وأكدت على الدور المناط بوسائل اإلعالم في معالجة القضايا المجتمعية الم لحة. 
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ة إلى أهمية مرحلة الطفول رئيس جمعية إشراقة لتنمية الطفولة،، األستاذة سوسن رضوانبينما أشارت 
م أعدادهم ون من التهميش رغالمبكرة في حياة اإلنسان ودعت إلى تركيز االهتمام على أطفال العشوائيات الذين يعان

من يمثلون جزء كبير من قاعدة الهرم السكاني مستقباًل، و سوف  –وفق ما تشير إليه اإلحصائيات  –الكبيرة، وأنهم 
 ثم يتعين االهتمام بهذه الفئة. 

رئيسة جمعية زهور الحياة لأليتام المعاقين إلى أهمية تطبيق العدالة  الدكتورة هدية عبد الفتاحوتطرقت 
االجتماعية في التعليم، مشيرة إلى الفجوة ما بين التعليم الخاص والتعليم المجاني، وأعربت عن استعداد الجمعية 

في منطقة  لها توافرللتعاون مع الجمعية المصرية لطب األطفال من خالل استخدام البنية التحتية للجمعية التي ست
 برج العرب بمحافظة اإلسكندرية. 

 إلى حقوق الطفل الم درجة في ، رئيس االتحاد العام للجمعيات األهلية،الدكتور طلعت عبد القويوتطرق 
التزام على الحكومة تجاه الطفل وفقًا للدستور، مشددًا على أهمية تنمية  15الدستور المصري وأنه يوجد أكثر من 

يق ربط هذا الموضوع بقضية السكان وتحقالمبكرة للحفاظ على مستقبل هذا الوطن، ولفت إلى ضرورة الطفولة 
التوازن بين معدل النمو السكاني والموارد المتاحة، مع التأكيد على أهمية حل مشكلة زيادة معدالت األمية الجاري 

 خطة استراتيجية معنية بقضايا الطفولة التعامل معها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مشددًا على وضع
 . يمكن أن تتحول إلى خطة تنفيذية للحكومة، ويلعب فيها المجتمع المدني دورًا مهمًا وواضحاً 

إلى التركيز على حل مشكلة األمية واالهتمام بطفل الصحفية األستاذة سعاد أبو النصر  الكاتبةودعت 
الريف وما يواجهه من تحديات، وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني التي يقع عليها عبء كبير في 

 تنفيذ هذه المهمة. 

ه ليمذي اإلعاقة وتعبضرورة االهتمام بالطفل  ،الخبيرة بالمجلس، الدكتورة سهير عبد الفتاحوأوصت 
 ودمجه في المجتمع. 

 ،ماعيوزارة التضامن االجتب رئيس اإلدارة المركزية للرعاية االجتماعية، الدكتور يوسف عبد الباسطوأشار 
إلى أن وزارة التضامن االجتماعي قامت بوضع معايير جودة لدور الحضانة يتم بالفعل تطبيقها على دور الحضانة 

ن مع الجمعية بالتعاو  التدريب إلى القائمين على رعاية األطفال في دور الحضانة، باإلضافة إلى تقديم التابعة لها
 ، بيد أن هناك إشكالية تتمثل في أن كل دور الحضانة ليست مسندة إلى جمعيات أهليةالمصرية لطب األطفال

  تابعة لوزارة التضامن االجتماعي، ولفت أيضًا إلى تدني أجور مقدمي الرعاية في دور الحضانة.

ن لأن وضع خطة مستقبلية لهذا البلد األمر  ،األمين العام للمجلس العربي، الدكتور حسن البيالوي وبلور
يتم بالصورة المرجوة إال حينما يتم وضع قضية تجديد الخطاب الديني وقضية التعليم ونشر الثقافة المستنيرة على 
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نما ألقائمة ا ولويات واالهتمامات. ولعل الالفت للنظر أن العدالة االجتماعية ليست مجرد مسألة أجور ودخل، وا 
جديد تجديد الخطاب الديني هو تكما أكد على أن . شاملة تتجاوز حتى المفهوم الضيق لتكافؤ الفرصهي قضية 

ة إال ركة األولى، ولن تقوم األشياء العلميثقافة مصر بكل ما فيها من أديان ومعتقدات، والمعركة الثقافية هي المع
في بيئة ثقافية قادرة على استشراف المستقبل والتطلع إليه. والشك في أن الثقافة المتخلفة ستكون قاهرة ألي مشروع 

 قومي رائد. 

