
الخطة اإلستراتيجية
للمجلس العربي للطفولة والتنمية
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• تأسس املجلس العربي للطفولة والتنمية 	

السمو  صاحب  من  مببادرة   1987 عام 

امللكي األمير طالل بن عبد العزيز رئيس 

الصادرة  التوصية  على  بناًء  املجلس؛ 

عقد  الذي  والتنمية  الطفولة  مؤمتر  من 

جامعة  رعاية  حتت   1986 عام  بتونس 

العربية. الدول 

• املجلس العربي للطفولة والتنمية منظمة 	

إمنائية عربية غير حكومية ذات شخصية 

وما  الطفولة  مجال  في  تعمل  اعتبارية 

يتصل بها، ورعايتها وتنميتها في الوطن 

العربي.

• يتخذ املجلس من مدينة القاهرة مقّرًا له، 	

وتنظم عالقة املجلس بدولة املقر اتفاقية 

شخصيته  حتدد  الغرض  لهذا  خاصة 

القانوني.    ووضعه 

• برنامج اخلليج العربي للتنمية )أجفند( 	

شريك إستراتيجي وداعم تنموي رئيس 

للمجلس في كل مجاالت العمل.

• الرئيسة 	 أعماله  في  املجلس  يستند 

محلية  ملنظمات  واسعة  شراكات  إلى 

الدول  وإقليمية وعاملية، وتعتبر جامعة 

العربية شريكًا رئيسًا مع منظمات األمم 

واليونيسف،  اليونسكو  مثل  املتحدة 

املوارد  ورشة  مثل  إقليمية  ومنظمات 

العربية. الكشفية  واملنظمة  العربية 

رائدة في مجال  أن يكون منظمة  يتطلع املجلس 
ومرجعية   العربي،  الوطن  في  الطفل  حقوق 
للمؤسسات واألفراد واألسر؛ إلعداد طفل عربي 
قادر على املشاركة في تنمية مجتمعه والتعامل 

املتسارعة. العاملية  املتغيرات  مع 

يعمل املجلس على تهيئة بيئة عربية داعمة حلقوق 
والدمج؛  واملشاركة  واحلماية  التنمية  في  الطفل 
في  املشاركة  على  قادر  عربي  طفل  إلعداد 
العاملية  املتغيرات  مع  والتعامل  مجتمعه  تنمية 

املتسارعة. 

إعداد إدارة إعالم الطفولة
املجلس العريب للطفولة والتنمية

تقاطع شارعي مكرم عبيد ومنظمة الصحة العاملية

الحي الثامن - مدينة نرص - ص ب ٧٥٣٧

القاهرة ١١٧٦٢- مرص

هاتف:  ٢٣٤٩٢٠٢٤/٢٥/٢٩  )٢٠٢+(

فاكس : ٢٣٤٩٢٠٣٠ )٢٠٢+(

www.arabccd.org
accd@arabccd.org

رؤية المجلس

رسالة المجلس
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ة  “يجب علينا إعادة النظر في السياسات والنظم املعنيَّ

املشكالت  جذور  معاجلة  طريق  عن  الطفولة،  بشئون 

وتعليم  تنشئة  أساليب  وتبني  والثقافية،  االجتماعية 

تعزز قدرات الطفل وثقافته، وتتيح له الفرصة للمشاركة 

واإلبداع”.

صاحب السمو امللكي 

األمير طالل بن عبد العزيز
رئيس املجلس العربي للطفولة والتنمية



4

٢٠
٢٠

 -
 ٢

٠١٧
ة 

جي
تي

را
ست

اال
ة 

ط
لخ

ا

مسيرة فكر وعمل المجلس العربي للطفولة والتنمية

تقديم
في ضوء مسيرة املجلس وما حققه من إنجـازات برعايـة صاحب السمو الملكي االم�ي طالل بن عبد العزيز، 
املتراكمة  خبراته  إلى  واستنادًا  )أجفند(،  للتنمية  ي  العر�ب الخليج  برنامج  من  تنموي  وبدعم  المجلس،  رئيس 

ألهداف  وحتقيقا   ،1989 عام  الصادرة  الطفل  حلقوق  الدولية  االتفاقية  مع  واتساقًا  عامًا،  ثالثني  عبر 
واحد  نسيج  في  متكاملة  منطقية  في سياقات  املجلس  رؤية  جاءت   ،)2030-2015( املستدامة  التنمية 
حتت شعار: تربية األمل... تنمية وعي الطفل وإيقاظ ذاته املبدعة، وإطالق طاقاته اإلنسانية اخلالقة، 

إيجابية مستنيرة. مواطنة  في حتقيق  للمشاركة  قدراته؛  وتنمية  وتأكيد حمايته،  وإنفاذ حقوقه، 

رؤية  بالفعل  أجنزت  قد  املتنوعة،  والفكرية  العملية  في مساراته  املجلس  لدى  املتراكمة  اخلبرة  إن 
الطفل  حلقوق  الدولية  االتفاقية  مع  واتساقًا  املتكامل  مفهومه  في  الحقوقـي،  النهج  أسس  على  تنموية 

1989. وتصاعدت هذه اخلبرة لتشمل مفهوم حماية الطفل،  الصادرة عام 
ليس باعتبارها أحد أعمدة حقوق الطفل فقط، بل باعتبار احلماية أيضًا مبدًأ 
ومعايير.  وأسس  قواعد  لها  فاعلة،  إلى سياسات  ترجمته  ينبغي  أساسّيًا 

منوذج  إجناز  ممنهج  عمل  خالل  ومن  املجلس  استطاع  الصدد،  هذا  وفي 
للطفل.  احلماية  سياسات  لبناء  العربية  للبالد  استرشادي 

ومن خالل إجنازات اخلطة اإلستراتيجية األولى للمجلس )2011-2013(، تبنى املجلس مفهوم مشاركة 
في  عقد  الذي  الرابع  للطفولة  العربي  املدني  املجتمع  منتدى  في  “املشاركة”  دراسات  وأطلق  الطفل، 

بيروت في 3-4 يوليو عام 2012. وتزامن تفاعل املجلس واهتمامه مبفهوم 
املجتمعية  املشاركة  تقييم  مشروع  مع  ميدانّيًا  تعامله  مع  املشاركة، 
التعليم من خالل مدارس املجتمع. وفي هذا  املدني في  ملنظمات املجتمع 
أداء هذه املنظمات في  السياق، أجنز املجلس دراسته امليدانية، في تقومي 

التعليم في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا في صعيد مصر، وساعدت هذه 
اخلبرة امليدانية على أن يرتبط املجلس، من خاللها، بالتعليم ودعم النظام التعليمي. 

