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ميةبتنطويلةعقودمنذالتنمويةمسيرتنااهتمت»

العموموجهعلىالثالثالعالمدولفياإلنسان

ايماننامنانطالقاوذلكالعربي،االنسانوتنمية

هواتقدمهوتحقيقالعربيةأمتنانهضةبأنالمطلق

.«األمةهذهابناءمنفردكلعلىمقدسواجب

السمو الملكي صاحب 

طالل بن عبد العزيزاألمير  2



العربي للطفولة والتنمية المجلس تأسيس

غيرعربيةإقليميةمنظمةوالتنميةللطفولةالعربيالمجلس

الطفولة،مجالفيتعملاعتبارية،شخصيةذاتحكومية

الملكيالسموصاحبمنرائدةبمبادرة1987عامتأسست

منصادرةتوصيةعلىوبناءالعزيز،عبدبنطاللاألمير

.العربيةالدولجامعة
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العربي للطفولة والتنمية المجلس رؤية

المجفيرائدةمنظمةيكونانإلىالمجلسيتطلع

يةومرجعالعربي،الوطنفيالطفلوتنميةحقوق

عربيطفلإلعدادواألسر؛واألفرادللمؤسسات

مجتمعهوتقدمتنميةفيالمشاركةعلىقادر

.المتسارعةالعالميةتغيراتمالمعوالتعامل
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التوجه االستراتيجي للمجلس 

مقارباتالمجلسلدىتبلورتالتراكمية،عملهمسيرةخالل

نهجعلىيقوممتكاملعلميمدخللهفأصبحمتعددة،نظرية

والسياساتالحمايةسياساتبينوالربط،الطفلحقوق

هيمالمفاتلكوانعكستاألمل،وتربيةالذاتوإيقاظ،االجتماعية

الطفلشئةلتنجديدنموذجلتقديمللمجلساالستراتيجيالتوجهفي

.العربيةالدولفي
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استراتيجية عمل المجلس



يدالتأصيل الفكري لنموذج التنشئة الجد 1

2

3

4

5

بناء ادلة تدريبية 

معايير النموذج الجديد

التدريب

التنفيذ في المجاالت المستهدفة

منظمات المجتمع المدني -األسر–المعلمون

الدمج لذوى االعاقة-في وضعية الشارع طفال أتأهيل 

منهجية العمل 
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: (SDG’S)المجلس واألهداف التنموية المستدامة

اإلقليميةالتحضيريةاالجتماعاتفيالمجلسشارك

.التنمويةاألهدافلهذهلإلعداد

عوضفيالعربيةالدولجامعةمعحالياالمجلسيشارك

يتمالتي2015عامبعدلماالطفولةفياالستثمارأجندة

(SDG’s)األهدافتلكعلىبناءوضعها

تلكبكبيربشكلرتبطتوعمقبتعبرالمجلسمشروعات

.األهداف

المجلسويرتبط،شاملةأهدافالمستدامةالتنميةأهداف

.(4،5،8،16،17)أهدافبخمسةمباشرة
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: المرتبطة بمشروعات المجلسSDG’Sأهم األهداف التنموية 
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المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي-1

ةومراقبومتابعةبرصديعنىالعربيالطفللحقوقإعالميمرصد

بمانهمالبعضمساروترشيدالطفل،حقوقيخصفيماالعربياإلعالم

.الجديدالتنشئةنموذجتطبيقيدعم

اقضايومعالجةاإلعالم»حولميدانيةدراسةإعدادمناالنتهاءتم

.«عربيةدول6فيالطفلحقوق

يبلتدر،الطفلحقوققضايااإلعالملمعالجةمهنيةمبادئإعدادتم

.عربيةدولةمنوأكثرلبنانفياطالقهاتم)اإلعالميين

اريرتقإصداروالرصدمجالفيالعملسيستمرالقادمةالمرحلةفي

بكاتشمعوالتشبيكوبالتحالفبالتعاوناإلعالميينقدراتوبناء

.وإذاعيةوصحفيةفضائيةإعالمية،
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ينصور من الورش التدريبية لإلعالمي

11

13 ورشة تدريبية.

 عربيةدولة 11إعالمي عربي في 500تدريب.

4 علميةإصدارات.

 2016إعالن بيروت.