إلى أن قضايا الطفولة تعاني من آفة التجزيئية، حيث إن النظر إلى قضايا الطفولة يتم  البيالويولفت 
وجزء  ياالجتماع ظرة مجزئة غير متكاملة، فنجد أن جزء من قضايا الطفل تندرج في اختصاص وزارة التضامنبن

آخر لدى وزارة التربية والتعليم، فضاًل عن أجزاء أخرى لدى وزارة الداخلية ووزارة العدل ..ألخ. ومن ثم يمكن القول 
وشدد لتنفيذ. ة تتحول إلى خطط قابلة لأنه ال توجد رؤية متكاملة ومترابطة لقضايا الطفولة تنبثق عنها سياسات شامل

فال الشوارع واألطفال المهمشين، الفتًا إلى الدور الذي يقوم به المجلس على أهمية معالجة قضايا أط البيالوي
العربي للطفولة والتنمية في تنفيذ مشروع "أنا أخترت األمل" في مؤسسة دور التربية بالجيزة بالتعاون مع وزارة 

تلفة لتأهيلهم الفنون المخ التضامن االجتماعي، الذي يتبنى نهجاً جديداً يقوم على إيقاظ الذات لدى األطفال باستخدام
 ودمجهم في المجتمع. 

تم االتفاق في ختام هذه الجلسة على تخصيص جلسات حوارية أخرى الستكمال مداخالت السادة وقد 
 الحضور. 

عن تقديره لكل األراء الدكتور حسين كامل بهاء الدين وفي تعليقه الختامي على المداخالت، عبر 
سادة الحضور في الندوة مؤكدًا على أهمية توافر اإلرادة السياسية للدولة لتبني مثل هذا والمقترحات التي ساهم بها ال

المشروع، ومشيرًا إلى أن التعليم والمعرفة والطفولة هي االستثمارات ذات األولوية في خطط الدول التي تقدمت 
ومي إلى وضع مثل هذا المشروع القبالفعل، إذ خصصت لها التمويل الالزم في الموازنات المالية، وأوصى بالحاجة 

على أولويات الدولة والمجتمع المدني، وأن يعمل كل في موقعه )المفكرين واإلعالميين والخبراء( على تبني تنفيذ 
عبئة الرأي العام حول هذه القضية للتأثير على صانعي القرار. ودعى صاحب السمو الملكي األمير هذا التوجه لت

   تبني هذا المشروع ليتم تنفيذه تحت رعاية كريمة من سموه. طالل بن عبد العزيز ل

   :ما انتهت إليه الندوة

وتوصل المجتمعون إلى تشكيل هيئة تأسيسة يكون الحضور نواة لها للعمل على وضع مالمح هذا 
المشروع القومي والحشد من أجل خلق تيار شعبي عربي من أجل دعم تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها السبيل 



12 
 

ميين من والمثقفين واإلعاللبناء مستقبل مصر والعالم العربي، وتشكيل لجنة تنفيذية تضم مجموعة من الخبراء 
 أجل إدارة الحوار الفاعل والداعم لهذا المشروع القومي.

واقترح السادة الحضور ضرورة أن يوضع هذا المشروع تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير طالل 
 بن عبد العزيز لما لسموه من جهود تنموية عربية أصيلة في مجاالت متعددة للنهوض باألمة العربية. 