التعلم  على  تعتمد  بيداجوجيا  تبني  املشروعات ضرورة  هذه  أوضحت 
النشط وإيقاظ الوعي لدى الطفل وإطالق إبداعاته وقدراته اإلنسانية لتحريره 

من التخلف الثقافي، وتنمية قدراته في التفكير العلمي واإلبداع. 

لقد تراكمت لدى املجلس مفاهيم ثالثة هي: مفهوم “حقوق الطفل وسياسات احلماية االجتماعية”، 
ومفهوم “مشاركة الطفل”، و”مفهوم تربية األمل”، وأحدثت هذه املفاهيم دفعة قوية أسهمت في تطوير 
األطر الفكرية لدى املجلس، وبلورت اهتمامه بضرورة تقدمي منوذج استرشادي جديد لتنشئة )وتربية( 

النهج
الحقوقي

نهج تنمية 
القدرة والتمكين 

والمشاركة

نهج تنمية 
الوعي وإيقاظ 
الذات اإلنسانية

ء
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االتفاقيات  التي كفلتها  الطفل  إنفاذ حقوق  املفاهيم؛ مبا يحقق  يقوم على هذه  العربي  العالم  الطفل في 
والعربية.  العاملية  واملواثيق 

أمام  جلّيًا  وضح  فقد  تقدم،  ما  على  وتأسيسًا 

املجلس أن تطبيق منوذج التنشئة اجلديد في العالم 

وتوجهاته  أبعاده  بينا  الذي  النحو  على  العربي، 

بل  مجردًا،  فكرّيًا  منوذجًا  فقط  ليس  هو  الفلسفية 

بدأها  هو منوذج فاعل في ممارسات ميدانية فاعلة 

تعمل  شاملة  وفكرة  السابقة،  خطته  في  املجلس 

في  املجلس  عمل  لكل  هًا  موجِّ إطارًا  تكون  أن  على 

تتضمن  التي  الفكرة  فهي  القادمة،  األربع  السنوات 

القادمة. الفترة  في  للعمل  واحد  لبرنامج  أساسًا  تعتبر  والتي  املجلس،  جهود  كل  وتشمل 

ي كل  ي بتطبيقــه عملّيــًا �ف الــذي يقــوم المجلــس العــر�ب التنشــئة  إن نمــوذج 

ــل  ــي الطف ــة وع ــدف إىل تنمي ــامل يه ــوذج ش ــو نم ــطته ه ــه وأنش ــاالت عمل مج

ــه؛  ــاء قدرات نســانية الخالقــة، وبن ــه االإ ــه المبدعــة، وإطــالق طاقات وإيقــاظ ذات

ــه  ــة، وتمكين يجابي ــة االإ ــق  المواطن ــا يحق ــم بم ــش الكري ــى العي ــاعدته ع لمس

ــة. ــع المعرف ــيس مجتم ــو تأس ــالق نح ــي االنط ــة فـ ــالده العربي ــاعدة ب ــن مس م

جديد  استرشادي  بناء منوذج  على   )2016-2014( لألعوام  للمجلس  اإلستراتيجية  اخلطة  تركيز  إن 

اجلديدة في  الدولية  التوجهات واإلستراتيجيات  االعتبار  أخذ في  إمنا  العربي،  العالم  الطفل في  لتنشئة 

الذي تطلب توطيد أسس  إقليمّيًا ودولّيًا؛ األمر  الطفل؛ مبا يساعد على دعم دور املجلس  مجال تنشئة 

على  وتوسيعها  الصلة  ذات  والوطنية  واإلقليمية  الدولية  املؤسسات  مع  والتنسيق  والتعاون  الشراكة 

الوعي  القدرات وتوفير املعلومات وتنمية  التأييد واملناصرة والتشبيك وبناء  املستويات كافة، وكسب 

املنشود. التأثير  العربي إلحداث  الوطن  في  التنشئة  بقضايا  االجتماعي 

لذلك تركز اخلطة اإلستراتيجية اجلديدة )2017-2020( على تطبيق النموذج اجلديد لتنشئة الطفل من 

خالل الدور احملفز للمجلس في مناقشة قضايا تنشئة الطفل، وجمع املعلومات التي تساعد على رؤية 

واملعارف  للمعلومات  للخبرة، ومصدرًا  بيتًا  املجلس  يكون  وأن  عليها،  والبناء  للتنشئة  احلقيقي  الواقع 

املتخصصة، ومنتجًا لسياسات استرشادية إقليمية، وداعمًا لسياسات وطنية حتقق مصلحة الطفل  فى 

كل البالد العربية، ومناصرًا حلقوق الطفل ومرشدًا للسياسات التي تؤثر في حياته. 

د. حسن البيالوي 

أمني عام
املجلس العربي للطفولة والتنمية 
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اإلطار المفاهيمي للخطة اإلستراتيجية
)٢٠١٧ - ٢٠٢٠(

في ضوء املستجدات والتطورات العاملية املتالحقة، وما أجنزه املجلس العربي للطفولة والتنمية من 

برامج ومشروعات في اخلطتني اإلستراتيجيتني السابقتني )2011-201٣(، )2014 – 2016( واخلبرة التراكمية 

املتوافرة لدى املجلس حالّيًا في مجال النهوض بالطفولة العربية، تبنى املجلس إستراتيجية لعمله خالل 

الفترة )2017 – 2020( لتفعيل دوره في مجال تنشئة الطفل في الوطن العربي وتطوير أوضاعه. 

وفي هذا السياق، فإن املجلس يرتكز في أنشطته الداعمة لتنشئة وحقوق الطفل على املجاالت التالية:

•  الرعاية والتربية والتنمية الشاملة للطفل معرفّيًا ووجدانّيًا وبدنّيًا وترفيهّيًا وثقافّيًا، واالهتمام باإلبداع 

في الفنون والعلوم واآلداب.