إطالق المبادئ المهنية بحضور وزير اإلعالم اللبناني 



(فةة المعريتنم)سياسات الحماية وفق النهج الحقوقي -2

ةحمايلسياساتالراهنللوضعيةتحليلدراسةإجراءتم

النهجاتباعمدىعلىللتعرفعربية،دول9فياألطفال

مدىوالدولتلكفيالحمايةسياساتصياغةفيالحقوقي

ررالضأشكالمنالطفلحمايةكفالةالسياساتتلكشمول

رسائفياألساسيةالطفلحقوقحمايةوكذلكواإلساءة،

.بالطفولةالمعنيةالقطاعات

الدراسةنتائجعلىبناء–استرشاديدليلإصدارتم

يفالطفلحمايةسياساتلصياغة-السابقةالتحليلية

.الحقوقيالنهجوفقالعربيةالبلدان

اتسياسصياغةفيالحقوقيالنهجدالالتالدليليوضح

تمجاالتتضمنالعربيةالمنطقةفيللطفلشاملةحماية

معيشيومستوىوالنماءوالبقاءالحياةفيالحقحماية

.الخاصةالحمايةوفيالقدراتوتنميةمالئم

دليل –دليل استرشادي )

كتاب في 2–تدريبي 

(مجال حقوق الطفل
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دينة االرتقاء بمركز تطوير وتنمية رياض األطفال بالم-3

المدرسي التعليمية بالسادس من أكتوبر وتحسين االستعداد

في مرحلة الطفولة المبكرة

5يــفروضة300تنمية-طفل15000تأهيل

.محافظات

طوراتالتلتواكباألطفالتعليموأساليبنظمتحسين

.التربيةفيالمعاصرة

مدربيمن50"المتميزةالكوادرمننواةبناء

وتنميةللتدريبمرجعيةتكونTOT"المدربين

.المبكرةالطفولةمجالفيالتربويالفكر

والمعلماتالمعلمينمن1200قدراتبناءوتدريب.

يةالعربالجامعةخاللمنالتربيةفيعامةدبلومةمنح

.والمعلماتالمعلمينمن200لعددالمفتوحة



معدمج الطفل العربي ذي اإلعاقة في التعليم والمجت-4

إطارفيوالمجتمعالتعليمفياألطفالهؤالءلدمجاسترشاديعلمينموذجتقديم

:خاللمنالجديد،التنشئةنموذج

 املةيعتمد مفاهيم الدمج والتأهيل المرتكز على التنمية الشدليل استرشادي.

 بناء كوادرTOT’s.

تنمية قدرات المتعاملين مع الطفل ذي اإلعاقة.

 توجه لهم تعزز مفهوم الدمجتنمية وعى األطفال عبر قصص.

مشاركة الجهات المعنية الحكومية واألهلية في تقديم نماذج تطبيقية.

(ورش تدريبية5-فيلم وثائقي 2-قصص لألطفال 6–أدلة تدريبية واسترشادية 6)
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للطفولةمنتدى المجتمع المدني العربي -5

المــدنيالمجتمعمنظماتجهودلمأسسةدوريملتقى

ـةولجـندائمـةسكرتاريةولهالطفـولة،مجالفيالعربي

إلكترونيوموقععربيةمنظماتمناستشارية

www.megdaf.orgمنالعديدوعضوية

.الطفولةمجالفيالعاملةاألهليةالمنظمات

فياألطفالقضايــاحولالتنمويالوعيتنميةإلىيهدف

ــنطلقويوالتنميةالحقوقمقاربةويتبنى،العربيالعالم

ربدوالمنتدىيقوم.الدوليةالطفلحقوقاتفاقيةمن

العربيالمدنيالمجتمعمنظماتقدراتبناءفيمحوري

يفرئيسمحورتحديدخاللمنالطفولةمجالفيالعاملة

.انعقادهدوراتمندورةكل

4منتديات عقدت في المغرب ومصر ولبنان

 منظمة مجتمع مدني400شبكة منظمات تضم أكثر من
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ملتقى األطفال العرب-6

هبحقوقواعجيلتنشئةعلىللمساعدةلألطفالفاعلةلمشاركةنافذة

النظر،ووجهاتالمواقففيلالختالفمتقبلوواجباته،غيرهوحقوق

مجوالبرااالستراتيجياتوضعفيومشاركالمستقبل،لتحدياتمدرك

.التحدياتلهذهلالستجابة

 لبنان–مصر : وطنية وإقليمية في كل من ل الألطفملتقيات 8تم عقد–

اليمن –قطر -تونس 

(2017والملتقى القادم في األردن عام )
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www.sawa-online.org

http://www.sawa-online.org/


ة لتنمية المعرفة المتخصصإصدارات علمية(  7

في مجاالت الطفولة

اصدارات دورية :