 

 الخطوات القادمة:

وبناًء على ما تقدم، أوصى السادة الحضور بخطوات عملية لدعم قضية الطفولة المبكرة في مصر والوطن 
 العربي، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

أن جميع السادة الحضور نواة لجنة تأسيسية لوضع مشروع قومي لتنمية الطفولة المبكرة في مصر  -1
 .والدول العربية

 الرؤية لهذه القضية مما قدمه الدكتور حسين كامل بهاء الدين.تنطلق  -2
الهدف هو: تشكيل تيار من المفكرين والمثقفين والتربويين والخبراء، لتنمية الطفولة المبكرة في  -3

 مصر والدول العربية. 
 د. نبيل صموئيل ود. أحمد زايد ود. عبد اللطيف محمود د. حسن البيالوي تشكيل لجنة من السادة: -4

 ود.أحمد درة ود. طلعت عبد القوي ود. جيفارا البحيري، وأ. مجدي الدقاق. 
تقوم اللجنة باقتراح الخطوات التنفيذية للجنة التأسيسية واجتماعاتها وتضع لها جدول األعمال،  -5

 وتتولى األستاذة إيمان بهي الدين مديرة اإلعالم بالمجلس العربي مهمة منسق اللجنة.  
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 الندوةاستخالصات 
 

  يمكن تلخيص أبرز استخالصات الندوة في النقاط التالية:
 

 أوال: مرتكزات وأراء: 

 التعليم هو البوابة الحقيقية ألي تقدم إذا كنا نريد لهذا البلد أن يتقدم.  -
 .لمستقبللمستقبل مصر والوطن العربي متوقف على مدى نجاحنا في إعداد أطفالنا  -
 .تضمن دخول كل األطفال داخل المنظومة التعليميةالبد من استراتيجية جديدة  -
 العلم هو القوة األساسية التي ترسم مصير العالم في الوقت الحالي.  -
 .تجديد الخطاب الديني لم يعد مستقبل مشيخة إنما مستقبل وطن -
ي ف يكمن إصالح المجتمع في بناء مجتمع كثيف المعرفة وقائم على العدالة االجتماعية، ويرجع اإلرهاب -

كثير من أموره إلى غياب الثقافة المستنيرة، وتحتاج هذه القضية إلى إعادة النظر في التثقيف االجتماعي 
قامة العدل على مستوى الفرد قبل أن يكون على المستوى المؤسسي أو مستوى العمل.   لنشر المعرفة وا 

 نخفضة بمعنى أن عدد المنتجينم –كما هو الحال في معظم الدول العربية  –ت عد نسب اإلعالة في مصر  -
)في العادة هم من فئة الشباب( ينخفض مقارنة بمن يقومون بإعالتهم. ومن المتوقع أن يحدث في عام 

إنقالبًا في هذه المعادلة، بمعنى أن نسب اإلعالة بحلول عام  –طبقًا للطفرة السكانية أو الشبابية  – 2030
دمة؛ ألن عدد الشباب أو من هم في الفئة العمرية للعمل سوف تنعكس وتصبح تقارب الدول المتق 2030

سيكون أكبر، ومن ثم ستكون نسب اإلعالة أفضل مما هي عليه اليوم. وينطوي على ذلك فرصة تاريخية 
 حقيقية لتسليح هؤالء الشباب بقوة اقتصاد المعرفة.  

قضية تجديد الخطاب الديني و  تحقيق أي مشروع قومي لن يتم بالصورة المرجوة إال حينما يتم وضع قضية -
التعليم ونشر الثقافة المستنيرة على قائمة االولويات واالهتمامات. ولعل الالفت للنظر أن العدالة االجتماعية 
نما هي قضية إصالح اجتماعي شامل ينمي قدرات المعرفة ويعيد بناء  ليست مجرد مسألة أجور ودخل، وا 

 المستنيرة.  المؤسسات الداعية للمواطنة اإليجابية
تجديد الخطاب الديني هو تجديد ثقافة مصر بكل ما فيها من أديان ومعتقدات، والمعركة الثقافية هي  -

المعركة األولى، ولن تقوم األشياء العلمية إال في بيئة ثقافية قادرة على استشراف المستقبل والتطلع إليه. 
 قومي رائد. والشك في أن الثقافة المتخلفة ستكون قاهرة ألي مشروع 