•  دمج الطفل ذي اإلعاقة في التعليم واملجتمع وحمايته من العنف واإلساءة واالستغالل وسوء املعاملة.

•  دمج األطفال في وضعية الشارع دمجًا كاماًل، وتنمية قدراتهم، في التعليم ومناحي احلياة كافة.

•  مشاركة الطفل في كل ما يتصل به ويؤثر في حياته والتعبير عن آرائه بحرية ومتكن.

•  تطوير أداء اإلعالم العربي فيما يخص أساليب تنشئة الطفل وحقوقه وحتري املهنية.

التوجهات العامة للخطة اإلستراتيجية
•  الدور اإلقليمي للمجلس من خالل توطيد وتوسيع أسس الشراكة والتعاون، والتنسيق مع املؤسسات 

اإلقليمية وحركة املجتمع املدني، واملجالس العليا واللجان الوطنية للطفولة، واألطفال أنفسهم.

• االتفاقيات والبروتوكوالت واإلعالنات العاملية حلقوق الطفل، والتوجهات واإلستراتيجيات الدولية 

اجلديدة في مجال حماية الطفل.

•  الدور الدولي للمجلس من خالل توطيد وتوسيع أسس الشراكة والتعاون والتنسيق مع املؤسسات 

الدولية ذات الصلة.

•  استمرار آليات كسب التأييد واملناصرة والتشبيك من أجل النهوض بالطفل في األقطار العربية. 

•  استمرار بناء قدرات األفراد ومؤسسات املجتمع املدني، واملجالس العليا واللجان الوطنية للطفولة.

•  توفير املعلومات الصحيحة من أجل وضع اخلطط والسياسات على أسس علمية سليمة.

•  إثارة الوعي االجتماعي بقضايا الطفولة في الوطن العربي إلحداث التأثير املنشود.

•  تقدمي خدمات التدريب وبناء قدرات األفراد واملؤسسات العاملة في املجاالت املختلفة حلقوق الطفل.
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النموذج الجديد: تربية األمل

مفهوم تربية األمل

إن منوذج التنشئة »تربية األمل« الذي تقوم عليه خطة املجلس اإلستراتيجية الرباعية )2020-2017( 

هو منوذج شامل يهدف إلى إيقاظ وعي الطفل بإنسانيته وذاته املبدعة، وإطالق طاقاته اإلنسانية اخلالقة، 

اإليجابية، ومتكينه من مساعدة بالده  املواطنة  الكرمي مبا يحقق  العيش  قدراته؛ ملساعدته على  وبناء 

العربية في االنطالق حنو تأسيس مجتمع املعرفة.

ينطلق النموذج من مجموعة من املبادئ واملعايير تنفذ عبر مختلف وسائط التنشئة االجتماعية من 

أسرة ومدرسة وإعالم ومنظمات املجتمع املدني. ويتحقق هذا النموذج من خالل تقدميه إلى كل القوى 

بقضايا  تعنى  التي  املدني  املجتمع  منظمات  وخصوصًا  واملنظمات  واملؤسسات  واألفراد  املجتمعية 

الطفولة إلدارة حوار عربي حول موضوع تنشئة الطفل، وتأييد منوذج عربي جديد لتنشئة األطفال في 

البلدان العربية، يتأسس في صميمه على تربية األمل.

وتربية األمل تدور حول اآلليات التي ميكن أن نبني بها اإلنسان احلديث عبر تربيته على امُلكنة واحلرية 

له إلى إنسان  ر طاقة اإلنسان، وأن حتوِّ واألخالق والدميقراطية والوعي الناقد، والتي من شأنها أن تفجِّ

حرٍّ باحث عن الدميقراطية واألخالق، فاملمارسة التربوية الدميقراطية واجلادة هي تلك القائمة على إنتاج 

التفكير الذكي، واحترام ما يعرفه املتعلم، والقدرة على النقد، وأن يقبل املعلم املخاطرة واجلديد.  فاملربي 

في منوذج »تربية األمل« يرفض كل أنواع التمييز سواء العرقي أو الديني أو الطائفي أو االجتماعي، كما 

أن املعلم في هذا النموذج يعي بالنقص املعرفي، وأن يكون املعلم متواضعًا ومتسامحًا، وأن تكون لديه 

قدرة على فهم الواقع، وإميان بأن التغيير ممكن وأن التدريس يتطلب الفضول، ومن هنا تصير التربية وعّيًا 

ومتكينًا للبشر وانطالقًا إلى احلرية. 

ويستخدم مفهوم »تربية األمل« في منوذج تنشئة الطفل العربي اجلديد بصورة أكثر توسعًا لإلشارة 

إلى برامج التنشئة والتأهيل التي ميكن استخدامها في جميع املجاالت، في األسرة واملدرسة، ورياض 

إنه مفهوم يستخدم في تنشئة جميع األطفال في الظروف  األطفال، ومع األطفال في وضعية الشارع، 

الصعبة أو غير العادية املتعلقة باحلرمان الثقافي واحلرمان التربوي والتصدع األسري، وبالبيئات اخلطرة 

وغير ذلك، مما يندرج حتت ثقافة الفقر وهي الظروف التي تدعم فئات من األطفال في ظروف اخلطر.
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 المبررات: التحديات ... والطريق إلى التنفيذ

)1( نقــص المعرفــة والمهــارات: حيث يتلقى الناس تعليمًا وتدريبًا منظمًا في كل أنواع املهام التي يقومون 

بها، عدا وظيفة أو مهمة التنشئة االجتماعية. ولذلك فإن معظم الكبار ميارسون هذه املهمة دون 
معلومات أو مهارات كافية للقيام بها. 

