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جهود المجلس العربي للطفولة 
والتنمية:

ُتعــد مشــكلة األطفــال فــي وضعيــة الشــارع 
ــذة  ــة اآلخ ــكالت االجتماعي ــرز املش ــدى أب إح
فــي االزديــاد علــى املســتوى العاملــي، خاصــة 
مــع توفــر املنــاخ املســاعد علــى منوهــا 

ــا. ــيا أو اجتماعي ــا أو سياس ــواء اقتصادي س
للطفولــة  العربــي  املجلــس  كان  ولقــد  
والتنميــة - بمبــادرة رائــدة مــن صاحــب الســمو 
الملكــى األميــر طــال بــن عبــد العزيــز رئيــس 
ــة  ــات العربي ــى املؤسس ــن أول ــس- م المجل
التــي أولــت اهتمامــا بهــذه القضيــة منــذ أوائل 
التســعينيات مــن القــرن املاضــي، واعتمــد 
فــي ذلــك علــى أكثــر مــن توجــه إســتراتيجي، 
اســتهدف متكــن األطفــال فــي وضعية الشــارع  
ــم  ــلبية حياله ــرة الس ــر النظ ــم، وتغيي وحمايته
ــراكة.  ــيق والش ــبيك والتنس ــس التش ــق أس وف

ــك  ــبيل ذل ــي س ــس ف ــرى املجل ــد أج وق
ــد  ــاث، وعق ــات واألبح ــن الدراس ــد م العدي
وأعــد  والــورش،  واملؤمتــرات  امللتقيــات 

ــب  ــى جان ــة، إل ــة التدريبي ــن األدل ــة م حزم
ــة األطفــال فــي وضعيــة  ــذ مشــروع حماي تنفي
الشــارع فــي خمــس دول عربيــة: مصــر - 

ــان.  ــن- لبن ــودان - اليم ــرب - الس املغ
ويواصــل املجلــس جهــوده ويبــدأ مرحلــة 
ــج  ــل و دم ــروع »تأهي ــذ مش ــدة بتنفي جدي
األطفــال فــي وضعيــة الشــارع مــن خــالل 
ــا  ــعار »أن ــت ش ــر«، حت ــي مص ــل ف ــة األم تربي
اختــرت األمــل«، بالتعــاون مــع وزارة التضامــن 
االجتماعــي، وبدعــم مــن برنامــج اخلليــج 
ــع  ــراكة م ــد«، وبالش ــة »أجفن ــي للتنمي العرب
ــوذج  ــك كنم ــركاء، وذل ــن الش ــر م ــدد آخ ع

ــا. ــم عربي ــل للتعمي قاب
متســقا  املشــروع  هــذا  تنفيــذ  يأتــي 
ــري )2014(  ــتور املص ــي الدس ــاء ف ــا ج ــع م م
مــن إعمــال حقــوق الطفــل املصــري والعمــل 
ــة  ــي واملواطن ــدل االجتماع ــادئ الع ــق مب وف
احلكومــة  اهتمــام  إطــار  وفــي  للجميــع. 
وضعيــة  فــي  األطفــال  بقضيــة  املصريــة 
ــول  ــع بروتوك ــس بتوقي ــام املجل ــارع، ق الش
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مشروع دمج أطفال الشوارع من خال تربية األمل

توقيع بروتوكول تعاون بن املجلس العربي 
للطفولة والتنمية ووزارة التضامن االجتماعي

ــوم 7  ــاون مــع وزارة التضامــن االجتماعــي ي تع
ــروع  ــذا املش ــذ ه ــرة؛ لتنفي ــو 2014 بالقاه ماي
فــي مؤسســة دور التربيــة للرعايــة االجتماعية 

لألطفــال. 

الفكرة: 
يســتهدف  الــذي   - املشــروع  يعتمــد 
مــدى  علــى  طفــل  ألــف  ودمــج  تأهيــل 
ــل  ــا تأهي ــة مفاده ــى رؤي ــنوات - عل ــالث س ث
ودمــج األطفــال فــي وضعيــة الشــارع فــي 
ــاة إنســانية كرميــة فــي مســارات صحيحــة  حي
عبــر  ورياضيــا،  وفنيــا  ومهنيــا  تعليميــا 
تطبيــق حزمــة مــن البرامــج التــي تقــوم 
ــاف  ــل واكتش ــة األم ــة وتربي ــب الثق ــى كس عل
الــذات وتنميــة مهــارات احليــاة املؤهلــة 
للدمــج االجتماعــي، وذلــك كحــق مــن حقــوق 
ــات  ــق واالتفاقي ــا املواثي ــي كفلته ــال الت األطف
ــة والدســتور املصــري، وهــو  ــة والعربي الدولي
ــة التنشــئة الشــاملة  مقــوم أساســي فــي عملي
ــاء رأس  ــى العــدل االجتماعــي وبن ــزة عل املرتك