 البد أن يكون المجتمع المدني ذراعًا قويًا للحكومات في هذه المرحلة الحرجة.  -
 تحتاج تنمية الموارد البشرية إلى الكثير من الوقت والمجهود، ومن ثم ال يجب أن توقع حدوث نتائج سريعة.  -
 لدول المتقدمة.  تكاتف الدولة واألفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص ي عد األساس لنجاح ا -
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 تحديات: ثانيا: 

تعاني قضايا الطفولة من آفة التجزيئية، حيث إن النظر إلى قضايا الطفولة يتم بنظرة مجزئة غير متكاملة،  -
فنجد أن جزء من قضايا الطفل تندرج في اختصاص وزارة التضامن وجزء آخر لدى وزارة التربية والتعليم، 

 م يمكن القول أنه ال توجد رؤية متكاملةفضالً عن أجزاء أخرى لدى وزارة الداخلية ووزارة العدل ..ألخ. ومن ث
 ومترابطة لقضايا الطفولة تنبثق عنها سياسات شاملة تتحول إلى خطط قابلة للتنفيذ.  

تالشي اللغة العربية الفصحى في حياة األطفال رغم أهميتها القصوى، فقد أشار المتخصصون في اللغويات  -
ى ما ال سيحصل عل –الدخول إلى المرحلة اإلبتدائية  قبل –أن الطفل إذا تحدث باللغة العربية الفصحى 

ألف مفردة فقط يحصل عليها من اللغات األوروبية. ويعني  30ألف مفردة لغوية، مقارنة مع  50يقل عن 
ذلك أن اللغة العربية تحمل الثراء والقوة لتزويد الطفل بالمفردات اللغوية الالزمة إلحداث استثارة المخ ونمو 

 فكير. الذكاء والت
ثمة إشكالية أخرى تتعلق باللغة تتمثل في الفجوة القوية بين اللغة العربية الفحصى واللغة العامية، وت عد هذه  -

الفجوة إشكالية تؤدى إلى تعثر التعليم وتحد من نمو الذكاء، وجدير بالذكر أن هذا التحدى غير موجود في 
 اللغات األجنبية مثل اللغة اإلنجليزية. 

 بة التسرب من التعليم خاصة في المناطق الريفية وكذلك في المناطق العشوائية. ارتفاع نس -
 ارتفاع نسبة األمية والزيادة السكانية.  -
 هناك تناقض واضح بين أرض الواقع والرؤى األكاديمية والعلمية بشأن القضية التعليمية.  -
 ثمة إهمال متعمد لفكرة التعليم وفكرة التربية.  -
ضرب األطفال في المدارس كأحد الوسائل التعليمية ومسألة أساسية تتسبب في إعاقة  استمرار استخدام -

 نمو الطفل وتشويه عملية التربية. 
يفتقد التعليم إلى الموضوعية في الكثير من األحيان، ويتضح ذلك أيضًا في تعليم الدين الذي بات يقوم  -

من ثم التفسيرات التي تلبي المصالح الخاصة، و على فكرة االستقطاب والميل إلى التفسيرات السياسية أو 
ظهرت المدارس المتطرفة في تفسير الدين وفهمه. كما أن البعض يستغل العلم للقهر والتمييز االجتماعي 

 وقهر الدول األخرى واإلستيالء على خيراتها. 
عادتها بنصها دون أن يكون للعقل مجال ف - مر، وهي ي هذا األيركز التعليم على حفظ التجارب الماضية وا 

 المشكلة التي تواجه تجديد الخطاب الديني. 
مجموعة الدول العربية هي المجموعة األكثر تدنيًا على المستوى الدولي في تنفيذ استحقاقات اتفاقية حقوق  -

 الطفل الدولية )رغم أنها ال تعبر عن طموحاتنا(، حتى فيما يتعلق بتوفير التعليم األساسي. 
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التي أقرها العالم أو سيتم إقرارها في سبتمبر المقبل ال  2015ة المستدامة الدولية لما بعد أولويات التنمي -
تتضمن الطفولة، وهذا يعني أن قضايا الطفولة غائبة عن أولويات العالم تماماً وليست من أهداف المستقبل، 