)2( الموروثــات الثقافيــة التســلطية: أدت النزعة األبوية إلى حتمل الكبار مسئوليات عملية التنشئة كافة 

وعدم الثقة في إمكانات األطفال وعدم االعتراف بقدرتهم على حتمل مسئوليتهم في تنمية ذواتهم 
وعاملهم وحرمانهم من فرص املشاركة، فضاًل عن االجتاهات التسلطية في العالقات معهم سواء 

في األسرة أو في املدرسة أو في املجتمع بصفة عامة.
ــات، يحتاج تغيير منط التنشئة التسلطي احلالي إلى تشريعات ُتقرُّ بأهلية األطفال للمشاركة  يع )3( الت�ش

في كل ما يخص حياتهم ومستقبلهم.
ــات: يوجد قصور في الوعي بحقوق الطفل لدى العاملني  ــات المؤسس ي سياس

ــال �ف ــوق االأطف ــة حق )4( ثقاف

 - األحوال  أغلب  في   - توجد  ال  كما  واإلدارية،  التنظيمية  ووحداتها  املختلفة  التنشئة  مبؤسسات 
العمل بأساليب  التواصل معهم وكيفية  األطفال وعلى حتسني مهارات  برامج تدريبية على حماية 

معهم. ومتكينية  تشاركية 
)5( تهيئــة االأطفــال: نتيجة لغياب الثقافة الصديقة لألطفال، لم يتعود األطفال على التعبير عن أفكارهم 

وآرائهم اخلاصة، وأن يكشفوا عنها ويتبادلوها مع اآلباء واملعلمني وقنوات اإلعالم ومع املجتمع 
عموًما بصراحة وأمانة. 

التي ميكن  واملؤشرات  املعايير  غياب  إن  التنشــئة:  وتقييــم دور مؤسســات  الرقابــة  أدوات  غيــاب   )6(

استخدامها في رصد ومراقبة وقياس اإلجنازات املتحققة في املجاالت املختلفة املرتبطة مببادئ 
التنشئة وتقدير جدواها وعوامل جناحها، ميثل حتديًا أمام تطبيق النموذج العربي اجلديد للتنشئة، 
وبالقدر نفسه من األهمية تأتي مشاركة األطفال في تقييم أساليب تنشئتهم من جانب املؤسسات 

الذات. الذات وتقييم  املختلفة؛ ومن ثم في مراقبة 
)7( ضعــف الفكــر النقــدي: إن إدراك الواقع احلياتي، مبا في ذلك عالقات التنشئة، دون إعمال للعقل 

النقدي والفهم الواعي لدور اإلنسان في املجتمع – كبيرًا كان أم صغيرًا – وفي حياة اآلخرين، يؤدي 
إلى التمسك باملوروثات الثقافية دون حتليل إيجابياتها وسلبياتها.

المبادئ األساسية: تعزيز القيم اإليجابية ومضمون تنشئة األمل
التسليم بأن األطفال لهم حقوق تكفلها القوانني واملواثيق الدولية والعربية.  •

تأكيد التنشئة املتمركزة على الطفل.  •
متكني األطفال باملعرفة والقيم واملهارات.  •

»تربية األمل« يجعلنا نعيش مع األطفال ال من أجلهم فحسب، وتهيئة املجتمع من أجل ذلك.  •
التنشئة احلقوقية والتشاركية ضمانة أكيدة لتحقيق حماية األطفال وتنميتهم.  •

حماية ومساندة األطفال املعرضني للخطر املرتفع بوصفه توجهًا إستراتيجّيًا.   •
تهيئة األطفال للتنشئة القائمة على احلقوق وتنمية القدرات وتنمية الوعي وإيقاظ الذات.  •

تنمية ثقافية وتعليم مستمر مدى احلياة.  •
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أهداف الخطة اإلستراتيجية
في ضوء رؤية املجلس ورسالته وأهدافه وما مت إجنازه في اخلطة اإلستراتيجية السابقة، باإلضافة 
إلى الدروس املستفادة واخلبرات املتراكمة من تنفيذ اخلطط واألنشطة السابقة للمجلس، فقد حتدد الهدف 

الرئيس للخطة اإلستراتيجية للمجلس العربي للطفولة والتنمية للفترة )2017-2020( على النحو التالي:

: اتيجية للمجلس )2017–2020( عى النحو التاىلي س�ت تتحدد أهداف الخطة االإ

االستعداد  لتحسني  مصر  في  املبكرة  الطفولة  مرحلة  لتنمية  للتعميم  قابل  متميز  منوذج  تصميم    •
املدرسي، من خالل حتديث مركز تنمية الطفولة املبكرة باملدينة التعليمية، وإنشاء روضات تنمية 

مهنية.

•  االرتقاء باملستوى التعليمي للطفل ذي اإلعاقة ودمجه في التعليم واملجتمع، من خالل استخدام 
اإلعاقة. حاالت  لبعض  املساندة  والتكنولوجيا  التعليم  تكنولوجيا 

•  تأهيل ودمج األطفال في وضعية الشارع اجتماعّيًا، في عدد من دور اإليواء في بعض محافظات 
مصر من خالل برنامج »أنا اخترت األمل«.

•  مأسسة جهود منظمات املجتمع املدني من خالل عالقات شبكية داعمة، تعمل على تنمية الوعي 
وبذل اجلهد في قضايا تنمية الطفل في البلدان العربية في ظل مبادئ املواطنة واملساواة والعدالة 
االجتماعية، وتأسيسًا على رؤية املجلس للنهج احلقوقي من أجل تنمية وحماية ومشاركة ودمج 

الطفل في إطار األسرة واملجتمع لدعم نشر تطبيق منوذج التنشئة اجلديد.

ونتائج  بدراسات  العربية  البلدان  في  الطفولة  بقضايا  املتعلقة  املجاالت  في  العلمي  البحث  إثراء    •
في ضوء  تواجهها،  التي  والتحديات  العربية  املجتمعات  متطلبات  مع  تتناسب  مبتكرة  وتوصيات 

املتالحقة. العاملية  املتغيرات 

•  تشغيل املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل العربي مما يوفر آلية للرصد والتحليل واملتابعة والتقومي؛ 
الطفل بالتعاون والتنسيق مع وسائل اإلعالم  العربى جتاه قضايا  وذلك من أجل االرتقاء باألداء 

التنموية. املؤسسات  من  وغيرها 

•  تعزيز دور املجلس في نشر وتنمية ثقافة حقوق وتنشئة الطفل في البلدان العربية؛ للتوعية وكسب 

الهدف الرئيس للخطة اإلستراتيجية )2017 - 2020(
ــة  اك ــار �ش ي إط

ــة �ف ــدان العربي ي البل
ــل« �ف ــة االأم ــل »تربي ــئة الطف ــد لتنش ــوذج الجدي ــق النم تطبي

ي ضــوء أهــداف التنميــة المســتدامة لتنميــة 
ي مجــال الطفولــة، �ف

فاعلــة مــع المؤسســات العاملــة �ف

نســانية الخالقــة وإنفــاذ حقوقــه، وتأكيــد حمايتــه،  وعــي الطفــل وإيقــاظ ذاتــه وإطــالق طاقاتــه االإ

ة لجميــع  وتنميــة قدرتــه عــى المشــاركة الفعالــة، وتوســيع فــرص تحقيــق مواطنــة إيجابيــة مســتن�ي

. ي ي الوطــن العــر�ب
االأطفــال �ف
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التأييد واملناصرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وسائل اإلعالم وغيرها من املؤسسات التنموية، 
انطالقًا من النموذج اجلديد لتنشئة الطفل في العالم العربي.