دراسات علمية :

 أدلة تدريبية:

 مطبوعات لألطفال: 17



في وضعية الشارع من تأهيل ودمج األطفال -8

«أنا اخترت األمل» االمل خالل تربية 

مشروعالبتنفيذأجفندمنبدعمالمجلسبادر

ووزارةاالجتماعيالتضامنوزارةمعبالشراكة

.مصرفيوالتعليمالتربية

oدامباستخوالدمجلتأهيلاعلىيقومجديدالالنموذج:

األميةومحوالتعليم*الفنون*

المؤسسةحوكمة*الرياضيةالتربية*

أخصائي ومعلم 75تدريب -ورشة تدريبية14–طفل 1000تأهيل )18

( شبكة شراكات-حوكمة  

وبيننهمبيالمتبادلاالحتراموتأكيدلألطفالالذاتلبناءمتكاملةتربويةعمليةفي

.يةالضرورالحياتيةالمهاراتوإكسابهمالمختلفة،بمؤسساتهوالمجتمعاالخرين



عرض تعريفي لمشروع 

«أنا أخترت األمل» 
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العمل المشترك بين المجلس والمؤسسات الشقيقةجاالتم
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«أجفند»الشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية

 لمجلسلالستراتيجية االداعم والشريك االستراتيجي لتنفيذ الخطة أجفنديعد.

 روعات في المشاالستراتيجيةبدعم مادي وتنموي في تنفيذ الخطة أجفنديساهم

:التالية

.«أنا اخترت األمل»األطفال في وضعية الشارع من خالل تربية األمل -1

.المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي-2

(.تنمية المعرفة)سياسات الحماية وفق النهج الحقوق -3

.تنمية الطفولة المبكرة-4

.دمج الطفل ذي اإلعاقة في التعليم والمجتمع-5

.منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة-6

.ملتقى األطفال العرب-7
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المفتوحةالشراكة مع أجفند والجامعة العربية 

:المبكرةالطفولةتنميةدعم:أوالا 

رتقاءاالخاللمنالمبكرةالطفولةمرحلةفياألطفاللدىالمدرسياالستعدادتحسين

.أكتوبرمنبالسادسالتعليميةبالمدينةاألطفالرياضوتنميةتطويربمركز

:الشركاء

–يةوالتنمللطفولةالعربيالمجلس-(أجفند)للتنميةالعربيالخليجبرنامج

.المفتوحةالعربيةالجامعة-«اليونيسف»للطفولةالمتحدةاألمممنظمة
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الشبكة العربية للمنظمات األهليةالشراكة مع 

 العام على أعمال الشبكةاإلشراف.

 التعاون في منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة
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ةــــمياإلقليللدراسةمشتركالالتقريرإطالق
قوق الحمرآةوالقيم:العربيةالمراهقةحول
.2015يناير:القاهرةفي

(ثركو)الشراكة مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث 
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(مشروع مستقبلي)الفقراءبنوك الشراكة مع 

يفأجفند وبنوك الفقراء والجامعة العربية المفتوحة الشراكة مع 

:مشروع الحضانات والشمول المالي

تدريب ) TOTs(100-Master Trainer  )كوادر 1

بناء ) .  في حضانات األطفال( مقدمي الخدمة)من العاملين 1000قدرات 2

دراسة ) التشريعات واللوائح المنظمة إلنشاء وعمل رياض األطفال في 3

.  مصر والوطن العربي

بناء ) مقدمي البرامج والمعايير التأسيسية واألدلة التدريبية لبناء قدرات4

.الخدمة

بناء ) .(صالقطاع الخا–الحكومية –المنزلية )معايير تأسيس الحضانات 5

تقديم منح من الجامعة المفتوحة للحصول على الماجستير والبكالو) .ريوس6
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خصيفيمااإلعالميةاللجنةمعنقاشيةجلساتعقد
لحقوق اإلعالميوالمرصدالشوارعأطفالمشروعي

.العربيالطفل

المجلسأنشطةلكلالمستمراإلعالميالتنسيق.

إضاءةالشراكة مع 
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لحسن االستماعشكرا 
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