 وهذه رسالة أن العالم قد تخطى هذه القضية وحقق فيه الكثير. 
بينما تناقش هذه الندوة قضية "الطفولة المبكرة" الغائبة في مجتمعاتنا العربية، يجتمع العالم ليضع  -

 بشأن كيفية النهوض بهم.  New bornاستراتيجيات ما ي طلق عليه "األطفال حديثي الوالدة" 
 أطفال سوريا لم يلتحقوا بأي شكل من أشكال التعليم للعام الرابع على التوالي. -
دينا في المنطقة العربية، نتيجة الصراعات، خاليا ستنمو وتترعرع خالل سنوات، ألنها تعاني من بات ل -

الحرمان، وستكون هذه الخاليا جاهزة لإلرهاب، ومن ثم يجب على األقل وضع خطة للحماية واالحتواء 
 والتمكين. 

 

 

 :عامة مقترحات وتوصياتثالثًا: 

العمل على معالجة الفكر التجزيئي ووضع رؤية متكاملة شاملة تتناول جميع األجزاء المتعلقة بالطفولة  -
 والموارد المالية المطلوبة لذلك، لتكوين كتلة حرجة تحقق التغيير. 

برامج و  أهمية االهتمام بتعليم األطفال اللغة العربية واللغات األجنبية، وربط فكرة التربية الوالدية بالقرائية -
 محو األمية. 

العمل على إنقاذ التعليم من التطرف واإلرهاب، السيما أن مواجهة التطرف غير قاصرة على الوسائل  -
نما تستلزم تجفيف منابع اإلرهاب من جذورها.   األمنية فقط، وا 

ل داخل اتنمية الطفولة المبكرة تنمية شاملة، واحتواء كل األطفستراتيجية جديدة تضمن وضع إ العمل على -
 المنظومة التعليمية والرعاية المتكاملة. 

 معالجة استخدام ضرب األطفال في المدارس كأحد الوسائل التعليمية.  -
نحتاج إلى تعليم يركز على شخصية المتعلم وينمى فيه القدرة على اإلبتكار والتفكير واالستفادة من الماضي  -

طة التعليمية لتنمية شخصية المتعلم وليس فقط والحاضر والمستقبل، ويعني ذلك إعادة صياغة الخري
 الحصول على الشهادات. 

أهمية االهتمام باألطفال فاقدي الرعاية الوالدية وعلى وجه الخصوص أطفال الشوارع الذين يفتقدون الرعاية  -
 والحنان والحب، وثمة حاجة إلى صياغة جديدة تستوعب هذه الشريحة من األطفال. 

لمال البشري والكتلة الحرجة المطلوبة وتفعيل اقتصادات مجتمعات المعرفة بالشكل رفع شعار بناء رأس ا -
المطلوب، وأن يصبح هذا الشعار خطًا متقاطعًا في جميع الخطط التنموية وعلى رأسها الموازنات العامة 

 للدولة، بوصفها الخطة التي تنعكس على أرض الواقع في صورة مشاريع. 
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على المستوى العربي، وأوضحت جامعة  2015ية لقضايا الطفولة لما بعد أهمية وضع خطة إسترايتيج -
 الدول العربية أنها تقوم بذلك في الوقت الراهن. 

أهمية التعامل مع قضية التنمية من منظور تنمية الموارد البشرية اعتمادًا على قوة المعرفة وليس فقط من  -
النظر بشكل عام إلى كيفية تنمية الثقافة بشكل عام في منظور التعليم الذي ي عد جزءًا من قوة المعرفة، و 
 مصر لوضع استراتيجيات شاملة قابلة للتنفيذ. 

دعت إدارة المرأة األسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، المجلس العربي للطفولة والتنمية ليقوم بوضع "هذا  -
وم جامعة ة للنهوض بالطفولة التي تقالمشروع القومي كنموذج على مستوى عربي" في االستراتيجية العربي

الدول العربية بإعدادها في الوقت الراهن، بحيث يتم تغطية محور "الطفولة المبكرة" في اإلستراتيجية ببرامج 
حقيقية قابلة للتنفيذ وخطة زمنية وجهات تمويل مقترحة قادرة على المساهمة فيها، إضافة إلى التقييم 

 والمراجعة كل ثالث سنوات. 
 