•  تطوير البيئة املعلوماتية واالرتقاء بأداء العاملني باملجلس وتوفير قواعد بيانات نوعية.

•  نشر الدراسات والبحوث العلمية لتنمية املعرفة بقضايا الطفولة وحقوق الطفل والتعريف بواقع الطفل 
العربي وإمكاناته واآلفاق املفتوحة لتنمية هذه اإلمكانات في املنطقة العربية.

•  تثقيف وتنمية وعي املمارسني واملعنيني مبرحلة الطفولة املبكرة، ونشر الفكر التربوي املستنير، 
وبناء اجتاهات إيجابية جتاه تنشئة الطفل العربي، وفق مقاربة حقوقية تنموية في ضوء متطلبات 

املعرفة. مجتمع 

•  بناء قدرات األفراد واملؤسسات، وتقدمي اخلدمات االستشارية، واإلعداد للجودة واالعتماد، وإجراء 
البحوث والدراسات فى مجال تنمية الطفل فى البلدان العربية؛ تأسيسًا على رغبة واحتياج املؤسسات 

احلكومية، ومنظمات املجتمع املدني العاملة في مجال الطفولة.

ــات، كما  ــد« يتكــون مــن ســتة مكون ــق نمــوذج التنشــئة الجدي تضمنت اخلطة برنامجًا أساسّيًا هو »تطبي
ن من املكونات الستة، وكلِّ من األنشطة الداعمة،  تضمنت اخلطة أيضًا ثالثة أنشطة داعمة، ولكلِّ مكوِّ

هدف عام خاص به.

بنية الخطة اإلستراتيجية ٢٠١٧ - ٢٠٢٠

اإلطار النظري لنموذج التنشئة 
»تربية األمل«

مكونات العمل
في الخطة

األنشطة الداعمة 
لتنفيذ الخطة

اإلدارة
والتكلفة

إدارة تنفيذ 
الخطة

التكلفة التقديرية 
لتنفيذ الخطة

تكلفة تنفيذ 
األنشطة الداعمة

تطوير البنية 
التكنولوجية

أنشطة إعالمية

إنشاء مركز 
دعم التنمية

دمج األطفال 
ذوي اإلعاقة

تنمية الطفولة 
المبكرة

أنا اخترت األمل

المجتمع المدني

تنمية المعرفة

المرصد اإلعالمي 
لحقوق الطفل
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ن األول: تنمية الطفولة المبكرة  المكوِّ

»االرتقاء بمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية  
وتحسين االستعداد المدرسي«

الهــدف العــام: تصميم منوذج متميز قابل للتعميم لتنمية مرحلة الطفولة املبكرة في 

املبكرة  الطفولة  تنمية  مركز  حتديث  خالل  من  املدرسي  االستعداد  لتحسني  مصر 
مهنية. تنمية  روضات  وإنشاء  التعليمية،  باملدينة 

يسعى هذا املكون إلى »تطبيــق نمــوذج تربــوي جديــد« يكون الهدف منه وضع األسس التربوية التي 
تعمل على تطوير مرحلة رياض األطفال وتنمية االستعداد املدرسي لبناء جيل من األطفال واٍع ومستنير، 
متمكن من املعرفة واملهارات األساسية الالزمة للمشاركة في بناء مجتمع املعرفة، ومن ثم وجب التأكيد 
على جعل حياة الطفل في املدرسة غنية ومتنوعة تعتمد على االستقصاء وأسلوب حل املشكالت واإلبداع 
واالبتكار والتجديد. إن الطفولة في التربية احلديثة لها غايتها وميولها اخلاصة بها وتقوم التربية الوظيفية 
ن الطفل من إطالق الطاقات الكامنة فيه، وال مجال لفرض أي شيء على الطفل ال يلبي  فيها على أساس ميكِّ
احتياجاته، كما يتمتع الطفل في التربية احلديثة بالعمل احلر من خالل مناهج مرنة وأنشطة تتناسب مع 

ميوله ورغبته في صنع ناجت ممتع ومتميز. 

)ECDC( اإلطار الفلسفي والمرجعي لتطوير مركز تنمية الطفولة المبكرة

طار الفلسفى والمرجعى لتطوير مركز تنمية الطفولة المبكرة  االإ

ية، البيداجوجيا )ECDC(: إعادة هيكلة المركز، القوة الب�ش

طار الفلسفى والمرجعى لتأسيس نموذج روضة التنمية  االإ

ية، البيداجوجيا المهنية )PDPS(: البنية، القوة الب�ش

بناء القدرة المؤسسية والبيداجوجيا لمركز تنمية الطفولة المبكرة 

)M-PDPS( وروضة التنمية المهنية النموذجية ،)ECDC(

إعداد أدلة، برامج تدريبية، أدوات التقويم، معاي�ي اختيار 

اء ف الخ�ب الروضات والمدرب�ي

اء ف الخ�ب تطبيق معاي�ي اختيار الروضات، والمدرب�ي

Master trainers

ف  ف والمعلمات والموجه�ي تنفيذ برامج التنمية المهنية للمدرب�ي

والمدراء بمركز تنمية الطفولة المبكرة )ECDC(،  وروضة التنمية 

المهنية النموذجية )M-PDPS(، والروضات المختارة

بوية لتنمية االستعداد المدرسي ومهارات  تنفيذ االأنشطة ال�ت

الحياة لدى االأطفال  بالروضات المختارة والروضة النموذجية 

)M-PDPS(

التقويم والمتابعة

رسم تخطيطي  لنموذج تطوير التعليم �ف مرحلة الطفولة المبكرة

» ف االستعداد المدرسي »االرتقاء بمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية وتحس�ي

عة
اج

لر
ة ا

ذي
غ

لت
ا

* ينفذ املرشوع يف املدينة التعليمية يف مرص، بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم وأجفند واليونيسف والجامعة العربية املفتوحة.
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ن الثاني: دمج الطفل العربي ذي اإلعاقة المكوِّ

في التعليم والمجتمع

استخدام تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المساندة

التعليم  في  ودمجه  اإلعاقة  ذي  للطفل  التعليمي  باملستوى  االرتقاء  العــام:  الهــدف 

واملجتمع من خالل استخدام تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا املساندة لبعض حاالت 

اإلعاقة.

