
جهود
ي للطفولة والتنمية  ي مجال اإلعاقةالمجلس العرب 
 
ف



ي المجلس حكوميةي  غعربيةإقليميةمنظمةوالتنميةللطفولةالعرب 
ي تعمل
 
العزيز بد عاألمي  الملكي السمو صاحببرئاسةالطفولةمجالف

بمبادرة1987عامالمجلستأسيسجاءوقد .العزيزعبد بنطاللبن
وبناء،هللارحمهالعزيز،عبد بنطاللاألمي  الملكي السمو صاحبمن
.العربيةالدولجامعةمنصادرةتوصيةعىل



ة عمل ال ي تراكمت خالل مسي 
مجلس الدوائر الفكرية الت 

ثالثةليكون حاكما للدوائر ال" تربية األمل"تحت شعار 

ي  " تربية األمل" نموذج جديد لتنشئة الطفل العرب 
ي مجتمع جديد..إلنسان جديد .. عقل جديد "

 
"ف

دجدينموذجلتقديمرؤيةالمجلسلدىتبلورت

يهدفحقوقينهجعلىيقومالعربيالطفللتنشئة

وإطالقذاته،وإيقاظالطفل،وعيتنميةإلى

بداعي،واإلالعقالنيالتفكيرفياإلنسانيةطاقاته

يفوالُخلقيةوالمهاريةالمعرفيةقدراتهوبناء

،ياالجتماعالدمجوتنميةواألسرةالتعليممجاالت

نحولالنطالقاإليجابيةالمواطنةيحققبما

ةالعقالنيعلىالقائمالمعرفةمجتمعتأسيس

العدلومبادىءواإلبداعالناقدوالتفكير

.االجتماعي







ي دمج الطفل ذي اإلعاقة
 
ركائز نموذج تربية األمل ف

ي االجتماعي الوعي تنمية-
 
.اإلعاقةذيالطفلمعالتعاملف

.اإلعاقةذيالطفلمعالمتعاملي   قدراتبناءعىلقادرةكوادر إعداد -

شاديةأدلةتوفي  - ي اإلعاقةذيالطفللدمجوتدريبيةاسي 
 
.والمجتمعالتعليمف

.نفسهحمايةعىلاإلعاقةذيالطفلقدرةدعم-

.المساندةالتكنولوجيا استخدامبأهميةمعهموالمتعاملي   اإلعاقةذوياألطفالوعي رفع-

ورةبأهميةالوعي تنمية- ي لإلعاقةالمبكر والتدخلالمبكر الكشفوض 
 
التطورضوءف

ي والتقدمالعلمي  .التكنولوج 



وعات امج والمشر :الي 

لي للتدخل المبكر لتدريب أمهات األطفال المعاقي   الم•
نامج المي   نبثق عن الي 

( .١٩٩١)األمريكي بورتيجبرنامج 

ي • ي الوطن العرب 
 
(.2002)تقرير حول اإلعاقة ومؤسسات رعاية وتأهيل المعاقي   ف

ي مرحلة الطفولة»دراسة بعنوان •
 
( .٢٠٠٢) « اإلعاقات الذهنية ف

ليس هناك "تحت شعار -مؤتمر واجب المجتمع تجاه الطفل ذي اإلعاقة •
(2010)"مستحيل



ي ذي اإلعاقة من اإلساءة نحو بيئة آمنة لحماية الطفل العرب 
 (2012)