 مشروع قومي للنهوض بالطفولة المبكرة:رابعًا: نحو 
 

ثمة أهمية لوضع مكونات مشروع قومي للنهوض بالطفولة المبكرة استنادًا على الحقائق العلمية والخطوط  -
العريضة التي تم طرحها في محاضرة الدكتور حسين كامل بهاء الدين، يستند على عملية تغيير مجتمعي 

 فيما يتعلق بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة. 
 عوامل رئيسية وهي كالتالي: تحتاج عملية التغيير إلى ثالث  -

o To inform تعريف الرأي العام بالمشكلة : 
o To involveمشاركة الجميع في وضع حلول المشكلة : 
o To integrate تكامل الجميع والتزامهم بتنفيذ حلول المشكلة : 

 تم اقتراح تشكيل ثالث مجموعات عمل تعمل بصورة متوازية على األتي:  -
o  .المجموعة األولى: تقوم بوضع مشروع متكامل ومكتوب بصورة واضحة 
o  المجموعة الثانية: تقوم بوضع خطة التغيير 
o  المجموعة الثالثة: تقوم بوضع آلية التقييم وهي آلية مستمر ال تتوقف عند وقت معين، بحيث تشمل

 مراحل وضع المشروع وعملة التغيير وعملية التطبيق. 
الحضور المشاركين في هذه الندوة هيئة تأسيسية لمشروع قومي تنمية الطفولة المبكرة،  تم اقتراح اعتبار -

 بحيث يقوم كل أعضاء هذه الهيئة بتحمل مسئولية الترويج والمناصرة لهذا المشروع في نطاق عمله. 
 وع. ضأن يتبنى اإلعالميون والكتاب في كتاباتهم ومقاالتهم تعبئة الرأي العام حول أهمية هذا المو  -
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أن يتنبى االتحاد العام للجمعيات األهلية وضع هذا المشروع على قائمة أولويات الجمعيات األهلية والعمل  -
 األهلى. 

السعى نحو خلق رأي عام قوي يؤثر على صانعي القرار لوضع قضية الطفولة المبكرة على أجندة األولويات  -
 الدولة. 

 شروع الطفولة المبكرة التي بدأت خطواته التنفيذية بتدريبأن تقوم وزارة التضامن االجتماعي بتفعيل م -
العاملين في مراكز الطفولة وتحديد األماكن الصالحة إلنشاء مراكز للطفولة المبكرة، والعمل على تكاتف 

 الجهود الالزمة من الوزارات األخرى ومنها وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم..وغيرها. 
ربي للطفولة والتنمية تنفيذ هذا المشروع برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أن يتبنى المجلس الع -

 األمير طالل بن عبد العزيز، رئيس المجلس. 
 

 الخطوات القادمة:خامسًا: 

وبناًء على ما تقدم، أوصى السادة الحضور بخطوات عملية لدعم قضية الطفولة المبكرة في مصر والوطن 
 الخطوات فيما يلي:العربي، وتتمثل هذه 

أن جميع السادة الحضور نواة لجنة تأسيسية لوضع مشروع قومي لتنمية الطفولة المبكرة في مصر  -6
 .والدول العربية

 تنطلق الرؤية لهذه القضية مما قدمه الدكتور حسين كامل بهاء الدين. -7
بكرة في لطفولة المالهدف هو: تشكيل تيار من المفكرين والمثقفين والتربويين والخبراء، لتنمية ا -8

 مصر والدول العربية. 
تشكيل لجنة من السادة: د. حسن البيالوي د. نبيل صموئيل ود. أحمد زايد ود. عبد اللطيف محمود  -9

 ود.أحمد درة ود. طلعت عبد القوي ود. جيفارا البحيري، وأ. مجدي الدقاق. 
مال، عاتها وتضع لها جدول األعتقوم اللجنة باقتراح الخطوات التنفيذية للجنة التأسيسية واجتما -10

 وتتولى األستاذة إيمان بهي الدين مديرة اإلعالم بالمجلس العربي مهمة منسق اللجنة.  
 

 

 
 