عاقات  ي تطبيــق نمــوذج التنشــئة الجديــد عــى العمــل عــى »دمــج االأطفــال ذوي االإ
ي �ف

ويعتمــد المكــون الثــا�ف

ي التعليــم والمجتمــع«؛ حتى يتمتع الطفل ذو اإلعاقة بحقوقه اإلنسانية، وذلك على قدم املساواة 
البســيطة �ف

املسيئة  واملمارسات  التمييز  وأشكال  النمطية  والقوالب  العنف  أجل مكافحة  األطفال؛ من  مع غيره من 

املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة في احلياة، وتنمية وعي مجتمعي مبهارات وكفاءات وقدرات هذه الفئة. 

استخدام تكنولوجيا التعليم والمساندة لدمج الطفل العربي

ذي اإلعاقة في التعليم والمجتمع

إدارة المشروع

اللجنة العلميةالشركاء

مكونات المشروع

توعية االأطفال من خالل 

قصص وأفالم رسوم 

متحركة

ف  تأهيل المعلم�ي

ف من خالل  والموجه�ي

ورشة تدريب

إعداد أدلة تدريبية 
ف ف والموجه�ي للمعلم�ي

شادي  إعداد دليل اس�ت

الستخدام التكنولوجيا 

التعليمية والتكنولوجيا 

المساندة للدمج
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ن الثالث: »أنا اخترت األمل«  المكوِّ

لدمج األطفال في وضعية الشارع 

الهــدف العــام: تأهيل ودمج األطفال في وضعية الشارع اجتماعّيّاً، في عدد من دور 

اإليواء في بعض محافظات مصر، من خالل برنامج »أنا اخترت األمل«.

السودان، واليمن، ومصر، ولبنان،  يأتي هذا املكون استكمااًل ملا مت في خمس دول عربية هي: 

واملغرب، برعاية صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز رئيس املجلس؛ إميانًا بأن مكافحة 

هذه الظاهرة في أمتنا العربية ليس فقط أمرًا وواجبًا إنسانّيًا، بل باعتباره مطلبًا تنموّيًا وسياسّيًا لدمج 

هؤالء األطفال في كيان الوطن الواحد، وكفالة حقوقهم التي متكننا من االستثمار الفعال في ثروتنا البشرية 

العربية؛ لذلك يعتبر تربية األمل املدخل لتغيير الوضع االجتماعي لهذه الفئة، كما أن إعادة النظر في نظم 

إدارة وعمل املؤسسات املتعاملة مع األطفال في وضعية الشارع وتوفير التأهيل املناسب للعاملني بها 

يضمن جناحها في جذب هذه الفئة من األطفال لسرعة دمجهم في املجتمع من خالل مكون تربية األمل 

في مصر. 

تربية االأمل لدمج أطفال الشوارع وفق نموذج تنشئة جديد

دمج مجموعة من أطفال الشوارع اجتماعّياً

اكات اللجنة العلميةبناء �ش

إعداد أدلة لبناء قدرات إعداد البيئات التمكينية

ف مع أطفال الشوارع العامل�ي

ي 
منارصة حق أطفال الشوارع �ف

الدمج المجتمعي والعيش بكرامة

ف تأهيل العامل�ي

مع أطفال الشوارع

تأهيل االأطفال

تطبيق نموذج التنشئة الجديد بمكوناته المختلفة

وفق االأساليب التجريبية العلمية

* يطبق املرشوع يف مؤسسة دور الرتبية التابعة لوزارة التضامن االجتامعي يف مرص، وفق بروتوكول تعاون مشرتك.
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ن الرابع: المكوِّ

منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة

ي مــن خــالل عالقــات شــبكية داعمــة، تعمــل 
الهدف العام: مأسســة جهــود منظمــات المجتمــع المــد�ف

عى تنمية الوعي وبذل اجلهد في قضايا تنمية الطفل في البلدان العربية في ظل مبادئ املواطنة 

واملساواة والعدالة االجتماعية، وتأسيسًا على رؤية املجلس للنهج احلقوقي في تنمية وحماية 
ومشاركة ودمج الطفل في إطار األسرة واملجتمع لدعم نشر تطبيق منوذج التنشئة اجلديد.

« لدوره املرتقب في  ي ي العــر�ب
ي تطبيــق نمــوذج التنشــئة الجديــد يهتــم بـــ »المجتمــع المــد�ف

المكــون الرابــع �ف

االرتقاء بتربية النشء وبالعملية التعليمية برمتها، واملساهمة في حتمل أعباء التعليم في املجتمعات التي 
التنشئة اجلديد، وأهمية  التعليمية، باإلضافة إلى دوره في تطبيق منوذج  ال تستطيع أن تفي باملتطلبات 
تقريب وجهات النظر بني احلكومات ومنظمات املجتمع املدني في ما يخص تنشئة الطفل، ونشر املعرفة 
وتبادل اخلبرات من خالل التشبيك بني منظمات املجتمع املدني العاملة في مجال الطفولة. ويعد منتدى 
منظمات املجتمع املدني أحد أهم املجاالت لدعم توفير البيئة السليمة لألطفال. لذلك يسعى املجلس إلى 
تفعيل هذا التشبيك بلقاءات دورية، وتدريب وبناء قدرات منظمات املجتمع املدني، وتوفير مواقع التواصل 

االجتماعي.