هةاإلساءةحولاالجتماعي الوعي تنمية
ّ
ذويلألطفالالموج

ي اإلعاقة
 
،المجتمعف ي ربةومدفاعلةكوادر إعداد خاللمنالعرب 

ي العاملي   قدراتبناءعىلوقادرة
 
والجمعياتالمؤسساتف

بيةووزاراتالعاملة ي واألرسةوالتعليمالي 
 
ذويالاألطفمجالف

.اإلعاقة

شاديدليل• معلوماتيتضمناإلعاقةذيالطفلمعللمتعاملي   اسي 

.اإلساءةمنوحمايتهاإلعاقةذيالطفلمعللتعاملأساسيةومعارف

عىلوالقادرةالواعيةالكوادر وإعداد تدريبلدعمتدريبيةأدلة•

.اإلعاقةذيالطفلوحمايةمساعدة



قصص مصورة للطفل ذي اإلعاقة•
.لحماية نفسهإلرشاده

إعداد أفالم رسوم متحركة •
.تتناول وتؤكد للطفل مفهوم الحماية

قدراتلدعممتدربا 62فيهاشاركتدريبيةورشة•
.اإلساءةمنحمايتهعىلالطفلمعالمتعاملي   



ي التعليم والمجتمعدمج الطفل ذي اإلعاقة 
 
ف

(2016)

شاديعلمي نموذجوضع ي اإلعاقةذوياألطفاللدمجاسي 
 
ي مرحل)التعليمف

رياضت 

ةواعيكوادر وإعداد والمجتمع(األساسي التعليممناألولوالمرحلةاألطفال

ي اإلعاقةذوياألطفالدمجعىلمهنيا ومدربة
 
هملدمجتمهيدا الدراسةحجرةف

ي اجتماعيا 
 
ي المجتمعف

.والدوليةعربيةالالمواثيقعليهنصتلما وفقا الكبي  اإلنساب 

شاديالدليلإعداد • ي الطفللدمجاالسي  ي اإلعاقةذيالعرب 
 
.معوالمجتالتعليمف

ي الدليل• ي الطفللدمجالتدريت  ي اإلعاقةذيالعرب 
 
.والمجتمعالتعليمف



بية والتعليم TOT'sمدربا65• ي وزارات الي 
 
وأولياءمن العاملي   ف

االمور

"وغدا تغرد العصافي  ": إعداد الفيلم التسجيىلي •

إعداد ثالثة قصص لألطفال عن الدمج •



ي الت
 
ي ذي اإلعاقة ف عليم التكنولوجيا المساندة لدمج الطفل العرب 

(2019)والمجتمع

ي مؤسسات الرعاية ع
 
ىل استخدامها التعريف باألجهزة المساندة بي   المعلمي   وأولياء األمور، وإعداد كوادر مدربة من المعلمي   والعاملي   ف

.  بكفاءة

شادي يتضمن-دليل فكري• مفاهيمي اسي 

المفاهيم والمعلومات والمعارف األساسية الخاصة

بالتكنولوجيا المساندة للطفل ذي اإلعاقة

للتدريب عىل استخدامأدلة تدريبية •

التكنولوجيا المساندة

بية52الدول العربية شارك فيها متدربون من ورشة تدريبية• .والتعليم ومؤسسات الدمجمتدربا من وزارة الي 



ح لهم أهمية التكنولوجيا المسانقصص مصورة لألطفال• .دةتشر

كتيب يتضمن المواثيق واالتفاقيات العربية والدولية•

الخاصة بحقوق الطفل ذي اإلعاقة والتكنولوجيا المساندة له

.ويقدمها لألطفال بشكل مبسط

كات المنتجة للتكنولوجيا المساندة• إقامة معرض للشر

.للطفل ذي اإلعاقة، خالل الورشة التدريبية



أساليب الكشف المبكر والتدخل المبكر 
ي ذي اإلعاقة  ي ضوء التطور العلمي والتقدملمساندة الطفل العرب 
 
ف
ي  التكنولوج 

امج المناسبة للمراحل العمرية المختلفة تنمية ورفع الوعي باألساليب والي 
ي البلدان لتعزيز فرص الكشف المبكر والتدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاق

 
ة ف

ي والتطور العلمي  ي ضوء التقدم التكنولوج 
 
العربية، ف

األنشطة

ي -بناء إطار فكري مفاهيمي - إعداد دليل تدريت 

وي    ج اإلعالمي -إعداد كوادر من العاملي   مع الطفل-
الي 



شكرا لكم 