ــتنير. ــل واملس ــري الفاع ــال البش امل

يهدف المشروع إلى: 
تأهيــل 1000 مــن األطفــال فــي وضعيــة 
الشــارع ودمجهــم اجتماعيــا مــن خــالل تربيــة 
األمــل، ولتحقيــق هــذ الهــدف ســيتم العمــل 

ــي: ــاور ه ــة مح ــى أربع عل

تأهيــل األطفــال مــن خــالل إيقــاظ الــذات . 1
ــز  ــل وتعزي ــل الطف ــان داخ ــاء اإلنس وبن
ومتكينــه  معارفــه،  وتنميــة  احترامــه، 

تعليميــا واقتصاديــا.

خــالل . 2 مــن  متكينيــة  بيئــات  إرســاء 
اإليــواء  مؤسســات  وحوكمــة  التشــريع 
ــة  ــة كاف ــراف املعني ــن األط ــبيك ب والتش
بقضيــة األطفــال فــي وضعيــة الشــارع.

ــع األطفــال فــي . 3 ــن م ــدرات العامل ــاء ق بن

ــل  ــاح العم ــان جن ــارع؛ لضم ــة الش وضعي
ــال.  ــج األطف ــي دم ــتمراريته ف واس

الســياق . 4  - التأييــد  وكســب  املناصــرة 
جديــدة. ثقافــة  لبنــاء  اإلعالمــي 

إستراتيجية التنفيذ: 
ترتكــز إســتراتيجية تنفيــذ هــذا املشــروع 
ــار  ــى اعتب ــم عل ــامل القائ ــالح الش ــى اإلص عل
ــل  ــة لفع ــدة كلي ــواء« وح ــة »دار اإلي املؤسس
.)Institution Based Reform( اإلصــالح املتكامــل

ــوف  ــه س ــروع أن ــذا املش ــه ه ــز ب ــا يتمي وم
ــن: يضم

ــن  ــل م ــئة الطف ــدة لتنش ــة جدي أواًل : منهجي
ــذات.  ــاظ ال ــة وإيق ــالل التوعي خ

ثانيــا: االســتدامة مبــا يوفــره مــن أدلــة 
ــة  ــرات متراكم ــة وخب ــوادر مؤهل ــة وك تدريبي
وإصــالح املؤسســات إداريــا ومعرفيــا، مــع 
ــط  ــا لضب ــة علي ــة وجلن ــة علمي ــد جلن تواج

املشــروع. مســار 

أخــرى  مؤسســات  إلــى  التوســع  ثالثــا: 
ــع  ــك أن التوس ــي ذل ــات ويعن ــس اإلمكاني بنف
ــف  ــل التكالي ــا بأق ــن أن يتم ــتدامة ميك واالس

بالتعــاون مــع احلكومــة املصريــة.  
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مراحل برنامج تأهيل األطفال ودمجهم:
ــي 	  ــاد النفس ــة واإلرش ــون املختلف ــالل الفن ــن خ ــال م ــذات لألطف ــاف ال ــة واكتش التهيئ

ــة  ــة والتربي ــة الرياضي ــج التربي ــى برام ــة إل ــوار، إضاف ــات احل ــي وجلس ــه االجتماع والتوجي
ــة. ــو األمي ــج مح ــة وبرام الصحي

متكن األطفال من مهارات احلياة.	 
التمكن من خالل محو األمية والتعليم. 	 
التوجه املستقبلي في مسار حياة محدد.	 

النتائج المتوقعة من المشروع
من املتوقع أن يؤدي هذا املشروع إلى النتائج التالية:  

دراسة التشريعات اخلاصة بأطفال الشوارع.	 
تطوير نظم احلوكمة في مؤسسات اإليواء.	 
رفع كفاءة اإلخصائين االجتماعين والنفسين للتعامل مع األطفال في وضعية الشارع .	 
ــو 	  ــل ومح ــة األم ــج تربي ــتخدام برنام ــارع باس ــة الش ــي وضعي ــال ف ــن األطف ــل 1000 م تأهي

ــة.  ــة والفني ــطة الثقافي ــة األنش ــة وممارس األمي
توسيع دوائر املناصرة والتأييد والدعم حلقوق أطفال الشوارع. 	 