ي وفق نموذج تنشئة جديد ي العر�ب
مكون منتدى المجتمع المد�ف

ي لن�ش نموذج 
تفعيل دور منظمات المجتمع المد�ف

التنشئة الجديد من خالل التأهيل والتشبيك

ف قدرات منظمات  تحس�ي

ي
المجتمع المد�ف

المنتدى الخامس

)التعريف بالنموذج(

ة أصداء مجداف ن�ش

)موقع مجداف(

تعريف االأ� بالنموذج
تعريف منظمات 

ي
المجتمع المد�ف

ف منظمات المجتمع  التشبيك ب�ي

ي مجال الطفولة
ي العاملة �ف

المد�ف

تطبيق نموذج التنشئة الجديد بمكوناته المختلفة 

وفق االأساليب التجريبية العلمية

المنتدى السادس

)ن�ش نتائج تطبيق النموذج(
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ن الخامس: المكوِّ
تنمية المعرفة من خالل جائزة »الملك عبدالعزيز«

والدراسات والملتقيات العلمية

الهــدف العــام: إثراء البحث العلمي في املجاالت املتعلقة بقضايا الطفولة في البلدان 

العربية بدراسات ونتائج وتوصيات مبتكرة تتناسب مع متطلبات املجتمعات العربية 
والتحديات التي تواجهها، في ضوء املتغيرات العاملية املتالحقة.

ــي  ــم المعرفـــ ــاً بـــــ »الدعـــ ــوىل اهتمامــاً خاّص ــد، وهــو يُ ــق نمــوذج التنشــئة الجدي ي تطبي
ن الخامــس �ف المكــوِّ

ــد« ووضعه في صلب األولويات املجتمعية  ــوذج الجديـــ ــق النم ــم تطبي ــل دعـــ ــن أج ــئة م ــات التنش لسياس

لتهيئة عدة فئات ســواء مستفيدة أو مشاركة في تنشئة الطفل تنشئة سليمة؛ بغرض دعم منوذج التنشئة. 

ن برصد واقع تنشئة املواطنة في الوطن العربي في ضوء أهداف التنمية املستدامة،  كما يهتم هذا املكوِّ

ويتضمن: 

. ي ي الوطن العر�ب
ي قضايا الطفولة �ف

1-جائزة »الملك عبدالعزيز  للبحوث العلمية �ف

2- الدراسات العلمية.

3- الملتقيات الفكرية.

الدوريات العلمية 
هذه  مثل  إصدار  عند  عليها  املتعارف  العلمية  والقواعد  األسس  وفق  علميتني  دوريتني  املجلس  يصدر 

للمجلس حنو  اإلستراتيجي  للتوجه  وحتقيقًا  التنموية،  احلقوقية  املقاربة  على  اعتمادًا  املعرفية؛  الوسائل 

تطبيق منوذج جديد لتنشئة الطفل، ومراعاة لالجتاهات التربوية النقدية ونظريات التعلم في تنشئة وتربية 

كل مشروعاته  في  ترسيخها  إلى  املجلس  يسعى  التي  احلاكمة  املبادئ  االلتزام مبجموعة  مع  األطفال، 

 : ف ف التاليتــ�ي ف العلميتــ�ي ي للطفولــة والتنميــة بإصــدار المجلتــ�ي ي هــذا الســياق يقــوم المجلــس العــر�ب
ونشاطاته، و�ف

ا- مجلة الطفولة والتنمية )مجلة متخصصة علمية محكمة(.

ي الطفولة المبكرة(.
2- مجلة خطوة )مجلة علمية متخصصة �ف
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ن السادس:  المكوِّ
المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي

الهــدف العــام: تشغيل املرصد اإلعالمي حلقوق الطفل العربي مبا يوفر آلية للرصد 

والتحليل واملتابعة والتقومي؛ وذلك من أجل االرتقاء باألداء اإلعالمي العربي جتاه قضايا 
الطفل بالتعاون والتنسيق مع وسائل اإلعالم وغيرها من املؤسسات  تنشئة وحقوق 

التنموية. 

عالمــي لحقــوق الطفــل  ي تطبيــق نمــوذج التنشــئة الجديــد مــن خــالل عمــل »المرصــد االإ
ن الســادس �ف المكــوِّ

ي البلــدان العربيــة« يسعى إلى أن يكون آلية تعنى برصد ومتابعة ومراقبة اإلعالم العربي فيما يخص 
�ف

أساليب تنشئة الطفل وحقوقه وحتري املهنية؛ بهدف املزيد من التواصل والفعالية للمنتج اإلعالمي العربي 

والتزامه بالبعد احلقوقي والتنموي ولترشيد مسار البعض منه مبا يضمن تطبيق منوذج التنشئة اجلديد من 

خالل تنمية كوادر إعالمية.

المرصد اإلعالمي لحقوق الطفل العربي 
ودوره في دعم نموذج تنشئة جديد

عالمية والتوعية بحقوق  رصد وتحليل المواد االإ
الطفل ونموذج التنشئة الجديد

ي
عالمي �ف الرصد والتحليل االإ

قضايا التنشئة وحقوق الطفل

تشكيل مجموعة 
ف منارصين  إعالمي�ي

لنموذج التنشئة

ي مجاالت 
ف �ف ف والعامل�ي عالمي�ي تأهيل االإ

الطفولة بحقوق الطفل وأساليب 

التنشئة وفق النموذج الجديد

ن�ش ثقافة حقوق الطفل ونموذج 

التنشئة الجديد من خالل شبكة 

ف العرب عالمي�ي االإ

تشغيل وتغذية 
عالمي  المرصد االإ

وإصدار تقارير دورية

تطبيق نموذج التنشئة الجديد بمكوناته المختلفة 

وفق االأساليب التجريبية العلمية

ويج والتوافق حول المبادئ المهنية  ال�ت

ي قضايا حقوق  عالم العر�ب لمعالجة االإ
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  األنشطة الداعمة للخطة اإلستراتيجية

أوالً: األنشطة اإلعالمية 

الهــدف العــام: تعزيز دور املجلس في نشر وتنمية ثقافة حقوق وتنشئة الطفل في البلدان 

اإلعالم  وسائل  مع  والتنسيق  بالتعاون  وذلك  واملناصرة،  التأييد  وكسب  للتوعية  العربية؛ 
العربي. العالم  في  الطفل  لتنشئة  اجلديد  النموذج  انطالقًا من  التنموية،  املؤسسات  وغيرها من 

مت تصميم األنشطة اخلاصة بإعالم الطفولة بصورة تعكس ضرورة »التعريف باملجلس« وتسليط 

الضوء على أعماله من خالل أنشطة إعالمية متنوعة موجهة إلى األفراد واملؤسسات الوطنية واإلقليمية 

اإلعالمية العاملة في مجال الطفولة واملهتمة به؛ وذلك بهدف كسب مؤيدين ومناصرين وداعمني للمجلس 

وأنشطته وتوجهاته وإيجاد بيئة مالئمة لتشجيع مبادراته؛ مبا يساعد على حتقيق رؤيته وأهدافه وتنفيذ 

خططه. وكذلك بناء كوادر إعالمية مرتبطة بأهداف املجلس وعمله ورسالته في دعم املبادئ األساسية 

للتنشئة وحقوق الطفل دون متييز ونشرها، وحق الطفل في احلياة، وحقه في البقاء والنماء، واملشاركة 

واحلماية.

ــة. يختص  ــاالت مختلف ــة مج ــذ ثالث ــة، يتخ ــذه الخط ي ه
ــوي �ف ــالم التنم ع ومما هو جدير بالذكر، أن االإ

نات تطبيق منوذج التنشئة الذي  املجال األول منها بأنشطة تهــدف إىل دعــم تنفيــذ أهــداف ومستهدفات مكوِّ

تسعى اخلطة إلى تطبيقه. ويختص املجال الثاني  من مجاالت اإلعالم التنموي بتوجيه وتقومي أداء أنشطة 

املجال متمثل  وإنفاذ حقوقه. وهذا  الطفل  تنمية  املجتمع بشكل عام وتوجيهها حنو  اإلعالم في  وسائل 

ــه أجهــزة ووســائل  ــا ينبغــي أن تقــوم ب ــة لم ــذي يضــع إرشــادات منهجي عالمــي ال ن تأســيس المرصــد االإ ــوِّ ي مك
�ف

عــالم في كل مجاالت العمل مع الطفل. وهذه األطر اإلرشادية يشتق منها معايير ليس فقط للتوجيه  االإ

والتدريب، بل أيضًا لتقومي أداء وسائل اإلعالم سواء منها املسموع أو املقروء أو املرئي. أما املجال الثالث 

للعمل اإلعالمي في املجلس، فهو إعالم كسب التأييد لبرامج ومشروعات املجلس، ويتمثل في األنشطة 

جة لعمل املجلس.  اإلعالمية الداعمة للخطة اإلستراتيجية واملروِّ

مركز دعم التنمية
للتدريب والجودة

االأنشطة
عالمية االإ

تطوير البنية
التكنولوجية

دعم نموذج التنشئة الجديد
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واملجاالت الثالثة من األنشطة اإلعالمية ضرورية لنشر ثقافة حقوق الطفل، وأسس التنشئة السليمة، 

من رعاية وتربية وتنمية. ويعتبر اإلعالم في هذه املجاالت الثالثة عماًل تنموّيًا متكاماًل، وإعالم مناصرة 

وكسب التأييد لقضايا الطفل والتوعية بها.

ثانيًا: تطوير البنية التكنولوجية 

الهــدف العــام: تطوير البيئة املعلوماتية، واالرتقاء بأداء العاملني باملجلس، وتوفير 

نوعية. بيانات  قواعد 

تهتم أنشطة تطوير البنية التكنولوجية بتهيئة بيئة العمل مبا يسهم في تقدمي محتوى إلكتروني عربي 

معنيٍّ بقضايا تنشئة الطفل وما يتصل بها من موضوعات؛ بهدف نشر وتعزيز املعرفة بنموذج التنشئة 

إلى نشر أهداف ومشروعات وفعاليات وسياسات  العربية. كما تسعى هذه األنشطة  البلدان  اجلديد في 

الطفولة  وموضوعات ختص  بشكل خاص،  به  العالقة  ذات  واألخبار  والتنمية،  للطفولة  العربي  املجلس 

واألخبار  واملعلومات  واإلحصاءات  واألبحاث  والدراسات  املرجعية  الوثائق  إلى  باإلضافة  عام،  بشكل 

واإلصدارات املعنية بقضايا الطفولة والتنمية، ومنتديات للحوار حول قضايا الطفولة. وتهتم هذه األنشطة 

املرحلة  متطلبات  يواكب  مبا  والتنمية  للطفولة  العربي  للمجلس  التكنولوجية  التحتية  البنية  بدعم  أيضًا 

نات برنامج التنشئة في اخلطة اإلستراتيجية للمجلس. القادمة، ومبا يسهم في تنفيذ مكوِّ

 

ثالثًا: إنشاء مركز دعم التنمية للتدريب والجودة
 Development Support Center for Training and Quality

الهــدف العــام: بناء قدرات األفراد واملؤسسات، وتقدمي اخلدمات االستشارية، واإلعداد 

للجودة واالعتماد، وإجراء البحوث والدراسات فى مجال تنمية الطفل فى البلدان العربية؛ 
املجتمع  ومنظمات  اخلاص،  والقطاع  احلكومية  املؤسسات  واحتياج  رغبة  على  تأسيسًا 

املدني العاملة في مجال الطفولة.

تأسيسًا على الدور الريادي الذي قام به املجلس في األعوام السابقة ومازال يضطلع به، وفي ضوء 

مجال  في  العاملة  واملؤسسات  األفراد  من  ومقابالت شخصية ملجموعة  رأي  استطالعات  نتائج  حتليل 

ي ضــوء 
الطفولة في بعض البلدان العربية، فقد طالبت هذه املؤسسات بتوسيع نطاق خدمات املجلس. و�ف

فكــرة البحــث عــن مصــادر لتنميــة مــوارد المجلــس، ســوف يتبــىف المجلــس إنشــاء »مركــز دعــم التنميــة للتدريــب 

والجــودة«، ويقدم خدمات في مجاالت التنمية املهنية والدعم الفني جلودة املؤسسات واملدارس، وتقدمي 

االستشارات وإجراء البحوث والدراسات على النطاقني احمللي واإلقليمي نظير أجر ينمي موارد املجلس 

ويسهم في تنفيذ األنشطة التنموية املدرجة حالّيًا والتي سوف تدرج مستقباًل في مشروعات املجلس.  
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